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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัดการศึกษาได้มีแนวทางในการปฏิรูปโครงสร้าง บทบาท และระบบบริหารจัดการศึกษาให้
มีความคล่องตัว ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้โดยปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท และระบบบริหาร
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสถานศึกษา ให้มีความเป็นเอกภาพ สอดคล้องกับบริบทของ
พ้ืนที่ และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งก าหนดให้มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหาร
และการจัดการศึกษาตามข้อ 11  ต่อมาได้มีประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่  
12 มิถุนายน 2560 ก าหนดการแบ่ งกลุ่ มงานภายในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ให้มี 
หน่วยตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหารการเงินและการบัญชี
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน และให้ผู้ตรวจสอบภายในของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานต่อไปกลุ่มตรวจสอบภายในส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึง
ไดจ้ัดท าคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีความรู้ ความเข้าใจ  
และมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในและ
จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
 2. เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีความรู้ความเข้าใจ และมีความชัดเจน
ในการปฏิบัติงาน 
 2. กิจกรรมการตรวจสอบภายในของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบรรลุวัตถุประสงค์ 
ที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้การตรวจสอบภายในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ 
มีประสิทธิภาพ 
 3. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นไปตามมาตรฐาน
การตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการซึ่งจะส่งผลให้
หน่วยงานในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีกระบวนการควบคุม ก ากับดูแล และบริหารความเสี่ยงที่
มีประสิทธิภาพ 
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ขอบเขตคู่มือกำรปฏิบัติงำน 
 คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ส าหรับผู้ตรวจสอบภายในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ที่จัดท าขึ้นนี้  ครอบคลุมพ้ืนฐานงานตรวจสอบภายในที่หน่วยงานต้องด าเนินการตามมาตรฐาน 
การตรวจสอบภายใน ได้แก่  

1.  การจัดท ากฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
2.  การจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน 
3.  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
4.  การรายงานผลการตรวจสอบภายใน  
5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
6.  การประเมินระบบควบคุมภายใน 
7.  การตรวจสอบรายงานการเงินตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี 

ที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
8.  การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี 

 
ค ำจ ำกัดควำม 
 หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  หมายถึง หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือด าเนินกิจกรรมการตรวจสอบ
ภายใน  โดยอาจมีการตั้งชื่อแตกต่างกัน เช่น กลุ่มตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายในหรือส านัก
ตรวจสอบภายใน เป็นต้น 
 กิจกรรมกำรตรวจสอบภำยใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษา         
ที่ก าหนดในแผนการตรวจสอบภายใน 
 แผนกำรตรวจสอบภำยใน (Audit Plan) หมายถึง แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในจัดท าขึ้นล่วงหน้า เกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จ านวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบทั้งนี้ 
เพ่ือให้เรื่องที่มีความเสี่ยงส าคัญได้รับการตรวจสอบอย่างครอบคลุมและทั่วถึง ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่โดย
แผนการตรวจสอบ ประกอบด้วย แผนการตรวจสอบประจ าปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว 
 แผนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ (Engagement Plan) หมายถึง แผนการปฏิบัติงานใน
รายละเอียดที่ผู้ตรวจสอบภายในจัดท าขึ้น ตามกิจกรรมการตรวจสอบที่ก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ 
(Audit Plan) เพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบ ขอบเขต แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
(Audit Program) และทรัพยากรที่ใช้เท่าใด เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จ  
 แนวทำงกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ (Audit Program) หมายถึง วิธีการ/แนวทางการตรวจสอบ
ที่จัดท าขึ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
(Engagement Plan) เพ่ือก าหนดประเด็นที่จะตรวจสอบในแต่ละวัตถุประสงค์ เกณฑ์ในการพิจารณา 
วิธีการตรวจสอบ กระดาษท าการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
ข้อตกลงเบื้องต้น 
 คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ก าหนดขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ข้อปฏิบัติ หนังสือสั่งการ
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง หากมีการเปลี่ยนแปลงย่อมส่งผลกระทบต่อเนื้อหาของคู่มือรายละเอียดดังนี้ 
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 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2553) 
 2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 
 3. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0409.3/ว 105 
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 
 4. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ   
 5. ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  12 มิถุนายน 2560 เรื่อง  
การแบ่งหน่วยงานภายในส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 6. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  29 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การแบ่ง 
ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560  
 7. มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
ของส่วนราชการ แจ้งตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.2/ว 326 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560  
 8. แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
แจ้งตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.4/ว 309 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 
 9. แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ แจ้งตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.2/ว 273 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 
 10. การวางแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส าหรับผู้ตรวจสอบภายใน 
ภาคราชการ แจ้งตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.2/ว 399 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 
 11. การจัดส่งข้อมูลผลการปฏิบัติงานเพ่ือการตรวจสอบและประเมินผลประจ ากระทรวง 
แจ้งตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0213/15758 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 
 
สิ่งท่ีต้องด ำเนินกำรเบื้องต้น ส ำหรับหน่วยงำนตรวจสอบภำยในตั้งใหม่ 
 เมื่อมีการตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นในส่วนราชการ  หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ต้องด าเนินการในเบื้องต้นดังนี้ 
 1. จัดท าค าสั่งมอบหมายงานภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
 2 จัดท ากฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรม 
 3. จัดท าแผนการตรวจสอบภายใน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 4. จัดท าเครื่องมือการปฏิบัติงาน เช่น แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ กระดาษท าการ ฯลฯ 
 5. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน 
 6. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน 
  6.1 รายงานผลการตรวจสอบ 
  6.2 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน อย่างน้อย 4 เดือนครั้ง 
 7. ติดตามผลการตรวจสอบ 
 8. ประเมินตนเอง (Self-Assessment) 
 9. จัดส่งข้อมูลและรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



 
 

 
บทที่ 1 

กรอบภาระงาน อ านาจหน้าที่ และขอบเขตการปฏิบัติงาน 

กรอบภาระงาน และอ านาจหน้าที่ 
1. การก าหนดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน 

 1.1 ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา 
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ก าหนดในข้อ 11 ให้มีส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด การปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆ ที่มอบหมาย และให้มีอ านาจหน้าที่ 
ในเขตจังหวัด โดยก าหนดหน้าที่ในข้อ 11 (8) ให้ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบการบริหาร การเงิน 
และการบัญชีของส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 1.2 ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายใน
ส านักงานศึกษาธิการภาค และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ข้อ 4.8 ก าหนดให้หน่วยตรวจสอบภายใน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(1) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่รับผิดชอบ และ (2) ปฏิบัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จึงเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพ่ือให้มี
อ านาจหน้าที่ 
 1. ด าเนินการเกี่ยวกับตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ 
 2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

2. การก าหนดอ านาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 

 ตามที่กระทรวงการคลังได้ก าหนดระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายใน 
ของส่วนราชการ เพ่ือให้กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
ถือปฏิบัติ สาระส าคัญของระเบียบในส่วนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายใน โดยสรุปได้
ดังนี้ 
 ข้อ 6 ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
 ข้อ 7  ให้หัวหน้าส่วนราชการจัดสรรบุคลากรและทรัพยากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสมกับปริมาณงาน 
 ข้อ 8 หัวหน้าส่วนราชการจะพิจารณาสั่งการให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอ่ืนได้ตาม
ควรแก่กรณี ทั้งนี้  งานดังกล่าวต้องไม่ท าให้ผู้ตรวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระ และเที่ยงธรรม 
มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่ตรวจสอบ 
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 ข้อ 9 ให้ผู้ตรวจสอบภายในด ารงไว้ซึ่งความเป็นอิสระ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรม  
ที่ตรวจสอบ ปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบของ
ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
  ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานในสังกัดอันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น 
 ข้อ 10 ให้ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิในการเข้าถึงบุคคล ข้อมูล เอกสารหลักฐานและ
ทรัพย์สินต่างๆ รวมทั้งให้เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและการด าเนินงาน  
ของส่วนราชการ เพ่ือรับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ข้อ 13 ให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
  (2) ก าหนดกฎบัตรไว้ เป็นลายลักษณ์ อักษร เสนอหั วหน้าส่วนราชการ  
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ 
  (5) ให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและ
คู่มือ/แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง กรณีที่ไม่ได้ก าหนดไว้ให้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากล 
  6) เสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีต่อหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติ
ภายในเดือนกันยายน 
   ในกรณีที่หน่วยงานตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบส่วนราชการ        
มีระยะเวลาตั้ งแต่ 1 ปีขึ้นไป ให้ เสนอแผนการตรวจสอบระยะยาวต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปีด้วย 
   (7) เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าส่วนราชการภายในเวลา 
อันสมควรหรืออย่างน้อยทุก 2 เดือนนับแต่วันที่ด าเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน กรณีเรื่องที่
ตรวจพบเป็นเรื่องท่ีจะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที  
 ข้อ 14 ขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึง การตรวจสอบ วิเคราะห์ 
รวมทั้งการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของส่วนราชการ  
และการบริหารความเสี่ยงของส่วนราชการ ซึ่งรวมถึง 
   (1) ประเมินความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการด าเนินงานในหน้าที่
ของหน่วยรับตรวจ เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแล
อย่างต่อเนื่อง 
   (2) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการก าหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า สามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตาม
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของส่วนราชการ 
   (3) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการด าเนินงานและการเงินการคลัง 
   (4) ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจ 
ให้มีความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น 
   (5) ประเมินผลการด าเนินการเกี่ยวกับการเงินการคลังของส่วนราชการ 
   (6) วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 
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 หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดที่ตั้งขึ้นเพ่ือด าเนินกิจกรรมการตรวจสอบภายใน จึงควรปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ โดยอนุโลม เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้อง
กับมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่กรมบัญชีกลางก าหนดดังนี้ 
 1.  ให้หน่วยตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อศึกษาธิการจังหวัด 
 2.  ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดสรรบุคลากรและทรัพยากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสมกับปริมาณงาน 
 3.  ศึกษาธิการจังหวัดจะพิจารณาสั่งการให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอ่ืนได้ตาม 
ควรแก่กรณี ทั้งนี้  งานดังกล่าวต้องไม่ท าให้ผู้ตรวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระ และเที่ยงธรรม 
มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่ตรวจสอบ 
 4.  ให้ผู้ ตรวจสอบภายในด ารงไว้ซึ่ งความเป็นอิสระ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรม 
ที่ตรวจสอบ ปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบของ
ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
   ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ของส านักงานศึกษาธิการ
จั งหวัด หรือหน่ วยงานในสั งกั ดอันมี ผลกระทบต่ อความเป็ นอิสระในการปฏิ บั ติ งานและ 
การเสนอความเห็น 
 5. ให้ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิในการเข้าถึงบุคคล ข้อมูล เอกสารหลักฐานและทรัพย์สิน
ต่างๆ รวมทั้งให้เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและการด าเนินงานของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือรับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 6. ให้ก าหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เสนอศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ 
 7. ให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและคู่มือ/แนว
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง/กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการก าหนด กรณีท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 
 8. ให้เสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีต่อศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาอนุมัติภายในเดือน
กันยายน 
  ในกรณีที่หน่วยตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบ มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป  
ให้เสนอแผนการตรวจสอบระยะยาวต่อศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติแผน 
การตรวจสอบประจ าปีด้วย 
 9. ให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อศึกษาธิการจังหวัด ภายในเวลาอันสมควรหรือ
อย่างน้อยทุก 2 เดือนนับแต่วันที่ด าเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็น
เรื่องท่ีจะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที 
 10. ขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึง การตรวจสอบ วิเคราะห์ 
รวมทั้งการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของส่วนราชการและ 
การบริหารความเสี่ยงของส่วนราชการ ซึ่งรวมถึง 
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  10.1 ประเมินความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการด าเนินงานในหน้าที่ของ
หน่วยรับตรวจ เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแล  
อย่างต่อเนื่อง 
  10.2 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการก าหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า สามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตาม
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของส่วนราชการ 
  10.3 สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการด าเนินงานและการเงินการคลัง 
  10.4 ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจ 
ให้มีความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น 
  10.5 ประเมินผลการด าเนินการเก่ียวกับการเงินการคลังของส่วนราชการ 
  10.6 วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 

3. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพ่ือด าเนิน
กิจกรรมการตรวจสอบภายใน ซึ่งถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 โดยอนุโลม โดยข้อ 13 (5) ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติ งาน
ตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของ 
ส่วนราชการที่ออกโดยกรมบัญชีกลาง 
 กอปรกับกรมบัญชีกลางได้ปรับปรุ งมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรม 
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ โดยแจ้งให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ 
ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่  กค 0408.2/ว 326 ลงวันที่  28 สิงหาคม 2560 เรื่อง มาตรฐาน 
การตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ สรุปได้ดังนี้ 
 1. มาตรฐานการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ มาตรฐานด้านคุณสมบัติและ
มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1.1 มาตรฐานด้านคุณสมบัติ (Attribute Standards) เป็นมาตรฐานที่กล่าวถึงลักษณะ
ของหน่วยงานและบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน (รหัสชุด 1000) 
  1.2 มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน (Performance Standards) เป็นมาตรฐานที่กล่าวถึง
ลักษณะของงานด้านตรวจสอบภายในและบรรทัดฐานทางคุณภาพที่สามารถน าไปใช้ประเมินผล 
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้ (รหัสชุด 2000) 
   มาตรฐานด้านคุณสมบัติ มี 4 เรื่อง 
   1000 วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
   1100 ความอิสระและความเท่ียงธรรม 
   1200 ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
   1300 การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน 
   มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน มี 7 เรื่อง 
   2000 การบริหารงานตรวจสอบภายใน 
   2100 ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน 
   2200 การวางแผนการปฏิบัติงาน 
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   2300 การปฏิบัติงาน 
   2400 การรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
   2500 การติดตามผล 
   2600 การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร 
 2. เกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  การก าหนดเกณฑ์การประเมิน
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ได้ก าหนดตามกรอบมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
และจริยธรรมการปฏิบัติ งานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ซึ่ งประกอบด้วย มาตรฐาน 
ด้านคุณสมบัติและมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน น ามาก าหนดประเด็นที่ใช้ในการพิจารณาเพ่ือ
ประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ได้ 16 ประเด็น รายละเอียดดังตาราง
ต่อไปนี้ประกอบด้วย 
  -  ประเด็นด้านการก ากับดูแล (Governance) 3 ประเด็น  
  -  ประเด็นด้านบุคลากร (Staff) 3 ประเด็น  
  -  ประเด็นด้านการจัดการ (Management) 5 ประเด็น  
  -  ประเด็นด้านกระบวนการ (Process)  5 ประเด็น  

กรอบมาตรฐาน ประเด็นที่ใช้พิจารณา 
 มาตรฐานด้านคุณสมบัติ 1. ด้านการก ากับดูแล (Governance) 
1000 วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 

1010 การแสดงการยอมรับภารกิจงานตรวจสอบภายใน 
ตามที่ปรากฏในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

 
ประเด็นที่ 2 กฎบัตรการตรวจสอบ 
 ภายใน 

1100 ความเป็นอิสระและความเท่ียงธรรม 
1110 ความเป็นอิสระภายในหน่วยงาน 
1120 ความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบ 
1130 ข้อจ ากัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม 

ประเด็นที่ 1 โครงสร้างและสายการ 
 รายงาน 

1300 การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน 
1310 การประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน 
1320 การรายงานผลการประเมินการประกัน 
  และปรับปรุงคุณภาพงาน 

ประเด็นที่ 3 การประเมินคุณภาพ 
 งานตรวจสอบภายใน 

  2. ด้านบุคลากร (Staff) 
1200 ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ 

เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
1210 ความเชี่ยวชาญ 

 
 
ประเด็นที่ 4 ความเชี่ยวชาญด้านการ 
 ตรวจสอบภายใน 

 1220 ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบ 
 วิชาชีพ 

ประเด็นที่ 5 ความระมัดระวังรอบคอบ
 เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

 1230 การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ประเด็นที่ 6 การพัฒนาบุคลากร 
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กรอบมาตรฐาน ประเด็นที่ใช้พิจารณา 
 มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 3. ด้านการจัดการ (Management) 
2000 การบริหารงานตรวจสอบภายใน 

 
2010 การวางแผนการตรวจสอบ 

ประเด็นที่ 8 การประเมินความเสี่ยง 
 เพ่ือวางแผนการตรวจสอบ
ประเด็นที่ 9 การวางแผนการตรวจสอบ 

2020 การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ  
2030 การบริหารทรัพยากร ประเด็นที่ 7 กลยุทธ์ของหน่วยงาน 

 ตรวจสอบภายใน 
2040 นโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน 
2050 การประสานงาน และการใช้ผลการปฏิบัติงาน
 ของผู้อื่น 

ประเด็นที่ 10 นโยบาย คู่มือการปฏิบัติงาน
 และการประสานงาน 

2060 การรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
 และคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) 

ประเด็นที่ 11 การรายงานสรุปผลการ 
 ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 2070 ผู้ใช้บริการตรวจสอบจากภายนอก 
 และความรับผิดชอบของส่วนราชการ 

 

  4. ด้านกระบวนการ (Process) 
2100 ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน 

2110 การก ากับดูแล 
2120 การบริหารความเสี่ยง 
2130 การควบคุม 

ประเด็นที่ 12 การปฏิบัติงานครอบคลุม 
 กระบวนการก ากับดูแล  
 การบริหารความเสี่ยง 
 และการควบคุม 

2200 การวางแผนการปฏิบัติงาน 
2201 ข้อพิจารณาในการวางแผน 
2210 การก าหนดวัตถุประสงค์ 
2220 การก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน 
2230 การจัดสรรทรัพยากร 
2240 แนวทางการปฏิบัติงาน 

ประเด็นที่ 13 การวางแผนการปฏิบัติงาน
 ตรวจสอบ 
 (Engagement Plan) 

2300 การปฏิบัติงาน 
2310 การระบขุ้อมูล 
2320 การวิเคราะห์และประเมินผล 
2330 การจัดเก็บข้อมูล 
2340 การก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 

ประเด็นที่ 14 การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 ภาคสนาม 
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กรอบมาตรฐาน ประเด็นที่ใช้พิจารณา 
2400 การรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

2410 หลักเกณฑ์ในการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 ตรวจสอบ 
2420 คุณภาพของรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
2430 การระบุข้อความ การปฏิบัติงานเป็นไปตาม 
 ระเบียบ มาตรฐานและจริยธรรมการปฏิบัติงาน
 ตรวจสอบภายใน 
2440 การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
2450 การให้ความเห็นในภาพรวม 

ประเด็นที่ 15 การรายงานผลการ
 ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

2500 การติดตามผล ประเด็นที่ 16 การติดตามผลการ 
 ตรวจสอบ 2600 การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร 

  จริยธรรมการปฏิ บั ติ งานตรวจสอบภายในที่ หน่ วยตรวจสอบภายใน ส านั กงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดต้องปฏิบัติ มีแนวทางปฏิบัติ  4 ด้าน ได้แก่ 
  1. ความซื่อสัตย์ (Integrity) 
  2. ความเที่ยงธรรม (Objectivity) 
  3. การปกปิดความลับ (Confidentiality)  
  4. ความสามารถในหน้าที่ (Competency) 
 
ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
1. ด้านหน่วยรับตรวจ 

 1.1 ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ข้อ 11ก าหนดให้ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดมีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด โดยข้อ 11 (8) ก าหนดให้ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบ 
การบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 
 1.2 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตจังหวัด  
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2553)มาตรา 6 ได้จัดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการดังนี้ 
    (1) ระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง 
    (2) ระเบียบบริหารราชการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  มาตรา 9 ให้จัดระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง ดังนี้ 
    (1) ส านักงานปลัดกระทรวง 
    (2) ส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
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  มาตรา 10  การแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ โดยให้มีหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
     (1) ส านักงานรัฐมนตรี 
     (2) ส านักงานปลัดกระทรวง 
     (3) ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
     (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
     (5) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
     (6) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
     ส่วนราชการตาม (2) (3) (4) (5) และ (6) มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรม
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
   มาตรา 11  การแบ่งส่วนราชการภายในส่วนราชการตามมาตรา 10 ให้ออกเป็นกฎกระทรวง
และให้ระบุอ านาจหน้าทีข่องแต่ละส่วนราชการไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการดังกล่าว  
   มาตรา 30  เลขาธิการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
     ให้เลขาธิการสภาการศึกษารับผิดชอบบังคับบัญชาส านักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา 
     ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งรับผิดชอบบังคับบัญชา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือในสถานศึกษาท่ีอยู่ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด้วย 
     ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งรับผิดชอบบังคับบัญชา
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสถานศึกษาของรัฐในสังกัด 
ที่เป็นนิติบุคคลที่จัดการระดับปริญญาด้วย 
     ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งรับผิดชอบบังคับบัญชา 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสถานศึกษาของรัฐในสังกัด 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้วย 
   มาตรา 33  การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ยึดเขตพ้ืนที่การศึกษา  
โดยค านึงถึงระดับของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวนสถานศึกษา จ านวนประชากร วัฒนธรรมและ
ความเหมาะสมด้านอื่นดว้ย เว้นแต่การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาชีวศึกษา  
     ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยค าแนะน าของสภาการศึกษา 
มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน แบ่งเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
   มาตรา 34  ให้จัดระเบียบบริหารราชการของเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
     (1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     (2) สถานศึกษาทีจ่ัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
 จากกฎหมายข้างต้น กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท า
ผังโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดตามผังภาพที1่ 
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 หน่วยรับตรวจของหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ประกอบด้วย 
 1. หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง 
  1.1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
  1.2 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 
  1.3 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/ต าบล 
  1.4 สถาบัน กศน. ภาค (รายชื่อภาคผนวก) 
  1.5 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา (รายชื่อภาคผนวก) 
  1.6 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน (รายชื่อภาคผนวก) 
  1.7 ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด (จังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 จังหวัด) 
 2. หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
  2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
  2.3 สถานศึกษามัธยมศึกษา 
  2.4 สถานศึกษาประถมศึกษา 
  2.5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
  2.6 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานการศึกษาพิเศษ 
 3. หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (อยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสร้าง
แยกกระทรวง) 
  3.1 วิทยาลัยชุมชน (รายชื่อภาคผนวก) 
  3.2 สถานศึกษาอุดมศึกษา (รายชื่อภาคผนวก) 
 4. หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษาอาชีวศึกษา (รายชื่อภาคผนวก) 
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2. ด้านภารกิจ 

 2.1 โครงสร้างการตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ 
  ตามโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการที่ก าหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน แบ่ง 4 ระดับตามผังภาพที่ 2 
  2.1.1 หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
  2.1.2 หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับกรม ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งได้แก่ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  2.1.3 หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับกรม (เดิม) ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินก่อนมีการประกาศพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 ซึ่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ก าหนดให้ม ี
การโอนกิจการ ตามมาตรา 59 65 และ 82 ได้แก่ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  ส านักงานคณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการ         
การการศึกษาเอกชน และมหาวิทยาลัยในสังกัด 
  2.1.4 หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ตามค าสั ่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ได้แก่  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
  2.1.5 หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับเขตพ้ืนที่ ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553ได้แก่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 2.2 อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามผังโครงสร้าง 
  2.2.1 หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบ 
ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
  2.2.2 หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับกรม มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบส่วนราชการและ
หน่วยงานในสังกัดกรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  
พ.ศ. 2551 
  2.2.3 อ านาจหน้าที่ ของหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ในเขตจังหวัดตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 
  2.2.4 หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบ
ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  
การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
 2.3 การก าหนดความรับผิดชอบตรวจสอบหน่วยรับตรวจ เพ่ือมิให้เกิดความซ้ าซ้อน 
ในการปฏิบัติงาน  
  จากอ านาจหน้าที่ข้างต้น จะเห็นได้ว่า หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง และ
หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตรวจสอบ
หน่วยงานซ้ าซ้อนกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน ของส่วนราชการระดับกรม และเขตพ้ืนที่การศึกษา  
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  เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ และลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กระทรวงการคลังได้ก าหนดระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
การตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 ข้อ 12 (1) วรรค 2 ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในของ
ส่วนราชการในระดับกระทรวง ตรวจสอบงาน/โครงการของส่วนราชการระดับกรมในสังกัดของ
กระทรวง นอกเหนือจากงานของส านักงานปลัดกระทรวง จะต้องเป็นการตรวจสอบและประเมินผล 
การด าเนินงานตามแผนงาน งาน/โครงการที่มีความส าคัญต่อผลส าเร็จของนโยบายกระทรวง  
และเป็นงาน/โครงการที่ได้รับนโยบาย ให้ติดตามก ากับดูแลเป็นกรณีพิเศษ โดยให้มีการประสาน
แผนการตรวจสอบกับส่วนราชการนั้นๆ ด้วย 

 หน่ วยตรวจสอบภายในส านักงานศึกษาธิการจั งหวัด จึ งควรปฏิบัติ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 ข้อ 12 (1) วรรค 2 โดยอนุโลม 
กล่าวคือ การตรวจสอบส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ที่นอกเหนือจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  ขอให้ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ด าเนินการดังนี้ 
 1. ผู้ตรวจสอบภายในของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ควรตรวจสอบและประเมินผล 
การด าเนินงาน ตามแผนงานงาน/โครงการที่มีความส าคัญต่อผลส าเร็จของนโยบายจังหวัด/กระทรวง  
และ/หรือเป็นงาน/โครงการที่ได้รับนโยบายให้ติดตามก ากับดูแลเป็นกรณีพิเศษ หรือเป็นงานที่ได้รับ
มอบหมายจากกระทรวง หรือคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
 2. จัดส่งส าเนาแผนการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
หรือหนังสือมอบหมาย/สั่งการ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ประสานแผนตรวจสอบ 
กับส่วนราชการต้นสังกัดของหน่วยงานนั้นๆ ก่อนด้วย 
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โครงสร้างการตรวจสอบภายใน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

รมว. กระทรวงศึกษาธิการ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน สป. 
กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 

 

 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
ส านักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา 

กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
ประจ ากระทรวงศึกษาธิการ 

 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลัยในสังกัด 

กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน สป. 
กลุ่มงานตรวจสอบ สป. 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 

ระดับกระทรวง 

ระดับกรม 

ระดับกรม (เดิม) 

ระดับจังหวัด/เขตพื้นท่ี 
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หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กรม 

กลุ่มตรวจสอบภายใน สป. 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กรมเดิม(สช. กศน. กคศ.)  

หน่วยตรวจสอบ
ภายในสพท. 

หน่วยตรวจสอบภายใน
ศธจ. 

สถานศึกษา หน่วยงาน 

โครงสร้างการตรวจสอบภายใน ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
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บทที่ 2 

การวิเคราะห์งาน 

การจัดผังงาน 
 การจัดผังงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

หมายเหตุ : หน่วยตรวจสอบภายในสามารถตรวจสอบสถานศึกษาเอกชนได้เฉพาะเงินอุดหนุน/ 
 เงินงบประมาณท่ีสถานศึกษาเอกชนได้รับจัดสรร 

 

 

 

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน ศธจ. 

ตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน  
และการบัญช ี
- การตรวจสอบกรณีปกต ิ
- การตรวจสอบกรณีพิเศษ 
-  
-  

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุน 
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน 

ที่เกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

สถานศึกษาในสังกัด ศธ. หน่วยงานในสังกัด ศธ. 

หน่วยงานในสังกัด สป. 
-  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
- ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด (จังหวัดชายแดนภาคใต้) 
- ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัด 
- สถาบัน กศน. ภาค  
หน่วยงานในสังกัด สพฐ. 
- ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 
- ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

สถานศึกษาในสังกัด สป. 
- การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/ต าบล 
- ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  
- ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน  
สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. 
-  สถานศึกษามัธยมศึกษา 
- สถานศึกษาประถมศึกษา 
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
- สถานศึกษาในสังกัดส านักงานการศึกษาพิเศษ 
สถานศึกษาในสงักัด สกอ.(อยู่ระหวา่งปรับโครงสร้างแยกกระทรวง) 
- วิทยาลยัชุมชน 
- สถานศึกษาอุดมศึกษา  
สถานศึกษาในสังกัด สอศ. 
- สถานศึกษาอาชีวศึกษา 
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ตาราง  วิเคราะห์งานของหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ที ่
บทบาท/อ านาจ/หน้าที่ตาม

ประกาศ ศธ. 
งาน/เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

บุคคล/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

1 การตรวจสอบกรณีปกติ    
ด าเนินการเกี่ยวกับตรวจสอบ
ด้านการบริหาร การเงิน และ
การบัญชีของส่ วนราชการ 
ห รื อ ห น่ ว ย ง า น แ ล ะ
ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ น สั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการในเขต
จังหวัดที่รับผิดชอบ 

1. การตรวจสอบด้านการบริหาร 
 1.1 ประเมินความมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของการด าเนินงานในหน้าที่ของ
ห น่ วย รั บ ต รวจ  เสน อแน ะการป รับ ป รุ ง 
การบริห ารความ เสี่ ย ง การควบคุม  และ 
การก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 
 1.2 ประเมินผลการด าเนินการเกี่ ยวกับ
การเงินการคลังของส่วนราชการ 
 1.3 ตรวจสอบระบบการดู แลรั กษา และ 
ความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจ ให้มี
ความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น 
 1.4 วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ 
ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 
2. การตรวจสอบด้านการเงิน 
 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 
และ/หรือ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่
ทางราชการก าหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า สามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติ งานที่ตรงตามเป้ าหมาย 

1.  จัดท าและทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบ
ภายใน เพ่ือก าหนดบทบาทหน้าที่และกรอบ
ภาระงานของหน่ วยต รวจสอบ ภายใน 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพของหน่วยตรวจสอบภายใน 
2.  จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปีและ
แผนการตรวจสอบระยะยาว โดยการส ารวจ
ข้อมูลเบื้องต้นจาก 
 - นโยบายของกระทรวง/ส านั กงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 -  นโยบายของกศจ./ศธจ. 
 -  ผลการประเมินความเสี่ยงส่วนราชการ 
หรือหน่ วยงานและสถานศึกษาในสั งกัด
ก ระท รว งศึ ก ษ าธิ ก าร ใน เขต จั งห วั ด ที่
รับผิดชอบ 
3.  จัดส่งแผนการตรวจสอบให้ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือประสานแผน
กับหน่วยงานต้นสังกัดระดับกรม 

บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
1. หั วห น้ าส่ วน ร าช การ
หน่วยงาน/สถานศึกษาใน
สังกัด 
2. ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ส่วนราชการ หรือหน่วยงาน
และสถานศึ กษาในสั งกั ด
กระทรวงศึกษาธิการในเขต
จังหวัดที่รับผิดชอบ 
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ที ่
บทบาท/อ านาจ/หน้าที่ตาม

ประกาศ ศธ. 
งาน/เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

บุคคล/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

วัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของ
ส่วนราชการ 
3. การตรวจสอบด้านการบัญชี 
 สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของ
ข้อมูลการด าเนินงานและการเงินการคลัง 
 

4.  ป ฏิ บั ติ ง าน ต รวจสอบ ตาม แผน การ
ตรวจสอบที่ก าหนด 
5.  รายงานผลการปฏิบั ติ งานตรวจสอบ
ภายใน  2 เดื อนนั บ แต่ วันที่ ด า เนิ นการ
ตรวจสอบแล้วเสร็จ เสนอศึกษาธิการจังหวัด
เพ่ือทราบและพิจารณา พร้อมแจ้งหน่วยรับ
ตรวจเพ่ือด าเนินการตามข้อเสนอแนะ และ
จัดส่งให้กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
6.  ติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
ขอ งห น่ ว ย รั บ ต รวจ  แล้ วส รุ ป ราย งาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือทราบและพิจารณา 
พร้อมจัดส่งรายงานให้กลุ่มตรวจสอบภายใน 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบด้วย    

2 การตรวจสอบกรณีพิเศษ การตรวจสอบกรณี พิ เศษ  (กรณี ได้ รับข้อ
ร้องเรียน ข้อสังเกตจาก สตง.) 

1.  หน่วยตรวจสอบภายในได้รับมอบหมาย
จากกระทรวง/สป./กศจ./ศธจ. ให้ด าเนินการ
ตรวจสอบกรณีพิเศษ 
2.  ก าหน ดประ เด็ น การตรวจสอบและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยวิเคราะห์เนื้อหาจากหนังสือ
สั่งการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ส่วนราชการ หรือหน่วยงาน
และสถานศึ กษาในสั งกั ด
กระทรวงศึกษาธิการในเขต
จังหวัดที่รับผิดชอบ 
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ที ่
บทบาท/อ านาจ/หน้าที่ตาม

ประกาศ ศธ. 
งาน/เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

บุคคล/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

3.  จัดท าหนังสือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของ
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง เพ่ือประสานการ
ตรวจสอบ 
4.  ด าเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
รวมถึงบันทึกถ้อยค าผู้ที่เกี่ยวข้อง 
5.  สรุปผลจากข้อมูลการตรวจสอบ วิเคราะห์
เปรียบ เที ยบกับข้อกฎหมาย ระเบี ยบที่
เกี่ยวข้อง 
6.  รายงานต่อศึกษาธิการจังหวัด พร้อมแจ้ง
กระทรวง/สป./กศจ. (ผู้มอบหมาย) 
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Flow Chart  
กระบวนงานตรวจสอบ 

 
 

 
 
 

นโยบายจังหวัด/ศธจ. 

ประเมินความเสี่ยง/  
การควบคุมภายใน 

นโยบายกระทรวง/สป. 

จัดท า/ทบทวนกฎบัตร 

การวางแผนตรวจสอบประจ าปี/ระยะยาว 

ปฏิบัติการตรวจสอบ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ติดตามผลการด าเนินงาน 
ตามข้อเสนอแนะในรายงาน 

ประเมินคุณภาพการตรวจสอบภายใน 

มา
ตร

ฐา
นก

าร
ตร

วจ
สอ

บภ
าย

ใน
ขอ

งก
รม

บัญ
ชีก

ลา
ง 



 
บทที่ 3 

การจัดท ากฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรม 
 
 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Charter) เป็นเอกสารทางการที่จัดท าขึ้น
เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อก าหนดวัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน  ให้สอดคล้องกับภารกิจงานตรวจสอบภายในตามค านิยามการตรวจสอบภายใน 
ที่ก าหนดไว้ในระเบียบ มาตรฐานและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในต้องทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในเป็นระยะๆ และน าเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
ให้ความเห็นชอบ เพ่ือใช้เป็นกรอบอ้างอิงและเป็นแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยให้
เผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ให้หน่วยรับตรวจทราบอย่างทั่วถึง 
 ส าหรับกรอบคุณธรรม เป็นเอกสารที่แสดงหลักปฏิบัติ ซึ่งก าหนดตามจริยธรรมการปฏิบัติงาน
และมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐที่กรมบัญชีกลางก าหนด เพ่ือเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติ 
ของผู้ตรวจสอบภายใน ทั้งในส่วนของการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ในอันที่จะน ามาซึ่งการให้
ความเชื่อมั่นและค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภาพ  
 
วิธีการจัดท าและทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรม 
 1. ศึกษากฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานการตรวจสอบภายใน คู่มือการปฏิบัติงานและ 
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือทราบสถานะ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
สายการบังคับบัญชา และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดท ากฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
 2. ศึกษามาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตัวและการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ือจัดท ากรอบคุณธรรม 
 3. จัดท ากฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรม ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด พร้อมเสนอ
ขอความเห็นชอบจากศึกษาธิการจังหวัดและขออนุญาตเผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจทราบอย่างทั่วถึง 
 4. เผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรมให้หน่วยรับตรวจทราบ 
โดยการแจ้งประกาศในเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือท าหนังสือแจ้งเวียนหน่วยรับตรวจ ส าหรับกรอบคุณธรรม 
ให้เผยแพร่ให้บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในทราบและถือปฏิบัติด้วย 
 5. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ด ารงต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด ให้น ากฎบัตรและกรอบคุณธรรม
เสนอศึกษาธิการจังหวัด (ใหม่) เพ่ือทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้ง 
 6. ทุกปีให้ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม เสนอศึกษาธิการจังหวัด
เพ่ือทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยด าเนินการดังนี้ 
  6.1 ศึกษา/ทบทวนภารกิจมาตรฐานการตรวจสอบภายใน คู่มือ ระเบียบ กฎหมาย 
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องเพ่ือทราบการเปลี่ยนแปลงในช่วงปีที่ผ่านมา  
  6.2 วิเคราะห์กฎบัตรเดิมว่าสอดคล้องกับภารกิจของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน คู่มือ ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่ งการที่ เกี่ยวข้องที่ม ี
การเปลี่ยนแปลงในช่วงปีที่ผ่านมา หรือไม ่
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เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ใช ่ ไม่ใช่ 

  6.3 วิเคราะห์กรอบคุณธรรมเดิมว่า สอดคล้องกับมาตรฐานและจริยธรรมการปฏิบัติงานที่
มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงปีที่ผ่านมาหรือไม่  พร้อมทั้งท าการส ารวจหรือประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามกรอบคุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายในในปีที่ผ่านมา และสรุปผลเสนอศึกษาธิการจังหวัด
เพ่ือทราบ 
  6.4 น าผลการวิเคราะห์และส ารวจหรือประเมินตามข้อ 6.2 – 6.3มาพิจารณาว่าจะ
ปรับปรุงกฎบัตรหรือกรอบคุณธรรม หรือไม่ อย่างไร หรือยังคงใช้แบบเดิม แล้วบันทึกเสนอ
ศึกษาธิการจังหวัด 
   - เพ่ือทราบ กรณีท่ีเห็นควรให้ใช้แบบเดิม 
   - เพ่ือให้ความเห็นชอบ และเผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจและบุคลากรของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในทราบอย่างทั่วถึง  กรณีท่ีมีการปรับปรุงใหม่   
 
Flow Chart  

กระบวนการการจัดท าและทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาระเบียบ มาตรฐาน และคู่มือ 

จัดท า/ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบ 
 

เสนอศึกษาธิการจังหวัด 
ขอความเห็นชอบ 

กฎบัตรการตรวจสอบ 
 

พิจารณาว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ 
ใช่หรือไม่ 

 - ครบ 1 ปี  
- เปลี่ยนแปลง ศธจ./ผอ.ตสน. 

เผยแพร่ 
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องค์ประกอบของกฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรม 
 องค์ประกอบของกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย 
 1. ค านิยามของการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 2. วัตถุประสงค์ ของการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 3. สายการบังคับบัญชา 
 4. อ านาจหน้าที่ 
 5. ความรับผิดชอบ 
 6. การก าหนดสิทธิในการเข้าถึง 
 7. การประสานงาน 
 องค์ประกอบของกรอบคุณธรรม ประกอบด้วยการปฏิบัติตน และการปฏิบัติงานของ       
ผู้ตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับความเท่ียงธรรม และข้อจ ากัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม 
   

- แบบฟอร์ม -  
 

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด .............................. 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .............. 
 

ค านิยาม 
............................................................................................................................. .................................
.......................................................................................... .................................................................... 
............................................................................................................................. ................................. 
 

วัตถุประสงค์
............................................................................................................................. .................................
.................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ................................. 
สายการบังคับบัญชา
................................................................................................................. ............................................. 
.................................................................................................................... .......................................... 
............................................................................................................................. ................................. 
อ านาจหน้าที่ 
................................................................................................................. .............................................
.................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ................................. 
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ความรับผิดชอบ 
 ด้านการตรวจสอบ 
 ............................................................................................................................. ...................
................................................................................................................ .............................................. 
............................................................................................................................. ................................. 
 ด้านการให้ค าปรึกษา 
 ................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................. 
............................................................................................................................. ................................. 
 

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล 
............................................................................................................................. .................................
.................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ................................. 
 

ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
............................................................................................................................. .................................
................................................................................................ ..............................................................
............................................................................................................................. ................................. 

กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ...... เดือน ............... ปี ........ เป็นต้นไป
       

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        เห็นชอบโดย 
     ลงชื่อ ............................................. 
           (...........................................) 
ต าแหน่ง ............................................. 
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- ตัวอย่าง - 
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

หน่วยตรวจสอบภายในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ......................... 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ............ 

 

 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดท ากฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี้ขึ้น เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
และขอบเขตการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 

ค านิยาม 
 การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่น และการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม
และเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น  
โดยจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 
 มาตรฐานตรวจสอบภายใน หมายถึงมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐานด้านคุณสมบัติ และมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 
 จริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  หมายถึงกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน 
และปฏิบัติตนของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งก าหนดโดยกรมบัญชีกลาง 
 กรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หมายถึง หลักปฏิบัติ 
ซึ่งก าหนดตามจริยธรรมการปฏิบัติงานและมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด เพ่ือเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติของผู้ตรวจสอบภายใน ทั้งในส่วนของการปฏิบัติงานและ
การปฏิบัติตน ในอันที่จะน ามาซึ่งการให้ความเชื่อมั่นและค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมเป็นอิสระ และ
เปี่ยมด้วยคุณภาพซึ่งจะช่วยยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ได้รับการยกย่อง และ
ยอมรับจากบุคคลทั่วไป  
 

วัตถุประสงค์ 
 หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพ่ือให้บริการ
แก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตจังหวัดด้วยการ
ตรวจสอบภายใน เพ่ือช่วยให้การด าเนินงานของส่วนราชการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่
ก าหนด รวมทั้งช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมให้ส่วนราชการมีการก ากับดูแลตนเองที่ดี เพื่อ
ความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชนทั่วไป 
 

สายการบังคับบัญชา 
 1. ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงานโดยมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อศึกษาธิการจังหวัด 
 2. การเสนอแผนการตรวจสอบ ให้ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เสนอต่อศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 3. การรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อศึกษาธิการจังหวัด 
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อ านาจหน้าที่ 
 1. ก าหนดภารกิจงานตรวจสอบภายในเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานและการด าเนินงาน 
ด้านต่างๆ ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับนโยบายของส่วนราชการ 
 2. ตรวจสอบและให้ค าปรึกษาด้านการบริหาร การด าเนินงาน การเงิน การบัญชีและ 
การบริหารพัสดุ และตรวจสอบติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน งาน/โครงการที่มี
ความส าคัญต่อผลส าเร็จของนโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์กระทรวง และจังหวัด รวมทั้งโครงการ 
ที่ได้รับนโยบายให้ติดตามก ากับดูแลเป็นกรณีพิเศษ 
 3. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานและให้ค าปรึกษาเพ่ือพัฒนา 
ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลแก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิม และปรับปรุงการด าเนินงานของส่วนราชการให้ดีข้ึน 
 

ความรับผิดชอบ 
 ด้านการตรวจสอบ 
  1. หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีความรับผิดชอบต่อการก าหนด
ภารกิจงานตรวจสอบภายในของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดและกระทรวงศึกษาธิการ 
  2. หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีความรับผิดชอบต่อการรายงาน
ผลการตรวจสอบติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตจังหวัด 
  3. หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีความรับผิดชอบต่อการประเมิน 
ความเพียงพอเหมาะสม และประสิทธิผลของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ ยงของ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน 
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
 ด้านการให้ค าปรึกษา 

 หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีความรับผิดชอบต่อการบริการให้
ค า ป ร ึก ษ า  เพ่ือ เพ่ิมคุณ ค่ าให้ กับส่ วนราชการหรือหน่ วยงานและสถานศึกษาในสั งกัด
กระทรวงศึกษาธิการในเขตจังหวัด ตามที่ผู้รับบริการร้องขอ หรือตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้เสนอบริการให้แก่ส่วนราชการนั้นๆ 

 

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล 
 1. หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีสิทธิในการเข้าถึงบุคคล ข้อมูล 
เอกสารหลักฐานและทรัพย์สินต่างๆ เพ่ือสนับสนุนงานตรวจสอบภายใน 

2. หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีสิทธิในการขอ และได้รับข้อมูล
เอกสารหลักฐาน ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง รวมทั้งทรัพยากรต่างๆ และเข้าร่วมประชุมในเรื่องเกี่ยวกับ
นโยบายและการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือสนับสนุนงานตรวจสอบภายใน 

 
 
 



 
31 

ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
1. ประสานแผนการตรวจสอบ และการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสาน

การพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน กับกลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
2. บูรณาการงานตรวจสอบภายในเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในของส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดในภาพรวม และเพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารและการด าเนินงานระดับกรม/กระทรวง  
 กลุ่มงานในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 1. ประสานการด าเนินงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ และบรรลุ
เป้าหมาย ตามแผนการตรวจสอบ 
 2. ตรวจสอบและให้ค าปรึกษา เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุ
เป้าหมาย  
 ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตจังหวัด 
 1. ประสานการด าเนินงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ และ
บรรลุเป้าหมาย ตามแผนการตรวจสอบ 
 2. ตรวจสอบและให้ค าปรึกษา เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุ
เป้าหมาย  

หน่วยงานภายนอก 
ประสานงานกับกรมบัญชีกลาง ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สถานศึกษาเอกชน และ

หน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบและประเมินผล 
ประจ ากระทรวง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนราชการ 

 

 กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ................... เป็นต้นไป 
 

เห็นชอบ โดย 
 

     ลงชื่อ ............................................. 
                                            (...........................................) 

                      ศึกษาธิการจังหวัด ............... 
 
หมายเหตุ :  ตามตัวอย่างเป็นกรณีท่ีหน่วยตรวจสอบภายในมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และ

และสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสามารถปรับลดขอบเขต ปริมาณงานให้เหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน  
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แบบฟอร์ม 
กรอบคุณธรรม 

หน่วยงาน ........................................................ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ............. 

เกริ่นน า..................................................................................................................... ........... 
....................................................................................................................... ....................................... 
หลักปฏิบัติ 

1. การปฏิบัติงาน 
............................................................................................................................. ................................. 

ความเป็นอิสระ 
............................................................................................................................. ........... 

....................................................................................................................... ....................................... 
 ความเที่ยงธรรม 

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

 ข้อจ ากัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม 
........................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................. 
2. การปฏิบัติตน 

2.1 ความซื่อสัตย์ (Integrity) 
(1) ........................................................................................................................  
(2) ........................................................................................................................  

2.2 ความเที่ยงธรรม (Objectivity) 
(1) .......................................................................................................... .............. 
(2) ........................................................................................................................  

2.3 การปกปิดความลับ (Confidentiality) 
(1) ........................................................................................................................  
(2) ........................................................................................................................  

2.4 ความสามารถในหน้าที่ (Competency) 
(1) ........................................................................................................................  
(2) ............................................................................................................ ............ 

กรอบคุณธรรมฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ..... เดือน .............. ปี ..... เป็นต้นไป 

เห็นชอบ โดย 
 
     ลงชื่อ ............................................. 

                                            (...........................................) 
                      ศึกษาธิการจังหวัด ............... 
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- ตัวอย่าง - 
กรอบคุณธรรม 

หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด........................... 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ………………. 

  

 กรอบคุณธรรมนี้ ก าหนดตามจริยธรรมการปฏิบัติงานและมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ภาครัฐที่กรมบัญชีกลางก าหนด เพ่ือเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติของผู้ตรวจสอบภายใน 
ซึ่งจะช่วยยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ได้รับการยกย่อง และยอมรับจากบุคคลทั่วไป 
ดังนั้นผู้ตรวจสอบภายในพึงต้องประพฤติปฏิบัติตนภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงาม ในอันที่จะ
น ามาซึ่งการให้ความเชื่อมั่นและค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภาพ 
 

หลักปฏิบัติ 
 1. การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 
   การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระ และผู้ตรวจสอบภายในต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเท่ียงธรรม 
   ความเป็นอิสระ 
   หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดต้องรายงานผลการตรวจสอบ 
ตรงต่อศึกษาธิการจังหวัดและยืนยันถึงความเป็นอิสระในกฎบัตรการตรวจสอบภายในปีละหนึ่งครั้ง 
รวมทั้งปฏิบัติงานโดยปราศจากการแทรกแซงใดๆ ในเรื่องการก าหนดขอบเขต การปฏิบัติงาน และ
การรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
   ความเที่ยงธรรม 
   ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีทัศนคติที่ไม่ล าเอียง หรือมีอคติไปทางหนึ่งทางใด และให้
หลีกเลี่ยงในเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งหมายถึงสถานการณ์ที่ผลประโยชน์ส่วนตัว
อาจจะมีส่วนท าให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน แม้ว่าผลลัพธ์ที่เกิดจากสถานการณ์ดังกล่าว จะไม่
ส่งผลกระทบต่อจริยธรรมหรือความไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน แต่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น 
ในการปฏิบัติตามหลักวิชาชีพ   
  ข้อจ ากัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม 
  1. ผู้ตรวจสอบภายในไม่ตรวจสอบงานที่ตนเคยมีหน้าที่รับผิดชอบมาก่อน และงานที่
ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เคยมีหน้าที่รับผิดชอบมาก่อน  
ภายในระยะเวลา1 ปี 
  2. ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจ ากัดที่จะท าให้ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างเป็นอิสระหรือเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยถึงเหตุหรือข้อจ ากัดดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
ตามความเหมาะสม โดยลักษณะของการเปิดเผยจะขึ้นอยู่กับเหตุและข้อจ ากัดที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณี
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 2. การปฏิบัติตน 
  2.1 ความซื่อสัตย์ (Integrity)ความซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภายใน จะสร้างให้เกิด 
ความไว้วางใจและท าให้ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภายในมีความน่าเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลทั่วไป
โดยต้องปฏิบัติตน ดังนี้ 
   (1) ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร 
และมีความรับผิดชอบ 
   (2) ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเปิดเผยข้อมูล
ตามวิชาชีพที่ก าหนด 
   (3) ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระท าใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย
หรือไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระท าที่อาจน าความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือ
สร้างความเสียหายต่อส่วนราชการ 
   (4) ผู้ตรวจสอบภายในต้องให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับและจรรยาบรรณของทางราชการ 
  2.2 ความเที่ยงธรรม (Objectivity)ผู้ตรวจสอบภายในจะแสดงความเที่ยงธรรม        
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการรวบรวมข้อมูล ประเมินผล และรายงานด้วยความไม่ล าเอียง ผู้ตรวจสอบภายใน
ต้องท าหน้าที่อย่างเป็นธรรมในทุกๆ สถานการณ์  และไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัว หรือความรู้สึกนึกคิด
ของบุคคลอื่น เข้ามามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติงาน โดยต้องปฏิบัติตน ดังนี้ 
   (1) ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใดๆ ที่จะ
น าไปสู่ความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของทางราชการ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ผู้ตรวจสอบภายใน          
ต้องตัดสินใจเลือกระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ทางวิชาชีพกับผลประโยชน์ส่วนตัว  รวมทั้งต้องไม่กระท าการใด  ๆ
ที่จะท าให้เกิดอคติ ล าเอียง จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม 
   (2) ผู้ตรวจสอบภายในไม่พึงรับสิ่งของใด  ๆที่จะท าให้เกิดหรือก่อให้เกิดความไม่เที่ยงธรรม
ในการใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ 
   (3) ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญทั้งหมด 
ที่ตรวจพบซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริงหรือเปิดเผยข้อมูลเพียงบางส่วน อันอาจจะ
ท าให้รายงานบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง หรือเป็นการปิดบังการกระท าผิดกฎหมาย  
  2.3 การปกปิดความลับ (Confidentiality)ผู้ตรวจสอบภายในจะเคารพในคุณค่า และ
สิทธิของผู้ เป็นเจ้าของข้อมูลที่ ได้รับทราบจากการปฏิบัติงาน และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว   
โดยไม่รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจหน้าที่โดยตรงเสียก่อน ยกเว้นในกรณีที่มีพันธะในแง่ของงานอาชีพ 
และเกี่ยวข้องกับกฎหมายเท่านั้น โดยต้องปฏิบัติตน ดังนี้ 
   (1) ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรอบคอบในการใช้และรักษาข้อมูลต่างๆ  
ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน 
   (2) ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่น าข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานไปใช้
แสวงหาผลประโยชน์ และจะไม่กระท าการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย และประโยชน์ของทางราชการ 
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  2.4 ความสามารถในหน้าที่ (Competency)ผู้ตรวจสอบภายในจะน าความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ โดยต้องปฏิบัติตน ดังนี้ 
   (1) ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ตนมีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และประสบการณ์ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานเท่านั้น  
   (2) ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการ 
   (3) ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผล
และคุณภาพของการให้บริการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  

 

กรอบคุณธรรมฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ............................. เป็นต้นไป 
 

เห็นชอบ  โดย 
 

     ลงชื่อ ............................................. 
                                            (...........................................) 

                      ศึกษาธิการจังหวัด ............... 
 



 
บทที่ 4 

การจัดท าแผนการตรวจสอบ 
 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน 
พ.ศ. 2546ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติตามมาตรฐาน 
การตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
พร้อมทั้งให้หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส่งแผนการตรวจสอบประจ าปี  
ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน 30 วันนับจากวันที่ ได้รับอนุมัติ กอปรกับมาตรฐาน 
การตรวจสอบภายใน และเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง 
ก าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว 
ตามผลการประเมินความเสี่ยง และสอดคล้องกับข้อมูลข่าวสาร นโยบาย และความคิดเห็นของ 
หัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งมีองค์ประกอบตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด และครอบคลุม 6 ประเภท 
การตรวจสอบ  
 
ความหมาย  
 แผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) หมายถึง  แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในจัดท าขึ้นล่วงหน้า เกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จ านวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลา         
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ทั้งนี้ เพ่ือให้เรื่องที่มีความเสี่ยงส าคัญได้รับการตรวจสอบอย่างครอบคลุมและทั่วถึง ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่
โดยแผนการตรวจสอบ ประกอบด้วย แผนการตรวจสอบประจ าปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว 
 
วิธีการจัดท าแผนการตรวจสอบ 
 1. ศึกษาแผนยุทธศาสตร์ ผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกระทรวงศึกษาธิการที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ นโยบายของรัฐบาล
นโยบายของกระทรวง/กลุ่มจังหวัด /จังหวัด หนังสือสั่งการของกรมบัญชีกลาง ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน และกลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือก าหนดกรอบทิศทาง  
ในการจัดท าแผนการตรวจสอบ 
 2. ประเมินความเสี่ยงเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบ โดยด าเนินการตามคู่มือการประเมิน
ความเสี่ยงเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบ  
 3. จัดท าแผนการตรวจสอบ ตามแบบท่ีก าหนด ดังนี้ 
  3.1 แผนการตรวจสอบประจ าปี (ระยะเวลาตามแผน 1 ปีงบประมาณ) โดยจัดท าให้
สอดคล้องตามผลการศึกษาข้อ 1 – 2 และแผนการตรวจสอบระยะยาว 
  3.2 แผนการตรวจสอบระยะยาว (ระยะเวลาตามแผน 2 - 5 ปีงบประมาณ)โดยต้องจัดท า
ให้สอดคล้องตามผลการศึกษาข้อ 1 – 2 และต้องครอบคลุมทุกหน่วยรับตรวจในสังกัด  
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 4. ก าหนดกิจกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 
  4.1 กิจกรรมการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง 
  4.2 กิจกรรมการตรวจสอบตามหนังสือสั่งการจากหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กรมบัญชีกลาง ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เป็นต้น 
  4.3 กิจกรรมการตรวจสอบตามนโยบายของศึกษาธิการจังหวัด และคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด 
 5. กิจกรรมการตรวจสอบที่ก าหนด ควรมีทั้งงานให้ความเชื่อมั่น (งานตรวจสอบ ติดตาม 
และประเมินผล) และงานให้ค าปรึกษา 
 6. ในแต่ละกิจกรรมการตรวจสอบ ให้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบให้ชัดเจน 
โดยภาพรวมของทุกกิจกรรมการตรวจสอบ ควรมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการตรวจสอบทั้ง 6 ประเภท 
ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ได้แก่ การตรวจสอบการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ การตรวจสอบการปฏิบัติงาน การตรวจสอบผลการด าเนินงาน การตรวจสอบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 7. แผนการตรวจสอบที่จัดท าแล้วเสร็จ ให้เสนอศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาอนุมัติภายใน
เดือนกันยายน 
 8. จัดส่งส าเนาแผนการตรวจสอบประจ าปีให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 1 ชุด ภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ และจัดส่งแผนการตรวจสอบประจ าปี พร้อมทั้งแผนการตรวจสอบ
ระยะยาว ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 1 ชุดภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

Flow Chart การปฏิบัติงาน 
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- ศึกษาแผนยุทธศาสตร์ 
- ผลการปฏิบัติงานตามแผนปีที่ผ่านมา 
- พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจ าป ีศธ. 
- นโยบายรัฐบาล/กระทรวง/กลุ่มจังหวดั/จังหวัด 
- หนังสือสั่งการของกรมบญัชีกลาง/สตง./ 
  กลุ่ม ตสน.สป. 

 

ไม่อนุมัติ 

ทบทวน/ 
ปรับปรุงแก้ไข 

อนุมัติ 

ก าหนดกจิกรรมการตรวจสอบ 
ตามผลการประเมินความเส่ียง/
หนังสือสั่งการจากหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง/นโยบายจาก กศจ.  
และ ศธจ. 

 

กระบวนการการจัดท าแผนการตรวจสอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ารวจข้อมูลเบื้องต้น 

ประเมินความเสี่ยง/การควบคุมภายใน 
 

วางแผนการตรวจสอบประจ าปี/ระยะยาว 
(Audit Plan หรือ Audit Universe) 

 

เสนอศึกษาธิการจังหวัด 
พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ 

แผนการตรวจสอบ 

ส่งส าเนาแผนการตรวจสอบให ้
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 

จัดเก็บแผนการตรวจสอบ 
เป็นข้อมูลสารสนเทศ 
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องค์ประกอบของแผนการตรวจสอบ  
 1. หลักการและเหตุผล 
 2. นโยบายการตรวจสอบ (ถ้ามี) 
 3. วัตถุประสงค์ของแผนการตรวจสอบ 
 4. ขอบเขตการตรวจสอบ 
  4.1 หน่วยรับตรวจ(ท่ีจะได้รับการตรวจสอบ) 
  4.2 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 5 กิจกรรมการตรวจสอบและให้ค าปรึกษา 
  5.1 กิจกรรมการตรวจสอบ 
   (1) ชื่อเรื่อง 
   (2) วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
  5.2 กิจกรรมการให้ค าปรึกษา 
   (1) ชื่อเรื่อง 
   (2) วัตถุประสงค์ของการให้ค าปรึกษา 
  5.3 กิจกรรมการตรวจสอบ จ าแนกตามประเภทการตรวจสอบ 
 6. กิจกรรมการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) 
 7. งบประมาณ (ถ้ามี) 
 8. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
 9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10. ส่วนของผู้เสนอแผน และผู้อนุมัติแผน 
 11 ภาคผนวกควรมีข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
  (1) ขอบเขตการปฏิบัติงาน ระบุกิจกรรม ชื่อเรื่อง ระยะเวลาด าเนินงานแยกราย
เดือน จ านวนคนวัน แต่ละกิจกรรม และผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม 
  (2) แผนกลยุทธ์ของหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
  (3) ตารางสรุปผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ 
  (4) นโยบายของผู้บริหาร/ กระทรวง/ จังหวัด  
  (5)  หนังสือสั่งการจากหน่วยงานกลาง เช่น หนังสือสั่งการให้จัดท าแผนการตรวจสอบ
จากกรมบัญชีกลาง หนังสือสั่งการให้บูรณาการแผนการตรวจสอบจากกลุ่มตรวจสอบภายใน  
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ 
 

- ตัวอย่าง - 
การจัดท าแผนการตรวจสอบ 
 สมมติ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ....    
   มีผู้ตรวจสอบภายใน ..... คน คือ 
   1. นาย เก่ง  กบ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 
   2. นาง รอง  ลม นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
   3. นางสาว สวย  สม นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
   บุคลากรเต็มกรอบอัตราก าลังในเดือนพฤศจิกายน 2560 
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- ตัวอย่าง - 
แผนการตรวจสอบระยะยาวประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ……. – พ.ศ. ……. 

หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ....... 
 

หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในนับว่าเป็นเครื่องมือหรือผู้ช่วยที่ส าคัญของผู้บริหารหน่วยงานในการก ากับ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ ภายในหน่วยงาน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางหรือ
มาตรการที่จะท าให้ผลการด าเนินงานสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้
การจั ดท าแผนการตรวจสอบภายใน ถื อเป็ นขั้ นตอนการด าเนิ นงานที่ ส าคัญต่ อผลสั มฤทธิ์ ของ 
การตรวจสอบภายใน เนื่ องจากแผนการตรวจสอบภายในที่ดี จะช่วยให้ งานตรวจสอบภายใน 
มีประสิทธิภาพและการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดภายใต้เงื่อนไขทรัพยากรที่จ ากัด นอกจากนี้แผน 
การตรวจสอบภายในยังเป็นเครื่องมือที่ท าให้ศึกษาธิการจังหวัดรับทราบขอบเขตการปฏิบัติงาน 
ด้านการตรวจสอบภายใน และให้การสนับสนุนโดยการจัดหาทรัพยากรให้กับหน่วยตรวจสอบภายใน 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติภารกิจที่ก าหนดให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนการตรวจสอบภายใน 
โดยแผนการตรวจสอบภายในที่จัดท าขึ้นนี้  เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและเกณฑ ์
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  
 
นโยบายการตรวจสอบ  
 การตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดให้มีข้ึน เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ  มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับ
ดูแลที่เหมาะสม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

วัตถุประสงค์ของแผนการตรวจสอบ 
 1. เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีให้ครอบคลุม
ภารกิจการตรวจสอบภายใน ผลการประเมินความเสี่ยง และหน่วยรับตรวจทั้งหมดในสังกัด 
 2. เพ่ือให้งานตรวจสอบภายในของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด บรรลุวัตถุประสงค์
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
ขอบเขตการตรวจสอบ 
 1. หน่วยรับตรวจในสังกัด ....... หน่วยงาน ประกอบด้วย 
  1.1 หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ……. หน่วยงาน 
   1.1.1 กลุ่มงานในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ....... กลุ่ม 
   1.1.2 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 
   1.1.3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/ต าบล จ านวน …. แห่ง 
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  1.2 หน่วยงานในสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ……. หน่วยงาน 
   1.2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ……. แห่ง 
   1.2.2 สถานศึกษาในสังกัด     ....... แห่ง 
   1.2.3 ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด ....... 
  1.3 หน่วยงานในสังกัด ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ……. แห่ง 
   1.3.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัด ....... 
   1.3.2 วิทยาลัยเทคนิค ....... 
   1.3.3 วิทยาลัยสารพัดช่าง ....... 
  1.4 หน่วยงานในสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   วิทยาลัยชุมชน ....... 
 2. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
  ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ....... ถึง พ.ศ. ....... 
 
กิจกรรมการตรวจสอบและให้ค าปรึกษา 
 1. กิจกรรมการตรวจสอบ 
  1.1  การสอบทานและประเมินระบบควบคุมภายใน 
   วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด มีความเพียงพอเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานการจัดวางระบบควบคุมภายในของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
  1.2 การสอบทานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีตามเกณฑ์ท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 
   วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มั่นใจว่า ผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ถูกต้องน่าเชื่อถือ 
  1.3 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุน 
   วัตถุประสงค์  
   (1) เพ่ือให้ทราบว่า หน่วยงานจัดให้มีการก ากับ ควบคุม และบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงเพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุนเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี 
   (2) เพ่ือให้ทราบว่า ผลการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุนเป็นไปตาม 
มตคิณะรัฐมนตรี 
  1.4 การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
   วัตถุประสงค์เพ่ือให้มั่นใจว่า การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกฎระเบียบ 
  1.5 การตรวจสอบผลการด าเนินงานโครงการตามแผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   วัตถุประสงค์   
   (1) เพ่ือทราบว่า ผลการด าเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
   (2) เพ่ือทราบกระบวนการด าเนินงานโครงการ มีการควบคุม ก ากับดูแลและ
บริหารความเสี่ยงเพ่ือให้การด าเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย 
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  1.6 การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   วัตถุประสงค์  
   (1) เพ่ือให้ทราบว่า ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศมีการควบคุมเพียงพอที่จะ
มั่นใจได้ว่าข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบัน และพร้อมใช้งาน 
   (2) เพ่ือให้ทราบว่า เครือข่ายเทคโนโลยีดิจิตอลเพ่ือการศึกษาและระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งาน 

 2. กิจกรรมการให้ค าปรึกษา 
  (1) การจัดวางและประเมินการควบคุมภายในของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
  (2) การจัดซื้อจัดจ้าง 
  (3) การบัญชีตามระบบ GFMIS  

 3. กิจกรรมการตรวจสอบจ าแนกตามประเภทการตรวจสอบ 
 

รายการ 
การตรวจสอบ

การเงิน 

การตรวจสอบ
การปฏบิัตติาม

กฎระเบยีบ 

การตรวจสอบ
การปฏบิัติงาน 

การตรวจสอบ
ผลการ

ด าเนินงาน 

การตรวจสอบ
ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

การ
ตรวจสอบ 
การบริหาร 

1. การสอบทานและประเมินระบบ
ควบคุมภายใน 

 / /   / 

2. การสอบ ท าน การป ระเมิ น ผล 
การปฏิบัติงานด้านบัญชีตามเกณฑ์ 
ที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

/ / /   / 

3. การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ในส่วนของงบลงทุน 

/  /   / 

4. การตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้าง  / /   / 
5. การตรวจสอบผลการด าเนินงานโครงการ
ตามแผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  / /  / 

6. การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   /  / / 

 
กิจกรรมการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน 
 1. กิจกรรมพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 2. กิจกรรมจัดท าคู่มือ/แนวทาง/องค์ความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน 
 3. กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลด้านการตรวจสอบภายใน 
 
งบประมาณ 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ....... 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ....... 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ....... 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ....... 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ....... 
งบด าเนินการ      
กิจกรรมการตรวจสอบ 
1. การสอบทานและประเมินระบบควบคุม
ภายใน 
2. การสอบทานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชีตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

25,000.- 30,000.- 35,000.- 40,000.- 45,000.- 
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รายการ 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ....... 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ....... 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ....... 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ....... 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ....... 
3. การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณใน
ส่วนของงบลงทุน 
4. การตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้าง 
5. การตรวจสอบผลการด าเนินงานโครงการ
ตามแผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
6. การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กิจกรรมการบริการให้ค าปรึกษา 
1. การจัดท าวางและประเมินการควบคุม
ภายในของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
2. การจัดซ้ือจัดจา้ง 
3. การบัญชีตามระบบ GFMIS 

10,000.- 10,000.- 10,000.- 10,000.- 10,000.- 

กิจกรรมการพัฒนางานตรวจสอบภายใน 
1. กิจกรรมพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
2. กิจกรรมจัดท าคู่มือ/แนวทาง/องค์
ความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน 
3. กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลด้านการ
ตรวจสอบภายใน 

10,000.- 10,000.- 10,000.- 10,000.- 10,000.- 

รวม 45,000.- 50,000.- 55,000.- 60,000.- 65,000.- 

 
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
 1. นาย เก่ง  กบ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 
 2. นาง รอง  ลม นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
 3. นางสาว สวย สม นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. หน่วยรับตรวจได้รับการตรวจสอบครบถ้วน 
 2. หน่วยรับตรวจมีการควบคุม ก ากับดูแล และมีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสม 
 3. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ทราบและลดจุดอ่อน/ความเสี่ยง ในการปฏิบัติงาน 
พร้อมทั้งพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
 4. ผู้บริหารของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และกระทรวงศึกษาธิการมีข้อมูลในการบริหาร
จัดการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่ก าหนด 
 
 

ลงชื่อ ……………………………………………….. ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ 
 (.....................................................) 

     ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน     
 
 

  ลงชื่อ ……………………………….…………….. ผู้อนุมัติ 
              (ศึกษาธิการจังหวัด .......) 
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ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม 
หน่วยรับตรวจ/ 
หน่วยรับบริการ 

ระดับความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ/จ านวนคนวัน รวมจ านวน 

คนวัน พ.ศ. ... พ.ศ. ... พ.ศ. ... พ.ศ. ... พ.ศ. ... 
กิจกรรมการตรวจสอบ  240 360 360 360 360 360 
1. การสอบทานและ
ป ร ะ เมิ น ร ะ บ บ
ควบคุมภายใน 

ทุกกลุ่ม 
ในส านักงาน
ศึกษาธกิารจังหวัด 

สูง 
1 

กลุ่ม 
2 

กลุ่ม 
2 

กลุ่ม 
2 

กลุ่ม 
1 

กลุ่ม 
3คน/20วัน/ป ี
= 60 คนวัน/ป ี

2. การสอบทานการ
ป ระ เมิ น ผ ล ก าร
ปฏิบัติงานด้านบัญชี
ต า ม เ ก ณ ฑ์ ที่
ก รม บั ญ ชี ก ล า ง
ก าหนด 

กลุ่มอ านวยการ 

สูง 
1 

กลุ่ม 
1 

กลุ่ม 
1 

กลุ่ม 
1 

กลุ่ม 
1 

กลุ่ม 
3คน/20วัน/ป ี
= 60 คนวัน/ป ี

3. การติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
ในส่วนของงบลงทุน 

ทุกส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 

สูง 
310 

หน่วย 
310 

หน่วย 
310 

หน่วย 
310 

หน่วย 
310 

หน่วย 
3คน/20วัน/ป ี
= 60 คนวัน/ป ี

4. การตรวจสอบ
การจัดซ้ือจัดจ้าง 

กลุ่มอ านวยการ 
สูง 

1 
กลุ่ม 

1 
กลุ่ม 

1 
กลุ่ม 

1 
กลุ่ม 

1 
กลุ่ม 

3คน/20วัน/ป ี
= 60 คนวัน/ป ี

5. การตรวจสอบผล
ก า รด า เนิ น งา น
โครงการตามแผน
บู ร ณ า ก า ร ก า ร
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 

ทุกส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัด  
- สป. 
- สพฐ. 
- สอศ. 

สูง 

 
 
 
- 

 
 
 
3  
20 
1 

 
 
 
3  
20 
1 

 
 
 
3  
20 
1 

 
 
 
3  
20 
1 

 
3คน/20วัน/ป ี
= 60 คนวัน/ป ี

6. การตรวจสอบด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มแผนฯ  
สูง - 

1 
กลุ่ม 

1 
กลุ่ม 

1 
กลุ่ม 

1 
กลุ่ม 

3คน/20วัน/ป ี
= 60 คนวัน/ป ี

กิจกรรมการให้ค าปรึกษา  - 60 60 60 60 60 
1. การจัดท าวาง
และประเมินการ
ควบคุมภายในของ
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 

ทุกกลุ่ม 
ในส านักงาน
ศึกษาธกิารจังหวัด สูง - 

7 
กลุ่ม 

7 
กลุ่ม 

7 
กลุ่ม 

7 
กลุ่ม 

2คน/10วัน/ป ี
= 20 คนวัน/ป ี

2. การจัดซ้ือจัดจ้าง ทุกส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัด  
- สป. 
- สพฐ. 
- สอศ. 

สูง 

 
 
 
- 

 
 
 
3  
20 
1 

 
 
 
3  
20 
1 

 
 
 
3  
20 
1 

 
 
 
3  
20 
1 

2คน/10วัน/ป ี
= 20คนวัน/ปี 

3. การบัญชีตาม
ระบบ GFMIS 

ทุกส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัด  
- สป. 
- สพฐ. 
- สอศ. 

สูง 

 
 
 
- 

 
 
 
3  
20 
1 

 
 
 
3  
20 
1 

 
 
 
3  
20 
1 

 
 
 
3  
20 
1 

2คน/10วัน/ปี 
= 20 คนวัน/ป ี
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กิจกรรม 
หน่วยรับตรวจ/ 
หน่วยรับบริการ 

ระดับความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ/จ านวนคนวัน รวมจ านวน 

คนวัน พ.ศ. ... พ.ศ. ... พ.ศ. ... พ.ศ. ... พ.ศ. ... 
กิจกรรมการพัฒนาระบบการตรวจสอบ  45 75 75 75 75 75 
1. กิจกรรมพัฒนา
ผู้ตรวจสอบภายใน 
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 

 
ตามมาตรฐาน
การตรวจสอบ

ภายใน 
√ √ √ √ √ 

3คน/5วัน/ปี 
= 15 คนวัน/ป ี

2. กิจกรรมจัดท า
คู่มือ/แนวทาง/องค์
ค ว าม รู้ ด้ าน ก า ร
ตรวจสอบภายใน 

 
ตามมาตรฐาน
การตรวจสอบ

ภายใน 
- 1 เร่ือง 1 เร่ือง 1 เร่ือง 1 เร่ือง 

2คน/15วัน/ปี 
= 30คนวัน/ปี 

3. กิจกรรมพัฒนา
ฐานข้อมูลด้านการ
ตรวจสอบภายใน 

 ตามมาตรฐาน
การตรวจสอบ

ภายใน 
1 เร่ือง 1 เร่ือง 1 เร่ือง 1 เร่ือง 1 เร่ือง 

3คน/10วัน/ป ี
= 30 คนวัน/ป ี

กิจกรรมการบริหารงานตรวจสอบ  180 180 180 180 180 180 
1. การจัดท าแผน 
การตรวจสอบ 

 ตามมาตรฐาน
การตรวจสอบ

ภายใน 
√ √ √ √ √ 

2คน/15วัน/ปี 
= 30คนวัน/ปี 

2. การรายงานสรุป 
ผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนการตรวจ 
สอบ 

 
ตามมาตรฐาน
การตรวจสอบ

ภายใน 
√ √ √ √ √ 

2คน/15วัน/ปี 
= 30คนวัน/ปี 

3. การจัดท าตัวชี้วัด
ค ารับ รองฯ และ
การรายงานผล 

 
ตามที่ สป.  

สั่งการ 
√ √ √ √ √ 

3คน/20วัน/ป ี
= 60 คนวัน/ป ี

4. งานธุรการ  
 √ √ √ √ √ 

3คน/20วัน/ป ี
= 60 คนวัน/ป ี

รวมจ านวนคนวันที่ใช้ในการตรวจสอบ รวม คนวันต่อป ี 465 675 675 675 675 675 
 วันต่อคนต่อป ี 155 225 225 225 225 225 

 

หมายเหตุ  อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
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- ตัวอย่าง - 
แผนการตรวจสอบประจ าปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ……… 
หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ........ 

 
หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในนับว่าเป็นเครื่องมือหรือผู้ช่วยที่ส าคัญของผู้บริหารหน่วยงานในการก ากับ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ ภายในหน่วยงาน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางหรือ
มาตรการที่จะท าให้ผลการด าเนินงานสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
การจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน ถือเป็นขั้นตอนการด าเนินงานที่ส าคัญต่อผลสัมฤทธิ์ของ  
การตรวจสอบภายใน เนื่องจากแผนการตรวจสอบภายในที่ดีจะช่วยให้งานตรวจสอบภายใน 
มีประสิทธิภาพและการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดภายใต้เงื่อนไขทรัพยากรที่จ ากัด  นอกจากนี้ 
แผนการตรวจสอบภายในยังเป็นเครื่องมือที่ท าให้ศึกษาธิการจังหวัดรับทราบขอบเขตการปฏิบัติงาน
ด้านการตรวจสอบภายใน และให้การสนับสนุนโดยการจัดหาทรัพยากรให้กับหน่วยตรวจสอบภายใน 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติภารกิจ ที่ก าหนดให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนการตรวจสอบภายใน
โดยแผนการตรวจสอบภายในที่จัดท าขึ้นนี้ เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและเกณฑ์ 
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
 
นโยบายการตรวจสอบ  
 การตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  จัดให้มีขึ้นเพ่ือสนับสนุนส่งเสริม 
ให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด บรรลุวัตถุประสงค์  
และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีการบริหารความเสี่ยง การควบคุม 
และการก ากับดูแล ที่เหมาะสม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้หน่วยงานตรวจสอบภายในก าหนดกิจกรรมการตรวจสอบภายในได้ครอบคลุม
ภารกิจและสอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ภายใต้ทรัพยากรด้านการตรวจสอบที่มีอยู่  
 2. เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานตามกิจกรรมการตรวจสอบภายในให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
 3. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ และแนวทางการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ 
 
ขอบเขตการตรวจสอบ/การด าเนินงาน 
 1. หน่วยรับตรวจ ……. แห่ง ประกอบด้วย 
  1.1 หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ……. หน่วยงาน 
   - กลุ่มอ านวยการ 
   - ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 
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  1.2 หน่วยงานในสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ……. หน่วยงาน 
   - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 
     สถานศึกษาในสังกัด ……. แห่ง 
   - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 
     สถานศึกษาในสังกัด ……. แห่ง 
   - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 
     สถานศึกษาในสังกัด ……. แห่ง 
 2. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
  ระหว่างเดือน ..................... – เดือน ..................... พ.ศ. ................. 
 
กิจกรรมการตรวจสอบ 
 1. การสอบทานและประเมินระบบควบคุมภายใน 
  วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
มีความเพียงพอเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานการจัดวางระบบควบคุมภายในของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 
 2. การสอบทานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีตามเกณฑ์ท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 
  วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มั่นใจว่า ผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ถูกต้องน่าเชื่อถือ 
 3. การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุน 
  วัตถุประสงค์  
  (1) เพ่ือให้ทราบว่า หน่วยงานจัดให้มีการก ากับ ควบคุม และบริหารจัดการความเสี่ยง
เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุนเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี 
  (2) เพื่อให้ทราบว่า ผลการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุน เป็นไปตาม  
มติคณะรัฐมนตรี 
 4. การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
  วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มั่นใจว่า การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกฎระเบียบ 

กิจกรรมการตรวจสอบจ าแนกตามประเภทการตรวจสอบ 
 

รายการ 
การตรวจสอบ

การเงิน 

การตรวจสอบ
การปฏบิัตติาม

กฎระเบยีบ 

การตรวจสอบ
การปฏบิัติงาน 

การตรวจสอบ 
การบริหาร 

1. การสอบทานและประเมินระบบควบคุมภายใน  / / / 
2. การสอบทานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีตาม
เกณฑ์ท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 

/ / / / 

3. การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุน /  / / 
4. การตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้าง  / / / 
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กิจกรรมการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน 
 1. กิจกรรมพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 2. กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลด้านการตรวจสอบภายใน 

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ 
 งบด าเนินงาน  45,000 บาท 

กิจกรรม งบประมาณ 
1.  กิจกรรมการตรวจสอบ/ติดตามผลการตรวจสอบ 
1.1 ค่าวัสดุจัดท ารูปเล่ม/เอกสาร/รายงานผลการตรวจสอบ และวัสดุส านักงาน  
 (งานธุรการ) บริหารงานตรวจสอบ                    เป็นเงิน 
1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง 3 คน วันละ 120 บาท จ านวน 30 วัน              เป็นเงิน  
1.3 น้ ามันเชื้อเพลิงตรวจติดตามภาคสนาม 20 แห่ง เป็นเงิน 

 
 

14,400.00 
10,800.00 
1,200.00 

2. กิจกรรมการพัฒนาการตรวจสอบภายใน 
2.1  ค่าท่ีพัก 5 วันๆ 3 คน ละ  800 บาท เป็นเงิน 
2.2  ค่าพาหนะ  3 คน คนละ 1,000 บาท                   เป็นเงิน 
2.3  ค่าเบี้ยเลี้ยง 3 คน วันละ  240 บาท  5 วัน เป็นเงิน 

 
12,000.00 
3,000.00 
3,600.00 

รวม 45,000.00 
หมายเหตุ ขอถั่วจ่ายทุกรายการ 

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
 1. นาย เก่ง  กบ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 
 2. นาง รอง  ลม นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
 3. นางสาว สวย สม นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. หน่วยรับตรวจมีการควบคุม ก ากับดูแล และมีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสม 
 2. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ทราบและลด จุดอ่อน/ความเสี่ยง ในการปฏิบัติงาน 
พร้อมทั้งพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
 3. ผู้บริหารของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และกระทรวงศึกษาธิการมีข้อมูลในการบริหาร
จัดการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่ก าหนด 
 

ลงชื่อ ……………………………………………….. ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ 
 (.....................................................) 

     ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน     
 

  ลงชื่อ ……………………………………………….. ผู้อนุมัติ 
              (ศึกษาธิการจังหวัด ........... ) 
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(ภาคผนวก) 
 

ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม หน่วยงาน 
ระดับ 

ความเสี่ยง 

ปฏิทินการปฏบิัติงาน 

รวมจ านวน 
คนวัน 

ผู้รับผิดชอบ 

มก
รา

คม
 …

….
 

กุม
ภา

พัน
ธ์ 
……

. 

มีน
าค

ม 
……

. 

เม
ษา

ยน
 …

….
 

พฤ
ษภ

าค
ม 
……

. 

มิถ
ุนา

ยน
 …

….
 

กร
กฎ

าค
ม 
……

. 

สิง
หา

คม
 …

….
 

กัน
ยา

ยน
 …

….
 

กิจกรรมการตรวจสอบ             
1. การสอบทานและ
ป ร ะ เมิ น ร ะ บ บ
ควบคุมภายใน 

กลุ่ม
อ านวยการ 

สูง          3คน/20วัน/ป ี
= 60 คนวัน/ป ี

นายเก่ง 
นางรอง 
น.ส.สวย 

2. การสอบทานการ
ป ระ เมิ น ผ ล ก าร
ปฏิบัติงานด้านบัญชี
ต า ม เ ก ณ ฑ์ ที่
ก รม บั ญ ชี ก ล า ง
ก าหนด 

กลุ่ม
อ านวยการ 

สูง          3คน/20วัน/ป ี
= 60 คนวัน/ป ี

นายเก่ง 
นางรอง 
น.ส.สวย 

3. การติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
ในส่วนของงบลงทุน 

-ศธจ. 
- สพป. ...... แห่ง 
- รร. ..... แห่ง 

สูง          3คน/20วัน/ป ี
= 60 คนวัน/ป ี

นายเก่ง 
นางรอง 
น.ส.สวย 

4. การตรวจสอบ
การจัดซ้ือจัดจ้าง 

กลุ่ม
อ านวยการ 

สูง          3คน/20วัน/ป ี
= 60 คนวัน/ป ี

นายเก่ง 
นางรอง 
น.ส.สวย 

กิจกรรมการพัฒนาระบบการตรวจสอบ            
1. กิจกรรมพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด          

3คน/5วัน/ปี 
= 15 คนวัน/ป ี

นายเก่ง 
นางรอง 
น.ส.สวย 

2. กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลด้านการตรวจสอบ
ภายใน          

3คน/10วัน/ป ี
= 30 คนวัน/ป ี

นายเก่ง 
นางรอง 
น.ส.สวย 

กิจกรรมบริหารงานตรวจสอบ            
1. การจัดท าแผนการตรวจสอบ 

         
2คน/15วัน/ปี 
= 30 คนวัน/ป ี

นายเก่ง 
นางรอง 

2. การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการ
ตรวจสอบ 

         
2คน/15วัน/ปี 
= 30 คนวัน/ป ี

นายเก่ง 
นางรอง 

3. การจัดท าตัวชี้วัดค ารับรองฯ และการรายงานผล 
         

3คน/20วัน/ป ี
= 60 คนวัน/ป ี

นายเก่ง 
นางรอง 
น.ส.สวย 

4. งานธุรการ 
         

3คน/20วัน/ป ี
= 60 คนวัน/ป ี

นายเก่ง 
นางรอง 
น.ส.สวย 

รวมจ านวนคนวันที่ใช้ในการตรวจสอบ รวม คนวันต่อป ี 465  
 วันต่อคนต่อปี 155  

 

หมายเหตุ  อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
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- ตัวอย่าง - 
แผนกลยุทธ์ 

หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศกึษาธิการจังหวัด ........  

วิสัยทัศน์ 
 การตรวจสอบภายในที่เป็นมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
พันธกิจ 
 1. ตรวจสอบด้านการบริหาร การด าเนินงาน การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตจังหวัด ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้
มาตรฐานการตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐ  
 2. ให้ค าปรึกษาในการด าเนินงานภายในส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา 
ในเขตจังหวัด ของตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้มาตรฐานการตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐ 
 3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้มาตรฐานการตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐ 
 
กลยุทธ์ 
 1. ตรวจสอบ ติดตามประเมินผล และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการบริหาร และการด าเนินงาน 
ด้านงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และด้านอ่ืนๆ ของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา         
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตจังหวัด โดยการวิเคราะห์ ประเมิน และปรับปรุงประสิทธิผล               
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแล 
 2. พัฒนาบุคลากรเพ่ือให้การตรวจสอบประเมินผลและการให้ค าปรึกษามีประสิทธิภาพ         
ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
 3. ผลิตและพัฒนาเครื่องมือ นวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการตรวจสอบประเมินผล และการให้
ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
 4. บูรณาการงานตรวจสอบประเมินผล และให้ค าปรึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน
ภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ  
 
เป้าประสงค์ 
 1. หน่วยรับตรวจ มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. หน่วยรับตรวจ ได้รับการตรวจสอบประเมินผล และการให้ค าปรึกษาที่เพ่ิมคุณค่าและ
ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 3 บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในของหน่วยงานภาครัฐ และสอดคล้องกับระดับต าแหน่ง 
 4. มีเครื่องมือ นวัตกรรม ที่สนับสนุนการตรวจสอบประเมินผล และการให้ค าปรึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 
 5. มีการบูรณาการงานตรวจสอบประเมินผล และให้ค าปรึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การตรวจสอบภายใน 
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อ านาจหน้าที่ 
 1. ตรวจสอบ ติดตามประเมินผล และให้ค าปรึกษาด้านการบริหาร การเงิน การบัญชี  
การด าเนินงาน และการบริหารทรัพย์สิน ของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในเขตจังหวัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และคุ้มค่า 
ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
 2. วิเคราะห์ ประเมิน และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม 
และการก ากับดูแลของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน
เขตจังหวัด  
 3. ด าเนินการบริหารงานที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้แก่ งานธุรการ 
งานการเงิน งานพัสดุ งานบริหารบุคคล งานพัฒนาบุคลากร และงานพัฒนาองค์กร  
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย  
 
หน่วยรับตรวจในสังกัด 
 หน่วยรับตรวจในสังกัด  ....... หน่วยงาน ประกอบด้วย 
 1. หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ....... หน่วยงาน 
  1.1 กลุ่มงานในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ....... กลุ่ม 
  1.2 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ....... แห่ง 
  1.3 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จ านวน ....... แห่ง 
 2 หน่วยงานในสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ....... หน่วยงาน 
  2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ....... แห่ง 
  2.2 สถานศึกษาในสังกัด     ....... แห่ง 
  2.3 ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด ....... 
 3 หน่วยงานในสังกัด ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ....... แห่ง 
  3.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัด ....... 
  3.2 วิทยาลัยเทคนิค ....... 
  3.3 วิทยาลัยสารพัดช่าง ....... 
 4 หน่วยงานในสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  วิทยาลัยชุมชน ....... 
 
ให้ระบุโครงสร้าง ภารกิจของหน่วยรับตรวจด้วย 
 



 
บทที่ 5 

การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 

 การปฏิ บั ติ งานตรวจสอบ หมายถึ ง กระบวนการปฏิ บั ติ งาน หลั งจากได้ รับอนุ มั ติ 
แผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ได้แก่  การจัดท าแผนการปฏิบัติ งาน (Engagement Plan)  
การด าเนินงานก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ การด าเนินงานระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบ และ 
การด าเนินงานหลังการปฏิบัติงานตรวจสอบ ทั้งนี้ เพ่ือให้การตรวจสอบภายในสามารถรวบรวม 
ประมวล และวิเคราะห์ข้อมูล/ข้อเท็จจริง เพียงพอต่อการสรุปและรายงานผลการตรวจสอบ ต่อไป 
 การปฏิบัติงานตรวจสอบ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน (ผังภาพกระบวนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน) ได้แก่ 
 1. ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 2. ระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 3. หลังการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
 
ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ  
  หลังจากแผนการตรวจสอบประจ าปีได้รับอนุมัติจากศึกษาธิการจังหวัด ให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ด าเนินการดังนี้ 
  1. จัดท าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement  Plan) เพ่ือก าหนดรายละเอียด 
การด าเนินงาน ตามกิจกรรมการตรวจสอบที่ก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ได้แก่ 
การก าหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบ ขอบเขต แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Audit Program) 
และทรัพยากรที่ใช้รวมทั้งก าหนดทีมงานที่รับผิดชอบเสนอผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
เพ่ือให้ความเห็นชอบในแผนการปฏิบัติงาน 
  2. จัดท าแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Audit Program)เพ่ือก าหนดประเด็น วิธีการ
ตรวจสอบ เอกสารกระดาษท าการและแหล่งข้อมูลเพ่ือให้การตรวจสอบบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่
ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan)  
  3. อธิบายแผน/แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบให้แก่ทีมตรวจสอบ 
  4. มอบหมายงานตรวจสอบตามแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้ผู้ตรวจสอบแต่ละคน
ในทีมตรวจสอบตามความถนัด ความรู้ และความช านาญ  
  5. นัดหมายหน่วยรับตรวจเพ่ือเปิดตรวจ พร้อมทั้งท าหนังสือแจ้งหน่วยรับตรวจ และขออนุมัติ
เดินทางไปราชการ (ถ้ามี) ยกเว้นการตรวจสอบกรณีพิเศษ  และเตรียมการจัดท าเอกสารเครื่องมือ 
ที่ใช้ในการตรวจสอบ ได้แก่ บันทึกประชุมเปิด/ปิดตรวจ กระดาษท าการต่างๆ แฟ้มถาวรของหน่วยงาน/
เรื่องที่จะท าการตรวจสอบ ฯลฯ 
 
 
 
 



 
54 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

Flow Chart การปฏิบัติงาน 

กระบวนการก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) 

เสนอแผน ผอ.ตสน. 
เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

อธิบายแผนแนวทางให้ทีมตรวจสอบ 

มอบหมายงาน ตามแผน/แนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบ 

แผนการตรวจสอบประจ าปี 

เตรียมการประชุมเปิดตรวจ 
1. ก าหนดหัวข้อ/เอกสารการประชุม 
2. นัดหมายหน่วยรับตรวจเพื่อเปิดตรวจ 
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ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
  เมื่อถึงก าหนดเวลาตามแผนการตรวจสอบ  
  1.  ให้ผู้ตรวจสอบภายในประชุมเปิดงานตรวจสอบ ระหว่างทีมตรวจสอบกับผู้รับตรวจที่
เกี่ยวข้อง โดยหัวหน้าทีมตรวจสอบจะเป็นผู้ด าเนินการประชุม เพ่ืออธิบายวัตถุประสงค์ ขอบเขต 
การปฏิบัติงาน พร้อมทั้งท าความตกลงเกี่ยวกับเกณฑ์ที่จะใช้ในการตรวจสอบ และรับฟังความคิดเห็น
จากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะท าการตรวจสอบ  
  2. ปฏิบัติการตรวจสอบโดยการสอบถามและสัมภาษณ์ ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูล/
หลักฐาน สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน ตรวจสอบ/สอบทานเอกสารหลักฐานทดสอบรายการ ตามแนวทาง 
การปฏิบัติงานตรวจสอบ(Audit Program) ที่ได้จัดท าไว้ล่วงหน้า  
  3. บันทึกข้อมูลการตรวจสอบ ไว้ในกระดาษท าการเก็บข้อมูล  
  4. ประชุมปิดงานตรวจสอบ  ในกรณีที่หน่วยรับตรวจอยู่ไกลจากสถานที่ตั้งหน่วยงาน 
อาจด าเนินการระหว่างใกล้สิ้นสุดการตรวจสอบภาคสนามเพ่ือสรุปรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้น 
ด้วยวาจา (Interim Report)ท าความเข้าใจในประเด็นที่ตรวจพบ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ 
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้ปัญหาอุปสรรคได้รับการแก้ไขโดยเร็ว ในขณะเดียวกันก็เป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้รับตรวจได้ชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติม และให้ข้อเสนอในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
ตนเองด้วยในกรณีที่หน่วยรับตรวจอยู่ ใกล้สถานที่ตั้ งหน่วยงานอาจด าเนินการหลังสอบทาน 
กระดาษท าการทั้งหมดและจัดท ากระดาษท าการสรุปผลแล้วเสร็จ ก่อนร่างรายงานผลการตรวจสอบ 

Flow Chart การปฏิบัติงาน 

กระบวนการระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

บันทึกข้อมูลการตรวจสอบในกระดาษท าการ 

ประชุมเปิดตรวจ 
1. จัดประชุม 
2. สรุปรายงานการประชุมเปิดตรวจ 
 

ประชุมปิดตรวจ 
1. สรุปข้อตรวจพบเบื้องต้น 
2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหนว่ยรับตรวจ เพื่อให้ช้ีแจง 

ข้อมูลเพิ่มเติม และให้ข้อเสนอ ในการพัฒนา/ปรับปรุงงาน 
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เพียงพอและถกูต้อง 

ไม่เพียงพอ/ไม่ถูกต้อง 

หลังการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
  หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
  1. ให้ผู้ตรวจสอบภายในวิเคราะห์/ประมวลผลการตรวจสอบจากกระดาษท าการ สรุปไว้
ในกระดาษท าการสรุปผล แล้วเสนอหัวหน้าทีมตรวจสอบสอบทานให้แน่ใจว่า ทีมตรวจสอบได้
ปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆ เสร็จสมบูรณ์ โดยสอบทานกระดาษท าการ เอกสารหลักฐานที่รวบรวมไว้ 
ข้อสรุปสิ่งที่ตรวจพบ และข้อสรุปผลการตรวจสอบในกระดาษท าการสรุปผล ว่าถูกต้องและมีข้อมูล 
ที่เชื่อถือได้เพียงพอต่อการสรุปผลการตรวจสอบ แล้วเสนอผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสอบทานอีกครั้ง 
  2. จัดท าร่างรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ เสนอผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือสอบทานความเพียงพอ ถูกต้องของข้อมูล  

Flow Chart การปฏิบัติงาน 
กระบวนการหลังการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอกระดาษท าการสรุปผล
ผอ.ตสน. เพื่อสอบทาน 

ความเพียงพอ ถูกต้องของข้อมูล 

จัดท ากระดาษท าการสรุปผล 

วิเคราะห์กระดาษท าการ 

จัดท าร่างรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

รวบรวมข้อมูลกระดาษท าการ 
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วิธีการจัดท าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) 
แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบจัดท าขึ้นตามกิจกรรม/เรื่องที่ก าหนดในแผนการตรวจสอบประจ าปี

เพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต ระยะเวลา แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Audit Program) 
และการจัดสรรทรัพยากรทั้งนี้ แผนการปฏิบัติงานต้องพิจารณาถึงยุทธศาสตร์ และวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมที่จะตรวจสอบ การควบคุม และความเสี่ยงของกิจกรรมนั้นๆ  

การจัดท าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบมีขั้นตอน ดังนี้  
1.  การก าหนดชื่อเรื่อง  
2. การก าหนดวัตถุประสงค์  
3. การก าหนดประเด็นการตรวจสอบและวัตถุประสงค์การตรวจสอบในแต่ละประเด็น 
4. การก าหนดเกณฑ์การตรวจสอบ  
5. การก าหนดวิธีการตรวจสอบ  
6. การก าหนดแหล่งข้อมูล  

 
1. การก าหนดชื่อเรื่อง  
  ขั้นตอนนี้โดยปกติเริ่มตั้งแต่การจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี แต่อย่างไรตามอาจมี
การเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องภายหลังจากประเมินความเสี่ยงเพ่ือจัดท าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ 
การก าหนดชื่อเรื่องการตรวจสอบจะท าให้ผู้ตรวจสอบ ผู้รับตรวจ รวมถึงผู้ที่ใช้รายงานสามารถ
คาดการณ์ต่อสิ่งที่จะพบในรายงานผลการตรวจสอบได้ เช่น การตั้งชื่อเรื่อง  “การตรวจสอบ 
การควบคุมเงินทดรองราชการ” “การติดตามการใช้จ่ายงบลงทุน” หรือ “การสอบทานการประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านบัญชี” เป็นต้น ดังนั้น ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ จึงควรเริ่มต้นให้ถูกต้อง ตั้งแต่
การก าหนดชื่อเรื่องการตรวจสอบ ควรมีลักษณะดังนี้  
  1.1 ก าหนดชื่อเรื่องตามลักษณะงานตรวจสอบภายใน  
   1.1.1 ควรก าหนดลักษณะงาน/วิธีการด าเนินงานไว้ในชื่อ เช่น การตรวจสอบ การติดตาม
หรือการสอบทาน ตัวอย่างเช่น การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การสอบทาน 
การปฏิบัติงานด้านบัญชี ฯลฯวิธีการนี้จะท าให้ผู้ตรวจสอบรวมถึงผู้ที่ได้รับรายงาน ทราบถึงลักษณะ
งาน/วิธีการที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
   1.1.2 ควรก าหนดประเภทการตรวจสอบไว้ในชื่อเรื่องการตรวจสอบเช่น การตรวจสอบ
การด าเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา (Performance Auditing) การตรวจสอบ 
การบริหารงบประมาณ (Management Auditing) การสอบทานกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
(Operational Auditing) 
   1.1.3 ควรก าหนดชื่อเรื่องให้สอดคล้องกับขอบเขตของงานที่จะตรวจสอบ เช่น  
การตรวจสอบการบริหารพัสดุ หมายความว่า ผู้ตรวจสอบจะท าการตรวจสอบการบริหารพัสดุทั้งหมด 
ตั้งแต่กระบวนการวางแผน การจัดหา การได้มา การแจกจ่าย การบ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพัสดุ 
หรืออาจหมายถึง การจัดการพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพและประหยัดด้วย แต่หากต้องการตรวจสอบ
ทรัพย์สินว่ามีการควบคุม และมีอยู่จริงครบถ้วนถูกต้อง ก็ควรก าหนดชื่อเรื่องเป็นการตรวจสอบ 
การควบคุมทรัพย์สิน เป็นต้น 
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2. การก าหนดวัตถุประสงค์  
  การจัดท าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ต้องก าหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบ
ซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบต้องสอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยง ความเป็นไปได้
ที่อาจจะเกิดข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
รวมทั้งความเสี่ยงอ่ืนๆ ที่มีนัยส าคัญ โดยขัน้ตอนการก าหนดวัตถุประสงค์มีดังนี้  
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์ชั้นต้น อย่างกว้าง  ๆเพ่ือก าหนดทิศทางในการส ารวจข้อมูล 
  2.2 ส ารวจข้อมูลเบื้องต้น 
  2.3 การก าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง ตามประเด็นที่เป็นความเสี่ยง/ประเด็นที่ควรตรวจสอบ 

 2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์ชั้นต้นอย่างกว้าง เริ่มจากการตั้งค าถามในเรื่องที่เราจะตรวจ
ว่าเราอยากรู้อะไร ซึ่งเป็นการก าหนด อย่างกว้าง ๆ ก่อน เพ่ือก าหนดทิศทางในการส ารวจข้อมูล
เบื้องต้นก่อนที่จะท าการก าหนดวัตถุประสงค์ ของการตรวจสอบในแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
เช่น อยากรู้ว่า เรื่องนั้นถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ จะตั้งวัตถุประสงค์การตรวจสอบกว้างๆ อาจใช้
ค ากริยาในวัตถุประสงค์ได้ว่า  

“เพ่ือสอบทานว่า ................. ด าเนินการถูกต้องตามระเบียบ” หรือ  
“เพ่ือสอบทานว่า การด าเนินการ .................. เป็นไปตามขั้นตอนที่ระเบียบก าหนด” 

  หากต้องการทราบว่า โครงการส าเร็จหรือไม่ ก็จะตั้งวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
เบื้องต้นว่า  

“เพ่ือสอบทานว่า การด าเนินงานโครงการ ...................... บรรลุวัตถุประสงค์”  
   ถ้าผู้ตรวจสอบไม่ตั้งค าถาม หรือตั้งค าถามไม่ได้ หรือตั้งค าถามไม่ชัดเจน ก็จะไม่รู้ว่า
ต้องการอะไรจากการตรวจสอบ และหากระหว่างท าการตรวจสอบไม่คิดถึงค าถาม (หรือวัตถุประสงค์
การตรวจสอบ) ก็อาจท าให้ตรวจสอบข้อมูลมากเกินจ าเป็น โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการตอบค าถาม
ตามวัตถุประสงค์ หรืออาจตรวจสอบข้อมูลน้อยเกินไปไม่เพียงพอที่จะตอบค าถามตามวัตถุประสงค์ได้ 
   นอกจากนี้ ค าถามท่ีดีต้องไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนรู้อยู่แล้ว แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ เราเองก็
อยากรู้ เช่น ถ้าเห็นอาคารเรียนยังสร้าง ไม่เสร็จค้างนาน  3 – 4 ปี ยังเท่าเดิมไม่มีคนท า เราคงไม่
อยากรู้ว่า การก่อสร้างอาคารเรียนมันล่าช้าหรือไม่เป็นไปตามแผนหรือไม่ เพราะใครๆ ก็รู้ว่าล่าช้า 
แต่คงอยากรู้ว่าท าไมล่าช้า ท าให้เกิดความเสียหายมากน้อยแค่ไหน จะเร่งด าเนินการได้หรือไม่ จะแก้ไข
ปัญหาอย่างไรดังนั้นการตั้งค าถามจึงต้องน่าสนใจและผู้บริหารสนใจด้วย  

  ตัวอย่างการตั้งวัตถุประสงค์อย่างกว้างๆ เพื่อส ารวจข้อมูล เช่น 
  1. เพ่ือสอบทานการด าเนินการจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวม ว่าเป็นไปตามปฏิทินการ

ปฏิบัติงานที่ก าหนด  
  2. เพ่ือสอบทานการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก)  

ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 
 2.2 การส ารวจข้อมูลเบื้องต้น  
  เมื่อก าหนดวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้ว ให้ท าการส ารวจข้อมูลตามวัตถุประสงค์ เช่น  
  กรณีที่ตั้งวัตถุประสงค์ว่า “เพ่ือสอบทานว่า ................. ด าเนินการถูกต้องตาม

ระเบียบ” จะท าการส ารวจเรื่องนั้นๆ มีระเบียบกฎหมายก าหนดไว้อย่างไร ด าเนินการถูกต้องหรือไม่  
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  กรณีที่ตั้งวัตถุประสงค์ว่า “เพ่ือติดตามการด าเนินการ ..................... เป็นไปตามขั้นตอนที่
ระเบียบก าหนด” จะท าการส ารวจเรื่องนั้นมีกระบวนการด าเนินการอย่างไร หรือประกอบด้วยขั้นตอน
ย่อยใดบ้าง เรื่องนั้น ๆ รวมถึงแต่ละส่วนย่อยมีระเบียบ วิธีปฏิบัติก าหนดไว้อย่างไร การด าเนินงาน
เป็นอย่างไร มีข้ันตอนใด/ประเด็นใดบ้างท่ีด าเนินการไม่ถูกต้อง 

  กรณีที่ตั้งวัตถุประสงค์ว่า “เพ่ือสอบทานการด าเนินงานโครงการ ...................... 
บรรลุวัตถุประสงค์” จะท าการส ารวจโครงการว่า ก าหนดวัตถุประสงค์อย่างไร มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานหรือไม่ ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินการอย่างไร  

  ทั้งนี้หากต้องการส ารวจข้อมูลเบื้องต้น ให้เป็นไปตามข้อพิจารณาที่ก าหนดใน
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน ต้องท าการส ารวจข้อมูลเพ่ือให้ได้ประเด็นต่อไปนี้  

  2.2.1 เพ่ือให้ได้วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้น  
  2.2.2 เพ่ือให้ได้วิธีการที่จะน ามาใช้ในการควบคุมผลการด าเนินงานกิจกรรมนั้น  
  2.2.3 เพ่ือให้ได้ความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ วัตถุประสงค์ ทรัพยากร และการด าเนินงาน

ของกิจกรรมนั้น  
  2.2.4 เพ่ือให้ได้วิธีการที่น ามาใช้จัดการกับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงให้อยู่ใน

ระดับท่ียอมรับได้  
  2.2.5 เพ่ือให้ได้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมของกิจกรรมที่มีความเพียงพอ

และมีประสิทธิผล (มีประสิทธิผล หมายถึง สามารถลดความเสี่ยงได้จริง) เมื่อเปรียบเทียบกับกรอบ
การปฏิบัติงานหรือรูปแบบการควบคุมอ่ืน 

  2.2.6 เพ่ือพิจารณาว่ามีโอกาสในการปรับปรุงการบริหารเสี่ยง การควบคุม และวิธีที่
ปฏิบัติได้หรือไม ่

 2.3 การก าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง  
  เมื่อท าการส ารวจข้อมูลแล้ว สิ่งที่ได้รับหลักๆ คือ จะท าให้ทราบประเด็นที่เป็นความ

เสี่ยง/ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ยังเหลืออยู่ ซึ่งจะน าสิ่งนี้มาใช้ก าหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบให้
เฉพาะเจาะจง ซึ่งปกติการก าหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบในขั้นตอนนี้ต้องชัดเจน และจะไม่เขียน
วัตถุประสงค์ในเชิงกระบวนการ (เขียนด้วยค ากริยา) เหมือนการก าหนดวัตถุประสงค์ขั้นต้นที่เป็นการ
ก าหนดวัตถุประสงค์อย่างกว้าง นั่นคือในขั้นตอนนี้ เราจะไม่เขียนวัตถุประสงค์การตรวจสอบว่า 
“เพ่ือตรวจสอบ ...........” หรือ “เพ่ือสอบทาน ...............” หรือ “เพ่ือติดตาม ................” แต่จะ
เขียนวัตถุประสงค์เชิงเป้าหมายว่า หลังจากตรวจสอบแล้วเราจะได้อะไร โดยจะใช้ค าว่า “เพ่ือทราบ
ว่า ......” และ “เพ่ือให้มั่นใจว่า ......” ซึ่งทั้ง 2 ค านี้ มีความแตกต่างกันที่น้ าหนักของการตรวจสอบ
ว่าต้องการมากน้อยแค่ไหน ซึ่งจะส่งผลต่อเทคนิคและปริมาณการตรวจสอบด้วย หากก าหนด
วัตถุประสงค์การตรวจสอบว่า “เพ่ือให้มั่นใจว่า” นั่นคือ ต้องตรวจสอบจนมั่นใจ จึงจะสรุปผลได้ ซึ่ง
จะส่งผลต่อขอบเขต/ปริมาณงาน เทคนิค/วิธีการตรวจสอบ ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่ใช้ เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์นั้น กล่าวคือ อาจต้องตรวจสอบข้อมูลปริมาณมาก ต้องตรวจสอบด้วยเทคนิค
วิธีการที่แม่นย า เอกสารหลักฐานที่มีความเชื่อถือสูง และต้องตรวจสอบให้ครอบคลุมพอเพียง เป็นต้น
การก าหนดวัตถุประสงค์ในลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะใช้กับการตรวจสอบประเภทตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ และการตรวจสอบเพื่อรับรองงบการเงิน เป็นต้น  
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3.  การก าหนดประเด็นการตรวจสอบและวัตถุประสงค์การตรวจสอบในแต่ละประเด็น 
  หลังจากก าหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ตามความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญแล้ว ขั้นตอน
ถัดไป คือ การก าหนดประเด็นการตรวจสอบ ซึ่งจะได้จากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเช่นเดียวกัน ทั้งนี้
เนื่องจากการตรวจสอบเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดอาจมีประเด็นที่ต้องพิจารณาจ านวน
มาก ดังนั้นผู้ตรวจสอบจึงควรก าหนดประเด็นเบื้องต้นตั้งแต่การส ารวจข้อมูล ประเด็นเบื้องต้นนี้ 
อาจเรียกว่า ปัญหาส าคัญท่ีควรตรวจสอบ (Matter Of Potential Significant: MOPS)  
  เมื่อส ารวจข้อมูลแล้วเสร็จ ผู้ตรวจสอบจะสามารถระบุประเด็นปัญหาส าคัญได้ (Matter of 
Significant : MOS) ให้น าประเด็นปัญหาส าคัญนั้น มาก าหนดเป็นประเด็นการตรวจสอบ และ 
แม้การก าหนดประเด็นการตรวจสอบจะมาจากปัญหาที่ส าคัญ แต่วิธีการเขียนประเด็นการตรวจสอบ 
ไม่ควรเขียนในเชิงลบ (Negative) เช่นหากพบว่า หน่วยงานก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการไม่ชัดเจน 
และไม่ก าหนดตัวชี้วัด อาจท าให้ไม่สามารถวัดผลการด าเนินงานโครงการได้ว่าส า เร็จหรือไม่  
ให้ก าหนดประเด็นการตรวจสอบ ดังนี้  
  ประเด็นการตรวจสอบ: การก าหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการชัดเจน  
  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ เพ่ือทราบว่า หน่วยงานก าหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด
ที่ชัดเจนสามารถวัดผลการด าเนินงานโครงการได้  
  ตัวอย่างการก าหนดประเด็นตามกระบวนการ เช่น กรณีตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎหมาย ถ้าก าหนดวัตถุประสงค์ว่า เพ่ือให้มั่นใจว่าการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกฎระเบียบ 
และไม่ระบุประเด็นการตรวจสอบ หมายความว่า ผู้ตรวจสอบต้องตรวจสอบการด าเนินการทั้งหมด 
ตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุด ว่าเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ ซึ่งปริมาณจะเยอะมาก และผู้ตรวจสอบที่
มีประสบการณ์เท่านั้น จึงจะทราบว่าปริมาณที่ต้องตรวจสอบทั้งหมดมีเท่าใด และเริ่มที่จุดใด ดังนั้น
เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบทุกคนเข้าใจตรงกัน และง่ายต่อการปฏิบัติงาน อาจก าหนดประเด็นในการ
ตรวจสอบตามกระบวนการ/ขั้นตอนที่ได้จากการส ารวจข้อมูล 
 
4  การก าหนดเกณฑ์การตรวจสอบ  

 เกณฑ์การตรวจสอบ เป็นสิ่งที่ใช้ในการพิจารณาเปรียบเทียบกับข้อตรวจพบหรือสิ่งที่เรา
ตรวจพบว่า เป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่ ก่อนที่จะน าไปตอบวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบในเรื่อง/
ประเด็นนั้นๆ  

 ตัวอย่าง 1  
 ถ้าตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และก าหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ : 

เพ่ือให้มั่นใจว่า การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกฎระเบียบ  
 เกณฑ์การตรวจสอบ คือ การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ 
 หมายความว่า ผู้ตรวจสอบจะมั่นใจได้ว่า การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกฎระเบียบ 

ก็ต่อเมื่อด าเนินการตรวจสอบ แล้วพบว่า การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานทั้งหมดทุกขั้นตอน 
เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯแต่ถ้าการตรวจสอบนั้น ก าหนดเป็นประเด็นการตรวจสอบย่อย 
และก าหนดวัตถุประสงค์ย่อย ก็ต้องก าหนดเกณฑ์ย่อยด้วย  

 ตัวอย่างประเด็นย่อย การก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง  
 วัตถุประสงค์ย่อย เพ่ือให้มั่นใจว่า การก าหนดราคากลางเป็นไปตามแนวทางและวิธีปฏิบัติ 
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 เกณฑ์การตรวจสอบ  
 1.  มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการก าหนดราคากลางและควรมีผู้ที่มีความรู้ เกี่ยวกับ 

การประมาณราคาร่วมเป็นกรรมการด้วย  
 2. ราคากลางได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ  
 3.  ราคากลางที่ใช้ในการประกาศต้องมีอายุไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ  
 

 ตัวอย่าง 2  
 ถ้าเป็นการตรวจสอบผลการด าเนินงาน วัตถุประสงค์การตรวจสอบก าหนดว่า “เพ่ือทราบ

ว่า ผลการด าเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย”  
 เกณฑ์การตรวจสอบ ก็คือ สิ่งที่จะท าให้ผู้ตรวจสอบทราบได้ว่า โครงการบรรลุวัตถุประสงค์

เป้าหมายนั่นคือเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ ซึ่งตามมาตรฐานก าหนดให้ใช้เกณฑ์ของหน่วยงาน 
โดยพิจารณาจากเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ ในการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย หากผู้ตรวจสอบ
พิจารณาแล้วเห็นว่า หลักเกณฑ์นั้นเพียงพอ แต่ถ้าผลการส ารวจข้อมูล พบว่า ตัวชี้วัดไม่มี และวัตถุประสงค์
ไม่ชัดเจน ก็ให้ผู้ตรวจสอบก าหนดเกณฑ์การตรวจสอบขึ้น แล้วน าไปหารือกับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ
ในการประชุมเปิดตรวจ 

 
5. การก าหนดวิธีการตรวจสอบ  

 เมื่อก าหนดเกณฑ์การตรวจสอบแล้ว ให้ก าหนดวิธีการตรวจสอบตามเกณฑ์ โดยให้
พิจารณาว่าการที่จะท าให้ได้ข้อมูลตามเกณฑ์จะต้องท าอะไร อย่างไร และต้องพิจารณาด้วยว่า จะใช้
เทคนิควิธีการใดเพ่ือให้ได้ข้อมูลถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเพียงพอที่จะรายงานผลการตรวจสอบว่า
สามารถรายงานได้ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ ซึ่งได้แก่ สิ่งที่เป็นอยู่ (condition) เกณฑ์ คือ สิ่งที่ควรจะ
เป็น (criteria) สาเหตุ (Cause) ผลกระทบ (effect) และข้อเสนอแนะ (Recommendation)  

 ส าหรับการจัดท าวิธีการตรวจสอบ สามารถจัดท าได้หลายแบบ หากหน่วยงานมีบุคลากรใหม่ 
ควรก าหนดขั้นตอนให้ละเอียดเพ่ือสามารถปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบได้  
ส่วนกรณีบุคลากรมีความช านาญงานและปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าวเป็นประจ าอยู่แล้ว ก็อาจก าหนด
วิธีการตรวจสอบอย่างกว้างๆ ได้  

 การก าหนดวิธีการทั่วไปท่ีใช้ในการตรวจสอบ  
 การก าหนดวิธีการทั่วไปที่ด าเนินการเหมือนๆ กัน ในการตรวจสอบทุกๆ ครั้ง อาจไม่ต้อง

ก าหนด รายละเอียดวิธีการนั้น ไว้ในแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ แต่ให้ระบุไว้ในคู่มือ  
การปฏิบัติงาน เช่น วิธีการสุ่มตรวจสอบข้อมูล ในแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ อาจระบุเพียงว่า
ให้สุ่มตรวจสอบข้อมูลใดบ้าง ส าหรับรายละเอียดการสุ่มว่าจะสุ่มแบบไหน อย่างไร ให้ระบุไว้ในคู่มือ
การปฏิบัติงานตรวจสอบ เช่น วิธีการสุ่มตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่าย ให้ด าเนินการสุ่ม  
ร้อยละ 10 โดยการเลือกรายการที่ 1 นับต่อไปอีก 10 รายการ แล้วเลือกรายการที่ 11 หรืออาจ
ก าหนดวิธีการในการสุ่มตรวจ กรณีที่เข้าตรวจสอบระหว่างเดือนไม่ว่าจะตัดยอดเข้าตรวจสอบ ณ วันใด
ของเดือน ก็ให้ท าการสุ่มตรวจข้อมูลของเดือนก่อนเดือนที่เข้าตรวจสอบย้อนหลังเต็มเดือน นั่นคือ  
หากเข้าตรวจสอบเดือนเมษายน ไม่ว่าจะวันใดก็ตาม ให้ท าการตรวจสอบข้อมูลเดือนมีนาคม ตั้งแต่
วันที่ 1 - 31 มีนาคม 
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6. การก าหนดแหล่งข้อมูล  
การก าหนดแหล่งข้อมูลให้ก าหนดจากวิธีการตรวจสอบ โดยให้พิจารณาว่า การที่จะท าการ

ตรวจสอบด้วยวิธีการนั้น ๆ ต้องตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งใด เช่น ถ้าต้องตรวจสอบเอกสารต้องขอ
เอกสารจากใคร หน่วยงานใด หากต้องการสัมภาษณ์ในเรื่องที่ตรวจ ต้องสัมภาษณ์ใคร ทั้งนี้ ต้องระบุ
แหล่งข้อมูลให้ชัดเจนเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบสามารถหาข้อมูลการตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ตรวจสอบ
ต้องพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูล และแหล่งข้อมูลด้วยว่า มาจากแหล่งใดจึงจะได้ข้อมูลที่
น่าเชื่อถือมากที่สุด 

 

ลักษณะของเอกสารและแหล่งข้อมูล 

หลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือมาก หลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือน้อย 
1. มีความเป็นรูปธรรมหรือกายภาพ  1. หลักฐานที่เป็นนามธรรมหรือจับต้องยาก  
2. ได้มาจากแหล่งข้อมูลภายนอก  2. ได้มาจากแหล่งข้อมูลภายใน  
3. ได้มาจากแหล่งที่มีระบบควบคุมภายในที่ดี  3. ได้มาจากแหล่งที่มีระบบควบคุมภายในที่ไม่ดี  
4. ผู้ตรวจสอบได้รับจากแหล่งข้อมูลโดยตรง  4. ได้รับจากผู้รับการตรวจสอบ  
5. เอกสารที่เป็นต้นฉบับ  5. เอกสารที่เป็นส าเนา  
6. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  6. ความคิดเห็นโดยทั่วไป  
7. หลักฐานที่เป็นเอกสารหรือกายภาพ  7. หลักฐานที่เป็นค าพูดหรือความเห็นทั่วไป  
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- แบบฟอร์ม - 
รูปแบบแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) 

 
รหัสโครงการ......................  

แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
โครงการ/เรื่องตรวจสอบ.................................................. 

ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล  
 …………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ/การสอบทาน/การติดตาม  
 1…………………………………………………………………………………………………………….. 
 2…………………………………………………………………………………………………………….. 
ประเด็นการตรวจสอบ  
 1…………………………………………………………………………………………………………….. 
 2…………………………………………………………………………………………………………….. 
ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ........................................................................................... 
 
แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
 

ประเด็น/วัตถุประสงค์ เกณฑ์การตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ แหล่งข้อมูล 
    
    
    
    
    
    
 
ชื่อผู้ตรวจสอบ........................................... 
งบประมาณที่ใช้.....................(ถ้ามี)...........  
 
ผู้จัดท า...................................................     ผู้อนุมัติ...................................  
วันที่.......................................................     วันที่ ........................................ 
 
 จากหลักการที่กล่าวมาข้างต้น จะขอยกตัวอย่างการจัดท าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
(Engagement Plan) เรื่อง การตรวจสอบเงินทดรองราชการ พร้อมการจัดท ากระดาษท าการที่
เกี่ยวข้อง บันทึกเปิดการประชุมชี้แจงการด าเนินงาน บันทึกปิดการประชุมชี้แจงการด าเนินงาน ดังนี้ 
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- ตัวอย่าง - 
แผนการปฏิบัติงาน 

การตรวจสอบระบบเงินทดรองราชการ 

 
หลักการและเหตุผล 
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547 ได้อนุญาตให้ส่วนราชการ
มีเงินทดรองราชการ เพ่ือน าไปทดรองจ่ายในการปฏิบัติราชการได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
และให้ส่วนราชการสามารถเก็บรักษาเงินทดรองราชการเป็นเงินสด ณ ที่ท าการเพ่ือส ารองจ่ายได้
ตามจ านวนที่ระเบียบก าหนด ส าหรับเงินทดรองราชการส่วนที่เกินกว่าที่กระทรวงการคลังอนุญาต  
ให้เก็บรักษาเป็นเงินสด ณ ที่ท าการ หน่วยงานต้องน าฝากไว้ในบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ และส่วนราชการต้องเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 
ส าหรับสั่งจ่ายเงินทดรองราชการ โดยมีข้อตกลงให้ธนาคารโอนเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ 
ไปเข้าบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน ส าหรับการจ่ายเงินทดรองราชการให้เขียนเช็คสั่งจ่ายจาก
บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ทั้งนี้ ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินทดรองราชการที่น าฝาก
ธนาคาร จะต้องน าส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน 
 เงินทดรองราชการ มีไว้ส าหรับทดรองใช้จ่ายตามงบประมาณรายจ่าย ดังต่อไปนี้ 
 1.  งบบุคลากรเฉพาะค่าจ้างซึ่งไม่มีก าหนดจ่ายเป็นงวดแน่นอนเป็นประจ าแต่จ าเป็นต้อง
จ่ายให้ลูกจ้างแต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่จ้าง 
 2.  งบด าเนินงาน ยกเว้นค่าไฟฟ้าและน้ าประปา 
 3.  งบกลาง เฉพาะที่จ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ย วกับการศึกษาบุตรและสวัสดิการ 
ค่ารักษาพยาบาล 
 4.  งบอ่ืนที่จ่ายในลักษณะเช่นเดียวกับ ข้อ 1. และข้อ 2. 

 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.4/038238 ลงวันที่ 5 กันยายน 2560 
ได้อนุมัติวงเงินทดรองราชการเพ่ือให้ส่วนราชการทดรองจ่ายในการปฏิบัติราชการได้อย่างรวดเร็ว 
คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 77 แห่ง แห่งละ 1,000,000 บาท   

 เงินทดรองราชการมีเพ่ือช่วยให้ส่วนราชการมีเงินสดในการบริหารจัดการให้เกิดสภาพ
คล่อง และมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็ต้องควบคุมให้เพียงพอเหมาะสม จึงต้องมีการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ และควบคุมให้เงินทดรองราชการที่มีอยู่ถูกต้อง ครบถ้วน  
 
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
 เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมเงินทดรองราชการมีความเพียงพอ เหมาะสม  
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ประเด็นการตรวจสอบ 
1. การจัดท าทะเบียนคุมเงินทดรองราชการถูกต้อง  
2. การตรวจสอบความเคลื่อนไหวเงินทดรองราชการ 
3. การมอบหมายผู้รับผิดชอบควบคุมเงินทดรองราชการ 
4. การควบคุมการรับ – จ่ายเงินทดรองราชการรัดกุม 
5. การเก็บรักษาเงินทดรองราชการที่คงเหลือเป็นเงินสดถูกต้อง 
6. การจ่ายเงินเพื่อให้บริการเงินสวัสดิการถูกต้อง 
7. การจัดท ารายงานประจ าเดือนครบถ้วนถูกต้อง 

 
ขอบเขตการตรวจสอบ 
 ตรวจสอบเงินทดรองราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ....... ข้อมูลเพียงสิ้นเดือน ............. พ.ศ. ....... 
 
ระยะเวลาการตรวจสอบ 
 ระหว่างวันที่  .................................................. 
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- ตัวอย่าง - 
แนวทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบเงินทดรองราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. …….. 
 

วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมเงินทดรองราชการมีความเพียงพอ เหมาะสม 

ประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์การตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ กระดาษท าการ/แหล่งข้อมูล 
1. การจัดท าทะเบียนคุมเงินทดรอง
ราชการถูกต้อง 
 

เงินทดรองราชการมีอยู่จริงครบถ้วนตรง
กับยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทดรอง
ราชการ 

1. สอบทานความมีอยู่จริงของเงินทดรองราชการ 
ณ วันที่ตัดยอดที่เป็นเงินสด เงินฝากธนาคาร 
ลูกหนี้ ใบส าคัญว่าถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามยอด
คงเหลือที่ปรากฏในทะเบียนคุมเงินทดรอง
ราชการหรือไม่ โดยด าเนินการ ดังนี้ 
 -  ตรวจนับเงินสด 
   -  ตรวจสอบสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ 
 -  ตรวจสอบใบส าคัญ 
  -  ตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตาม
ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการเปรียบเทียบกับ
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากหากไม่ตรงกันให้
จัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) 

แหล่งข้อมูล 
1. ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 
2. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
3. สัญญายืมและทะเบียนคุม 
ลูกหนี้ (ถ้ามี)  
4. ส าเนาใบรับใบส าคัญ 
5. ส าเนาใบเสร็จรับเงิน 
6. ใบส าคัญค้างเบิก 
7. รายงานงบเทียบยอดเงินฝาก 
ธนาคารเงินทดรองราชการ 
8. ต้นขั้วเช็ค/ทะเบียนคุมเช็ค 
กระดาษท าการ 
1. รายละเอียดฐานะเงินทดรอง 
ราชการณวันตัดยอด 
2. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 
เงินทดรองราชการณวันตัดยอด 
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ประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์การตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ กระดาษท าการ/แหล่งข้อมูล 
2. การตรวจสอบรายการเคลื่อนไหว
เงินทดรองราชการ 

1. ค าสั่ งแต่ งตั้ งผู้ท าหน้าที่ ตรวจสอบ
รายการเคลื่อนไหว 
2. ผู้ ได้รับแต่งตั้ งลงลายมือชื่อรับรอง       
การตรวจสอบก ากับในทะเบียนคุมเงินทด
รองราชการ 

2. สอบทานว่า 
   2.1 มี ก า รแ ต่ งตั้ งผู้ ต ร ว จ ส อบ ราย ก าร
เคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 
หรือไม่ หากมีการแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งต้อง
ไม่ เป็นบุคคลคนเดียวกับ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ จั ดท า
ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 
 2.2  ผู้ที่ ได้รับการแต่งตั้ งให้ เป็นผู้ตรวจสอบ
รายการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 
ได้ท าการตรวจสอบเป็นประจ าทุกวันหรือไม่ 

แหล่งข้อมูล 
1. ค าสั่งมอบหมายผู้ควบคุมเงิน
ทดรองราชการ 
2.  ค าสั่งมอบหมายผู้ตรวจสอบ
รายการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุม
เงินทดรองราชการ 
3.  ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 
กระดาษท าการ 
แบบเก็บข้อมูล 

3. การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ควบคุมเงินทดรองราชการ 
 
 
 

ผู้จ่ายเงินทดรองราชการไม่เป็นเจ้าหน้าที่
วางเบิกเงินงบประมาณชดใช้ 
 
 
 
 

3. ให้ตรวจสอบโดยดูค าสั่งและสังเกตการปฏิบัติงาน 
ว่ามีการมอบหมายผู้รับผิดชอบควบคุมเงินทดรอง
ราชการโดยเฉพาะ ซึ่งผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็น 
ผู้ จ่ าย เงินทดรองราชการต้องไม่ เป็นบุคคล
เดียวกับเจ้าหน้าที่ผู้วางเบิกเงินงบประมาณชดใช้
เงินทดรองราชการ 

แหล่งข้อมูล 
ค าสั่งมอบหมายงาน 
กระดาษท าการ 
แบบเก็บข้อมูล 
 
 

4. การควบคุมการรับ-จ่าย 
เงินทดรองราชการรัดกุม 
 

1.  มี ใบ เส ร็ จ รั บ เงิ น แ ล ะห รื อ ใบ รั บ
ใบส าคัญ เมื่อรับเงินสดและหรือใบส าคัญ 
2.  หลักฐานการจ่ายได้รับอนุมัติจากผู้มี
อ านาจ 
3.  หลักฐานการจ่ายประทับตรา “จ่ายเงิน
แล้ว” 

4.  ให้สอบทานว่า 
    4.1  การส่งใช้เงินยืมเงินเป็นเงินสด มีการออก
ใบเสร็จรับเงินหรือไม่ และกรณีส่งใช้เป็นใบส าคัญ 
ออกใบรับใบส าคัญหรือไม่ 
 

แหล่งข้อมูล 
1. ใบเสร็จรับเงิน 
2. ใบรับใบส าคัญ 
3. หลักฐานการส่งใช้เงินยืม 
กระดาษท าการ 
แบบเก็บข้อมูล 
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ประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์การตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ กระดาษท าการ/แหล่งข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 4.2  ก่อนการจ่ายเงิน มีการตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ของหลักฐาน ได้แก่ ใบส าคัญ
รองจ่าย สัญญายืม และเอกสารประกอบ แล้ว
เสนอขออนุมัติจากผู้มีอ านาจ หรือไม่ 
 4.3  เมื่ อ จ่ าย เงิน ให้ ต รวจสอบ ห ลั กฐาน
ประกอบการจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่า
การศึกษาบุตรที่เป็นใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ ว่ามี
การประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” หรือไม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. การเก็บรักษาเงินทดรองราชการ
ที่คงเหลือเป็นเงินสดถูกต้อง 
 

เงินสดคงเหลือเก็บรักษาในตู้นิรภัย 
 

5. ให้สอบทานว่า 
  5.1  มีการเก็บรักษาเงินสดในมือคงเหลือไว้ใน
ตู้นิรภัย และระบุจ านวนเงินไว้ในรายงานเงิน
คงเหลือประจ าวัน ในช่อง “หมายเหตุ” หรือไม ่
  5.2  ตรวจนับจ านวนเงินสดเก็บรักษา ณ ที่ท าการ 
เกินวงเงินที่กระทรวงการคลังอนุญาตหรือไม่ 
 

แหล่งข้อมูล 
1. รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
2. เงินสดคงเหลือ 
กระดาษท าการ 
แบบเก็บข้อมูล 
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ประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์การตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ กระดาษท าการ/แหล่งข้อมูล 
6. การจ่ายเงินเพ่ือให้บริการเงิน
สวัสดิการ 
   6.1 กรณีมีตู้นิรภัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 กรณีไม่มีตู้นิรภัย  

เงินคงเหลือถูกต้องครบถ้วน 
 
6.1 จ่ายตามใบส าคัญโดยใช้วงเงินส ารอง
จ่ายที่ได้รับอนุมัติให้เก็บรักษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 จ่ายตามสัญญายืม 

 
 
6.1 ให้สอบทานว่า 
 6.1.1 ก่อนการจ่ายเงิน มีการตรวจสอบ
ความถูกต้อง ครบถ้วน ของหลักฐานขอเบิก และ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
 6.1.2 ห ลั ก ฐาน ป ระกอบ การจ่ ายค่ า
รั กษาพยาบาล และค่ าการศึ กษาบุ ตรที่ เป็ น
ใบเสร็จรับเงินทุกฉบับมีการประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” 
 6.1.3 มีการบันทึกรายการในทะเบียนคุม
เงินทดรองราชการครบถ้วน ถูกต้อง  
  6.1.4 ยอดคงเหลือในทะเบียนคุมเงินทด
รองราชการถูกต้องครบถ้วน 
6.2 ให้สอบทานว่า 
  6.2.1 การยืมเงินทดรองราชการเพ่ือจ่าย
เป็นค่ารักษาพยาบาลหรือค่าการศึกษาบุตรท า
สัญญายืมเงินตามแบบของทางราชการก าหนด
วงเงิน ยื มตามความจ า เป็ นและเหมาะสม 
ระยะเวลายืมเงินไม่เกิน 30 วันนับจากวันรับเงิน
เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติจ านวน 2 ฉบับ โดยผู้ยืม
เก็บไว้ 1 ฉบับอีก 1 ฉบับใช้เป็นหลักฐานบันทึก
รายการจ่ายในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 

แหล่งข้อมูล 
1. เงินสดคงเหลือ 
2. รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
3. ส าเนาสัญญายืม 
4. ทะเบียนคุมสรุปยอดจ่ายและ
เงินคงเหลือ 
5. ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 
6. หลักฐานการส่งใช้เงินยืม 
7. ใบเสร็จรับเงิน 
8. ใบรับใบส าคัญ 
9. ต้นขั้วเช็ค/ทะเบียนคุมเช็ค 
กระดาษท าการ 
แบบเก็บข้อมูล 
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ประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์การตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ กระดาษท าการ/แหล่งข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  6.2.2 มีการตรวจสอบหลักฐานขอเบิกเงิน
ค่ารักษาพยาบาลหรือค่าการศึกษาบุตรให้
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของหลักฐาน
ก่อนจ่ายเงิน 
     6.2.3  ผู้รับเงินลงลายมือชื่อรับเงินในใบเบิก
เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลหรือค่าการศึกษา
บุตร มีการประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” พร้อมลง
ลายมือชื่อชื่อตัวบรรจงและวันที่จ่ายในหลักฐาน
การจ่ายเช่นเดียวกับกรณีจ่ายจากเงินทดรอง
ราชการโดยตรง 
6.3 จัดท าทะเบียนควบคุมเงินยืมให้ทราบว่า
จ านวนเงินที่ยืมมานั้นมีการจ่ายแล้วและคงเหลือ
จ านวนเท่าใดโดยทุกสิ้นวันต้องสรุปยอดจ่ายและ
ยอดคงเหลือในทะเบี ยน ให้ ถูกต้องตรงกับ
ใบส าคัญและตัวเงินคงเหลือ 
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ประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์การตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ กระดาษท าการ/แหล่งข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.4 เมื่ อครบก าหนดส่ ง ใช้ ให้ ผู้ ยื ม รวบรวม
ใบส าคัญและเงินสดคงเหลือส่งใช้เงินยืมทดรอง
ราชการโดยผู้ควบคุมเงินทดรองราชการออกใบ
รับใบส าคัญตามจ านวนเงินที่ส่งใช้เป็นใบส าคัญ 
และออกใบเสร็จรับเงินตามจ านวนเงินที่ส่งใช้เป็น
เงินสดพร้อมบันทึกการส่งใช้ด้านหลังสัญญายืม
หากมีความประสงค์จะยืมอีกให้ท าสัญญายืมใหม่ 
6.5  การเบิกเงินงบประมาณชดใช้เงินทดรอง
ราชการมีการปฏิบัติเช่นเดียวกับกรณีจ่ายจากเงิน
ทดรองราชการโดยตรง 
6.6  มีการบันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินทดรอง
ราชการครบถ้วน ทุกรายการ 

 

7. การจัดท ารายงานประจ าเดือน
ครบถ้วนถูกต้อง 

มีการจัดท ารายงานต่อไปนี้ 
1.  รายงานฐานะเงินทดรองราชการ 
2.  รายละเอียดลูกหนี้เงินทดรองราชการ
คงเหลือ 
3. รายละเอียดใบส าคัญ เงินทดรอง
ราชการ 
4.  งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ออม
ทรัพย์) 

1. ตรวจนับจ านวนเงินสดคงเหลือของเงินทดรอง
ราชการให้ ถู กต้องตรงกับยอดที่ ป รากฏ ใน
ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการในช่อง “คงเหลือ” 
และเงินสดคงเหลือจะต้องเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย
ในลักษณะหีบห่อ และระบุจ านวนเงินในช่อง 
“หมายเหตุ” ของรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
2. ตรวจสอบต้นขั้วเช็ค ที่มีการสั่งจ่ายเงินทดรอง
ราชการ ซึ่งจะต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินครบถ้วน 
 
 

แหล่งข้อมูล 
1. รายงานฐานะเงินทดรองราชการ 
2. รายละเอียดลูกหนี้เงินทดรอง
ราชการคงเหลือ 
3. รายละเอียดใบส าคัญเงินทด
รองราชการ 
4. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 
(ออมทรัพย์)  
 
 



 

72 

ประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์การตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ กระดาษท าการ/แหล่งข้อมูล 
3. ตรวจสอบยอดคงเหลือในบัญ ชี เงินฝาก
ธนาคารประเภทออมทรัพย์ให้ถูกต้องตรงกับยอด
ที่ปรากฏในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการใน 
ช่อง “เงินฝากธนาคาร” หากไม่ตรงกันจะต้อง
สามารถพิสูจน์ความแต่งต่างได้ว่าเกิดจากสาเหตุใด 
เช่น ธนาคารบันทึกดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 
หรือ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปบัญชีเงินฝาก
ธนาคารประเภทกระเสรายวัน เป็นต้น 
4. ตรวจสอบสัญญาการยืมเงินทดรองราชการ 
และจ านวนเงินรวมของสัญญาการยืมเงินทดรอง
ราชการ จะต้องเท่ากับจ านวนเงินที่ปรากฏใน
ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ ในช่อง “ลูกหนี้” 
5. ตรวจสอบใบส าคัญคู่จ่าย และจ านวนเงินรวม
ของใบส าคัญคู่จ่ายจะต้องเท่ากับจ านวนเงินที่
ปรากฏในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ ในช่อง 
“ใบส าคัญ” 

กระดาษท าการ 
รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ลูกหนี้ ใบส าคัญ เป็นต้น 

 
 
ผู้จัดท า            ผู้อนุมัติ 
วันที่            วันที่  
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- ตัวอย่าง - 
แบบเก็บข้อมูล 

การตรวจสอบระบบเงินทดรองราชการ 
เพียงวันที่.......................................................  

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมเงินทดรองราชการมีความเพียงพอ เหมาะสม 

ที ่ ประเด็นการตรวจสอบ ผลการด าเนินการ บันทึกเพิ่มเติม 
1 การจัดท าทะเบียนคุม

เงิน ท ดรอ งราชการ
ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 มีการควบคุมเงินทดรองราชการแยกจากระบบบัญชี
ปกติหรือไม ่

� มี 
� ไม่มี 

1.2 มีการจัดท าทะเบียนคุมเงินทดรองราชการหรือไม่ 
� มี 
� เป็นปัจจุบัน 
� ไม่เป็นปัจจุบัน 

� ไม่มี 
1.3 ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการสามารถใช้ควบคุม
เงินแต่ละประเภทให้ถูกต้องตรงกับยอดคงเหลือของ
เงินทดรองราชการที่มีอยู่จริงหรือไม่ 

� ถูกต้องได้แก่ 
� เงินสด � เงินฝากธนาคาร 
� ลูกหนี้เงินยืม � ใบส าคัญเงินทดรองฯ 

� ไม่ถูกต้อง 

 

2 การตรวจสอบความ
เคลื่อนไหวเงินทดรอง
ราชการ 

2.1 มีค าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวใน
ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการประจ าวัน 

� มี 
� ไม่มี 

2.2 ผู้ได้รับการแต่งตั้งได้ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหว
ในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการตามระบบการควบคุม
เงินทดรองราชการที่กระทรวงการคลังก าหนดหรือไม่ 

� ตรวจ 
� ไม่ตรวจ 
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ที ่ ประเด็นการตรวจสอบ ผลการด าเนินการ บันทึกเพิ่มเติม 
3 ก า ร ม อ บ ห ม า ย

ผู้ รับผิดชอบควบคุม 
เงินทดรองราชการ 

3.1 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบควบคุมเงินทดรอง
ราชการโดยเฉพาะหรือไม ่

� มี 
� ไม่มี 

3.2 เจ้าหน้าที่รับ-จ่ายเงินทดรองราชการท าหน้าที่
วางเบิกเงินงบประมาณชดใช้เงินทดรองราชการด้วย
หรือไม ่

� ใช่ 
� ไม่ใช่ 

 

4 การค วบ คุ ม ก ารรั บ
จ่ายเงินทดรองราชการ
รัดกุม 

4.1 การรับคืนเงินตามสัญญายืมเงิน 
     (1) รับคืนเป็นเงินสดมีการออกใบเสร็จรับเงิน 
หรือไม่ 

� มี 
� ใบเสร็จรับเงินแยกเล่มจากการรับเงินปกติ 
� ใบเสร็จรับเงินเล่มเดียวกับการรับเงินปกติ 

� ไม่มี 
    (2) รับคืนเป็นใบส าคัญมีการออกใบรับใบส าคัญ
หรือไม ่

� มี 
� ไม่มี 

4.2 ก่อนการจ่ายเงินทดรองราชการตามใบส าคัญ
รองจ่ายได้มีการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของ
ใบเสร็จรับเงินและเอกสารประกอบการขอเบิก
หรือไม ่

� มี 
� ไม่มี 

4.3 ก่อนการจ่ายเงินทดรองราชการตามสัญญายืม
เงินได้มีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของสัญญายืม
เงินและเอกสารประกอบที่เก่ียวขอ้งหรือไม่ 

 � มี 
 � ไม่มี 
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ที ่ ประเด็นการตรวจสอบ ผลการด าเนินการ บันทึกเพิ่มเติม 
  4.4 เมื่ อมีการจ่ ายค่ารักษาพยาบาลและค่า

การศึกษาบุตรได้ประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว”  
ที่ใบเสร็จรับเงิน 

� มี 
� ไม่มี 

4.5 เมื่อได้รับส่งใช้เงินยืมแล้วได้บันทึกรายการ
ส่งใช้ในสัญญายืมและทะเบียนคุมลูกหนี้หรือไม่ 

� บันทึก 
� ในสัญญายืมเงิน 
� ในทะเบียนคุมลูกหนี้ 

� ไม่บันทึกทั้งในสัญญายืมและทะเบียนคุม
ลูกหนี้ 
4.6 มีการตรวจสอบความครบถ้วนของใบส าคัญ
ก่อนส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้วางเบิกหรือไม ่

� มี 
� ไม่มี 

4.7 มีการจัดท าหลักฐานการส่งมอบใบส าคัญ 
เพ่ื อวางเบิ ก งบประมาณ ไว้ต่ อกัน ระหว่ าง
เจ้าหน้าที่เงินทดรองราชการกับเจ้าหน้าที่ผู้วางเบิก 

� จัดท า 
� ไม่จัดท า 

 

5 การเก็บรักษาเงินทดรอง
ราชการที่คงเหลือเป็น
เงินสดถูกต้อง 

5.1 มีการเก็บเงินทดรองราชการไว้เป็นเงินสด 
ณ ที่ท าการ 

� มี (ตอบข้อ 5.2)  
� ไม่มี 

5.2 มีการเก็บเงินสดไว้ในตู้นิรภัยหรือไม่ 
� มี 

� ภายในวงเงินที่กระทรวงการคลังอนุญาต 
� เกินวงเงินที่กระทรวงการคลังอนุญาต 

จ านวน.........................บาท 
� ไม่มีระบุที่เก็บ ....................................... 

5.3 มีการระบุจ านวนเงินสดคงเหลือไว้ในรายงาน
เงินคงเหลือประจ าวันช่อง “หมายเหตุ”  

�มี 
�ไม่มี 
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ที ่ ประเด็นการตรวจสอบ ผลการด าเนินการ บันทึกเพิ่มเติม 
6 การจ่ายเงินเพ่ือให้

บริการเงินสวัสดิการ 
6.1 กรณีมีตู้นิรภัย 

 
 
6.1.1 ก่อนการจ่ายเงิน มีการตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วน ของหลักฐานขอเบิก และได้รับอนุมัติจาก 
ผู้มีอ านาจ 

� ใช่ 
� ไม่ใช่ 

6.1.2 หลักฐานประกอบการจ่ายค่ารักษาพยาบาล 
และค่าการศึกษาบุตรที่เป็นใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ 
มีการประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” 

� มี 
� ไมมี่ 

6.1.3 การบันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินทดรอง
ราชการครบถ้วน ถูกต้อง  

� ใช่ 
� ไม่ใช่ 

6.1.4 ยอดคงเหลือในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
ถูกต้องครบถ้วน 

� ใช่ 
� ไม่ใช่ เพราะ........................... 

 

 6.2 กรณีไม่มีตู้นิรภัย 6.2.1 ท าสัญญายืมเงินตามแบบที่ทางราชการ
ก าหนดจ านวน 2 ฉบับ วงเงินยืมตามความจ าเป็น
และเหมาะสมเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ 

� ใช่ 
� ไม่ใช่ 

6.2.2 ระยะเวลายืมเงินไม่เกิน 30 วันนับจากวันรับเงิน 
� ใช่ 
� ไมใ่ช่ 

6.2.3 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน
ของหลักฐานขอเบิกค่ารักษาพยาบาลหรือค่า
การศึกษาบุตรและขออนุมัติจากผู้มีอ านาจก่อน
การจ่ายเงิน 

� ใช่ 
� ไม่ใช่ 
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ที ่ ประเด็นการตรวจสอบ ผลการด าเนินการ บันทึกเพิ่มเติม 
  6.2.4 ผู้ รับเงินลงลายมื อชื่ อรับเงินในใบเบิ กเงิน

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลหรือค่าการศึกษาบุตร 
� มี 
� ไม่มี 

6.2.5  มีการประทับตรา “จ่ายเงินแล้ ว” พร้อมลง
ลายมือชื่อตัวบรรจงและวันที่จ่ายในใบเสร็จรับเงิน 

� มี 
� ไม่มี 

6.2.6  มีการบันทึกรายการในทะเบียนคุม 
� ครบถ้วน 
� ไม่ครบถ้วน 

6.2.7  สรุปยอด จ่าย และยอดคงเหลือในทะเบียน
ถูกต้องตรงกับใบส าคัญ และตัวเงินคงเหลือ 

� ใช่ 
� ไม่ใช่ 

 

7 การจัดท ารายงาน
ประจ าเดือนถูกต้อง 

7.1 ทุกสิ้นเดือนมีการจัดท ารายงานดังนี้ 
   (1) ฐานะเงินทดรองราชการ 

� จัดท า 
� ไม่จัดท า 

  (2)  งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (บัญชีออมทรัพย์)  
� จัดท า 
� ไม่จัดท า 

 (3)  รายละเอียดลูกหนี้เงินทดรองราชการคงเหลือ 
� จัดท า 
� ไม่จัดท า 

 (4)  รายละเอียดใบส าคัญเงินทดรองราชการ 
� จัดท า 
� ไม่จัดท า 

7.2 จัดท ารายงานเสนอผู้ บริหารทราบ เพ่ื อรอการ
ตรวจสอบ 

� เสนอผู้บริหาร 
� ไม่เสนอผู้บริหาร 
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- ตัวอย่าง - 
กระดาษท าการ 

รายละเอียดฐานะเงินทดรองราชการ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด .......................................  

ณ วันที่.....................................  
 
วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง       XXX  
เงินสด      XXX  
เงินฝากธนาคาร     XXX  
ลูกหนี้          XXX  
ใบส าคัญ     XXX    XXX 

    XXX  
 
 
 
 

.…………………………………  
          ผู้จัดท า 

        วันที่ ..................................... 
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- ตัวอย่าง - 
กระดาษท าการ 

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ (ประเภทออมทรัพย์)  
ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี .................................  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด.........................................  
ณ วันที่.....................................  

 
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคาร      XXX  
หักเช็คที่ผู้รับยังไม่น ามาขึ้นเงิน 

เลขที่...........ลงวันที่..................    XX  
เลขที่...........ลงวันที่.................    XX   XXX 

ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ   XXX 
 
 

 
.…………………………..………  
          ผู้จัดท า 

       วันที่ ........................................ 
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- ตัวอย่าง - 
บันทึกเปิดการประชุมชี้แจงการด าเนินงาน 

 
หน่วยรับตรวจ................................................................ ...................................................................... 

วันที.่......................................................................... ............................................................................ 
 
ผู้รับตรวจ 
1. ...................................................... ต าแหน่ง...................................... ลายมือชื่อ............................. 
2. ...................................................... ต าแหน่ง ..................................... ลายมือชื่อ ............. .............. 
3. ...................................................... ต าแหน่ง ..................................... ลายมือชื่อ . .......................... 
4. ...................................................... ต าแหน่ง ..................................... ลายมือชื่อ ........... ................ 
5. ...................................................... ต าแหน่ง .................... ................. ลายมือชื่อ ........................... 
 
คณะผู้ตรวจสอบ 
1. .............................................................................. ต าแหน่ง............................................................ 
2. .............................................................................. ต าแหน่ง............................................................ 
3. .............................................................................. ต าแหน่ง............................................................ 
 
สาระส าคัญของการประชุม 
............................................................................................................................. ................................. 
.......................................................................................................................................... .................... 
............................................................................................................................. ................................. 
............................................................................................................................. ................................. 
.................................................................... ...................................................................... .................... 
............................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................................................... ........................... 
....................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. ................................. 
............................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................. ............................................................. 
............................................................................................................................. ................................. 
.......................................................................................................................................... .................... 
............................................................................................................................. ................................. 
 

.                                             ลงชื่อ ......................................... ผู้บันทึกการประชุม 
 (........................................) 

 ต าแหน่ง ......................................... 
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- ตัวอย่าง - 
บันทึกปิดการประชุมชี้แจงการด าเนินงาน 

 
หน่วยรับตรวจ................................................................ ...................................................................... 

วันที.่................................................................ ..................................................................................... 
 
ผู้รับตรวจ 
1. ...................................................... ต าแหน่ง ..................................... ลายมือชื่อ ............. .............. 
2. ...................................................... ต าแหน่ง ..................................... ลายมือชื่อ ............. .............. 
3. ...................................................... ต าแหน่ง ..................................... ลายมือชื่อ . .......................... 
4. ...................................................... ต าแหน่ง ..................................... ลายมือชื่อ ........... ................ 
5. ...................................................... ต าแหน่ง .................... ................. ลายมือชื่อ ........................... 
 
คณะผู้ตรวจสอบ 
1. .............................................................................. ต าแหน่ง............................................................ 
2. .............................................................................. ต าแหน่ง............................................................ 
3. .............................................................................. ต าแหน่ง................................................... ......... 
 
สาระส าคัญของการประชุม 
............................................................................................................................. ................................. 
................................................................ .......................................................................... .................... 
............................................................................................................................. ................................. 
............................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................. ............................................................. 
............................................................................................................................. ................................. 
.......................................................................................................................................... .................... 
............................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................. ............................................................. 
............................................................................................................................. ................................. 
.......................................................................................................................................... .................... 
............................................................................................................................. ................................. 
............................................................................................................................. ................................. 
...................................................................... .................................................................... .................... 
 

.                                             ลงชื่อ ......................................... ผู้บันทึกการประชุม 
            (........................................) 
    ต าแหน่ง ...................................... 
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- ตัวอย่าง - 
กระดาษท าการสรุปผลการตรวจสอบ 

เรื่อง ระบบเงินทดรองราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. .............. 

ประเด็นการตรวจสอบ 
/วัตถุประสงค์ 

เกณฑ์การตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ 
อ้างอิงหมายเลข 
กระดาษท าการ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
ผู้จัดท า...........................................................                                                            ผู้สอบทาน........................................................ 
วันที่...............................................................              วันที่................................................................. 
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การจัดท ากระดาษท าการ (Working Paper) 
 กระดาษท าการ (Working Paper) คือ เอกสารที่ผู้ตรวจสอบภายใน จัดท าขึ้นในระหว่าง             
การตรวจสอบเพ่ือบันทึกรายละเอียดการท างาน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบ 
ขอบเขตการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ข้อมูลจากการประเมินและวิเคราะห์ และผลสรุปของการตรวจสอบ 
เพ่ือใช้เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 หลักเกณฑ์ในการจัดท ากระดาษท าการยังไม่มีการก าหนดให้เป็นรูปแบบใดแบบหนึ่ง
โดยเฉพาะ และยังไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวหรือมีสูตรส าเร็จว่าต้องจัดท าในรูปแบบใดและอย่างไร  
ผู้ตรวจสอบภายในต้องใช้ความรู้ความช านาญและดุลยพินิจของตนว่าการตรวจสอบเรื่องนั้นๆ  
ควรจัดท ากระดาษท าการอย่างไร โดยยึดถือหลักที่ว่ากระดาษท าการนั้นสามารถช่วยให้หัวหน้า  
ผู้ตรวจสอบภายใน ใช้ทบทวนการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ด าเนินการไปแล้วได้ เป็นอย่ างดี  
และสามารถบอกได้ว่างานนั้นได้ท าตามแผนการตรวจสอบที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด 
 ประเภทของกระดาษท าการ (Working Paper) ประกอบด้วย 
 1. กระดาษท าการที่ผู้ตรวจสอบภายในจัดท าขึ้นเอง เช่น กระดาษท าการที่ใช้บันทึก
แผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน กระดาษท าการบันทึกการประเมินผลระบบการควบคุม
ภายใน กระดาษท าการบันทึกผลการตรวจสอบโดยละเอียดในแต่ละเรื่อง กระดาษท าการสรุป
ประเด็นข้อตรวจพบ กระดาษท าการในการร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 2.  กระดาษท าการที่จัดท าโดยหน่วยรับตรวจ เช่น ส าเนาเอกสาร หรือส าเนารายละเอียด
ประกอบบัญชีหรืออ่ืน ๆ และแผนผังทางเดินของระบบงาน เป็นต้น 
 3.  กระดาษท าการที่ผู้ตรวจสอบได้รับจากบุคคลภายนอก เช่น ใบตอบรับแจ้งการยืนยัน
ยอด แบบสอบถารม และหนังสือร้องเรียนการทุจริต เป็นต้น 
 ในกรณีท่ีผู้ตรวจสอบภายในใช้ส าเนาเอกสารหรือเอกสารอื่น ๆ ที่จัดท าโดยหน่วยรับตรวจ
หรือได้รับจากบุคคลภายนอกเป็นส่วนหนึ่งของกระดาษท าการ ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องตรวจสอบ
ความถูกต้องของกระดาษท าการประเภทนี้ เช่นเดียวกับกระดาษท าการที่ผู้ตรวจสอบภายในจัดท า
ขึ้นเอง ดังตัวอย่างกระดาษ ท าการการตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมราชการ 
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- ตัวอย่าง - 
กระดาษท าการ 

รหัสกระดาษท าการ....... 
กระดาษท าการตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมราชการ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ................. 
เพียงวันที ่................. 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือมั่นใจว่ารายละเอียดของลูกหนี้เงินยืมราชการคงเหลือครบถ้วนถูกต้องตามบัญชี 
ในระบบ GFMIS 

แหล่งที่มา : ........................................................................................................................  

ที ่ สัญญายืม  
ผู้ยืม 

 
วัตถุประสงค์

ที่ยืม 

 
จ านวน
เงินยืม 

 
จ านวนเงิน
ค้างช าระ 

 
วันครบ
ก าหนด 

 
หมายเหตุ เลขที ่ วันที่

ยืม 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
   รวม     
        ยอดคงเหลือตามระบบ 

GFMIS 
    

   ผลต่าง     
 
สรุปผลการตรวจสอบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
ผู้ตรวจสอบ.............................................   ผู้สอบทาน......................................... 
วันที่........................................................   วันที่.................................................. 
 

 



 
 

 
บทที่ 6 

การรายงานและการติดตามผล 
 
 ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  
ก าหนดรายงานไว้ 2 ประเภท คือ รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามมาตรฐานรหัส 2400  
และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มาตรฐานรหัส 2060 โดยรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ ตามมาตรฐานรหัส 2400 ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในจัดท ารายงานภายหลังเสร็จสิ้น
กระบวนการตรวจสอบ รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบจึงเป็นผลผลิตของกระบวนการตรวจสอบ
ภายใน หากรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบมีคุณภาพและหน่วยรับตรวจด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
จะช่วยให้การด าเนินงานและการบริหารจัดการของหน่วยรับตรวจถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมายที่ก าหนด แต่การที่หน่วยรับตรวจจะด าเนินการตามข้อเสนอแนะในรายงานผล
การปฏิบัติงานตรวจสอบ ส่วนหนึ่งเกิดจากคุณภาพของรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบที่สาระส าคัญ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ชัดเจนปฏิบัติได้และเป็นประโยชน์ ในขณะเดียวกันหน่วยงานตรวจสอบภายในก็ต้อง
ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ ตามมาตรฐานรหัส 2500 ด้วย 
 
รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 ประเภทของรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 1. รายงานระหว่างกาล (Interim Report) เป็นรายงานที่จัดท าขึ้นทันที เมื่อพบปัญหา
หรือเรื่องส าคัญที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน  มีผลกระทบต่อความเสียหายขององค์กร  นอกจากนี้ยังใช้  
ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบหรือยืดขยายระยะเวลาโครงการตรวจสอบ 
รายงานระหว่างกาลอาจเป็นการรายงานด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ 
 2. รายงานสรุป (Summary Report) เป็นรายงานที่จัดท าขึ้นเพ่ือน าเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
โดยสรุปภาพรวมของการตรวจสอบ เรื่องที่ควรแก้ไข และเรื่องที่ส าคัญที่หัวหน้าส่วนราชการควรทราบ 
 3. รายงานการตรวจสอบหลังด าเนินงานแล้วเสร็จ (Final Audit Report)เป็นรายงานที่
ต้องจัดท าหลังจากสรุปผลการตรวจสอบ และต้องจัดทุกครั้งแม้ว่าจะได้มีการรายงานระหว่างกาล
และหน่วยรับตรวจได้ด าเนินการแก้ไขตามประเด็นที่ตรวจพบเรียบร้อยแล้วก็ตาม 
 4. สรุปรายงานการตรวจสอบประจ าปี (Annual Reports)รายงานประเภทนี้มีความส าคัญ
และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารระดับสูง Audit Committee และหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ือที่จะ
น ามาพัฒนาภาพรวมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา 
 รูปแบบของการรายงาน 

1. รายงานด้วยวาจา  ควรใช้ในกรณีที่เป็นเรื่องเร่งด่วน เพ่ือแจ้งข้อเท็จจริงให้หัวหน้าส่วนราชการ
และหัวหน้าหน่วยรับตรวจรับทราบทันทีที่ตรวจพบ 

2. รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นวิธีการรายงานที่มีลักษณะเป็นทางการใช้รายงานผล
การตรวจสอบตามปกติ และหลังเสร็จสิ้นการตรวจสอบ 
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 เทคนิคการเขียนรายงาน 
 1. ควรค านึงถึงว่าใครเป็นผู้รับรายงาน  ถ้ารายงานจัดท าถึงหัวหน้าส่วนราชการ ควรเน้น
ที่ประเด็นส าคัญ และไม่ควรยาวเกินหนึ่งหรือสองหน้ากระดาษ 
 2. รายงานตามข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ ไม่มีการบิดเบือนและมีหลักฐานประกอบ โดยสรุปผล
ตรงตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบที่ก าหนด 
 3. ควรจัดล าดับเรื่องที่ส าคัญหรือเรื่องที่มีความเสี่ยงสูง และมีผลกระทบสูงไว้ในล าดับแรกๆ 
 4. เขียนในเชิงบวกและสร้างสรรค์ ไม่เขียนเฉพาะสิ่งที่ผิดพลาดแต่ให้ระบุในสิ่งที่ท าถูกต้องด้วย
หลีกเลี่ยงการวิพากย์ ติเตียน หรือวิจารณ์การท างานของหน่วยรับตรวจ หรือการระบุชื่อตัวบุคคล  
 5. ควรหลีกเลี่ยงศัพท์เทคนิค  แต่ถ้าจ าเป็นต้องใช้ควรมีค าอธิบายประกอบ 
 6. เขียนให้ชัดเจน สั้นกระชับ  ครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นสาระส าคัญ  
 7. ใช้ภาษาหรือค าที่เข้าใจง่าย  
 ส าหรับรูปแบบการรายงานควรเป็นแบบใดนั้นไม่ได้มีการก าหนดตายตัวขึ้นกับว่ารายงานนั้นๆ 
จะใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ใด และใครเป็นผู้ใช้รายงานดังกล่าว 
 วิธีการเขียนรายงาน 
 1. น าข้อมูลจากกระดาษท าการสรุปผล มาจัดท าร่างรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
โดยให้มีองค์ประกอบครบถ้วน ประกอบด้วย 
  1.1 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
  1.2 ขอบเขตการตรวจสอบ 
  1.3 สรุปผลการตรวจสอบ : ผลการตรวจสอบ ความเสี่ยง/ผลกระทบ และสาเหตุ 
  1.4 ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขท่ีสามารถปฏิบัติได้ 
  1.5 มีการจัดท าบทสรุปผู้บริหารเพ่ืออธิบายผลการตรวจสอบในภาพรวม ให้ผู้บริหาร
สามารถให้ความส าคัญและมุ่งเน้นการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงเป็นอันดับแรกได้ 
 2. เสนอผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ลงนามในรายงาน 
 3. น าบทสรุปผู้บริหารมาจัดท าบันทึกเสนอศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือทราบและพิจารณาสั่งการ
โดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จและเสนอศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือพิจารณาลงนาม ภายใน 2 เดือนนับจาก
วันที่ตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบ 

4. ให้ส าเนาบันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ส่งกลุ่มตรวจสอบภายในส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 1 ชุด หลังจากที่ศึกษาธิการจังหวัดลงนาม เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป 
 
การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
 การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแนวทางการประเมินผลการประกัน
คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐก าหนดให้มีการรายงานดังนี้ 
 1. รายงานรายงวด อย่างน้อย4 เดือนครั้ง  
 2. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี  
รูปแบบการรายงานตามแบบฟอร์มที่ 1 และ 2 ทั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สามารถปรับรูปแบบได้ แต่ต้องมีสาระส าคัญครบถ้วน ดังนี้ 
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 องค์ประกอบของรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 1. มีผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 
 2. ระบปุระเด็นความเสี่ยงและการควบคุมที่มีนัยส าคัญ 
 3. มีข้อตรวจพบที่ส าคัญ/โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด/การทุจริต/ความเสียหาย 
 4. มีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่ท าให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ 
 5. มีการจัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี และพัฒนารูปแบบรายงานสรุปผล
การปฏิบัติงานให้เข้าใจง่าย น่าสนใจ รวมทั้งเผยแพร่ส่วนที่เป็นสาระส าคัญให้หน่วยรับตรวจ  
และผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 วิธีการจัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 1. ให้รวบรวมข้อมูลตามแผนการตรวจสอบประจ าปี  บันทึกแบบฟอร์มที่ก าหนด ในกรณี
ที่จัดท ารายงานงวด ให้น าเฉพาะรายการที่มีก าหนดการด าเนินงานในงวดนั้นๆ บันทึกในแบบฟอร์มที่ 1 
หากเป็นการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี  ให้บันทึกรายการตามแผนการตรวจสอบ
ทั้งหมดลงในแบบฟอร์มที่ 2  
 2. รวบรวมผลการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม สรุปโดยให้มีสาระครบถ้วนตามองค์ประกอบที่
ก าหนดลงในแบบฟอร์มที่ 1 และ 2 แล้วแต่กรณีพร้อมถ่ายเอกสารบันทึกเสนอรายงานแต่ละเรื่องแนบ 
แบบฟอร์มเป็นหลักฐานด้วย 
 3. เสนอผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ลงนาม 
 4. การจัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายงวด ให้จัดท า 3 งวด (4 เดือนต่อครั้ง) ดังนี้ 
  4.1 งวดที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม ....... – มกราคม .......) ให้สรุปรายงานเสนอ
ศึกษาธิการจังหวัด ไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนกุมภาพันธ์ ....... 
  4.2 งวดที่ 2 (ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ....... – พฤษภาคม .......) ให้สรุปรายงานเสนอ
ศึกษาธิการจังหวัด ไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนมิถุนายน ....... 
  4.3 งวดที่ 3 (ระหว่างเดือนมิถุนายน ....... – กันยายน .......) ให้สรุปรายงานเสนอ
ศึกษาธิการจังหวัด ไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนตุลาคม ....... 
 5. การจัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี ให้สรุปรายงานเสนอศึกษาธิการจังหวัด 
พร้อมรายงานงวดที่ 3  
 6. หลังจากศึกษาธิการจังหวัดลงนามแล้วให้ส าเนาส่งกลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 1 ชุดทุกครั้งที่รายงาน 
 

การติดตามผล 
 การติดตามผลการตรวจสอบ ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงาน
ก าหนดกระบวนการติดตามผลการตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า หัวหน้าส่วนราชการได้มีการสั่งการ
ให้มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ได้น าเสนอในรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ หรือหัวหน้าส่วนราชการ
ได้ยอมรับความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ และในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
มีความเห็นว่าความเสี่ยงที่เหลืออยู่ที่ฝ่ายบริหารยอมรับ (ไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ) อาจจะไม่อยู่ 
ในระดับที่ส่วนราชการสามารถยอมรับได้  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องหารือผู้บริหาร
ระดับสูง หากไม่สามารถหาข้อยุติได้ต้องเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อหาข้อยุติ  ทั้งนี้ การหาข้อยุติ
ไม่ใช่หน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 



 
88 

วัตถุประสงค์ ขอบเขต สรุปผล  
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  
บทสรุปผู้บริหาร 

ลงนาม 

เห็นชอบ 

ไมล่งนาม 

ทบทวน 

สั่งการเพิ่มเติม 

ทบทวน 

ไม่เห็นชอบ 

เสร็จสิ้น 

Flow Chart การปฏิบัติงาน 

กระบวนการจัดท ารายงานและติดตามผล 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าร่างรายงานผลการ
ตรวจสอบ 

เสนอ ผอ.ตสน. 
เพ่ือพิจารณาลงนาม 

เสนอศึกษาธิการจังหวัด 

เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 

ส่งรายงานผลฯ เสนอ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

แจ้งหน่วยรับตรวจทราบ/ปรับปรุงแก้ไข 

ติดตามผลการแก้ไข/สรุปผลการแก้ไข 

เสนอรายงานฯ  
ศึกษาธิการจังหวัด เพื่อทราบและพิจารณา 

จัดท ารายงาน 

จัดเก็บเป็นสารสนเทศ 
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-ตัวอย่าง- 
รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด …….. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ....... 

.......................................... 
หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กรมบัญชีกลางก าหนดให้ส่วนราชการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีเพ่ือให้  
การจัดท าบัญชีของส่วนราชการถูกต้องน่าเชื่อถือ และส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งให้
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดถือปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลางก าหนดนั้น  เพ่ือให้มั่นใจว่าการประเมินตนเอง
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าเชื่อถือ หน่วยตรวจสอบภายใน จึงได้จัดให้มีการสอบทาน  
การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีนี้ขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ 
  เพ่ือให้มั่นใจว่า ส่วนราชการมีการบันทึกบัญชีครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน มีเอกสาร
ประกอบรายการบัญชี และมีการบันทึกปรับปรุงบัญชีมียอดคงเหลือถูกต้องครบถ้วน และสามารถ
จัดส่งรายงานได้ตามก าหนด 
 
ขอบเขตการตรวจสอบ 
 ด าเนินการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานและตรวจเอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง          
งบทดลองและรายงานจากระบบ GFMIS ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สิ้นปีงบประมาณ และ  
ณ วันที่ตัดยอด 
 
ระยะเวลาในการตรวจสอบ 
 ตั้งแต่วันที่  ..................................................... 
 
ผลการตรวจสอบ 
 ประเด็น ความถูกต้องของยอดคงเหลือในช่อง “ยอดยกไป” ของบัญชีแยกประเภท 
ในงบทดลอง 
  ประเด็นย่อยท่ี 1 บัญชีเงินสดถูกต้อง 
   เกณฑ์ เงินสดในมือคงเหลือถูกต้องตรงกับบัญชีเงินสด 
    ตามงบทดลองและรายงานเงินคงเหลือประจ าวันมือ 
 ผลการตรวจสอบ   ณ วันตัดยอด หน่วยงานไม่มีเงินสดในมือคงเหลือ แต่รายการเงินสด 
คงเหลือในงบทดลองระบบ GFMIS มีเงินสดคงเหลือติดลบ จ านวน 250 บาท สาเหตุเกิดจากการที่
เจ้าหน้าที่น าเงินสดรายการลูกหนี้เงินยืมราชการส่งคลังผ่านธนาคารกรุงไทย โดยยังมิได้บันทึกรับเงินสด
และหน่วยงานมิได้สอบทานการบันทึกรับเงินก่อนบันทึกขออนุมัติน าเงินส่งคลัง จึงท าให้งบการเงินไม่
ถูกต้อง ซึ่งระหว่างการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ได้บันทึกรายการครบถ้วนแล้ว 
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 ข้อเสนอแนะ ขอให้หน่วยงานจัดให้มีการสอบทานการบันทึกรับก่อนการน าส่ง  โดยในเอกสาร
การขออนุมัติน าเงินส่งคลังให้ระบุเลขที่การบันทึกรับเงินในระบบ GFMIS เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ว่าได้มีการบันทึกรับเงินถูกต้องก่อนอนุมัติให้น าเงินส่งคลัง  
 

  ประเด็นย่อยท่ี 2 บัญชีเงินฝากธนาคารถูกต้อง  
   เกณฑ์ บัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี มีการจัดท างบกระทบยอด 
    ถูกต้อง  
 ผลการตรวจสอบ   ณ วันตัดยอด หน่วยงานมีบัญชีเงินฝากธนาคาร 2 บัญชี คือ บัญชี 
เงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ทั้ง 2 บัญชีจัดท างบกระทบยอดครบถ้วนถูกต้อง
แต่อย่างไรก็ตาม รายละเอียดรายการในงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ  
แสดงให้เห็นว่า หน่วยงานมีการจ่ายเงินเกินจ านวนเงินที่ได้รับ จ านวน 200 บาท เนื่องจากการเขียน
จ านวนเงินในเช็คผิด ได้แก่ เช็ค# 326483 สั่งจ่าย นายธนัส เรืองรอง ลูกหนี้เงินยืมราชการสัญญา 
ที่ 5/2561 จ านวน 2,200 บาท แต่จ านวนเงินตามสัญญายืมที่วางเบิกคือ 2,000 บาท ซึ่งจ านวนเงิน
ที่จ่ายเกิน ยังไม่มิ ได้รับการแก้ไข เนื่องจากงานบัญชีได้ประสานงานด้วยวาจา แต่มิได้แจ้ง 
เป็นลายลักษณ์อักษรให้งานการเงินด าเนินการแก้ไข 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. เมื่องานบัญชีด าเนินการจัดท า/ตรวจสอบงบการเงินและรายละเอียดประกอบแล้วเสร็จ 
ให้บันทึกเสนอผู้บริหารเพ่ือทราบ และกรณีที่ข้อสังเกตหรือรายการผิดปกติ ให้เสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือ
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปรับปรุงแก้ไขต่อไป   
 2. ขอให้งานการเงินเรียกคืนเงินยืมราชการที่จ่ายเกินและน าฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
เงินงบประมาณ โดยเร็ว 
 
 

ลงชื่อ ......................................... ผู้ตรวจสอบ 
         (........................................) 
   วันที่ ......../................../............. 
 

    ลงชื่อ .............................................. 
         (.............................................) 
     ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  
     ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ........... 
   วันที่ ............/................../.............. 
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- แบบฟอร์ม - 
 

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ............ 
(งวดที่ ..... ระหว่างเดือน ................. พ.ศ. ........ – .................... พ.ศ. ........) 

 

ล าดับ เร่ือง 

แผนการตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงาน 

ผลการปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
หน่วยรับตรวจ ระยะเวลา 

เร่ือง ระยะเวลา 
/ = เป็นไปตาม

แผน 
X = ไม่เป็น ไป

ตามแผน 

/ = เป็นไปตาม
แผน 

X = ไม่เป็น ไป
ตามแผน 

 กิจกรรมการตรวจสอบ  
1        
2        
        

การปรับแผนการตรวจสอบ 
1        
2        
        

 

    ลงชื่อ ……………………………………….. ผู้สรุปรายงาน 
            (...........................................) 
 ต าแหน่ง ..............................................  
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- แบบฟอร์ม - 
 

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. …………. 

 

ล าดับ เร่ือง 

แผนการตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงาน 

ผลการปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
หน่วยรับตรวจ ระยะเวลา 

เร่ือง ระยะเวลา 
/ = เป็นไปตาม

แผน 
X = ไม่เป็น ไป

ตามแผน 

/ = เป็นไปตาม
แผน 

X = ไม่เป็น ไป
ตามแผน 

 กิจกรรมการตรวจสอบ  
1        
2        
        

การปรับแผนการตรวจสอบ 
1        
2        
        

 

 ลงชื่อ ……………………………………….. ผู้สรุปรายงาน 
         (...........................................) 
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- ตัวอย่าง - 
ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ……….. 

(งวดที่ ..... ระหว่างเดือน ................. พ.ศ. ........ – .................... พ.ศ. ........) 
 

ล าดับ เร่ือง 

แผนการตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงาน 

ผลการปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
หน่วยรับตรวจ ระยะเวลา 

เร่ือง ระยะเวลา 
/ = เป็นไปตาม

แผน 
X = ไม่เป็น ไป

ตามแผน 

/ = เป็นไปตาม
แผน 

X = ไม่เป็น ไป
ตามแผน 

 กิจกรรมการตรวจสอบ  
1 ส อ บ ท า น  แ ล ะ

วิ เคราะห์ รายงาน
การเงินภาพรวม 

หน่ วยงานหลั กและ
มหาวิทยาลัยในสังกัด 

เมษายน ถึง 
พฤษภาคม2560 

/ / หน่วยงานหลักมีการจัดส่งรายงานการเงินครบถ้วน 
แต่ทุกแห่ง มีรายการผิดปกติทางบัญชี ได้แก่ 
บัญชีพักสินทรัพย์มียอดคงค้าง และมีดุลบัญชี
ผิดปกติ  ส าหรับ มหาวิทยาลัยในสังกัด พบว่า 
หน่วยงานท่ีมีผลการประเมินการปฏิบัติงานด้าน
บัญ ชีเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน มีจ านวน 5 แห่ง  ส่วนที่ เหลือมี
รายงานผิดปกติทางบัญชี เช่น บัญชีพัก มียอด
คงเหลือ มีดุลบัญชีผิดปกติ และจ านวนลูกหนี้
คงเหลือไม่ถูกต้อง 

หนังสือท่ี ศธ 
0213/199 ลงวันท่ี  
30 พฤษภาคม 2560 

2 
 
 

 

สอบทานและประเมิน 
การควบคุมภายใน 
แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร
ความเสี่ยง 

หน่ วยงานหลั กและ
มหาวิทยาลัยในสังกัด 

เมษายน ถึง 
พฤษภาคม 2560 

/ / หน่วยงานที่จัดส่งรายการผลการด าเนินงานตาม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน มีจ านวน 56 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 88.89 ภาพรวมของการ
รายงานอยู่ ในระดับ ดีมาก 17 แห่ง ดี 28 แห่ง 

หนังสือท่ี ศธ 
0213/199 ลงวันท่ี 
29พฤษภาคม 2560 
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ล าดับ เร่ือง 

แผนการตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงาน 

ผลการปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
หน่วยรับตรวจ ระยะเวลา 

เร่ือง ระยะเวลา 
/ = เป็นไปตาม

แผน 
X = ไม่เป็น ไป

ตามแผน 

/ = เป็นไปตาม
แผน 

X = ไม่เป็น ไป
ตามแผน 

พอใช้และปรับปรุง 11 แห่ง สาเหตุที่หน่วยงานได้
ระดับพอใช้และปรับปรุง เนื่องจากด าเนินการไม่
เป็นไปตามแผน และบางหน่วยงานไม่ระบุ
สถานะการด าเนินงาน ท าให้ไม่สามารถระบุได้ว่า
หน่วยงานด าเนินการเป็นไปตามแผนหรือไม่ 
อย่างไร 

3 การตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณการ 
ศึ กษาใ น จั ง ห วั ด
ชายแดนภาคใต้ 

หน่วยงานในสังกัดที่
ได้รับงบประมาณเพื่อ
การศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

มกราคม ถึง 
มิถุนายน 2560 

/ / ขณะนี้ด าเนินการตรวจสอบภาคสนามเรียบร้อย
แล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมและบันทึกข้อมูลจาก
แบบสอบถาม หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ
ทั้งหมด ซึ่งก าหนดให้จัดส่งข้อมูลภายในสิ้น
เดือนพฤษภาคม 2560 

 

4 การตรวจสอบการ
บริหารงบประมาณ 

หน่วยงานหลักและ
มหาวิทยาลัยในสังกัด 

มกราคม ถึง 
มิถุนายน 2560 

/ / ก าหนดแนวทางการตรวจสอบ พร้อมแจ้ง
หน่วยงานในสังกัดที่ร่วมบูรณาการงานตรวจสอบ 
เพื่อด าเนินการ ตรวจสอบ โดยมีก าหนดให้จัดส่ง
รายงานภายในเดือนพฤษภาคม 2560  ขณะนี้
อยู่ระหว่างรวบรวมรายงานและบันทึกข้อมูล 
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ล าดับ เร่ือง 

แผนการตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงาน 

ผลการปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
หน่วยรับตรวจ ระยะเวลา 

เร่ือง ระยะเวลา 
/ = เป็นไปตาม

แผน 
X = ไม่เป็น ไป

ตามแผน 

/ = เป็นไปตาม
แผน 

X = ไม่เป็น ไป
ตามแผน 

5 การตรวจสอบบัญชี
เพื่อการบริหาร 

หน่วยงานหลักและ
มหาวิทยาลัยในสังกัด
ที่ร่วมโครงการบูรณา
การงานตรวจสอบ 

มีนาคม ถึง 
พฤษภาคม 2560 

/ / ขณ ะนี้ อยู่ ระหว่ างรวบรวมข้อมู ลผลการ
ตรวจสอบเพื่อจัดท ารายงาน 

 

การปรับแผนการตรวจสอบ หนังสือท่ี ศธ 
0213/49  ลงวันที ่
10 กุมภาพันธ์ 2560 

 ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
การเงิน บัญช ี

ส านักอ านวยการ สป. เมษายน 2560 / / ขณ ะนี้ อยู่ ระหว่างสอบทานข้อมูลผลการ
ตรวจสอบเพื่อจัดท ารายงาน 

  

    ลงชื่อ ……………………………………….. ผู้สรุปรายงาน 
        (..........................................) 
 ต าแหน่ง ..............................................  
 



 
บทที่ 7 

ตัวอย่างภารกิจที่ต้องปฏบิัติ 
 
 ภารกิจที่หน่วยงานตรวจสอบภายใน ของทุกส่วนราชการ  ซึ่งรวมถึงหน่วยตรวจสอบภายใน
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ควรถือปฏิบัติ มีอย่างน้อย 3 เรื่อง ได้แก่ 
 1. การสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 2. การสอบทานการปฏิบัติงานด้านบัญชีตามเกณฑ์กรมบัญชีกลาง 
 3. การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุน 
 
1. การสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน  
 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่านมาก ที่ กค 0409.3/ว 105 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 
เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  โดยตามข้อ 2 วรรค 2 ก าหนดให้หน่วยงานที่
จัดตั้งขึ้นใหม่จัดวางระบบควบคุมภายในให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่จัดตั้งหรือปรับ
โครงสร้าง โดยให้รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ประกอบด้วย (1) การรับรองการจัด
วางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค. 1) และรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  
(แบบ วค. 2) ซึ่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดต้องจัดส่งหนังสือรับรองและรายงานการจัดวางฯ  
ตามแบบ วค. 1 และแบบ วค. 2 ให้ส านักอ านวยการ สป. ภายใน 30 พฤศจิกายน 2561  
 ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ต้องจัดท า  
(1) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.  4  และ (2) รายงาน 
การประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค. 5 ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท ารายงานการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค. 4 
และ ปค. 5 ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้งจัดส่งให้ส านักอ านวยการ สป. ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจึงควรประเมินการควบคุมภายใน โดย
ด าเนินการดังนี้  
 วัตถุประสงค์ของการประเมิน เพ่ือให้มั่นใจว่า การจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในครบถ้วนถูกต้อง และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ประเด็นการประเมิน 
 1. การจัดส่งเอกสารครบถ้วนและเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 2. การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) ครบถ้วน ถูกต้อง 
 3. การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) ครบถ้วน ถูกต้อง 
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วิธีการสอบทานและประเมินผล 
 1. ให้ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ด าเนินการสอบทานการประเมิน
การควบคุมภายในที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดท าขึ้น โดยขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดวาง/
ประเมินการควบคุมภายใน ตามแบบท่ีกระทรวงการคลังก าหนด จัดส่งรายงานดังต่อไปนี้ 
  กรณีการด าเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
  1.1 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) 
  1.2 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) 
 2. ด าเนินการศึกษาหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 3. ศึกษารายละเอียด แผนการปฏิบัติงาน (engagement plan) แนวทางการปฏิบัติงาน 
(audit program) กระดาษท าการ ประเด็น เกณฑ์ และวิธีการประเมิน ตามคู่มือนี้ 
 4. สอบทานเอกสาร สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน  
 5. บันทึกข้อมูลผลการสอบทานและประเมินลงในกระดาษท าการที่เก่ียวข้อง 
 6. สรุปผลการสอบทานและประเมินผล ในกระดาษท าการสรุปผล แล้วจัดท าร่างรายงาน 
 7. จัดท ารายงานเสนอศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือทราบและพิจารณาสั่งการ แล้วส าเนา
รายงานพร้อมบันทึก  ส่งกลุ่มตรวจสอบภายใน สป. ตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยถือเป็นรายงาน 
ผลการตรวจสอบ 
 
ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มั่นใจว่า การจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบถ้วน
ถูกต้อง และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1. ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน  
  ประเด็นที่ 1  การจัดส่งเอกสารครบถ้วนและเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
   เกณฑ์ท่ี 1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
     (แบบ ปค. 4) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
     (แบบ ปค. 5) 
   เกณฑ์ที่ 2 จัดส่งให้ส านักอ านวยการ สป. ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

  ประเด็นที่ 2 การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) ครบถ้วน  
   ถูกต้อง 
    เกณฑ์ท่ี 1 การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ครบ 5 ด้าน  
     17 ข้อ 
    เกณฑ์ท่ี 2 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
     (แบบ ปค. 4) ครบ 5 ด้าน และมีการสรุปจากผลการประเมิน 
     โดยรวม 
    เกณฑ์ที่ 3 ลงนาม โดยศึกษาธิการจังหวัด 
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  ประเด็นที่ 3 การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) ครบถ้วน  
    ถูกต้อง  
    เกณฑ์ที่ 1 ทุกกลุ่มจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

(แบบ ปค. 5) ในภารกิจหลักของกลุ่มตนเอง  
    เกณฑ์ที่ 2 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) 
     เกิดจากการประมวลผล ครบทั้ง 3 ส่วน 
     1. ภารกิจของทุกกลุ่ม เฉพาะที่มีความเสี่ยงสูงและสูงมาก 
     2. ภารกิจของกลุ่มงานที่รับผิดชอบ  หัวข้อในการประเมิน 
      องคป์ระกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) ที่ผล 
      การประเมินมีความเสี่ยงเหลืออยู่ 
     3. การปรับปรุงการควบคุมภายในปีก่อนที่ไม่สามารถ 
      ลดความเสี่ยงลงได้  
    เกณฑ์ที่ 3 การก าหนดความเสี่ยง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และการ 
     ก าหนดกิจกรรมการควบคุม สอดคล้องกับความเสี่ยง 
    เกณฑ์ที่ 4 การระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการปรับปรุง 
     การควบคุมภายในที่ชัดเจน 
    เกณฑ์ที่ 5 ลงนาม โดยศึกษาธิการจังหวัด  
  2. ค่าคะแนนการประเมินในแต่ละประเด็น  ค่าคะแนนรวมทุกประเด็น มีคะแนนเต็ม 
เท่ากับ 100 คะแนน โดยรายละเอียดการประเมินในแต่ละประเด็น และประเด็นย่อย มีดังนี้ 
   ประเด็นที่ 1  คะแนนรวม 20 คะแนน   
    ปฏิบัติตามเกณฑ์    = 10 คะแนน 
    ปฏิบัติตามเกณฑบ์างส่วน  =   5 คะแนน 
    ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์  =   0 คะแนน 
   ประเด็นที่ 2  คะแนนรวม 30 คะแนน 
    ปฏิบัติตามเกณฑ์    = 10 คะแนน 
    ปฏิบัติตามเกณฑ์บางส่วน  =   5 คะแนน 
    ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์  =   0 คะแนน 
   ประเด็นที่ 3  คะแนนรวม 50 คะแนน 
    ปฏิบัติตามเกณฑ์    = 10 คะแนน 
    ปฏิบัติตามเกณฑ์บางส่วน  =   5 คะแนน 
    ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์  =   0 คะแนน 
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  3. ระดับผลการประเมินการควบคุมภายใน  หลังการประเมินในแต่ละรอบ
ระยะเวลาตามเกณฑ์แล้วเสร็จ  ให้สรุปผลการประเมินโดยรวมค่าคะแนนทั้งหมดที่หน่วยงานได้รับ 
แล้วน ามาเปรียบเทียบกับตาราง  

ค่าคะแนน ระดับ 
ต่ ากว่า 60 ควรปรับปรุง 

60 – น้อยกว่า 70 พอใช้ 
70 – น้อยกว่า 85 ดี 

85 - 100 ดีมาก 
 
 

เครื่องมือ 
 1. แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 2. แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 3. กระดาษท าการ 
 4. กระดาษท าการสรุปผล 
 5. ตัวอย่างรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4)  
 6. ตัวอย่างรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5)  
 7. ตัวอย่างรายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. 5) 
 
ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
 1. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0409.3/ว 105  
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 
 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
 3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551  
 

- ตัวอย่าง - 

แผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) 
เรื่อง การสอบทานและประเมินการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25XX 

วัตถุประสงค์การประเมิน 
 เพ่ือให้มั่นใจว่า การจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบถ้วนถูกต้อง และ 
จัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ขอบเขตการประเมิน 
 ข้อมูลการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายในของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพียง
วันที่ 30 กันยายน 25XX 
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- ตัวอย่าง - 

แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ เรื่อง การประเมินการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ (Audit Program) 

ข้อ ประเด็น เกณฑ ์ วิธีการตรวจสอบ แหล่งข้อมูล/กระดาษท าการ 
1 การจัดส่งเอกสารครบถ้วนและเป็นไป

ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
1. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน (แบบ ปค. 4) และรายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) 

1.  สอบทานรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) และรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) และหนังสือ
ส่งรายงานให้ส านักงานอ านวยการ สป. 
2.  สอบถาม/สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
3.  กรณีที่หน่วยงานยังไม่ด าเนินการให้สอบถาม สาเหตุ/
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการที่จะด าเนินการ 

เครื่องมือ 
กระดาษท าการสอบทานและประเมินผล
ประจ าปีงบประมาณ 
เอกสารหลักฐาน 
แบบ ปค. 4,  แบบ ปค. 5 และหนังสือส่ง
รายงาน 

2. จัดส่งให้ส านักอ านวยการ สป. ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

2 การประเมินองค์ประกอบของการ
ค ว บ คุ ม ภ าย ใน  (แ บ บ  ป ค . 4 ) 
ครบถ้วน ถูกต้อง 

1. การประเมินองค์ประกอบของการควบคมุภายใน ครบ 
5 ด้าน 17 ข้อ 

1.  สอบทานเอกสาร ได้แก่  เอกสารการประเมิ น
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 ด้าน 17 ข้อ และ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน (แบบ ปค.4)  
2.  สอบถาม/สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
3.  กรณีที่หน่วยงานยังไม่ด าเนินการให้สอบถาม สาเหตุ/
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการที่จะด าเนินการ 

เครื่องมือ 
กระดาษท าการสอบทานและประเมินผล
ประจ าปีงบประมาณ 
เอกสารหลักฐาน 
1. เอกสารการประเมินองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน 5 ด้าน 17 ข้อ 
2. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) 

2. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน (แบบ ปค.4) ครบ 5 ด้าน และมกีารสรุปจากผล
การประเมินโดยรวม 
3. ลงนาม โดยศึกษาธิการจังหวัด 

3 การรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (แบบ ปค. 5) ครบถ้วน ถูกต้อง 

1. ทุกกลุ่มจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (แบบ ปค. 5) ในภารกิจหลักของกลุ่มตนเอง 

1.  สอบทานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(แบบ ปค. 5) ของทุกกลุ่มและของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 
2.  สอบถาม/สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
3.  กรณีที่หน่วยงานยังไม่ด าเนินการให้สอบถาม สาเหตุ/
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการที่จะด าเนินการ 

เครื่องมือ 
กระดาษท าการสอบทานและประเมินผล
ประจ าปีงบประมาณ 
เอกสารหลักฐาน 
1. รายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (แบบ ปค. 5) ของทุกกลุ่ม 
2. รายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (แบบ ปค. 5) ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 

2. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) 
เกิดจากการประมวลผล ครบทั้ง 3 ส่วน 
  2.1 ภารกิจของทุกกลุ่ม เฉพาะที่มีความเสี่ยงสูงและ
สูงมาก  
 2.2 ภารกิจของกลุ่มงานที่รับผิดชอบ  หัวข้อในการ
ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) 
ที่ผลการประเมินมีความเส่ียงเหลืออยู่ 
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ข้อ ประเด็น เกณฑ ์ วิธีการตรวจสอบ แหล่งข้อมูล/กระดาษท าการ 
 2.3 การปรับปรุงการควบคุมภายในปีก่อนที่ ไม่
สามารถลดความเส่ียงลงได้ 
3.  การก าหนดความเสี่ยง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และการก าหนดกิจกรรมการควบคุม สอดคล้องกับความ
เส่ียง 
4.  การระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการปรับปรุง
การควบคุมภายในที่ชัดเจน 
5.  ลงนาม โดยศึกษาธิการจังหวัด 
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- ตัวอย่าง - 
กระดาษท าการสอบทานและประเมินผลประจ าปีงบประมาณ  

ข้อ ประเด็น เกณฑ ์
ผลการสอบทาน คะแนนประเมิน 

หมายเหต ุ
ผลการด าเนินงาน สาเหต/ุผลกระทบ คะแนนรวม ..... คะแนน 

1 การจัดส่งเอกสารครบถ้วนและเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด คะแนนเต็ม 20 
 1. มีการรายงานผลการประเมินองค์ประกอบ

ของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) และ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(แบบ ปค. 5) 

 มี 
 ไม่ครบ 
 ไม่มีรายงาน 
 

ไม่ครบ/ไม่มีรายงาน 
เพราะ …………….….. 
................................ 
................................ 

.................. คะแนน ค่าคะแนนประเมิน 
- มี        =  10 
- ไม่ครบ    =  5 
- ไม่มีรายงาน  =  0 

2. จัดส่งให้ส านักอ านวยการ สป. ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 ทัน 
 ไม่ทัน 
 ไม่ส่ง 

ไม่ทัน/ไม่ส่ง 
เพราะ …………….….. 
................................ 
................................ 

.................. คะแนน ค่าคะแนนประเมิน 
- ส่งทัน     =  10 
- ส่งแต่ไม่ทัน =  5 
- ไม่ส่ง      =  0 

2 การประเมินองค์ประกอบของการควบคมุภายใน (แบบ ปค. 4) ครบถ้วน ถูกตอ้ง คะแนนเต็ม 30 

 1. การประเมินองค์ประกอบของการควบคมุ
ภายใน ครบ 5 ด้าน 17 ข้อ 

 จัดท าครบ 
 จัดท าไม่ครบ 
 ไม่จัดท า 

จัดท าไม่ครบ/ไม่
จัดท า เพราะ 
................................ 
................................ 
................................ 

.................. คะแนน ค่าคะแนนประเมิน 
- จัดท า     =  10 
- จัดท าไม่ครบ =  5 
- ไม่จัดท า    =  0 

2.  รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) ครบ 5 ด้าน 
และมีการสรุปจากผลการประเมินโดยรวม 

 จัดท าครบ 
 จัดท าไม่ครบ 
 ไม่จัดท า 

จัดท าไม่ครบ/ไม่
จัดท า เพราะ 
................................ 
................................ 
................................ 

.................. คะแนน ค่าคะแนนประเมิน 
- จัดท า     =  10 
- จัดท าไม่ครบ =  5 
- ไม่จัดท า   =  0 

3. ลงนาม โดยศึกษาธิการจังหวัด  ลงนาม 
 ไม่ลงนาม 

ไม่ ล งนาม  เพ ราะ 
................................ 
................................ 

.................. คะแนน ค่าค่าคะแนนประเมิน 
- ลงนาม     =  10 
- ไม่ลงนาม    =  0 
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ข้อ ประเด็น เกณฑ ์
ผลการสอบทาน คะแนนประเมิน 

หมายเหต ุ
ผลการด าเนินงาน สาเหต/ุผลกระทบ คะแนนรวม ..... คะแนน 

3 การรายงานการประเมนิผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) ครบถว้น ถูกตอ้ง คะแนนเต็ม 50 

  1.  ทุกกลุ่มจัดท ารายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) ในภารกิจหลัก
ของกลุ่มตนเอง 

 ท าทุกกลุ่ม  
 ท าบางกลุ่ม 
 ไม่ได้ท า 

ท าบางกลุ่ม/ไม่ได้ท า 
เพราะ …………….….. 
................................ 
................................ 

.................. คะแนน ค่าคะแนนประเมิน 
- ท าทุกกลุ่ม      =  10 
- ท าบางกลุ่ม    =  5 
- ไม่ได้ท า  =  0 

  2.  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(แบบ ปค.5) เกิดจากการประมวลผล ครบทั้ง 
3 ส่วน 
  2.1 ภารกิจของทุกกลุ่ม เฉพาะที่มีความ
เส่ียงสูงและสูงมาก  

 ครบทุกส่วน 
 ไม่ครบ 
 ไม่ได้ประมวล 

ไม่ครบ/ไม่ได้ประมวล 
เพราะ …………….….. 
................................ 
................................ 

.................. คะแนน ค่าคะแนนประเมิน 
- ครบทุกส่วน     =  10 
- ไม่ครบ    =  5 
- ไม่ได้ประมวล  =  0 

   2.2 ภารกิจของกลุ่มงานที่ รับผิดชอบ  
หัวข้อในการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) ที่ ผล การ
ประเมินมีความเส่ียงเหลืออยู่ 

    

   2.3 การปรับปรุงการควบคุมภายในปี
ก่อนที่ไม่สามารถลดความเส่ียงลงได้ 

    

  3.  มีความสอดคล้องของเนื้อหา 
 3.1  การก าหนดความเสี่ยง สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์  
 3.2  การก าหนดกิจกรรมการควบคุม 
สอดคล้องกับความเส่ียง  

 มีความสอดคล้องตามข้อ 3.1      
 และข้อ 3.2 
 มีความสอดคล้องเพียงข้อใด 

 ข้อหนึ่งตามขอ้ 3.1 หรือข้อ  
 3.2 
 ไม่มีความสอดคล้อง 

มีความสอดคล้องเพียง
ข้อใดข้อหนึ่ งตามข้อ 
3.1 หรือข้อ 3.2/ไม่มี
ความสอดคล้อง เพราะ 
…………….……………. 
................................ 
................................ 

.................. คะแนน ค่าคะแนนประเมิน 
- มีความสอดคล้องตามข้อ 
 3.1 และข้อ 3.2    = 10 
- มีความสอดคล้องเพียงข้อใด 
 ข้อหนึ่งตามข้อ 3.1  
 หรือข้อ 3.2   = 5 
- ไม่มีความสอดคล้อง = 0 
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ข้อ ประเด็น เกณฑ ์
ผลการสอบทาน คะแนนประเมิน 

หมายเหต ุ
ผลการด าเนินงาน สาเหต/ุผลกระทบ คะแนนรวม ..... คะแนน 

  4.  การระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในที่ชัดเจน 

  ชัดเจน  
  ไม่ชัดเจน 

ไม่ชัดเจน เพราะ 
…………….……………. 
................................ 
................................ 

.................. คะแนน ค่าคะแนนประเมิน 
- ชัดเจน = 10 
- ไม่ชัดเจน = 0 

  5.  ลงนาม โดยศึกษาธิการจังหวัด  ลงนาม 
 ไม่ลงนาม 

ไม่ลงนาม เพราะ  
................................ 
................................ 
................................ 

.................. คะแนน ค่าค่าคะแนนประเมิน 
- ลงนาม    = 10 
- ไม่ลงนาม    =   0 
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- ตัวอย่าง - 
กระดาษท าการสรุปผล 

การสอบทานและประเมินผลประจ าปีงบประมาณ  

ข้อ ประเด็น เกณฑ ์ ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน 

ข้อสังเกต 
คะแนนรวม ..... คะแนน 

1 การจัดส่งเอกสารครบถ้วนและเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 1. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของ 
การควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) และรายงาน 
การประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) 

 .................. คะแนน  

2. จั ดส่ งให้ ส านั ก อ านวยการ สป . ภ าย ใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 .................. คะแนน  

2 การประเมินองค์ประกอบของการควบคมุภายใน (แบบ ปค. 4) ครบถ้วน ถูกตอ้ง 

 1. การประเมินองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน ครบ 5 ด้าน 17 ข้อ 

 .................. คะแนน  

2.  รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) ครบ 5 ด้าน และมี
การสรุปจากผลการประเมินโดยรวม 

 .................. คะแนน  

3. ลงนาม โดยศึกษาธิการจังหวัด  .................. คะแนน  

3 การรายงานการประเมนิผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) ครบถว้น ถูกตอ้ง 

 1. ทุกกลุ่มจัดท ารายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) ในภารกิจหลักของ
กลุ่มตนเอง 

 .................. คะแนน  

2.  รายงานการประเมิ นผลการควบคุมภายใน  
(แบบ ปค.5) เกิดจากการประมวลผล ครบทั้ง 3 ส่วน 
  2.1 ภารกิจของทุกกลุ่ม เฉพาะที่มีความเสี่ยง
สูงและสูงมาก 

 .................. คะแนน  
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ข้อ ประเด็น เกณฑ ์ ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน 

ข้อสังเกต 
คะแนนรวม ..... คะแนน 

   2.2 ภารกิจของกลุ่มงานที่รับผิดชอบ  หัวข้อ
ในการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน (แบบ ปค. 4) ที่ผลการประเมินมีความ
เส่ียงเหลืออยู่ 
 2.3 การปรับปรุงการควบคุมภายในปีก่อนที่ไม่
สามารถลดความเส่ียงลงได้ 

   

3.  ก า รก าห น ด คว าม เสี่ ย ง  ส อ ด คล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ และการก าหนดกิจกรรมการควบคุม 
สอดคล้องกับความเส่ียง 

 .................. คะแนน  

4.  การระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในที่ชัดเจน 

 .................. คะแนน  

5.  ลงนาม โดยศึกษาธิการจังหวัด  .................. คะแนน  

 
 



 

108 

- ตัวอย่าง - 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) 

แบบ ปค.4 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ................  
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 25xx 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(2) 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
 ……..………………………………………………………………. 
 ……..………………………………………………………………. 
 ……..………………………………………………………………. 

  
……………..………………………………………………………………. 
……………..………………………………………………………………. 
……………..………………………………………………………………. 

2. การประเมินความเสี่ยง 
 ……..………………………………………………………………. 
 ……..………………………………………………………………. 
 ……..………………………………………………………………. 

  
……………..………………………………………………………………. 
……………..………………………………………………………………. 
……………..………………………………………………………………. 

3. กิจกรรมการควบคุม 
 ……..………………………………………………………………. 
 ……..………………………………………………………………. 
 ……..………………………………………………………………. 

  
……………..………………………………………………………………. 
……………..………………………………………………………………. 
……………..………………………………………………………………. 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
 ……..………………………………………………………………. 
 ……..………………………………………………………………. 
 ……..………………………………………………………………. 

  
……………..………………………………………………………………. 
……………..………………………………………………………………. 
……………..………………………………………………………………. 

5. กิจกรรมการติดตามผล 
 ……..………………………………………………………………. 
 ……..………………………………………………………………. 
 ……..………………………………………………………………. 

  
……………..………………………………………………………………. 
……………..………………………………………………………………. 
……………..………………………………………………………………. 

 

ผลการประเมินโดยรวม 
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................ .................. 
.............................................................................................................................................................. 
 

 
              ลายมือชื่อ ........................................................ 
           (..............................................) 
      ต าแหน่ง     ศึกษาธิการจังหวัด ............. 
           วันที่ ....... เดือน ...................... พ.ศ. .........
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- ตัวอย่าง - 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5)  

แบบ ปค.5 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด .........  

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ...... เดือน ..................... พ.ศ. ........... 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยงที่
ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 

      

 
 

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

ต าแหน่ง      ศึกษาธิการจังหวัด ............. 
วันที่ ..............  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ....... 
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- ตัวอย่าง - 
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. 5)  

แบบติดตาม ปค.5 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด .........  

รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 25XX+1 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยงที่
ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 
 
 
 

       

 
 

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

ต าแหน่ง      ศึกษาธิการจังหวัด ............. 
วันที่ ...........  เดือน ................  พ.ศ. ........ 
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2. แนวทางการสอบทานการปฏิบัติงานด้านบัญชีตามเกณฑ์กรมบัญชีกลาง 
 การสอบทานการปฏิบัติงานด้านบัญชีเป็นการสอบทานข้อมูลจากระบบ GFMIS ซึ่งเป็น
การเชื่อมโยงกันของระบบงานต่างๆ ตั้งแต่ระบบงบประมาณ (Fund Management : FM) ระบบ
จัดซื้ อจัดจ้าง (Purchasing Order : PO) ระบบงานเบิกจ่ายเงิน (Account Payable : AP) ระบบ 
งานรับและน าส่งเงิน (Receipt Process : RP) และระบบงานสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets : FA)  
ซึ่งข้อมูลที่ถูกบันทึกในระบบงานต่างๆ ดังกล่าวจะถูกเชื่อมโยงมาบันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐาน
และนโยบายทางบัญชีภาครัฐที่กรมบัญชีกลางก าหนด น าเสนอรายงานการเงินให้หัวหน้าส่วนราชการ
พิจารณาตัดสินใจ และส่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 
วิธีการสอบทานและประเมินผล 
 1. ให้ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ด าเนินการศึกษา คู่มือ/แนวทาง 
การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางก าหนด และคู่มือการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (engagement plan) แนวทางการปฏิบัติงาน 
(audit program) กระดาษท าการ ประเด็น เกณฑ์ และวิธีการสอบทาน ตามคู่มือนี้ 
 2. สอบทานเอกสาร ตรวจนับ สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน  
 3. บันทึกข้อมูลผลการสอบทานในกระดาษท าการที่เกี่ยวข้อง 
 4. สรุปผลการสอบทานในกระดาษท าการสรุปผล พร้อมจัดท าร่างรายงานผลการสอบทาน 
 5. จัดท ารายงานเสนอศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือทราบและพิจารณาสั่งการ แล้วส าเนารายงาน
พร้อมบันทึกส่งกลุ่มตรวจสอบภายใน สป. ตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยถือเป็นรายงานผลการตรวจสอบ 
 
วัตถุประสงค์ของการสอบทานการปฏิบัติงานด้านบัญชี  
 เพ่ือให้มั่นใจว่า ส่วนราชการมีการบันทึกบัญชีครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน มีเอกสาร
ประกอบรายการบัญชี และมีการบันทึกปรับปรุงบัญชีมียอดคงเหลือถูกต้องครบถ้วน และสามารถ
จัดส่งรายงานได้ตามก าหนด 

 
ประเด็นและเกณฑ์การสอบทาน 
 ประเด็นที่ 1 ความถูกต้องของยอดคงเหลือในช่อง “ยอดยกไป” ของบัญชีแยกประเภทใน
งบทดลอง 
   ประเด็นย่อยที่ 1 บัญชีเงินสดถูกต้อง 
   เกณฑ ์ เงินสดในมือคงเหลือถูกต้องตรงกับบัญชีเงินสด  
    ตามงบทดลองและรายงานเงินคงเหลือประจ าวันมือ 
   ประเด็นย่อยที่ 2 บัญชีเงินฝากธนาคารถูกต้อง  
   เกณฑ ์ บัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี มีการจัดท างบกระทบยอด 
    ถูกต้อง  
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   ประเด็นย่อยที่ 3 บัญชีเงินฝากคลังถูกต้อง 
   เกณฑ ์ ยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังจากงบทดลองถูกต้อง 
    ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังทุกบัญชี  
   ประเด็นย่อยที่ 4 บัญชีลูกหนี้เงินยืมถูกต้อง 
   เกณฑ ์ ยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้ในงบประมาณและนอกงบประมาณ 
    ตามงบทดลองถูกต้องตรงกับรายละเอียดสัญญายืมเงิน 
    ที่ยังไม่ส่งใช้ 
   ประเด็นย่อยที่ 5 บัญชีใบส าคัญค้างจ่าย บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ 
และบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก ถูกต้อง 
   เกณฑ ์ ยอดคงเหลือตามงบทดลองถูกต้องตรงกับรายละเอียด 
    ฎีกาค้างจ่าย และหลักฐานการขอเบิกหรือเอกสาร 
    แสดงภาระผูกพันที่ต้องช าระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์ 
    ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน 
 ประเด็นที่ 2 ความถูกต้องของดุลบัญชีและงบการเงิน 
  เกณฑ ์ 1. รายการบัญชีในงบการเงินแสดงคงเหลือตามดุลบัญชีปกติ 
   2. บัญชีพักไม่แสดงยอดคงเหลือ  
 ประเด็นที่ 3 ความถูกต้องของงบการเงิน ณ สิ้นปีงบประมาณ  
   ประเด็นย่อยที่ 1 บัญชีวัสดุคงคลัง และบัญชีครุภัณฑ์ มียอดเงินคงเหลือ  
    ณ วันที่ 30 กันยายน ถูกต้อง  
   เกณฑ ์ ยอดคงเหลือในรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
   ประเด็นย่อยที่ 2 การปรับปรุงบัญชีครบถ้วนถูกต้อง ภายในระยะเวลา 
    ที่ก าหนด 
   เกณฑ ์ รายการบัญชีที่ต้องปรับปรุงตามหลักการบัญชีเกณฑ์ 
    คงค้าง ได้รับการปรับปรุงบัญชีครบถ้วนถูกต้องภายใน  
    30 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
   ประเด็นย่อยท่ี 3 การปิดบัญชีถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
   เกณฑ ์ ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายถูกต้องตามหลักการบัญชี 
    เกณฑ์คงค้าง ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 ประเด็นที่ 4 การจัดส่งงบการเงินให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ถูกต้องครบถ้วนและภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  
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  เกณฑ ์ รายงานประจ าเดือน 
   1. มีการส่งรายงานงบทดลองประจ าเดือนให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
    ภูมิภาคทุกเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
   2. มีการจัดส่งรายงานการขอเบิกเงินจากคลังประจ าเดือน ส่งคลังจังหวัด 
    ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 
   รายงานประจ าปี 
   1. มีการจัดท ารายงานงบทดลองประจ าปี ประกอบด้วย รายงานงบทดลอง 
    ประจ าปีงบประมาณ และรายงานที่เก่ียวข้องกับเงินทดรองราชการ 
   2. จัดส่งรายงานให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  หรือส านักงาน 
    การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 

เครื่องมือ 
  1. แนวทางการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) 
  2. กระดาษท าการตรวจสอบการปฏิบัติงานบัญชี   
  3. กระดาษท าการสรุปผลการตรวจสอบ 
 
ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

1. มาตรฐานและนโยบายทางบัญชีภาครัฐที่กรมบัญชีกลางก าหนด แจ้งตามหนังสือ
กรมบัญชีกลางที่ กค 0423.3/ว 267 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 

2. หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.3/ว 192 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 

  นอกจากการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านบัญชีตามเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว ผู้ตรวจสอบภายใน 
ต้องสอบทานการควบคุมและการก ากับดูแลด้านการเงินการบัญชีของหน่วยงานด้วย โดยพิจารณา
การจัดท าค าสั่งการปฏิบัติงานต่างๆ การจัดท าทะเบียนคุม การเรียกรายงานต่างๆ จากระบบมาตรวจสอบ 
รวมทั้งการจัดเก็บเอกสารทางบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. การจัดท าค าสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการก ากับดูแลทางการเงินการคลัง
ของส่วนราชการตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
เช่น ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน (กรณีมีตู้นิรภัย) ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายการรับ
จ่ายประจ าวัน  ค าสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS  ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการ
เคลื่อนไหวเงินทดรองราชการ  และค าสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี เป็นต้น 
  2. การจัดท าทะเบียนคุมต่างๆ เพ่ือควบคุมรายละเอียดข้อมูลบางรายการ ตลอดจน
ควบคุมการปฏิบัติงาน เช่น ทะเบียนคุมเงินประจ างวด ทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงินจากคลัง  
ทะเบียนคุมระบบรับน าส่ง (เบิกเกินส่งคืน/รายได้แผ่นดิน/ประกันสัญญา) ทะเบียนคุมเ งิน 
นอกงบประมาณ/เงินรับฝาก/อุดหนุน  ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม  ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกทะเบียน
คุมเช็ค  ทะเบียนคุมเงินฝากคลัง  ทะเบียนคุมข้อมูลหลักผู้ขาย  และทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น 
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  3. การเรียกรายงานต่างๆ จากระบบมาตรวจสอบ ซึ่งรายงานที่ควรเรียกมาตรวจสอบ
และจัดเก็บประจ าเดือน เช่น งบทดลองประจ าเดือน/รายงานงบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย 
รายงานสถานการใช้จ่ายงบประมาณ/รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ  
รายงานการจัดเก็บ และน าส่งรายได้แผ่นดินของตนเองจ าแนกตามแหล่งของเงิน/รายงานจัดเก็บ
น าส่งรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง รายงานเงินสดคงเหลือประจ าวัน/รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือ
ประจ าวันแบบสรุป และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง/รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง เป็นต้น 
  4. การจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางบัญชีควรจัดเก็บตามวันเดือนปีที่รับ-จ่ายเงิน 
 
ตัวอย่าง  แผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) 

- ตัวอย่าง - 
แผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) 

เรื่อง การสอบทานการปฏิบัติงานด้านบัญชีตามเกณฑ์กรมบัญชีกลาง 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .............  
 

วัตถุประสงค์การสอบทาน 
เพ่ือให้มั่นใจว่า ส่วนราชการมีการบันทึกบัญชีครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน มีเอกสาร

ประกอบรายการบัญชี และมีการบันทึกปรับปรุงบัญชีมียอดคงเหลือถูกต้องครบถ้วน และสามารถ
จัดส่งรายงานได้ตามก าหนด 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
ข้อมูลการจัดท ารายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ ……… เพียงวันที่ .................................... 

 

ระยะเวลาที่ใช้ในการสอบทาน 
 ระหว่างวันที่ ..... – ..... เดือน ................ พ.ศ. ............



 

115 

- ตัวอย่าง - 
แนวทางการปฏิบัติงานเรื่อง การสอบทานการปฏิบัติงานด้านบัญชีตามเกณฑ์กรมบัญชีกลาง 

ข้อ ประเด็น เกณฑ ์ วิธีการสอบทาน แหล่งข้อมูล/กระดาษท าการ 
1 ความถูกต้องของยอดคงเหลือในช่อง “ยอดยกไป” ของบัญชีแยกประเภทในงบทดลอง 

1.1 บัญชีเงินสดถูกต้อง เงินสดในมือคงเหลือถูกต้องตรงกับบัญชีเงินสด
ตามงบทดลองและรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน
มือ 

1. ตรวจนับเงินสดในมือคงเหลือเปรียบเทียบกับรายงาน
เงินคงเหลือประจ าวัน (ระบบมือ) กับยอดเงินคงเหลือ
ตามงบทดลองในระบบ GFMIS หากถูกต้องตรงกันเชื่อ
ได้ว่า ยอดเงินสดคงเหลือถูกต้อง  
2. กรณีที่มียอดแตกต่าง สามารถระบุสาเหตุของความ
แตกต่างได้ 

เครื่องมือ 
กระดาษท าการตรวจสอบการปฏิบัติงานบัญชี  
เอกสารหลักฐาน 
1. ตรวจนับเงินสดในมือ 
2. งบทดลอง 
3. รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน (มือ) 
4. รายงานเงินสดคงเหลือประจ าวัน (Cash Balance) 

1.2 บัญชีเงินฝากธนาคารถกูต้อง บัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี มีการจัดท างบกระทบ
ยอดถูกต้อง 

1. ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารจากงบทดลองว่า  
มีเงินฝากธนาคารประเภทใดบ้าง 
2. ตรวจสอบการจัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคารที่หน่วย
รับตรวจจัดท าว่า มีครบถ้วนทุกบัญชีตามงบทดลองหรือไม่ 
3. สอบทานยอดเงินฝากธนาคารแต่ละประเภทจากงบกระทบ
ยอดเงินฝากธนาคารว่า การตั้งยอดถูกต้องตรงกับยอดเงินฝาก
ธนาคารที่ปรากฏตามงบทดลองในระบบ GFMIS หรือไม่ 
4. สอบทานรายการที่น ามาบวกและหักในงบกระทบ
ยอดเงินฝากธนาคารว่า เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554  
5. สอบทานยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามรายงานธนาคาร
ของงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารว่า ถูกต้องตรงกับยอดเงิน
ฝากธนาคารตามรายงานธนาคาร (Bank Statement) หรือไม่ 
และหน่วยรับตรวจมีการจัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
เป็นประจ าทุกเดือนและจัดท าทุกบัญชีหรือไม่ 

เครื่องมือ 
กระดาษท าการตรวจสอบการปฏิบัติงานบัญชี  
เอกสารหลักฐาน 
1. งบทดลอง 
2. Bank Statement  
3. ทะเบียนคุมเช็ค 
4. ทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินจากคลัง 
5. รายละเอียดฎีกาค้างจ่าย 
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ข้อ ประเด็น เกณฑ ์ วิธีการสอบทาน แหล่งข้อมูล/กระดาษท าการ 
 1.3 บัญชีเงินฝากคลังถูกต้อง ยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังจากงบทดลอง

ถูกต้องตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงิน
ฝากคลังทุกบัญชี 

1. ตรวจสอบบัญชีเงินฝากคลังจากงบทดลองในระบบว่า 
มี เงินฝากคลัง จ านวนเท่าใด จากนั้นสอบทานกับ
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และให้ถูกต้องตรงกัน  
2. กระทบยอดเงินดังกล่าวกับเอกสารหลักฐาน หาก
พบว่า มีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนหาสาเหตุของความ
แตกต่าง 

เครื่องมือ 
กระดาษท าการตรวจสอบการปฏิบัติงานบัญชี  
เอกสารหลักฐาน 
1. งบทดลอง 
2. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลงั 
3. รายงานเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล 
4. ทะเบียนคุมเงินฝากคลังแต่ละประเภท 

 1.4 บัญชีลูกหนี้เงินยืมถูกต้อง ยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้ ในงบประมาณและ 
นอกงบประมาณตามงบทดลองถูกต้องตรงกับ
รายละเอียดสัญญายืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้ 

1. สอบทานสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้คืนเงินยืมทั้ง
เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณว่า มียอด
คงเหลือตรงกับสรุปรายการลูกหนี้เงินยืมที่ยังไม่ได้ส่งใช้
ใบส าคัญหรือไม่ 
2. เปรียบเทียบยอดเงินยืมตามสรุปรายการสัญญาการ
ยืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบส าคัญตรงกับยอดยกไปในงบ
ทดลองว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ หากไม่ถูกต้องตรงกันหา
สาเหตุของความแตกต่าง 

เครื่องมือ 
กระดาษท าการตรวจสอบการปฏิบัติงานบัญชี  
เอกสารหลักฐาน 
1. งบทดลอง 
2. ทะเบียนคุมสัญญายืมเงิน 
3. สัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้ 
4. รายละเอียดลกูหนี้เงินยืม 

 1.5 บัญ ชี ใบส า คัญ ค้างจ่ าย  บัญ ชี
เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ และ
บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก 
ถูกต้อง 

ยอดคงเหลือตามงบทดลองถูกต้องตรงกับรายละเอียด
ฎีกาค้างจ่าย และหลักฐานการขอเบิกหรือเอกสาร
แสดงภาระผูกพันที่ต้องช าระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มี
สิทธิ์ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน 

1. สอบทานยอดเงินคงเหลือตามงบทดลองของบัญชี
ใบส าคัญค้างจ่าย บัญชี เจ้าหนี้การค้า – หน่วยงาน
ภาครัฐ และบัญชีเจ้าหนี้การค้า – บุคคลภายนอก  
มียอดเงินคงเหลือตรงกับสรุปรายละเอียดฎีกาค้างจ่าย 
2. สอบทานยอดเงินตามบัญ ชี ใบส า คัญ ค้างจ่ าย  
บัญชีเจ้าหนี้การค้า – หน่วยงานภาครัฐและบัญชีเจ้าหนี้
การค้า – บุคคลภายนอกกับเอกสารหลักฐานใบแจ้งหนี้
ใบส าคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องช าระคืนแก่
เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน 
3. หากไม่ถูกต้องตรงกันหาสาเหตุของความแตกต่าง 

เครื่องมือ 
กระดาษท าการตรวจสอบการปฏิบัติงานบัญชี  
เอกสารหลักฐาน 
1. งบทดลอง 
2. รายละเอียดฎีกาค้างจ่าย 
3. หลักฐานขอเบิกทีย่ังไม่ได้จ่ายเงิน 
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ข้อ ประเด็น เกณฑ ์ วิธีการสอบทาน แหล่งข้อมูล/กระดาษท าการ 
2 ความถูกต้องของดุลบัญชีและงบ

การเงิน 
1. รายการบญัชีในงบการเงินแสดงคงเหลือตามดุล
บัญชีปกต ิ
2. บัญชีพักไม่แสดงยอดคงเหลือ 

1. สอบทานรายการตามงบทดลองว่าแสดงข้อมูลถูกต้อง
ตามดุลบัญชีปกติหรือไม่ โดยผู้สอบทานต้องทราบว่า 
บัญชีที่ปรากฏตามงบทดลองแต่ละบัญชีมีดุลบัญชี
ทางด้านไหน โดยดุลบัญชีตามหลักการบัญชี มีดังนี้ 

(1) บัญชีสินทรัพย์ ที่ขึ้นต้นด้วยรหัสบัญชี 1 มีดุล
ปกติทางด้าน เดบิต 

(2) บัญชีหนี้สิน ที่ขึ้นต้นด้วยรหัสบัญชี 2 มีดุลปกติ
ทางด้าน เครดิต 

(3) บัญชีทุน ที่ขึ้นต้นด้วยรหัสบัญชี 3 มีดุลปกติ
ทางด้านเครดิต 

(4) บัญชีรายได้ ที่ขึ้นต้นด้วยรหัสบัญชี 4 มีดุลปกติ
ทางด้านเครดิต 

(5) บัญชีค่าใช้จ่าย ที่ขึ้นต้นด้วยรหัสบัญชี 5 มีดุล
ปกติทางด้านเดบิต 

 ยกเว้น บัญชีต่อไปนี้ที่แสดงดุลบัญชี แตกต่าง
จากที่กล่าวมาข้างต้น ได้แก่ 

(6) บัญชีพักรอ Clearing (1101010113) แสดงดุล
เป็นเครดิตได้ 

(7) บัญชีรายได้สูง/(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (3101010101)   
ดุลบัญชีเป็นได้ทั้งเดบิตและเครดิต 

(8) บัญชีรายได้สูง/(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม รหัส
บัญชี 3102010101 ดุลบัญชีเป็นได้ทั้งเดบิตและเครดิต 

(9) บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด รหัส
บัญชี 3102010102 ดุลบัญชีเป็นได้ทั้งเดบิตและเครดิต 

(10) บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน – รายได้
แผ่นดินรอน าส่งคลัง รหัสบัญชี 5210010112 ดุลบัญชี
เป็นได้ทั้งเดบิตและเครดิต 

เครื่องมือ 
กระดาษท าการตรวจสอบการปฏิบัติงานบัญชี  
เอกสารหลักฐาน 
งบทดลองตามระบบ GFMIS 
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ข้อ ประเด็น เกณฑ ์ วิธีการสอบทาน แหล่งข้อมูล/กระดาษท าการ 
2. สอบทานบัญชีพักในงบทดลองของส่วนราชการไม่มี
จ านวนเงินคงค้างในบัญชี ต่อไปนี้ 

(1) บัญชีพักเงินน าส่ง (1101010112) และบัญชีพัก
เงินสดรับ (1101010110)  

(2) บัญชีพักรอ Clearing (1101010113)  
 ยกเว้น บัญชีพักรอ Clearing ที่ เกิดจากเช็คที่

ธนาคารยังไม่สามารถเรียกเก็บได้ทันภายในสิ้นเดือนซ่ึง
บัญชีพักรอ Clearing ต้องมียอดเงินคงค้างด้านเครดิต 
เท่ากับยอดคงค้างของบัญชีพักเงินน าส่งด้านเดบิตที่ส่วน
ราชการบันทึกการน าส่งเงินในระบบ GFMIS 

(3) บัญชีพักหักล้างการโอนสินทรัพย์ (52120010103) 
(4) บัญชีพักหักล้างการรับโอนสินทรัพย์ (1213010104) 
(5) บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ –รายได้รับแทนกัน 

(1102050125) 
(6) บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ –รายได้รับแทนกัน 

(2101020106) ยกเว้น กรณีส่วนราชการรับรายได้แทน
หน่วยงานอื่น ในวันสิ้นเดือน แล้วน าส่งเงินในเดือนถัดไป 

(7) บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน าส่ง (ระบุประเภท) 
(21020401xx) 

(8) บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง (2116010104) 
 ยกเว้น กรณีส่วนราชการบันทึกรับเงินเบิกเกิน

ส่งคืนในวันสิ้นเดือนแล้วน าส่งเงินในเดือนถัดไป 
(9) บัญชีพักค่าใช้จ่าย (5301010103) 
(10)  บัญชีปรับหมวดรายจ่าย (5301010101) 
ทั้งนี้ หากส่วนราชการมีบัญชีพักคงค้างจากสาเหตุ

การยกเว้นให้ระบุสาเหตุ 
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ข้อ ประเด็น เกณฑ ์ วิธีการสอบทาน แหล่งข้อมูล/กระดาษท าการ 
3 ความถูกต้องของงบการเงิน ณ สิ้นปีงบประมาณ 

3.1 บัญชีวัสดุคงคลัง และบัญชีครุภัณฑ์ 
มียอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 
ถูกต้อง 

ยอดคงเหลือในรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปี 

1. สอบทานยอดเงินคงเหลือตามงบทดลองของบัญชีวัสดุ
คงคลัง / บัญชีครุภัณฑ์ ณ วันที่ 30 กันยายน ตรงกับยอด
ตามสรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ / ทรัพย์สิน  
2. กรณีไม่ถูกต้องตรงกันหาสาเหตุของความแตกต่าง 

เครื่องมือ 
กระดาษท าการตรวจสอบการปฏิบัติงานบัญชี  
เอกสารหลักฐาน 
1. งบทดลอง 
2. รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าป ี
3. ทะเบียนทรัพย์สิน 

3.2 การปรับปรุงบัญชีครบถ้วนถูกต้อง 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

รายการบัญชีที่ต้องปรับปรุงตามหลักการบัญชี
เกณฑ์คงค้าง ได้รับการปรับปรุงบัญชีครบถ้วน
ถูกต้องภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

การปรับปรุงรายการบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง  หน่วย
เบิกจ่ายบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง 
ใน ระบ บ  GFMIS ภ าย ใน  30 วั น  นั บ จ าก วั น สิ้ น
ปีงบประมาณ ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.3/
ว 267 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 

เครื่องมือ 
กระดาษท าการตรวจสอบการปฏิบัติงานบัญชี  
เอกสารหลักฐาน 
1. งบทดลอง 
2. เอกสารหลักฐานการปรับปรุงในระบบ 

3.3 การปิดบัญชีถูกต้องภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 

ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายถูกต้องตามหลักการ
บัญชีเกณฑ์คงค้าง ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ 

การปิ ดบัญ ชี ราย ได้ สู ง/(ต่ า ) ก ว่ า ค่ าใช้ จ่ าย สุท ธิ 
(3101010101) และบัญ ชี ผลสะสมจากการแก้ ไข
ข้อผิดพลาด (3102010102) โดยปิดบัญชีรายได้สูง/(ต่ า) 
กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  (3102010102) ตามจ านวนเงิน
คงเหลือในช่อง “ยอดยกไป” เข้าบัญชีรายได้สูง/(ต่ า) 
กว่าค่าใช้จ่ ายสะสมยกมา (3102010101) ภายใน      
30 วัน  นับจากวันสิ้ นปี งบประมาณ  ตามหนั งสือ
กรมบัญชีกลางที่ กค 0423.3/ว 267 ลงวันที่ 3  สิงหาคม 2558 

เครื่องมือ 
กระดาษท าการตรวจสอบการปฏิบัติงานบัญชี  
เอกสารหลักฐาน 
1. งบทดลอง 
2. เอกสารหลักฐานการปรับปรุงในระบบ 

4 การจัดส่งงบการเงินให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ถูกต้องครบถ้วนและภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

รายงานประจ าเดือน 
1. มีการส่งรายงานงบทดลองประจ าเดือนให้
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคทุกเดือน 
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
 

1. การจัดส่งงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย  หน่วย
เบิกจ่ายส่งรายงานงบทดลองประจ าเดือนจากระบบ 
GFMIS ค าสั่ง ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMIS Web 
Online รายงานงบทดลองรายเดือน -หน่วยเบิกจ่าย    
ให้ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือส านักงาน      
การตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคทุกเดือน ภายในวันที่ 
15 ของเดือนถัดไป  ตามหนั งสือกรมบัญชีกลางที่  
กค 0423.3/ว 267 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 

เครื่องมือ 
กระดาษท าการตรวจสอบการปฏิบัติงานบัญชี  
เอกสารหลักฐาน 
1. งบทดลองประจ าเดือน 
2. รายงานการขอเบิกเงินจากคลังประจ าเดือน 
3. หนังสือน าส่งของหน่วยงาน พร้อมรายละเอียดที่จัดส่ง 
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ข้อ ประเด็น เกณฑ ์ วิธีการสอบทาน แหล่งข้อมูล/กระดาษท าการ 
  2. มีการจัดส่งรายงานการขอเบิกเงินจากคลัง

ประจ าเดือน ส่งคลังจังหวัด ภายในวันที่ 10 ของ
เดือนถัดไป 

2. การจัดส่งรายงานการขอเบิกเงินจากคลังประจ าเดือน 
ID : A25B จาก Web Report ส่งคลังจังหวัด ภายใน
วันที่ 10 ของเดือนถัดไป ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง    
ที่ กค 0409.3/ว 192 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 

 

รายงานประจ าป ี
1.  มีก ารจัดท ารายงานงบทดลองประจ าปี 
ประกอบด้วย  รายงานงบทดลองประจ าปี
งบ ป ระม าณ  แ ละราย งาน ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ 
เงินทดรองราชการ 
2.  จัดส่ งรายงานให้ ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินหรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมิภาค ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

 
1. มีการจัดท ารายงานงบทดลองประจ าปี ประกอบด้วย 
รายงานงบทดลองประจ าปีงบประมาณ และรายงานที่
เกี่ยวข้องกับเงินทดรองราชการ ดังนี้ 
  1.1  ร า ย งา น งบ ท ด ล อ งป ร ะ จ า ปี  ค า สั่ ง ง า น 
ZGL_MVT_MONTH ห รื อ  GFMIS Web Online 
รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ระบุงวด 1 – 16  
   1.2  รายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทดรองราชการรายปี 
ได้แก่ รายงานฐานะเงินทดรองราชการ รายงานลูกหนี้
เงินทดรองราชการ และงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร-
เงินทดรองราชการ 
2. ศึกษาธิการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงลายมือ
ชื่อก ากับรับรองความถูกต้องของรายงาน 
3. จัดส่งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน 60 วันนับจาก 
วันสิ้นปีงบประมาณ ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 
0423.3/ว 267 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 

เครื่องมือ 
กระดาษท าการตรวจสอบการปฏิบัติงานบัญชี  
เอกสารหลักฐาน 
1. งบทดลองงวดที่ 1 – 16 
2. รายงานฐานะเงินทดรองราชการ 
3. รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ 
4. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร-เงินทดรองราชการ 
5. หนังสือน าส่งของหน่วยงาน 

 
 
 
ผู้จัดท า ........................................................... ผู้อนุมัติ .............................................................. 
วันที่ ............................................................... วันที่ ...................................................................
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ตัวอย่าง กระดาษท าการตรวจสอบการปฏิบัติงานบัญชี 

- ตัวอย่าง - 
กระดาษท าการตรวจสอบการปฏิบัติงานบัญชี 

 

หน่วยรับตรวจ ............................................................ 
ตรวจสอบเพียงวันที่ ................................................... 
วัตถุประสงค์ 
............................................................................................................................. ...................................................................................... .....................................................
............................................................................................................................. ....................................................................... .................................................................... 
ขอบเขตการสอบทาน 

ข้อ ประเด็นการสอบทาน เกณฑ์การสอบทาน ผลการสอบทาน 
แหล่งข้อมลู เอกสาร/

หลักฐาน 
1 ความถูกต้องของยอดคงเหลือในช่อง “ยอดยกไป” ของบัญชีแยกประเภทในงบทดลอง 

1.1 บัญชีเงินสดถูกต้อง เงินสดในมือคงเหลือถูกต้องตรงกับ
บัญชี เงินสดตามงบทดลองและ
รายงานเงินคงเหลือประจ าวันมือ 

บัญชีเงินสด 
1. เงินสดในมือที่ตรวจนับได้  

จ านวน ........ บาท 
2. บัญชีเงินสดตามงบทดลองคงเหลือ  

....... บาท 
3. ยอดเงินสดคงเหลือตามรายงานเงิน

คงเหลือประจ าวัน จ านวน ........ บาท 
(มือ) 

4. ยอดเงินสดคงเหลื อประจ าวัน (Cash 
Balance) จ านวน .............. บาท 

 

สรุป 
      เงินสดคงเหลือถูกต้องตรงกัน 
      เงินสดคงเหลือไม่ถูกต้อง  เนื่องจาก .................. 
     ....................................................................... 
     ....................................................................... 

1. ตรวจนับเงินสดในมือ 
2. งบทดลอง 
3. รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน (มือ) 
4. รายงานเงินสดคงเหลือประจ าวัน 
(Cash Balance) 
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ข้อ ประเด็นการสอบทาน เกณฑ์การสอบทาน ผลการสอบทาน 
แหล่งข้อมลู เอกสาร/

หลักฐาน 
 1.2  บัญชีเงินฝากธนาคารถกูต้อง บัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี มี

การจัดท างบกระทบยอดถูกต้อง 
บัญชีเงินฝากธนาคารจาก Bank 
Statement ……… บัญชี ได้แก่ 
1.  บัญชีเลขที่ ....... จ านวน .......... บาท 
2.  บัญชีเลขที่ ....... จ านวน .......... บาท 
3. บัญชีเลขที่ ....... จ านวน .......... บาท 

มีการจัดท างบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ได้ถูกต้องครบทุกบัญชีทุกเดือน 
      ใช ่
      ไม่ใช่ ............................................................. 
     ....................................................................... 

1. งบทดลอง 
2. Bank Statement  
3. ทะเบียนคุมเช็ค 
4. ทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินจากคลัง 
5. รายละเอียดฎีกาค้างจ่าย 

1.3  บัญชีเงินฝากคลังถูกต้อง ยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลัง
จากงบทดลองถูกต้องตรงกับ
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงิน
ฝากคลังทุกบัญช ี

บัญชีเงินฝากคลังจากรายงานแสดงการ
เคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ……… บัญชี ได้แก่ 
1.  บัญชีเลขที่ ....... จ านวน .......... บาท 
2.  บัญชีเลขที่ ....... จ านวน .......... บาท 
3.  บัญชีเลขที่ ....... จ านวน .......... บาท 

ยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังตามงบทดลอง
ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง 
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของ
รัฐบาล และเอกสารหลักฐาน 
      ใช ่
      ไม่ใช่ ............................................................. 
     ....................................................................... 

1. งบทดลอง 
2. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงิน
ฝากคลัง 
3. รายงานเงินฝากคลังและเงินรับ
ฝากของรัฐบาล 
4. ทะเบียนคุมเงินฝากคลังแต่ละ
ประเภท 

1.4  บัญชีลูกหนี้เงินยืมถูกต้อง ยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้ใน
งบประมาณและนอกงบประมาณ
ตามงบทดลองถูกต้องตรงกับ
รายละเอียดสัญญายืมเงินที่ยังไม่ส่ง
ใช ้

บัญชีลูกหนี้เงินยืมจากรายละเอียด 
ลูกหนี้คงค้าง 
1.  เงินยืมในงบประมาณ ........ ราย 

จ านวน .......... บาท 
2.  เงินนอกงบประมาณ ........ ราย 

จ านวน .......... บาท 

ยอดเงินคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
และนอกงบประมาณตามงบทดลองถูกต้องตรงกับ
จ านวนเงินตามสัญญายืมเงินที่ ยั งไม่ส่ งใช้และ
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืม 
      ใช ่
      ไม่ใช่ ............................................................. 

1. งบทดลอง 
2. ทะเบียนคุมสัญญายืมเงิน 
3. สัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้ 
4. รายละเอียดลกูหนี้เงินยืม 

1.5  บัญชีใบส าคัญ ค้างจ่าย บัญชี
เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ และ
บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก 
ถูกต้อง 

ยอดคงเหลือตามงบทดลองถูกต้อง
ตรงกับรายละเอียดฎีกาค้างจ่าย 
และหลักฐานการขอเบกิหรือ
เอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้อง
ช าระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์ทีย่ัง
ไม่ได้จ่ายเงิน 

บัญชีใบส าคัญค้างจ่าย บัญชีเจ้าหนี้การค้า-
หน่วยงานภาครัฐ และบัญชีเจ้าหนี้การค้า-
บุคคลภายนอกมีรายละเอียด ดังนี ้
1.  รายละเอียดฏีกาค้างจ่าย ........ ฏีกา 

จ านวน .......... บาท 
2.  หลักฐานขอเบิกที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน 

........ รายการ จ านวน .......... บาท 

ยอดเงินคงเหลือบัญชีใบส าคัญค้างจ่ายบัญชีเจ้าหนี้
การค้า-หน่วยงานภาครัฐ และบัญชีเจ้าหนี้การค้า-
บุคคลภายนอก มียอดคงเหลือตรงกับสรุปรายละเอียด
ฎีกาค้างจ่ายและเอกสารขอเบิกเรื่องที่ไม่ได้จ่ายเงิน 
      ใช ่
      ไม่ใช่ ............................................................. 

1. งบทดลอง 
2. รายละเอียดฎีกาค้างจ่าย 
3. หลักฐานขอเบิกที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน 
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ข้อ ประเด็นการสอบทาน เกณฑ์การสอบทาน ผลการสอบทาน 
แหล่งข้อมลู เอกสาร/

หลักฐาน 
2 ความถูกต้องของดุลบัญชีและงบ

การเงิน 
1. รายการบัญชีในงบการเงินแสดง
คงเหลือตามดุลบัญชีปกติ 
2. บัญชีพักไม่แสดงยอดคงเหลือ 

1. งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง
ตามดุลบัญชีปกติ  
 (1) บัญชีสินทรัพย์ที่ขึ้นต้นด้วยรหัสบัญชี 1 
 (2) บัญชีหนี้สินที่ขึ้นต้นด้วยรหัสบัญชี 2 
 (3) บัญชีทุนที่ขึ้นต้นด้วยรหัสบญัชี 3 
 (4) บัญชีรายได้ที่ขึ้นต้นด้วยรหัสบญัชี 4 
 (5) บัญชีค่าใช้จ่ายที่ขึ้นต้นด้วยรหัสบัญชี 5 
 (6) บัญชีพักรอ Clearing 
 (7) บัญชีรายได้สูง/(ต่ า)กวา่ค่าใช้จ่ายสุทธ ิ
 (8) บัญชีรายได้สูง/(ต่ า)กวา่ค่าใช้จ่ายสะสม 
 (9) บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 
 (10) บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - 
รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง 

     ดุลปกติทกุบัญช ี
     ดุลไม่ปกติ ดังนี้ ............................................. 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
 

งบทดลองตามระบบ GFMIS 

   2. ไม่มีบัญชีพักที่มียอดคงค้าง 
 (1) บัญชีพักเงินน าส่งและบัญชีพักเงินสดรับ 
 
 (2) บัญชีพักรอ Clearing 
 
 (3) บัญชีพักหกัล้างการโอนสินทรัพย ์
 
 (4) บัญชีพกัหกัล้างการรับโอนสินทรพัย ์
 
 (5) บัญชีลูกหนี้สว่นราชการ-รายได้รับแทนกัน 
 
 

 
     ม ีจ านวน ....................................... 
     ไม่มี  
     ม ีจ านวน ....................................... 
     ไม่มี  
     ม ีจ านวน ....................................... 
     ไม่มี  
     ม ีจ านวน ....................................... 
     ไม่มี  
     ม ีจ านวน ....................................... 
     ไม่มี  
 

งบทดลอง 
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ข้อ ประเด็นการสอบทาน เกณฑ์การสอบทาน ผลการสอบทาน 
แหล่งข้อมลู เอกสาร/

หลักฐาน 
 (6) บัญชีเจา้หนี้สว่นราชการ-รายได้รับแทนกนั 
 
 (7) บัญชีภาษหีัก ณ ที่จ่ายรอน าส่ง 
 
 (8) บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง 
 
 (9) บัญชีพักค่าใช้จา่ย 
 
 (10)บัญชีปรับหมวดรายจ่าย 

     ม ีจ านวน ....................................... 
     ไม่มี  
     ม ีจ านวน ....................................... 
     ไม่มี  
     ม ีจ านวน ....................................... 
     ไม่มี  
     ม ีจ านวน ....................................... 
     ไม่มี  
     ม ีจ านวน ....................................... 
     ไม่มี  

3 ความถูกต้องของงบการเงิน ณ สิ้นปีงบประมาณ 
 3.1  บัญ ชี วั สดุ ค งคลั ง และบัญ ชี

ครุภัณฑ์ มียอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 
30 กันยายน ถูกต้อง 

ยอดคงเหลือในรายงานผลการตรวจสอบ
พัสดุประจ าปี 

1. บัญชีวัสดุคงคลัง ตามรายงานผลการ
ตรวจสอบพัสดุประจ าป ี........... 
รายการ จ านวน ............ บาท 

2. บัญชีครุภัณฑ์ ตามรายงานผลการ
ตรวจสอบพัสดุประจ าป ี........... 
รายการ จ านวน ............ บาท 

ยอดเงินคงเหลือบัญชีวัสดุคงคลัง บัญชีครุภัณฑ์ 
ตามงบทดลองตรงกับสรุปรายงานผลการตรวจสอบ
พัสดุประจ าปีและทะเบียนทรัพย์สิน 
      ใช ่
      ไม่ใช่ ............................................................. 
     ....................................................................... 

1. งบทดลอง 
2. รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปี 
3. ทะเบียนทรัพย์สิน 

 3.2  การป รับ ปรุ งบัญ ชี ครบถ้ วน
ถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

รายการบัญชีที่ต้องปรับปรุงตาม
หลักการบัญชีเกณฑ์คงค้าง ได้รับ
การปรับปรุงบัญชีครบถ้วนถูกต้อง
ภ าย ใน  30  วั น นั บ จ าก วั น สิ้ น
ปีงบประมาณ 

1. หน่วยเบิกจ่ายบันทึกรายการปรับปรุง
บัญชีตามเกณฑ์คงค้างในระบบ GFMIS 
ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 (1) รายได้ค้างรับ 
 
 (2) รายได้รับล่วงหน้า 
 

 
 
 
     ใช ่
     ไม่ใช่ เนื่องจาก .............................................. 
     ใช ่
     ไม่ใช่ เนื่องจาก .............................................. 

1. งบทดลองงวด 1 – 16  
2. รายละเอียดประกอบรายการบัญชี 
3. เอกสารหลักฐานการปรับปรุงใน
ระบบ 
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ข้อ ประเด็นการสอบทาน เกณฑ์การสอบทาน ผลการสอบทาน 
แหล่งข้อมลู เอกสาร/

หลักฐาน 
    (3) รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง 

 
 (4) วัสดุคงคลัง/ค่าวัสดุ 
 
 (5) ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
 
 (6) ค่าใช้จ่ายล่วงหนา้ 
 
 (7) ค่าเส่ือมราคา/ค่าตัดจ าหนา่ย 
 
 (8) ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

     ใช ่
     ไม่ใช่ เนื่องจาก .............................................. 
     ใช ่
     ไม่ใช่ เนื่องจาก .............................................. 
     ใช ่
     ไม่ใช่ เนื่องจาก .............................................. 
     ใช ่
     ไม่ใช่ เนื่องจาก .............................................. 
     ใช ่
     ไม่ใช่ เนื่องจาก .............................................. 
     ใช ่
     ไม่ใช่ เนื่องจาก .............................................. 

 

 3.3 การปิดบัญชีถูกต้องภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 

ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายถูกต้อง
ตามหลักการบัญชี เกณฑ์คงค้าง 
ภ าย ใน  30  วัน  นั บ จากวั นสิ้ น
ปีงบประมาณ 

การปิดบัญชีรายได้สูง/(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่าย
สุทธิ และบัญชีผลสะสมจากการแก้ไข
ข้อผิดพลาด โดยปิดบัญชีรายได้สูง/(ต่ า)
กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิตามจ านวนเงินคงเหลือ
ในช่อง “ยอดยกไป” เข้าบัญชีรายได้สูง/
(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา ภายใน 30 
วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

     ใช ่
     ไม่ใช่ เนื่องจาก .............................................. 

 

งบทดลอง งวด 1 - 16 

4 การจัดส่งงบการเงินให้หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง ถูกต้องครบถ้วนและภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

รายงานประจ าเดือน 
1. มี ก ารส่ งราย งาน งบ ท ดลอ ง
ประจ าเดือนให้ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินภูมิภาคทุกเดือน ภายใน
วันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

 
1. หน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานงบทดลอง
ประจ าเดือนจากระบบ GFMIS ให้ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคทุกเดือน 
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

 
     ใช่ ส่งวันที ่.......................................... 
     ไม่ใช่ เนื่องจาก .............................................. 
 

 
หนังสือน าส่งของหน่วยงาน พร้อม
รายละเอียดที่จัดส่ง 
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        ผู้สอบทาน ..................................................... 
            วันที ่..................................................... 

ข้อ ประเด็นการสอบทาน เกณฑ์การสอบทาน ผลการสอบทาน 
แหล่งข้อมลู เอกสาร/

หลักฐาน 
  2. มีการจัดส่งรายงานการขอเบิก

เงินจากคลังประจ าเดือน ส่งคลัง
จังหวัด ภายในวันที่ 10 ของเดือน
ถัดไป 

2. การจัดส่งรายงานสรุปรายการเบิก
จ่ าย เงินของหน่วยงานให้ คลั งจั งหวัด 
ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 

     ใช่ ส่งวันที ่......................................... 
     ไม่ใช่ เนื่องจาก .............................................. 
 

หนังสือน าส่งของหน่วยงาน พร้อม
รายละเอียดที่จัดส่ง 

รายงานประจ าป ี
1. มีการจัดท ารายงานงบทดลอง
ประจ าปี ประกอบด้วย รายงาน 
งบทดลองประจ าปี งบประมาณ 
แ ล ะ ร า ย งา น ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ 
เงินทดรองราชการ 
2. จั ดส่ งราย งาน ให้ ส านั ก งาน 
การตรวจเงินแผ่นดินหรือส านักงาน
การตรวจ เงิน แผ่ น ดิ น ภู มิ ภ าค 
ภ าย ใน  60  วั น นั บ จ าก วั น สิ้ น
ปีงบประมาณ 

 
1. การจัดท ารายงานการเงินแสดงรายละเอียด
ประกอบรายการบัญชีที่ส าคัญของงบทดลอง
และเปิดเผยสู่สาธารณะ 

 
     ใช ่
     ไม่ใช่ เนื่องจาก ..............................................  
 
 

 
1. งบทดลองงวด 1 – 16  
2. รายละเอียดประกอบรายการบัญชี 
3. เอกสารหลักฐานการปรับปรุงใน
ระบบ 

  2. การจัดส่ งรายงานงบทดลองประจ าปี
งบประมาณ และรายงานที่ เกี่ ยวข้องกับ 
เงินทดรองราชการ ให้ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายใน 60 วันนับจาก 
วันสิ้นปีงบประมาณ โดยรายงานที่เกี่ยวข้องกับ
เงินทดรองราชการรายปี ประกอบด้วย 
 - รายงานฐานะเงินทดรองราชการ 
 

- รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ 
 
 - งบพิ สู จน์ ยอดเงินฝากธนาคาร 
เงินทดรองราชการ 

     ใช่ ส่งวันที ่......................................... 
     ไม่ใช่ เนื่องจาก .............................................. 
 
 
 
 
     ท า  
     ไม่ท า เนื่องจาก ............................................. 
     ท า  
     ไม่ท า เนื่องจาก ............................................. 
     ท า  
     ไม่ท า เนื่องจาก ............................................. 

1. รายงานงบทดลองประจ าป ี
2. รายงานฐานะเงินทดรองราชการ 
3. รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ 
4. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
เงินทดรองราชการ 
5. หนั งสือน าส่ งของหน่ วยงาน 
พร้อมรายละเอียดที่จัดส่ง 
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ตัวอย่าง กระดาษท าการสรุปผล  
- ตัวอย่าง - 

กระดาษท าการสรุปผล 
การสอบทานการปฏิบัติงานด้านบัญชีตามเกณฑก์รมบัญชกีลาง 

ข้อ ประเด็น เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน ข้อสังเกต 
1 ความถูกต้องของยอดคงเหลือในช่อง “ยอดยกไป” ของบัญชีแยกประเภทในงบทดลอง 
 1.1 บัญชีเงินสดถูกต้อง เงินสดในมือคงเหลือถูกต้องตรงกับบัญชีเงินสดตามงบทดลองและ

รายงานเงินคงเหลือประจ าวันมือ 
  

 1.2 บัญชีเงินฝากธนาคารถกูต้อง บัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี มีการจัดท างบกระทบยอดถูกต้อง   
 1.3 บัญชีเงินฝากคลังถูกต้อง ยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังจากงบทดลองถูกต้องตรงกับ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังทุกบัญชี 
  

 1.4 บัญชีลูกหนี้เงินยืมถูกต้อง ยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้ในงบประมาณและนอกงบประมาณตาม 
งบทดลองถูกต้องตรงกับรายละเอียดสัญญายืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้ 

  

 1.5 บัญชีใบส าคัญค้างจ่าย บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงาน
ภาครัฐ และบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก ถูกต้อง 

ยอดคงเหลือตามงบทดลองถูกต้องตรงกับรายละเอียดฎีกาค้างจ่าย 
และหลักฐานการขอเบิกหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องช าระ
คืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน 

  

2 ความถูกต้องของดุลบัญชีและงบการเงิน 1. รายการบัญชีในงบการเงินแสดงคงเหลือตามดุลบัญชีปกติ 
2. บัญชีพักไม่แสดงยอดคงเหลือ 

  

3 ความถูกต้องของงบการเงิน ณ สิ้นปีงบประมาณ 
 3.1 บัญชีวัสดุคงคลัง และบัญชีครุภัณฑ์ มียอดเงินคงเหลือ 

ณ วันที่ 30 กันยายน ถูกต้อง 
ยอดคงเหลือในรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี   

 3.2 การปรับปรุงบัญชีครบถ้วนถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

รายการบัญชีที่ต้องปรับปรุงตามหลักการบัญชีเกณฑ์คงค้าง ได้รับ
การปรับปรุงบัญชีครบถ้วนถูกต้องภายใน 30 วันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ 

  

 3.3 การปิดบัญชีถกูต้องภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายถูกต้องตามหลักการบัญชีเกณฑ์คงค้าง 
ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
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ข้อ ประเด็น เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน ข้อสังเกต 
4 การจัดส่งงบการเงินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถูกต้อง ครบถ้วน 

และภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
รายงานประจ าเดือน 
1. มีการส่งรายงานงบทดลองประจ าเดื อนให้ส านักงานการ 
ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคทุกเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
2. มีการจัดส่ งรายงานการขอเบิ ก เงินจากคลังประ จ าเดือน  
ส่งคลังจังหวัด ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 
รายงานประจ าปี 
1. มีการจัดท ารายงานงบทดลองประจ าปี ประกอบด้วย รายงาน 
งบทดลองประจ าปี งบประมาณ และรายงานที่ เกี่ยวข้องกับ 
เงินทดรองราชการ 
2. จัดส่งรายงานให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือส านักงาน
ก า รต ร ว จ เงิ น แ ผ่ น ดิ น ภู มิ ภ า ค  ภ า ย ใน  6 0  วั น นั บ จ า ก 
วันสิ้นปีงบประมาณ 
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3. การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุน 
 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ก าหนดมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
เป็นประจ าทุกปี โดยให้ส่วนราชการ/หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ ซึ่งงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล 
เป็นปัจจัยส าคัญสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะงบลงทุนซึ่งมีผลต่อ
ความยั่งยืนในการพัฒนาภาพรวมทางเศรษฐกิจ และส่วนราชการส่วนใหญ่เบิกจ่ายได้ล่าช้า เนื่องจาก
ขั้นตอนในการจัดหาต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานนาน ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณ 
ของส่วนราชการไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  ด้วยเหตุดังกล่าว จึงได้ก าหนดให้มีการติดตาม 
การใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุนขึ้น 
 
วิธีการสอบทาน 
 1. ศึกษามติของคณะรัฐมนตรีตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ของแต่ละปีว่าได้ก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนไว้อย่างไร  
โดยจะก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส  ส่วนใหญ่เป้าหมายจะเท่าๆ กันเกือบทุกปี เช่น 
อัตราการเบิกจ่ายงบลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แจ้งตามหนังสือ  
ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 461 ลงวันที่ 14 กันยายน 2560 ดังนี้ 
  1.1 ผลการเบิกจ่ายเงินรายไตรมาสแสดงตาราง 

รายไตรมาส ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม 

ไตรมาสที่ 1 21.11 21.11 
ไตรมาสที่ 2 22.00 43.11 
ไตรมาสที่ 3 22.00 65.11 
ไตรมาสที่ 4 22.89 88.00 

  1.2 รายจ่ายงบลงทุนปีเดียว จะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ยกเว้น 
รายการที่คุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจากต่างประเทศ รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน  
1,000 ล้านบาท และรายการลงทุนผูกพันรายการใหม่ จะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2  
  1.3 เมื่อส านักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และจัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการแล้ว ขอให้เร่งรัด
ด าเนินการโอนจัดสรรงบประมาณที่ด าเนินการในเขตพ้ืนที่จังหวัด ไปยังส านักเบิกในภูมิภาคโดยเร็ว 
อย่างช้าไม่เกิน วันที่ 6 ตุลาคม 2560  
  2. จัดท าแบบสอบถามและจัดเก็บข้อมูลของหน่วยรับตรวจจากรายงานผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณในส่วนของงบลงทุนจากระบบ GFMIS และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

3. น ารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุนจากระบบ GFMIS ของแต่ละหน่วยรับตรวจ
เปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามที่มติคณะรัฐมนตรีก าหนด 

4. วิเคราะห์ข้อมูลของหน่วยรับตรวจที่มีปัญหาไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย    
แล้วด าเนินการตรวจสอบหาสาเหตุเพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข  
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วัตถุประสงค์ของการสอบทาน 
  1. เพ่ือทราบว่า การเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุนเป็นไปตามเป้าหมาย      
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
  2. เพ่ือทราบปัญหา/อุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุน และ 
ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข 
 
ประเด็นและเกณฑ์การติดตาม 
 ประเด็นที่ 1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีในส่วนของงบลงทุน เป็นไปตาม 
ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
  เกณฑ ์ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2561 เท่ากับหรือสูงกว่าอัตราที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
 ประเด็นที่ 2 การด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  เกณฑ ์ 1. รายการงบลงทุนรายจ่ายปีเดียวทุกรายการ (รายการที่คุณลักษณะพิเศษ
    หรือจัดหาจากต่างประเทศ) ก่อหนี้ผูกพันภายในเดือนธันวาคม 2560
   2. รายการที่คุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจากต่างประเทศ รายจ่ายลงทุน 
    ที่มีวงเงินต่อรายการเกิน 1,000 ล้านบาท และรายการลงทุนผูกพัน 
    รายการใหม ่ทุกรายการก่อหนี้ผูกพันภายในเดือนมีนาคม  2560 
 ประเด็นที่ 3 หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  เกณฑ ์ หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณในระบบ GFMIS อย่างช้าไม่เกินวันที่  
   6 ตุลาคม 2560  
 
เครื่องมือ 
  1. แนวทางการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) 
  2. กระดาษท าการที่ใช้ในการสอบทาน 

 2.1 แบบสอบถามการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน 
 2.2 กระดาษท าการรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุนรายไตรมาส 
 2.3 กระดาษท าการเก็บรายละเอียดการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 
 2.4 กระดาษท าการรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS 
 2.5 กระดาษท าการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุน 
 

ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
1. หนังสือแจ้งเวียนมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 

ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
2. หนังสือเวียนและแนวทางมาตรการที่เก่ียวข้อง 
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ตัวอย่าง  แผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) 

- ตัวอย่าง - 
แผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) 

เรื่อง การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ……… 

 

วัตถุประสงค์การติดตาม 
 1. เพ่ือทราบว่า การเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุนเป็นไปตามเป้าหมาย 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
 2. เพ่ือทราบปัญหา/อุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุนแล ะ 
ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
  1. หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตจังหวัด 
  2. งบประมาณงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ……… 
 

ระยะเวลาที่ใช้ในการสอบทาน 
 สิ้นสุดตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 , 2 , 3 และ 4
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- ตัวอย่าง - 
แนวทางการปฏิบัติงาน เรื่อง การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุน 

ข้อ ประเด็นการติดตาม เกณฑก์ารตดิตาม วิธีการตดิตาม 
แหล่งข้อมูล/ 

กระดาษท าการ 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
3 

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีใน
ส่วนของงบลงทุนเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนด 
 
การด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ...... เท่ากับหรือสูงกว่า
อัตราที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
 
1. รายการงบลงทุนรายจ่ายปีเดียวทุกรายการ (รายการที่
คุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจากต่างประเทศ) ก่อหนี้
ผูกพันภายในเดือนธันวาคม .......  
2. รายการที่ คุณ ลักษณ ะพิ เศษหรือจัดหาจาก
ต่างประเทศ รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน 
1,000 ล้านบาท และรายการลงทุนผูกพันรายการใหม่  
ทุกรายการก่อหนี้ ผูกพันภายในเดือนมีนาคม  ....... 
 
หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณในระบบ GFMIS 
อย่างช้าไม่เกินวันที่ .............. 

1. จัดส่งแบบสอบถามให้หน่วยรับตรวจในสังกัดเพื่อทราบผล
การด าเนินงานภาพรวม สาเหตุ และปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงานงบประมาณที่ได้รับตามมติคณะรัฐมนตร ี
2. ตรวจสอบติดตามด าเนินงานจากรายงานสถานการ
เบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในระบบ GFMIS  
3. สอบทานสถานการด าเนินงาน สาเหตุและปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงาน โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามข้อ 
2 กับเกณฑ์ที่ก าหนด    
  - กรณีที่ ไม่ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ให้ตรวจสอบ
รายการนั้นกับข้อมูลจากแบบสอบถามตามข้อที่ 1 เพื่อทราบ
สาเหตุและปัญหาอุปสรรค   
  - กรณีที่หน่วยงานมิได้รายงานตามข้อ 1 หรือรายงานไม่
ชัดเจน ให้ประสานขอข้อมูลเพิ่มเติม  
4. สอบทานระบบการควบคุม การบริหาร    ความเส่ียง และ
ก ารก ากั บ ดู แลก ารด า เนิ น งาน งบ ป ระมาณ ตาม ม ติ
คณะรัฐมนตรี เพื่อทราบจุดอ่อนความเส่ียง 
5. สรุปผลการติ ดตามในกระดาษ ท าการสรุปผลการ
ตรวจสอบ 

เครื่องมือ 
1.  แบบสอบถาม 
2.  กระดาษท าการติดตาม 
    - รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ 
(จากระบบ GFMIS) 
3.  กระดาษท าการสอบทานระบบการ
ควบคุม การบริหารความเสี่ยง และการ
ก ากับดูแลการด าเนินงานงบประมาณตาม
มติคณะรัฐมนตร ี
 

 
 
 

ผู้จัดท า ........................................................... ผู้อนุมัติ .............................................................. 

วันที่ ............................................................... วันที่ ................................................................... 
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ตัวอย่าง กระดาษท าการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี 
- ตัวอยา่ง - 

แบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี 
ชื่อหน่วยรับตรวจ .................................................... 

ข้อมูล ณ วันที่ ................................................. 
 

ล าดับ รายการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร การท าสัญญา 
จ านวนเงิน 
ตามสัญญา 

หมายเหตุ ก 
ระบุหมายเลข

สาเหตุท่ียังไม่ก่อ
หนี้ 

จ านวนเงิน
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ ข 
ระบุหมายเลข
สาเหตุท่ียังไม่

เบิกจ่าย 
วงเงิน 

ภายใน 6 ต.ค. ..... 
(/ ใช ่, X ไม่ใช่) 

ภายใน ธ.ค. .... ม.ค. – มี.ค. .... 
ยังไม่ท า
สัญญา 

 สิ่งก่อสร้าง          
1 ปรับปรุงอาคาร .....          
2           
 ครุภัณฑ ์          
1 ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์          
2           

ข้อคิดเหน็เพิ่มเติม .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

รายชื่อผู้ประสาน ...................................... 
โทร  ......................................................... 

หมายเหตุ ก   หมายเหตุ ข 
สาเหตุท่ีหน่วยงานยังไม่ก่อหน้ีผูกพัน รายละเอียดท่ีหน่วยงานยังไม่เบิกจ่าย 
1. หน่วยงานไม่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทันทีท่ีได้รับอนุมัติจัดสรร 1. ยังไม่เร่ิมด าเนินการตามสัญญา 
2. ล่าช้าในข้ันตอนการจัดสรร 2. ยังไม่ส่งมอบพื้นท่ี 
3. ล่าช้าในข้ันตอนการอนุมัติเงินงวด 3. มีการปรับแบบ/สเปค หลังท าสัญญา 
4. ล่าช้าในข้ันตอนการก าหนด/ปรับแบบรูปรายการ/สเปค 4. ยังไม่ครบก าหนดส่งมอบงานตามสัญญา 
5. ล่าช้าในข้ันตอนรอแบบ/สเปค จากส่วนกลาง 5. ส่งพัสดุ/งานจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง 
6. ล่าช้าในข้ันตอนก าหนดราคากลาง 6. อยู่ระหว่างการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง 
7. มีการเปลี่ยนแปลงแบบ/สถานท่ีก่อสร้าง/สเปค 7. อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย 
8. ไม่ส่งสัญญามือมาบันทึก PO ในระบบ GFMIS 8. ส่งงานช้ากว่างวดงาน เน่ืองจากฝนตก น้ าท่วม 
9. ไม่มีผู้เสนอราคา เน่ืองจากราคากลางต่ า 9. ส่งงานล่าช้า เน่ืองจากรับงานหลายแห่งยังไม่มาท า 
10. ไม่มีผู้เสนอราคา เน่ืองจากรายละเอียดการด าเนินการยุ่งยาก 10. ส่งงานช้า เน่ืองจากขาดแคลนแรงงาน 
11. ไม่มีผู้เสนอราคา เน่ืองจากผู้ขาย/ผู้รับจ้างน้อยราย 11. ครุภัณฑ์ ส่งงานช้า เน่ืองจากขาดแคลนแรงงาน 
12. ไม่มีผู้เสนอราคา เน่ืองจากสถานท่ีด าเนินการห่างไกล 12. ตรวจรับงานล่าช้า เน่ืองจากผู้รับจ้าง/ผู้ขายส่งพสัดุไม่ถูกต้อง 
13. ไม่มีผู้เสนอราคา เน่ืองจาก ..........................................  อื่นๆ ระบุ ......................................................... 
14. ผู้เสนอราคาไม่มาท าสัญญา 
15. สาเหตุอื่นๆ ระบุ ..................................................... 
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ตัวอย่าง กระดาษท าการสอบทานการก ากับดูแล การควบคุม และการบริหารความเสี่ยง 

- ตัวอย่าง - 
แบบสอบทานการก ากับดูแล การควบคุม และการบริหารความเสี่ยง 

การด าเนินงานงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี 
ข้อมูล ณ วันที่ ......................................................... 

ล าดับ รายการ 
การด าเนินงาน 

หมายเหต ุ/ = มี, ท า, ใช ่
X = ไม่มี, ไม่ท า, ไม่ใช่ 

รายละเอียด
ระบ ุ

การก ากับดูแล    
1 ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการด าเนินงานที่ชัดเจน    
2 ผู้รับผิดชอบติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เร่ิมด าเนินการ 

(ก าหนดแบบ สเปค ราคากลาง TOR) 
   

3 ผู้ที่รับผิดชอบก ากับติดตามผลการด าเนินงาน ได้ช่วยเหลือแนะน า
หน่วยงานในสังกัด เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามมาตรการที่ก าหนด 

   

4 อื่นๆ ระบุ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
การควบคุมภายใน    

1 บุคลากรด้านพัสดุเป็นผู้มีความรู้ ทักษะในการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง    
2 หน่วยงานมีการจัดท าแผนการจัด ซ้ือจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ เกิน 

100,000 บาท และก่อสร้างเกิน 1,000,000 บาท 
   

3 หน่วยงานมีการจัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้างรายการงบประมาณเกิน 500,000 บาท    
4 แผนการจัดซ้ือจัดจ้างสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี    
5 ก าหนดให้งานพัสดุรายงานผลการด าเนินงานเป็นระยะๆ    
6 กรณีที่หน่วยงานไม่สามารถด าเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานได้       

มีระบบหรือแนวทางในการช่วยเหลือ แนะน า เพื่อแก้ปัญหา 
   

7 อื่นๆ ระบ ุ…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………. 
การบริหารความเสีย่ง 
หน่วยงานได้มีการเตรียมการบริหารจัดการความเส่ียงในกรณีดังต่อไปนี้ 

   

1 กรณีที่ต้องเปลี่ยนแปลงแบบ/สเปค    
2 กรณีที่ไม่มีผู้มายื่นซองเสนอราคา    
3 กรณีพื้นที่ไม่พร้อมส่งมอบ    
4 กรณีที่ผู้รับจ้างไม่มาด าเนินการตามสัญญา    
5 กรณีที่ผู้รับจ้าง/ผู้ขายไม่ส่งมอบพัสดุ/งานจ้าง    
6 อื่นๆ ระบ ุ…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………. 

 

ความต้องการให้ชว่ยเหลือ สนับสนุน เพือ่ให้ด าเนินการได้ตามมติคณะรัฐมนตรี 
................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 

ผู้ให้ข้อมูล .............................................. 
วันที่รายงาน ........................................... 
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ตัวอย่าง กระดาษท าการสรุปผล  

- ตัวอย่าง - 
กระดาษท าการสรุปผล 

การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุน 

ข้อ ประเด็นการติดตาม เกณฑ์การตดิตาม ผลการด าเนินงาน ข้อสังเกต 
1 
 
 
 

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประจ าปีในส่วนของงบลงทุน
เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนด 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วน
ของงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ....... เท่ากับหรือสูงกว่าอัตราที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด 

  

2 การด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน 
เป็ น ไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

1. รายการงบลงทุนรายจ่ายปีเดียวทุก
รายการ (รายการที่คุณลักษณะพิเศษ
หรือจัดหาจากต่างประเทศ) ก่อหนี้
ผูกพันภายในเดือนธันวาคม .........  
2. รายการที่คุณลักษณะพิเศษหรือ
จัดหาจากต่างประเทศ รายจ่ายลงทุน
ที่มีวงเงินต่อรายการเกิน 1,000 ล้าน
บาท และรายการลงทุนผูกพันรายการ
ใหม่ ทุกรายการก่อหนี้ ผูกพันภายใน
เดือนมีนาคม  ........... 

  

3 หน่ วย งาน ได้ รั บ จั ดสรร
งบประมาณภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 

หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ 
ในระบบ  GFMIS อย่ า งช้ า ไม่ เกิ น  
วันที่ ............. 
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บทที่ 8 

การประเมินผลและการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 

 หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดต้องปรับปรุงและรักษาคุณภาพ 
งานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมทุกด้าน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
และจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ทั้งนี้การประเมินผล  ด าเนินการจาก2 ส่วน 
 1. การประเมินผลจากภายใน 
  การประเมินผลจากภายใน เป็นการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
เป็นระยะๆ โดยการประเมินตนเอง หรือโดยบุคคลอ่ืนที่อยู่ภายในส่วนราชการที่มีความรู้เกี่ยวกับ  
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งในคู่มือเล่มนี้จะกล่าวถึงเฉพาะการประเมินตนเอง เท่านั้น 
 2. การประเมินผลจากภายนอก 
  การประเมินผลจากภายนอก เป็นการประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ภาครัฐที่กรมบัญชีกลางก าหนด และการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
โดยในคู่มือเล่มนี้จะกล่าวเฉพาะการประเมินตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด เพ่ือเตรียมความพร้อมให้หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด พร้อมรองรับ
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐที่กรมบัญชีกลางก าหนด ต่อไป 
 
การประเมินตนเอง  
 หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดต้องท าการประเมินตนเองตามแบบ
ประเมินตนเองที่กรมบัญชีกลางก าหนด ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนพฤศจิกายน โดยให้สอบทาน 
และประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองในรอบปีที่ผ่านมา เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงาน และเพ่ือให้
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีการรักษา และปรับปรุงคุณภาพ
การตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน อันจะช่วยสนับสนุนให้งานตรวจสอบภายในสามารถสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับ 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 
วิธีการจัดท า 
 1. ศึกษาหนังสือสั่งการและแบบประเมินตนเองที่กรมบัญชีกลางก าหนด  
 2. สอบทานผลการปฏิบัติงานของตนเองในรอบปีที่ผ่านมา  แล้วท าการประเมินผล 
ตามรายการที่ก าหนดในแบบประเมินตนเองโดยอาจให้ผู้ตรวจสอบภายในทุกคนท าการประเมินผล
และน ามาประมวลผลภาพรวม  หรืออาจด าเนินการด้วยการประชุมร่วมกัน 
 3. สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการในภาพรวมของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยการสรุปผลในแต่ละข้อ
สรุปผลการประเมินในภาพรวมในแต่ละหมวด  และสรุปผลการประเมินในภาพรวมในแต่ละด้าน ได้แก่ 
มาตรฐานด้านคุณสมบัติ มาตรฐานด้านการปฏิบัติงานและจริยธรรมการปฏิบัติงาน 
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 4. วิเคราะห์ผลการประเมินที่เกิดขึ้น โดยการเปรียบเทียบผลการประเมิน กับมาตรฐาน
การตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่ก าหนด เพื่อให้
ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน หาสาเหตุของปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดในแต่ละเรื่อง ซึ่งเกิดขึ้นได้จาก 
สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ เช่น  โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อรองศึกษาธิการจังหวัด
อัตราก าลังของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานท าให้ผู้บริหารมอบหมาย  
ให้ผู้ตรวจสอบภายในไปปฏิบัติด้านการเงินการบัญชีและการพัสดุ เป็นต้น และเกิดขึ้นได้  
จากสภาพแวดล้อมของหน่วยตรวจสอบภายในเอง เช่น ผู้ตรวจสอบภายในไม่มีความรู้เกี่ยวกับ 
งานก่อสร้าง เป็นต้น 
 5. หาแนวทางในการปรับปรุงให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้ ง 
แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในแล้วจัดท าแผนการพัฒนา 
และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 
 6. สรุปผลการประเมินตนเอง แล้วจัดท ารายงาน เสนอศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือทราบ  
และพิจารณาสั่งการ พร้อมส่งส าเนาให้กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 
เครื่องมือ 
 -  แบบประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ (Self – Assessment)   
 -  แนวทางการประเมินตนเอง 
  Download จากเว็บไซต์ http://www.cgd.go.th/cs/internet/internet.html 
 -  รูปแบบการรายงานผลการประเมินตนเอง 
 
แบบประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cgd.go.th/cs/internet/internet.html
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- แบบฟอร์ม - 
แบบประเมินตนเอง 

ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........................... 

ส่วนที่ ๑ 

หน่วยงานตรวจสอบภายในสังกัด กรม ......................................  กระทรวง .................................................... 

จ านวนบุคลากร ............................................... คน  ประกอบด้วย 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ชื่อ – นามสกุล.................................................................................ต าแหน่ง.............................. ......................... 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

๑. ชื่อ – นามสกุล......................................................................ต าแหน่ง......................................... .............. 

๒. ชื่อ – นามสกุล......................................................................ต าแหน่ง....................................................... 

๓. ชื่อ – นามสกุล......................................................................ต าแหน่ง......................................... .............. 

๔. ชื่อ – นามสกุล......................................................................ต าแหน่ง.......................................................  

๕. ชื่อ – นามสกุล......................................................................ต าแหน่ง......................................... .............. 

๖. ชื่อ – นามสกุล......................................................................ต าแหน่ง......................................... .............. 

๗. ชื่อ – นามสกุล......................................................................ต าแหน่ง.............. ......................................... 

๘. ชื่อ – นามสกุล......................................................................ต าแหน่ง......................................... .............. 

๙. ชื่อ – นามสกุล......................................................................ต าแหน่ง....................................................... 

๑๐. ชื่อ – นามสกุล....................................................................ต าแหน่ง........................................... ............ 
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ส่วนที่  ๒ 
มาตรฐานด้านคุณสมบัติ 

มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 
ผลการประเมิน ปัญหา / 

ข้อจ ากัด
และแนวทาง 

แก้ไข 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐  N/A 

๑๐๐๐ วัตถุประสงค์  อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ         
 ๑. หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ก าหนดวัตถุประสงค์             

อ านาจหน้าที่  ความรับผิดชอบ  ค านิยามของ                  
งานตรวจสอบภายใน และมาตรฐานและจริยธรรม
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในไว้ในกฎบัตรการ
ตรวจสอบภายใน 

        

 ๒. กฎบัตรการตรวจสอบภายในได้รับความเห็นชอบ
จากหัวหน้าส่วนราชการ 

        

 ๓. การทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน              
โดยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติ
เป็นระยะๆ ตามที่กรมบัญชีกลางก าหนดและมี
การน าเสนอกฎบัตรที่ได้ทบทวนให้หัวหน้าส่วน
ราชการพิจารณาเห็นชอบ  

        

 ๔. การเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
หน่วยงานตรวจสอบภายในได้เผยแพร่ให้ทราบ              
ทั่วกันในส่วนราชการ 

        

 ๕. การปฏิบัติตามกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน สามารถปฏิบัติได้
ตามกฎบัตรที่ก าหนด 

        

๑๑๐๐ ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม         

๑๑๑๐ ความเป็นอิสระภายในหน่วยงาน         
 ๑. หน่วยงานตรวจสอบภายในมีสายการบังคับบัญชาและ

มีการเสนองานตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ  
- การให้ความเห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
- การอนุมัติแผนการตรวจสอบ 
- การรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
- เรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง     

        

 ๒ . การปฏิ บั ติ งานตรวจสอบภายใน ปราศจาก                   
การแทรกแซง ใน เรื่ อ งการก าหนดขอบ เขต                   
การตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบและ               
การรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ   

 

        



 
141 

มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 
ผลการประเมิน ปัญหา / 

ข้อจ ากัด
และแนวทาง 

แก้ไข 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐  N/A 

๑๑๒๐ ความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน         
 ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงธรรม                

โดยปราศจากความล าเอียง อคติ ซึ่งส่งผลต่อ                  
การลดหย่อนคุณภาพของงาน รวมถึงหลีกเลี่ยง
ในเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

        

๑๑๓๐ ข้อจ ากัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม         
 ๑. ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจ ากัดที่จะท าให้ไม่สามารถ

ปฏิบัติ งานได้อย่ างเป็นอิสระหรือเที่ ยงธรรม                         
ผู้ตรวจสอบภายในได้เปิดเผยถึงเหตุหรือข้อจ ากัด
ดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

        

 ๒. ผู้ ตรวจสอบภายในไม่ ประเมิ นงานที่ ตนเคย                  
มีหน้าที่รับผิดชอบมาก่อน และมีการสอบทานงานที่
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเคยมีหน้าที่
รับผิ ดชอบมาก่อน โดยหน่ วยงานอ่ืนภายใน               
ส่วนราชการที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน เช่น ฝ่ายแผนและประเมินผล 
เป็นต้น 

        

 ๓ . ผู้ ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบั ติ งาน ให้
ค าปรึกษาในงานที่ตนเคยมีหน้าที่รับผิดชอบ             
มาก่อนด้วยความเที่ยงธรรม 

        

 ๔. ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจ ากัดที่จะท าให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานให้ค าปรึกษาได้อย่างเป็นอิสระหรือ               
เที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในได้เปิดเผยถึงเหตุ
หรือข้อจ ากัดดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

        

๑๒๐๐ ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ         
๑๒๑๐ ความเชี่ยวชาญ         
 ๑ . ผู้ ต รวจสอบ ภ าย ในมี ค วาม รู้  ทั กษ ะและ

ความสามารถ ใน เรื่ อ งต่ า งๆ  ที่ จ า เป็ น ต่ อ                          
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เช่น ความรู้                    
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 

        

 ๒ . ผู้ ต รวจสอบภายในมี ความรู้  ทั กษะ และ
ความสามารถในการตรวจสอบภายใน  
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มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 
ผลการประเมิน ปัญหา / 

ข้อจ ากัด
และแนวทาง 

แก้ไข 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐  N/A 

 ๓ . หั วหน้ าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ได้ ให้
ค าแนะน าและความช่วยเหลือแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน กรณีที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในขาดความรู้ ทักษะ และความสามารถ                  
ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานที่ ได้รับมอบหมาย
บางส่วนหรือทั้งหมดของงาน  

        

 ๔ . ผู้ ต รวจสอบภายในมี ความรู้  ทั กษะ และ
ความสามารถที่จะประเมินความเสี่ยงของการเกิด
ทุจริตและเสนอแนวทางในการบริหารจัดการทุจริต 

        

 ๕. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในไม่รับงานบริการ
ให้ค าปรึกษาหรือให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือ 
ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในขาดความรู้ 
ทักษะ และความสามารถที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ในเรื่องนั้นๆ บางส่วนหรือทั้ งหมดของงาน เช่น 
การแพทย์  การออกแบบก่ อสร้ าง เป็ นต้ น                                                            
(กรณีไม่เคยเกิดเหตุการณ์ตามข้อนี้ให้ระบุ N/A) 

        

๑๒๒๐ ความระมัดระวังรอบคอบ         

 ๑ . ผู้ ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใน ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ย                          
ความระมั ดระวั งรอบคอบและใช้ ทั กษะใน                         
การปฏิ บั ติ งานอย่ างสม เห ตุ สมผล  เพ่ื อ ให้                 
ผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ 

        

 ๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในได้
ค านึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
- การขยายขอบเขตงาน ในกรณีที่เห็นว่าจ าเป็น  

เพ่ือให้งานที่ได้รับมอบหมายบรรลุผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค ์

- ความซับซ้อนของงาน ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญและความส าคัญของเรื่องที่จะ
ตรวจสอบ 

- ความเพียงพอและประสิทธิผลของการก ากับ
ดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม 

- โอกาสหรือความเป็น ไปได้ที่ จะก่อให้ เกิด                  
ความผิดพลาด ความผิดปกติหรือการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ส าคัญ 
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มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 
ผลการประเมิน ปัญหา / 

ข้อจ ากัด
และแนวทาง 

แก้ไข 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐  N/A 

- ความคุ้ ม ค่ าของค่ า ใช้ จ่ ายที่ เกิ ด ขึ้ น จ าก                      
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เมื่อเทียบกับ
ผลประโยชน์ที่ส่วนราชการคาดว่าจะได้รับ 

 ๓. ผู้ ตรวจสอบภายใน พิจารณาใช้ เทคโน โลยี
สารสนเทศ และเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลอ่ืนๆ             
มาเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน 

        

 ๔. ผู้ตรวจสอบภายในได้ค านึงถึงความเสี่ยงที่มี
นัยส าคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือ
เป้ าห มายของการด า เนิ น งานและการใช้
ทรัพยากรของส่วนราชการ 

        

 ๕. การปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษาผู้ตรวจสอบ
ภายในได้ค านึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
- ความต้องการและความคาดหวังของผู้มอบหมาย

งานหรือผู้รับบริการ รวมทั้งลักษณะของเรื่องที่จะ
ให้ค าปรึกษา เวลาที่ ใช้ในการปฏิบัติงาน และ                     
การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

- ความซับซ้อนและขอบเขตของงานที่จ าเป็น 
- ความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการบริการ

ให้ค าปรึกษาเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่คาดว่า               
ส่วนราชการจะได้รับ 

        

๑๒๓๐ การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง         

  ๑. ผู้ตรวจสอบภายในได้ศึกษาหาความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถอ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมอย่างสม่ าเสมอ  

        

 ๒. หน่วยงานตรวจสอบภายในได้รับการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรอย่างเพียงพอ 

        

๑๓๐๐ การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน         

๑๓๑๐ การประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน         

 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการประเมิน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน รวมทั้งวางแผนในการพัฒนา/
ปรับปรุงคุณภาพงาน 
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มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 
ผลการประเมิน ปัญหา / 

ข้อจ ากัด
และแนวทาง 

แก้ไข 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐  N/A 

๑๓๑๑ การประเมินผลจากภายใน         
 ๑. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายได้มีการสอบทาน

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง   

        

 ๒ . หน่ วยงานตรวจสอบภายใน มี การสอบทาน                  
การปฏิบัติ งานตรวจสอบภายในเป็นระยะๆ           
โดยการประเมินตนเองหรือการประเมินโดยบุคคลอ่ืน
ที่อยู่ภายในส่วนราชการที่มีความรู้ เกี่ยวกับ       
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

        

๑๓๑๒ การประเมินผลจากภายนอก         
 ๑. หน่วยงานตรวจสอบภายในได้รับการประเมินจาก

บุคคลหรือคณะบุคคลจากภายนอกส่วนราชการ                    
ซึ่ งมี ความ เป็ น อิ สระ โดยมี ความรู้  ทั กษะ 
ประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในและการประเมินผลอย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี 

        

 ๒. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการหารือ
กับหัวหน้าส่วนราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
- ค ว า ม จ า เป็ น ใน ก า ร เ พ่ิ ม ค ว า ม ถี่ ข อ ง                       

การประเมินผลจากภายนอก 
- คุณสมบัติและความเป็นอิสระ รวมทั้งความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นของบุคคลหรือ                   
คณะบุคคลซึ่งเป็นผู้ประเมินจากภายนอก 

        

๑๓๒๐ การรายงานผลการประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน         

 ๑. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้รายงานผล                 
การประเมินจากภายในและภายนอกให้หัวหน้า              
ส่วนราชการทราบ 

        

 ๒. มีการจัดท ารายงานผลการประเมินจากภายใน                 
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
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มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 
ผลการประเมิน ปัญหา / 

ข้อจ ากัด
และแนวทาง 

แก้ไข 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐  N/A 

๑๓๒๑ การระบุข้อความ “เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน”         
 กรณีที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถ

รายงานว่า "ได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน                         
การตรวจสอบภายในของส่วนราชการ" ต่อเมื่อ
ผลการประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพ
งานระบุว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ส อ ด ค ล้ อ ง แ ล ะ เป็ น ไป ต า ม ม า ต ร ฐ า น                       
การตรวจสอบภายใน 
(กรณีไม่เคยเกิดเหตุการณ์ตามข้อนี้ให้ระบุ N/A) 

        

๑๓๒๒ การเปิดเผยการไม่ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน       
 กรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายในตามที่ระบุไว้ในมาตรฐาน และ                 
มีผลกระทบต่อขอบเขตหรือวิธีการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในได้มีการเปิดเผยข้อเท็จจริงให้หัวหน้า                 
ส่วนราชการทราบ 
(กรณีไม่เคยเกิดเหตุการณ์ตามข้อนี้ให้ระบุ N/A)  
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มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 

มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 
ผลการประเมิน ปัญหา / 

ข้อจ ากัด
และแนวทาง 

แก้ไข 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

๒๐๐๐ การบริหารงานตรวจสอบภายใน         
๒๐๑๐ การวางแผนการตรวจสอบ         
 ๑. หั วหน้ าหน่ วยงานตรวจสอบภายในได้ จัดท า         

แผนการตรวจสอบ ระย ะ ย าว ค รอ บ ค ลุ ม             
ทุกหน่วยรับตรวจ 

        

 ๒. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้จัดท าแผน              
การตรวจสอบประจ าปีเป็นประจ าทุกปี 

        

 ๓. หน่ วยงานตรวจสอบภายในได้ จั ดท าแผน                   
การตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยงอย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง 

        

 ๔. หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ด าเนินการ ดังนี้  
- ประเมินผลการควบคุมภายใน   
- ประเมินความเสี่ ยงให้ ครอบคลุมภารกิจและ

เป้าหมายของส่วนราชการ โดยวิธีการระบุปัจจัยเสี่ยง 
วิเคราะห์ และจัดล าดับความส าคัญของหน่วยงาน
หรือกิจกรรมที่จะต้องตรวจสอบ 

        

 ๕. วัตถุประสงค์ที่ก าหนดในแผนการตรวจสอบสอดคล้อง
กับผลการประเมินความเสี่ยงและการควบคุม 

        

 ๖. หน่วยงานตรวจสอบภายในได้หารือเรื่องความเสี่ยง
กับฝ่ายบริหาร และน าข้อมูลข่าวสารมาพิจารณา
ในการวางแผนการตรวจสอบ 

        

 ๗ . ห น่ ว ย งาน ต รว จ ส อ บ ภ าย ใน ได้ ติ ด ต าม                    
การเปลี่ยนแปลงและประเมินความเสี่ยงของ               
ส่วนราชการอย่างสม่ าเสมอ 

        

 ๘ . หน่ วยงานตรวจสอบภายในได้ประสานงานกับ                  
หน่วยรับตรวจเป็นอย่างดี เพ่ือให้ผู้บริหารของ               
หน่วยรับตรวจมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและ
ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนการตรวจสอบ 
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มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 
ผลการประเมิน ปัญหา / 

ข้อจ ากัด
และแนวทาง 

แก้ไข 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

 ๙. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้พิจารณาถึงความ
ค าด ห วั งข อ งหั วห น้ าส่ วน ราช ก ารแ ล ะ                         
ผู้ที่ เกี่ ยวข้องที่ มีต่อความเห็นของการตรวจสอบ        
ภายใน รวมถึง ข้อสรุปอ่ืน  ๆ 

        

 ๑๐. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ก าหนด 
งานบริการให้ค าปรึกษาไว้ในแผนการตรวจสอบ   

        

 ๑๑. การรับงานบริการให้ค าปรึกษา หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะ
ก่อให้ เกิดการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง             
ก า รส ร้ า งคุ ณ ค่ า เพ่ิ ม แ ล ะก า รป รั บ ป รุ ง                
การด าเนินงานของส่วนราชการ  

        

๒๐๒๐ การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ         
 ๑. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้เสนอแผน                

การตรวจสอบห รื อ ก ารป รั บ เป ลี่ ย น แ ผ น                   
การตรวจสอบในรอบปีที่มีนัยส าคัญให้หัวหน้า
ส่วนราชการพิจารณาอนุมัติ 

        

 ๒. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้น าเสนอ
เรื่องทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากข้อจ ากัดของ
ทรัพยากรที่มีอยู่  

        

๒๐๓๐ การบริหารทรัพยากร         
 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้บริหาร

ทรัพยากรให้มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อ             
การปฏิบัติงานให้บรรลุตามแผนการตรวจสอบที่
ได้รับอนุมัต ิ
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มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 
ผลการประเมิน ปัญหา / 

ข้อจ ากัดและ
แนวทาง 
แก้ไข 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

๒๐๔๐ นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน         
 ๑. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ก าหนด

นโยบายและขั้นตอนในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือใช้เป็นแนวทาง              
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

        

 ๒. หน่ วยงานตรวจสอบภายในได้ จั ดท าคู่ มื อ               
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นปัจจุบัน 

        

๒๐๕๐ การประสานงาน         

 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้แลกเปลี่ยน
ข้อมูลและประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการอ่ืน และผู้ ตรวจสอบ
ภายนอก รวมทั้ งบุ คคลหรือหน่ วยงานอ่ืนที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน  

        

๒๐๖๐ การรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ         

 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้รายงานผล                
การปฏิบัติงานเป็นระยะๆ ตามที่กรมบัญชีกลาง
ก าห นด  ให้ หั วห น้ าส่ วน ราชการทราบถึ ง
วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และ       
ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ต าม ที่ ก า ห น ด ไว้ ใน                     
แผนการตรวจสอบ รวมทั้งประเด็นความเสี่ยงและ         
การควบคุมที่มีนัยส าคัญ ความเสี่ยงของการทุจริต 
ประเด็นการก ากับดูแล รวมทั้งเรื่องอ่ืนๆ ที่ต้องการ
ทราบหรือร้องขอ 

        

๒๐๗๐ การใช้บริการตรวจสอบจากภายนอกและความรับผิดชอบของส่วน
ราชการ 

    

 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ควบคุมดูแลให้                       
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบ
ภายนอกบรรลุผลตามแผนการตรวจสอบที่
ก าหนด 
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มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 
ผลการประเมิน ปัญหา / 

ข้อจ ากัด
และแนวทาง 

แก้ไข 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

๒๑๐๐ ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน         

๒๑๑๐ การก ากับดูแล         

 ๑. หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการประเมินและ                    
ให้ค าแนะน าที่ เหมาะสมในการปรับปรุงงาน               
ให้ดีขึ้น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้ 
- เสริมสร้างจริยธรรมและคุณค่าให้เกิดภายใน       

ส่วนราชการ 
- ท า ให้ มั่ น ใจ ว่ า ก า รบ ริ ห า ร จั ด ก าร ข อ ง                     

ส่วนราชการมีประสิทธิผลและเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบ 

- มีการสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในครอบคลุมหน่วยงานต่างๆ ภายใน                    
ส่วนราชการ 

- มีการประสานงานและสื่อสารข้อมูลระหว่าง                 
ผู้ตรวจสอบภายนอก ผู้ตรวจสอบภายใน และ               
ฝ่ายบริหารของส่วนราชการ 

        

 ๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถประเมิน               
การก ากับดูแล การน าไปปฏิบัติ และผลส าเร็จ
ขอ งกิ จ ก รรม  งาน ห รื อ โค รงก าร  รวม ทั้ ง
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างจริยธรรม
ของส่วนราชการ 

        

 ๓. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถประเมินว่า 
การก ากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศได้สนับสนุน
วัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
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มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 
ผลการประเมิน ปัญหา / 

ข้อจ ากัด
และแนวทาง 

แก้ไข 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

๒๑๒๐ การบริหารความเสี่ยง         
 ๑. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถประเมิน             

ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและสนั บ สนุ น ให้ เกิ ด                    
การปรับปรุงของกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

        

 ๒ . การปฏิ บั ติ งานตรวจสอบภายในได้ประเมิน                 
ความเสี่ยงที่ เกี่ยวกับกระบวนการก ากับดูแล                   
การด าเนินงาน และระบบข้อมูลสารสนเทศใน
เรื่องต่างๆ ดังนี้ 
- ความถูกต้อง ครบถ้วน และความน่าเชื่อถือ          

ของข้ อมู ล ส ารสน เท ศด้ าน การ เงิน แล ะ                          
การด าเนินงาน 

- ความมี ประสิ ทธิ ผลและประสิทธิภาพของ                        
การด าเนินงาน 

- การดูแลและรักษาทรัพย์สิน   
- การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย                 

วิธีการปฏิบัติงาน และข้อสัญญาต่างๆ  

        

 ๓. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถประเมิน                 
โอกาสของการเกิดทุจริต และวิธีการบริหาร
ความเสี่ยงของการทุจริต 

        

 ๔. ในระหว่างการปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษา                 
ผู้ ต รวจสอบ ภาย ใน ได้ ระบุ ค วาม เสี่ ย งที่ มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน และระมัดระวัง
ความเสี่ยงอ่ืนๆ ที่มีนัยส าคัญที่อาจเกิดข้ึนด้วย 

        

 ๕ . ผู้ ตรวจสอบภายในสามารถน าความรู้ ในเรื่อง                
ความเสี่ ยงที่ ได้ รับจากการปฏิบั ติ งานบริการ                        
ให้ค าปรึกษามาใช้ในการประเมินผลกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงของส่วนราชการ 
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มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 
ผลการประเมิน ปัญหา / 

ข้อจ ากัด
และแนวทาง 

แก้ไข 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

 ๖. การให้ค าปรึกษากับฝ่ายบริหารในการจัดให้มี
หรือปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ ยง                      
ผู้ ตรวจสอบภายในได้หลีก เลี่ ยงในส่ วนของ                
การด าเนินการ ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของฝ่ายบริหาร  

        

๒๑๓๐ การควบคุม         
 ๑. หน่วยงานตรวจสอบภายในได้สนับสนุนและ

ส่งเสริมให้ส่วนราชการมีการควบคุมในเรื่องต่างๆ 
ที่เหมาะสมและเพียงพอ  

        

 ๒. หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการประเมิน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการควบคุม 
รวมทั้งสนับสนุนให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

        

 ๓. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใน ส า ม า ร ถ ป ร ะ เมิ น ถึ ง                     
ความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุม 
ในเรื่องต่างๆ ดังนี้  
- ความถูกต้อง ครบถ้วน และความน่าเชื่อถือ              

ของข้ อมู ลสารสน เทศ ด้ านการเงิน  และ                      
การด าเนินงาน 

- ความมี ประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิภาพของ                       
การด าเนินงาน 

- การดูแลและรักษาทรัพย์สิน 
- การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย  

วิธีการปฏิบัติงานและข้อสัญญาต่างๆ 

        

 ๔. ผู้ตรวจสอบภายในได้น าความรู้ของการควบคุม           
ที่ ได้ รับจากการบริการให้ ค าปรึกษามาใช้ ใน                        
การป ระเมิ น ผล ก า รค ว บ คุ ม ภ าย ใน ข อ ง                    
ส่วนราชการ 
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มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 
ผลการประเมิน ปัญหา / 

ข้อจ ากัด
และแนวทาง 

แก้ไข 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

๒๒๐๐ การวางแผนการปฏบิัติงาน         

 ๑. ผู้ตรวจสอบภายในได้จัดท าแผนการปฏิบัติงาน
ของงานที่ ได้รับมอบหมายทั้ งการบริการให้     
ความเชื่อมั่นและการบริการให้ค าปรึกษา พร้อมทั้ง 
ก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต ระยะเวลา และ
การจัดสรรทรัพยากร 

        

 ๒. การวางแผนการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายใน       
ได้ค านึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
- วัตถุประสงค์ของงานและวิธีการด าเนินงาน              

ในอันที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
- ความ เสี่ ย งที่ ส าคั ญ ๆ  ที่ มี ผลกระท บต่ อ

ความส าเร็จว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ 
- ความเพี ยงพอและความมี ประสิ ทธิ ผลของ                       

กิ จกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและระบบ                    
ก ารควบ คุ ม เมื่ อ เป รี ยบ เที ยบ กั บ กรอบ                   
การปฏิบัติงาน หรือกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

- โอกาสในการปรับปรุงกิจกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมให้ดีขึ้น 

        

 ๓. กรณีให้บริการตรวจสอบกับหน่วยงานภายนอก                                 
ผู้ ตรวจสอบภายในได้ท าความเข้ าใจร่ วมกั บ
ผู้ รับบริการ เกี่ ยวกับวัตถุประสงค์  ขอบเขต                
ความรับผิดชอบและความคาดหวังอ่ืนๆ รวมทั้ง
ข้อจ ากัดในการเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงาน
และการเข้ าถึ งเอกสารข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องเป็ น                  
ลายลักษณ์อักษร 
(กรณีไม่เคยเกิดเหตุการณ์ตามข้อนี้ให้ระบุ N/A) 
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มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 
ผลการประเมิน ปัญหา / 

ข้อจ ากัด
และแนวทาง 

แก้ไข 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

 ๔. การปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษา ผู้ตรวจสอบ
ภายในได้ท าความเข้าใจร่วมกับผู้ รับบริการ
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ 
และความคาดหวังอ่ืนๆ เป็นลายลักษณ์อักษรใน
เรื่องท่ีมีนัยส าคัญ 

        

๒๒๑๐ การก าหนดวัตถุประสงค์         

 ๑. วัตถุประสงค์ที่ก าหนดในแผนการปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยง 

        

 ๒. การก าหนดวัตถุ ประสงค์ ของกิ จกรรมที่ จะ
ตรวจสอบ ผู้ ตรวจสอบภายในได้ พิจารณาถึง               
ความ เป็ น ไป ได้ ที่ อ าจจะเกิ ดข้ อผิ ดพลาด 
ข้อบกพร่อง การทุจริต และการไม่ปฏิบัติตาม              
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งความเสี่ยงอ่ืนๆ ที่มี
นัยส าคัญ 

        

 ๓. ในกรณีที่หลักเกณฑ์การควบคุมที่ฝ่ายบริหาร
ก าหนดไม่เพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมาย ผู้ตรวจสอบภายในได้ร่วมกับฝ่ายบริหาร 
เพ่ื อ พั ฒ นาหลั ก เกณ ฑ์ ที่ จะใช้ ป ระเมิ นผล               
การควบคุมที่เหมาะสม 

        

 ๔ . วัตถุประสงค์ของงานบริการให้ ค าปรึกษา                         
ผู้ตรวจสอบภายในได้ค านึงถึงกระบวนการก ากับ
ดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ภายในตามขอบเขตที่ได้มีการเห็นชอบร่วมกันกับ
ผู้รับบริการ  

        

 ๕ . วัตถุประสงค์ของงานบริการให้ ค าปรึกษา                           
มี ความสอดคล้ องกับการสร้ างคุณ ค่ า เพ่ิ ม 
ยุทธศาสตร์ และวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของ
ส่วนราชการ 
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มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 
ผลการประเมิน ปัญหา / 

ข้อจ ากัด
และแนวทาง 

แก้ไข 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

๒๒๒๐ การก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน         
 ๑. ขอบเขตการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานได้

ก าหนดครอบคลุมถึงระบบการท างานต่างๆ 
เอกสาร หลักฐาน รายงาน บุคลากร และ
ทรัพย์สินต่างๆ รวมทั้งในส่วนที่อยู่ในความดูแล
ของบุคคลอ่ืนๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุ              
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 

        

 ๒. ในระหว่างการตรวจสอบ หากผู้รับบริการขอรับ
ค าปรึกษาในเรื่องที่มีนัยส าคัญ ผู้ตรวจสอบ
ภายในได้ท าความเข้าใจกับผู้รับบริการเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และ
ความคาดหวังอื่นๆ เป็นลายลักษณ์อักษร 

        

 ๓. ผู้ตรวจสอบภายในมั่นใจว่า การก าหนดขอบเขต            
การปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษาเพียงพอที่จะ
บรรลุวัตถุประสงค์ 

        

 ๔. ในกรณีที่มีข้อจ ากัดจนท าให้ไม่สามารถบริการ 
ให้ค าปรึกษาตามขอบเขตที่ก าหนด ผู้ตรวจสอบ
ภายในได้หารือกับผู้ รับบริการถึ งข้อจ ากัด
ดังกล่าว เพ่ือพิจารณาว่าสมควรปฏิบัติต่อหรือไม่ 

        

 ๕. ในระหว่างการปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษา            
ผู้ตรวจสอบภายในสามารถระบุการควบคุม
ภ าย ใน ที่ ส อดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระส งค์ ขอ ง                  
การปฏิบัติ งาน และระมัดระวังต่อประเด็น              
ความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ 

        



 
155 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 
ผลการประเมิน ปัญหา / 

ข้อจ ากัด
และแนวทาง 

แก้ไข 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

๒๒๓๐ การจัดสรรทรัพยากร         

 การจัดสรรจ านวนผู้ตรวจสอบภายใน เครื่องมือ
อุปกรณ์  งบประมาณมีความเหมาะสมและ
เพี ย งพ อต่ อก ารป ฏิ บั ติ ง าน ให้ บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ รวมทั้งสอดคล้องกับลักษณะและ
ความซับซ้อนของงาน ตลอดจนข้อจ ากัดของ
เวลาและทรัพยากรที่มีอยู่ 

        

๒๒๔๐ แผนการปฏิบัติงาน         

 ๑ . ผู้ ต รวจสอบภ ายใน ได้ จั ดท ารายละเอี ยด                       
การปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง  ๆเป็นลายลักษณ์อักษร   

        

 ๒. แผนการปฏิบัติงานได้ระบุวิธีการในการคัดเลือก
ข้อมูล วิเคราะห์ ประเมินผล และบันทึกข้อมูล            
ที่ ได้ รับ ในระหว่างการปฏิ บั ติ งาน ไว้ อย่ าง
เหมาะสม 

        

 ๓. แผนการปฏิบัติงานได้รับการอนุมัติจากหัวหน้า
หน่ วยงานตรวจสอบภายในหรือผู้ ที่ ได้ รับ
มอบหมายก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานและทุกครั้ง           
ที่มีการเปลี่ยนแปลง 

        

 ๔. แผนการปฏิบัติงานให้ค าปรึกษา มีรูปแบบและ
เนื้อหาที่แตกต่างตามแต่ละลักษณะของงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

        

๒๓๐๐ การปฏิบัติงาน         

๒๓๑๐ การรวบรวมข้อมูล         

 
 

๑. ผู้ตรวจสอบภายในมีการคัดเลือกและรวบรวม 
ข้อมูลสารสนเทศ เอกสาร หลักฐานที่เพียงพอ               
มีความน่าเชื่อถือ มีความเกี่ยวข้อง และเป็น
ป ร ะ โย ช น์ ต่ อ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น  เ พ่ื อ ให้                         
การปฏิบัติงานที่ ได้รับมอบหมายบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
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มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 
ผลการประเมิน ปัญหา / 

ข้อจ ากัด
และแนวทาง 

แก้ไข 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

 ๒. การคัดเลือกขนาดของกลุ่มตัวอย่างข้อมูลหรือ
ประชากร เพ่ือให้ได้หลักฐานเพียงพอที่จะบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
(การคัดเลือกขนาดของกลุ่มตัวอย่างข้อมูล เช่น 
วิธีทางสถิติ แบบง่าย Simple random sampling 
แบบเป็นระบบ Systematic sampling แบบกลุ่ม 
Cluster sampling สูตรทางคณิตศาสตร์ของ taro 
yamana ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ ๙๕ ก าหนด 
ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ ๕ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยในการเลือกกลุ่มตัวอย่างข้อมูล 
เป็นต้น) 

        

๒๓๒๐ การวิเคราะห์และประเมินผล         

 ผู้ตรวจสอบภายในได้ใช้วิธีการวิเคราะห์และ
ประเมินผลข้อมูลที่มีความเหมาะสม เพ่ือให้ได้
ข้อสรุปและผลการปฏิบัติงานที่ได้รับการยอมรับ 
เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ เป็นต้น 

        

๒๓๓๐ การบันทึกข้อมูล         

 ๑. ผู้ตรวจสอบภายในมีการบันทึกผลการตรวจสอบ               
เพ่ือเป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานแต่ละครั้งใน                 
กระดาษท าการ 

        

 ๒. ผู้ตรวจสอบภายในมีการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เพี ย งพอต่ อการสนั บ สนุ น ข้ อสรุ ป และผล                     
การปฏิบัติงาน 

        

 ๓. มีการสอบทานกระดาษท าการ โดยหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

        

 ๔. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการควบคุม          
การเข้าถึงข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน 
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มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 
ผลการประเมิน ปัญหา / 

ข้อจ ากัด
และแนวทาง 

แก้ไข 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

 ๕. หากมีการเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน
ให้บุคคลภายนอกทราบ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ
และหรือที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย 

        

 ๖. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการก าหนด
ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลที่ ได้รับจาก                   
การปฏิบัติงาน ซึ่งจัดเก็บอยู่ในสื่อรูปแบบต่างๆ ให้             
มี ความสอดคล้ องกั บแนวทางปฏิ บั ติ ของ                    
ส่ วนราชการและระเบี ยบของทางราชการที่
เกี่ยวข้อง 

        

 ๗. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ก าหนด
นโยบายในการเก็บรักษาข้อมูลและการเผยแพร่
ข้อมูลที่ ได้รับจากงานบริการให้ค าปรึกษากับ                  
บุคคลภายในและภายนอกส่ วนราชการให้ มี                
ความสอดคล้ องกั บแนวทางปฏิ บั ติ งานของ                  
ส่วนราชการและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง 

        

๒๓๔๐ การก ากับดูแลการปฏบิัติงาน         

 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการก ากับ
ดูแลการปฏิบัติ งานที่ ได้รับมอบหมายอย่าง
ใกล้ชิด  

        

๒๔๐๐ การรายงานผลการปฏิบัติงาน         

๒๔๑๐ หลักเกณฑ์ในการรายงานผลการปฏิบัติงาน         

 ๑. รายงานผลการปฏิบั ติ งาน ได้มี การระบุถึ ง
วัตถุประสงค์  ขอบเขต สรุปผลการตรวจสอบ/                  
ข้อตรวจพบ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขที่สามารถน าไป
ปฏิบัติได้ 
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มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 
ผลการประเมิน ปัญหา / 

ข้อจ ากัด
และแนวทาง 

แก้ไข 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

 ๒. ผู้ตรวจสอบภายในได้ให้ความเห็นหรือสรุปผล                        
การตรวจสอบไว้ในรายงานผลการปฏิบัติงาน                    
โดยสรุปประเด็ นหรือการอธิบ าย เกี่ ยวกับ                        
ผลการตรวจสอบที่ เกี่ยวข้องกับการควบคุม
ภายใน ความเสี่ยงและผลการด าเนินงานที่ส าคัญ
ให้ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 

        

 ๓ .รายงานผลการปฏิ บั ติ งานได้ มี การกล่ าวถึ ง                
ข้อตรวจพบที่ดีในการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

        

 ๑. การเผยแพร่รายงานผลการปฏิ บั ติ งาน ให้
บุคคลภายนอกส่วนราชการทราบ หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในมี การก าหนดข้ อจ ากั ด ใน                 
การเผยแพร่และการน าผลการตรวจสอบไปใช้ต่อด้วย 

        

 ๕. งานบริการให้ค าปรึกษา ได้มีการก าหนดรูปแบบ
และเนื้อหาของการรายงานความคืบหน้าและ
รายงานผลการปฏิบัติงานแตกต่างกันตามลักษณะ
ของงานและความต้องการของผู้รับบริการ 

        

๒๔๒๐ คุณภาพของรายงานผลการปฏิบัติงาน         

 ๑. รายงานผลการตรวจสอบมีความถูกต้องโดย
ปราศจากข้อผิดพลาด บิดเบือน รายงานตาม
ข้อเท็จจริง เที่ ยงธรรม ไม่อคติ  ไม่ล าเอียง 
ชัดเจนด้วยการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เป็นเหตุเป็นผล
ตรงประเด็น สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์กับ
ผู้รับบริการ เสนอข้อมูลครบถ้วน และทันเวลา 

        

 ๒. ในกรณีที่พบว่า รายงานผลการปฏิบัติงานที่เสนอ
เกิดความผิดพลาดหรือละเลยในการกล่าวถึง     
ประเด็นหลักที่ส าคัญ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในได้ รี บแก้ ไขและจั ดส่ งรายงานฉบั บ                       
ที่แก้ไขแล้วไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องทันที 
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มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 
ผลการประเมิน ปัญหา / 

ข้อจ ากัด
และแนวทาง 

แก้ไข 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

๒๔๓๐ การระบุข้อความ “การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน”     

 ๑. ผู้ ต ร ว จ ส อ บ ภ าย ใน ส าม ารถ ราย งาน ผ ล                       
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในว่า “ได้ปฏิบัติงาน
เป็ นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน”                      
ก็ต่อเมื่อผลการประเมินการประกันและปรับปรุง
คุณภาพงานระบุว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
แล้วเท่านั้น 

(กรณีไม่เคยเกิดเหตุการณ์ตามข้อนี้ให้ระบุ N/A) 

        

 ๒ . ใน กรณี ที่ ผู้ ต รวจสอบ ภ าย ใน ไม่ ส าม ารถ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติงานได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานผล 
การปฏิบัติงานตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- หลักการหรือกฎเกณฑ์ในข้อใดของมาตรฐานและ

จริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่               
ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ 

- เหตุผลที่ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐาน  
- ผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อไม่สามารถปฏิบัติตาม

มาตรฐาน              
(กรณีไม่เคยเกิดเหตุการณ์ตามข้อนี้ให้ระบุ N/A) 

        

๒๔๔๐ การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน         

 ๑ .หั ว ห น้ า ห น่ ว ย ง า น ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใน                      
ได้มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานให้กับหัวหน้า                  
ส่วนราชการ รวมทั้งผู้ที่ เกี่ยวข้องทราบตาม                  
ความเหมาะสม 
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มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 
ผลการประเมิน ปัญหา / 

ข้อจ ากัด
และแนวทาง 

แก้ไข 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

 ๒ . การเผยแพร่รายงานผลการปฏิ บั ติ งานให้ แก่
บุคคลภายนอกที่ไม่ได้ระบุไว้ในกฎหมาย หรือค าสั่งที่
เกี่ยวข้องทางราชการ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในได้ด าเนินการในเรื่องต่อไปนี้ 
- ป ร ะ เมิ น ค ว า ม เสี่ ย งที่ อ า จ เกิ ด ขึ้ น กั บ                        

ส่วนราชการ 
- ปรึกษากับหั วหน้ าส่ วนราชการและหรือ                    

ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายตามความเหมาะสม  
- ควบคุมการเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายใน โดยระบุข้อจ ากัดในการใช้
รายงาน 

        

 ๓. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่
รับผิดชอบในการเผยแพร่รายงานผลการบริการ
ให้ค าปรึกษาให้กับผู้รับบริการทราบ 

        

 ๔. ในระหว่างการปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษา                   
หากพบว่า มีการบ่งชี้ประเด็นเกี่ยวกับการก ากับ
ดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมที่มี
ค ว ามส าคั ญ ต่ อ ส่ วน ราชการ ใน ภ าพ รวม                        
ผู้ตรวจสอบภายในได้รายงานให้กับหัวหน้า               
ส่วนราชการทราบ 

        

๒๔๕๐ การให้ความเห็นในภาพรวม         

 การให้ ความเห็ นหรือสรุปผลการตรวจสอบ              
ผู้ตรวจสอบภายในได้ค านึงถึงความคาดหวังของ
ผู้ บริหารและผู้ ที่ เกี่ ยวข้อง ตลอดจนมี ข้ อมู ล            
ที่ เพี ยงพอ เชื่ อถื อได้  มี ความเกี่ ยวข้ องและ           
เป็นประโยชน์ เพ่ือเป็นการสนับสนุนความเห็นหรือ
สรุปผลการตรวจสอบ 
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มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 
ผลการประเมิน ปัญหา / 

ข้อจ ากัด
และแนวทาง 

แก้ไข 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

๒๕๐๐ การติดตามผล         
 ๑. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ก าหนด

กระบวนการติดตามผลการน าข้อเสนอแนะใน
รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบไปปฏิบัติ 

        

 ๒. หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ติดตามผลการน า
ค าปรึกษาของผู้ตรวจสอบภายในไปปฏิบัติตาม
ขอบเขตที่ได้มีการเห็นชอบร่วมกับผู้รับบริการ 

        

๒๖๐๐ การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร         
 ๑. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้น าเรื่อง                

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ส่วนราชการ แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขหารือกับ
ผู้บริหารระดับสูง   

        

 ๒. กรณีที่ไม่สามารถหาข้อยุติได้ หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในได้น าเรื่องความเสี่ยงดังกล่าว
เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือพิจารณาหา 
ข้อยุติต่อไป 

        



 
162 

จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

แนวทางปฏิบัติ 
ผลการประเมิน ปัญหา / 

ข้อจ ากัด
และแนวทาง 

แก้ไข 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

ความซ่ือสัตย์ ( Integrity )         
๑. ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้ าที่ ด้ วยความซื่อสัตย์ 

ขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบ 
        

๒. ผู้ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และเปิดเผยข้อมูลตามวิชาชีพที่ก าหนด 

        

๓. ผู้ตรวจสอบภายในไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระท าใดๆ                     
ที่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระท าที่
อาจน าความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
หรือสร้างความเสียหายต่อส่วนราชการ 

        

๔. ผู้ ตรวจสอบภายในให้ ความเคารพและสนับสนุน                    
การปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบี ยบ  ข้อบั งคับ  และ
จรรยาบรรณของทางราชการ 

        

ความเที่ยงธรรม ( Objectivity )         
๑. ผู้ตรวจสอบภายในไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์

ใดๆ ที่ จะน าไปสู่ความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ                      
ทางราชการ รวมทั้งการกระท าใดๆ ที่จะท าให้เกิดอคติ
ล าเอียงจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบ                
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม 

        

๒. ผู้ตรวจสอบภายในไม่รับสิ่งของใดๆ ที่จะท าให้เกิดหรือ             
อาจก่อให้เกิดความไม่เที่ยงธรรมในการใช้วิจารณญาณ
เยี่ยงผู้ประกอบอาชีพที่พึงปฏิบัติ 

        

๓. ผู้ตรวจสอบภายในเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญทั้งหมดที่ตรวจพบ ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผย
หรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว อาจจะท าให้
รายงานการตรวจสอบบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงหรือเป็น
การปิดบังการกระท าท่ีผิดกฎหมาย 

        



 
163 

 
ส่วนที่ ๓ สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
 

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................. 
 
ส่วนที่ ๔ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและหรือความคิดเห็น  
 

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

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

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

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

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

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

แนวทางปฏิบัต ิ
ผลการประเมิน ปัญหา / 

ข้อจ ากัด
และแนวทาง 

แก้ไข 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

การปกปิดความลับ ( Confidentiality )         

๑. ผู้ตรวจสอบภายในมีความรอบคอบในการใช้และรักษา
ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

        

๒ . ผู้ ตรวจสอบภายในไม่ น าข้ อมู ลต่ างๆ ที่ ได้ รั บจาก                       
การปฏิบัติงานไปใช้แสวงหาผลประโยชน์เพ่ือตนเอง และ                    
ไม่กระท าการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและประโยชน์ของ               
ทางราชการ 

        

ความสามารถในหน้าที่ ( Competency )         

๑. ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ตนมีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ ที่จ าเป็นส าหรับ                  
การปฏิบัติงานเท่านั้น 

        

๒. ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐาน               
การตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 

        

๓. ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้ง
พัฒนาประสิทธิผลและคุณภาพของการให้บริการอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ ๕ แผนการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

ล าดับ
ที ่

เรื่องท่ี
ปรับปรุง 

กระบวนการ/
วิธีการ

ด าเนินงาน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 ลงชื่อ..........................................................................................  
   (.........................................................................................)  
 ต าแหน่ง......................................................................................   
 
 
 ลงชื่อ........................................................... ............................... 
   (.........................................................................................)  
 ต าแหน่ง......................................................................................   
 
 
 ลงชื่อ..........................................................................................  
   (.........................................................................................)  
 ต าแหน่ง........................................................ ..............................  
 
 
 ลงชื่อ..........................................................................................  
   (.........................................................................................)  
 ต าแหน่ง......................................................................................  
 
 
 ลงชื่อ..........................................................................................  
   (..................................................................................... ....) 
 ต าแหน่ง......................................................................................   



 
165 

รูปแบบการรายงานผลการประเมินตนเอง 
 

- แบบฟอร์ม - 
รายงานผลการประเมินตนเอง  (self-Assessment) 

หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด…………………………….. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .......................... 

 
หลักการและเหตุผล 
 ............................................................................................................................. ........ 
......................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................... 
 
วัตถุประสงค์ 
 ............................................................................................................................. ........ 
............................................................................................................................. ......................... 
 
เป้าหมาย 
 .............................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................. ......................... 
 
กระบวนการประเมินตนเอง 
 .....................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................... 
 
รายการประเมนิ 
 ............................................................................................................................. ........ 
...................................................................................................................... ................................ 
 
เกณฑ์ในการพิจารณาผลการประเมิน 
 ............................................................................................................................. ........ 
............................................................................................................................. ......................... 
 
เกณฑ์การประมวลผล 
 ...................................................................................... ............................................... 
............................................................................................................................. ......................... 
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ผลการประเมินตนเอง 
 ผลการประเมินมาตรฐานด้านคุณสมบัติ 
 ............................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................ .......................... 
 ผลการประเมินมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 
 ............................................................................................................................. ........ 
........................................................ ..............................................................................................  
 ผลการประเมินจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ................................................................................................................. .................... 
............................................................................................................................. ......................... 
 สรุปผลการประเมิน 
 ................................................................. .................................................................... 
............................................................................................................................. ......................... 
 
แนวทางแก้ไข 
 .....................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................... 
 
 
      ลงชื่อ ……………………….............................. 
             (…………………………………………………) 
             ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
             ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด .......... 
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ตัวอย่าง การรายงานผลการประเมินตนเอง 
- ตัวอย่าง - 

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment) 
ของหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด.............................. 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................................ 
 
หลักการและเหตุผล 
 กรมบัญชีกลางได้จัดท าแนวทางการประเมินตนเอง พร้อมทั้งแบบประเมินตนเอง 
ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการถือปฏิบัติ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 และได้มีการ
ปรับปรุงแนวทางการประเมินตนเองเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรม
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ได้ปรับปรุงขึ้นใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แจ้งตามหนังสือ
กรมบัญชีกลางที่ กค 0409.2/ว 326 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงาน และเพ่ือให้
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการมีการรักษาและปรับปรุงคุณภาพการตรวจสอบภายใน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน อันจะช่วยสนับสนุน
ให้งานตรวจสอบภายในสามารถสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับส่วนราชการ โดยให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาและส่งส าเนา 
แบบประเมินตนเองให้กรมบัญชีกลางทราบภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไป 
 หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จึงได้สอบทานและประเมินประสิทธิผล
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตามแบบการประเมินตนเอง (Self Assessment) เพ่ือน าผลการ
ประเมินตนเองไปพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและใช้เป็นเครื่องมือติดตาม
ความก้าวหน้าและวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพิจารณาทบทวนการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาว่าเป็นไปตามมาตรฐาน 
การตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่กรมบัญชีกลางก าหนดไว้ 
 2. เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พิจารณาหาแนวทางในการพัฒนา  
และปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอันจะน ามา
ซึ่งคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน 
 3. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน และใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
 

เป้าหมาย 
 หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีการปฏิบัติงานเป็นไป 
ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
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กระบวนการประเมินตนเอง 
 1. ศึกษาหนังสือสั่งการและแบบประเมินตนเองที่กรมบัญชีกลางก าหนด  
 2. สอบทานผลการปฏิบัติงานของตนเองในรอบปีที่ผ่านมา  แล้วท าการประเมินผล 
ตามรายการที่ก าหนดในแบบประเมินตนเองโดยด าเนินการด้วยการประชุมร่วมกัน 
 3. สรุปผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการในภาพรวมของหน่วยตรวจสอบภายใน  โดยการสรุปผลในแต่ละข้อ  
สรุปผลการประเมินในภาพรวมในแต่ละหมวด  และสรุปผลการประเมินในภาพรวมในแต่ละด้าน 
ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณสมบัติ มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน และจริยธรรมการปฏิบัติงาน 
 4. วิเคราะห์ผลการประเมินที่เกิดขึ้น โดยการเปรียบเทียบผลการประเมิน กับมาตรฐาน
การตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่ก าหนด เพ่ือให้
ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน สาเหตุของปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดในแต่ละเรื่อง ซึ่ งเกิดขึ้นได้จาก 
สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ   
 5. หาแนวทางในการปรับปรุงให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งแสดง
ความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในแล้วจัดท าแผนการพัฒนาและปรับปรุง
การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 
 6. สรุปผลการประเมินตนเอง แล้วจัดท ารายงานเสนอศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือทราบและพิจารณา
สั่งการ พร้อมส่งส าเนาให้กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการครั้งแรก 
 
มาตรฐานการประเมิน  
 มาตรฐานด้านคุณสมบัติ 

1. หมวด 1000 : วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
2. หมวด 1100 : ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม 
3. หมวด 1200 : ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ 
    เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
4. หมวด 1300 : การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน 

 มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 
5. หมวด 2000 : การบริหารงานตรวจสอบภายใน 
6. หมวด 2100 : ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน 
7. หมวด 2200 : การวางแผนการปฏิบัติงาน 
8. หมวด 2300 : การปฏิบัติงาน 
9. หมวด 2400 : การรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
10. หมวด 2500 : การติดตามผล 
11. หมวด 2600 : การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร 
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 จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
12. ความซื่อสัตย์ (Integrity) 
13. ความเที่ยงธรรม (Objectivity) 
14. การปกปิดความลับ (Confidentiality) 
15. ความสามารถในหน้าที่ (Competency) 

 
เกณฑ์ในการพิจารณาผลการประเมิน 
 

คะแนน ระดับ ค าอธิบาย 
5 ดีมาก มีการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดีมาก หรือปฏิบัติได้มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 91 ของงาน 
4 ดี มีการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ต้องปรับปรุงเล็กน้อย หรือปฏิบัติได้ร้อยละ 71 – 90 ของงาน 
3 พอใช้ มีการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์พอใช้ แต่ต้องปรับปรุงบางประการ หรือปฏิบัติได้ร้อยละ 

51 – 70 ของงาน 
2 น้อย มีการปฏิบัติ แต่ต้องปรับปรุงค่อนข้างมาก หรือปฏิบัติได้ร้อยละ 31 – 50 ของงาน 
1 น้อยมาก มีการปฏิบัติ แต่ต้องปรับปรุงมาก หรือปฏิบัติได้น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของงาน 
0 ไม่ปฏิบัติ ไม่มีการปฏิบัติต้องปรับปรุงโดยเร่งด่วน 

N/A ไม่มี
เหตุการณ์
เกิดขึ้น 

ไม่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ หากข้อใดระบุเป็น N/A จะเห็นได้ว่าเรื่อง
ดังกล่าวไม่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ซึ่งการค านวณจะไม่น าข้อที่มีผลการ
ประเมิน N/A มาค านวณรวม 
 

เกณฑ์การประมวลผล 
1. น าข้อมูลจากข้อค าถามทุกด้านมาประมวลผลให้ค่าคะแนนระดับการประเมินอยู่ใน

ระดับใดค านวณหาค่าร้อยละของค่าเฉลี่ย 

  ร้อยละของค่าเฉลี่ย =   

      

2. น าค่าร้อยละของค่าเฉลี่ยรวมที่ได้มาสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ ได้ดังนี้ 
 

ระดับ 
ค่าคะแนน   
ร้อยละที่ได้ 

ค าอธิบาย 

ดีมาก 91 – 100% การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานฯ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
ดี 71 –  90% การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานฯ อยู่ในเกณฑ์ดี แต่ต้องปรับปรุงเล็กน้อย  

พอใช้ 51 –  70% การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานฯ อยู่ในเกณฑ์พอใช้ แต่ต้องปรบัปรุงบางประการ  
น้อย 31 –  50% การปฏิบัติยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานฯ ต้องปรับปรุงค่อนข้างมาก  

น้อยมาก 1 –  30% การปฏิบัติยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานฯ ต้องปรบัปรุงมาก  
ไม่ปฏิบัติ 0 ไม่มีการปฏิบัติต้องปรับปรุงโดยเร่งด่วน 

 
 

คะแนนเฉลี่ย x 100 
      คะแนนเต็ม 
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ผลการประเมินตนเอง 
 การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ...... ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.58 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.60
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายการ พบว่า รายการที่มีผลการประเมินสูงสุด คือ  
ด้านจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน คิดเป็นร้อยละ 96.60 รองลงมา คือ มาตรฐาน  
ด้านคุณสมบัติ คิดเป็นร้อยละ 93.40 และมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 85.00 
ตามล าดับ (รายละเอียดตามตารางที่ 1) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการประเมินตนเอง (Self Assessment) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในภาพรวม 
 

รายการ คะแนนประเมินได ้ คิดเป็นร้อยละ ระดับ 
มาตรฐานด้านคุณสมบัติ 4.67 93.40 ดีมาก 
มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 4.25 85.00 ดี 
ด้านจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 4.83 96.60 ดีมาก 

ผลการประเมินโดยรวม 4.58 91.60 ดีมาก 
 หมายเหตุ:ผลการประเมินรายมาตรฐาน รายหมวด และรายประเด็น ตามแบบประเมินตนเอง ดังแนบ 
 

ผลการประเมินมาตรฐานด้านคุณสมบัติ 
 การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ตามมาตรฐานด้านคุณสมบัติ ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย 4.67  คิดเป็นร้อยละ 93.40 เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายหมวด โดยเรียงล าดับตาม  
ผลการประเมิน (รายละเอียดตามตารางที่ 2) พบว่า  

1. หมวด 1000 วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และหมวด 1100 ความเป็นอิสระ
และความเที่ยงธรรม มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากคะแนนเฉลี่ย 5.00คิดเป็นร้อยละ 100 โดยม ี
การจัดท ากฎบัตรและเผยแพร่ให้ทราบทั่วกันในส่วนราชการ มีการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ เที่ยงธรรม 
ปราศจากการแทรกแซง ทั้งในเรื่องการก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ และการรายงาน
ผลการตรวจสอบ ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจะปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และใช้ทั กษะ 
อย่างเหมาะสมเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ 

2. หมวด 1300 การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00 ซึ่งมีการจัดให้มีการประกันคุณภาพ และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งนี้ ผลการปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นไปตามมาตรฐานฯ แต่ต้องปรับปรุงประเด็นในส่วนของการประเมินผล
จากภายใน กรณีการสอบทานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และประเด็นเรื่อง
การประเมินผลจากภายนอก กรณีการได้รับการประเมินจากบุคคลภายนอกอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี 
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3. หมวด 1200 ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
มีผลประเมินอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.18 คิดเป็นร้อยละ 83.60 ซึ่งมีการปฏิบัติงานด้วยความ
ระมัดระวังรอบคอบ โดยค านึงถึงสิ่งต่างๆ เช่น ความเสี่ยง ความคุ้มค่า ฯลฯ ทั้งนี้ ผลการปฏิบัติงาน
ส่วนใหญ่เป็นไปตามมาตรฐานฯ แต่ต้องปรับปรุงในประเด็นเรื่องความรู้ ทักษะ และความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เนื่องจากข้าราชการบรรจุใหม่ยังขาดประสบการณ์ ทักษะและความเชี่ยวชาญ
ในการตรวจสอบบางประเด็นที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมิน
ความเสี่ยงของการทุจริต และการเสนอแนวทางในการบริหารจัดการการทุจริตเป็นต้น ซึ่งส่งผล 
ต่อภาพรวมของหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมไปถึงประเด็นเรื่องการพัฒนา
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ 

ตารางท่ี 2 สรุปผลการประเมินตนเอง (Self Assessment) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนก
ตามมาตรฐานด้านคุณสมบัติ  

ประเด็นการประเมิน 
คะแนน

ประเมินได้ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ระดับ 

หมวด 1000 วัตถุประสงค์อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 5.00 100 ดีมาก 
หมวด 1100 ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม 5.00 100 ดีมาก 
หมวด 1200 ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ 4.18 83.60 ดี 
หมวด 1300 การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน 4.50 90.00 ดี 

ผลการประเมินมาตรฐานด้านคุณสมบัติ 4.67 93.40 ดีมาก 
 
ผลการประเมินมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 
 การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ตามมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย 4.25 คิดเป็นร้อยละ 85.00 เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายหมวด โดยเรียงล าดับตาม 
ผลการประเมิน (รายละเอียดตามตารางที่ 3) พบว่า  

1. หมวด 2400 การรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี
คะแนนเฉลี่ย 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00 ซึ่งตรวจสอบภายในมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมายอย่างทันท่วงที  ทั้งนี้ ผลการปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นไปตามมาตรฐานฯ แต่ต้อง
ปรับปรุงในประเด็นเรื่องหลักเกณฑ์ในการรายงานผลการปฏิบัติงาน  ในส่วนของงานให้ค าปรึกษา
เรื่องการก าหนดรูปแบบ และเนื้อหาของการรายงานความคืบหน้า และรายงานผลการปฏิบัติงาน  

2. หมวด 2000 การบริหารงานตรวจสอบภายใน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี
คะแนนเฉลี่ย 4.45 คิดเป็นร้อยละ 89.00 ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิผล  ทั้งนี้ ผลการปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นไปตามมาตรฐานฯ แต่ต้อง
ปรับปรุงในประเด็นเรื่องการวางแผนการตรวจสอบ เนื่องจากยังมิได้ก าหนดรูปแบบแนวทาง 
การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการวางแผน  และยังไม่มีการปฏิบัติในเรื่องการหารือกับฝ่ายบริหาร 
ในเรื่องความเสี่ยง และน าข้อมูลข่าวสารมาพิจารณาในการวางแผนการตรวจสอบ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
ศึกษาธิการจังหวัด และมิได้น าแผนการตรวจสอบเข้าหารือในช่วงปีที่ผ่านมา 
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3. หมวด 2200 การวางแผนการปฏิบัติงาน มีผลประเมินอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 
4.20 คิดเป็นร้อยละ 84.00 ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในมีการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งก าหนด
วัตถุประสงค์ ขอบเขต ระยะเวลา และการจัดสรรทรัพยากร ทั้งนี้ ผลการปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นไป
ตามมาตรฐานฯ แต่ต้องปรับปรุงในประเด็นเรื่องการวางแผนการปฏิบัติงานในการให้ค าปรึกษา 
 4. หมวด 2300 การปฏิบัติงาน มีผลประเมินอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.20 คิดเป็น
ร้อยละ 84.00ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในมีการรวบรวม วิเคราะห์ประเมิน และบันทึกข้อมูล รวมถึง 
การรายงานผลการปฏิบัติงาน การก ากับติดตามผลตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสม
ทั้งนี้ ผลการปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นไปตามมาตรฐานฯ แต่ต้องปรับปรุงในประเด็นเรื่องการรวบรวมข้อมูล
กรณีการคัดเลือกและรวบรวมข้อมูล หลักฐานที่เพียงพอ มีความน่าเชื่อถือ และการคัดเลือก 
กลุ่มตัวอย่างข้อมูลหรือประชากรเพ่ือให้ได้หลักฐานที่เพียงพอ 
 5. หมวด 2100 ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน มีผลประเมินอยู่ในระดับดี คะแนน
เฉลี่ย 4.15 คิดเป็นร้อยละ 83.00 โดยผลการปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นไปตามมาตรฐานฯ แต่ต้องปรับปรุง
ในประเด็น ต่อไปนี้ 
  5.1 ประเด็นเรื่องการก ากับดูแล กรณีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้สามารถ
ประเมินได้ว่า การก ากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศได้สนับสนุนวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
  5.2 ประเด็นเรื่องการบริหารความเสี่ยง กรณีการประเมินโอกาสของการเกิดทุจริต  
และวิธีการบริหารความเสี่ยงของการทุจริต 
  5.3 ประเด็นเรื่องการควบคุม กรณีหน่วยงานตรวจสอบภายในได้สนับสนุนและส่งเสริม
ให้มีการควบคุมในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ เหมาะสม 
 6. หมวด 2500 การติดตามผล มีผลประเมินอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.00 คิดเป็น 
ร้อยละ 80.00 ซึ่งผลการปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นไปตามมาตรฐานฯ แต่ต้องปรับปรุงในประเด็น 
เรื่องการก าหนดกระบวนการติดตามผลการน าข้อเสนอแนะในรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
และผลการน าค าปรึกษาของผู้ตรวจสอบภายในไปปฏิบัติ 
 

ตารางท่ี 3 สรุปผลการประเมินตนเอง (Self Assessment) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนก
ตามมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 

ประเด็นการประเมิน คะแนนประเมินได ้ คิดเป็นร้อยละ ระดับ 
หมวด 2000 การบริหารงานตรวจสอบภายใน 4.45 89.00 ดี 
หมวด 2100 ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน 4.15 83.00 ดี 
หมวด 2200 การวางแผนการปฏิบัติงาน 4.20 84.00 ดี 
หมวด 2300 การปฏิบัติงาน 4.20 84.00 ดี 
หมวด 2400 การรายงานผลการปฏิบัติงาน 4.50 90.00 ดี 
หมวด 2500 การติดตามผล 4.00 80.00 ดี 
หมวด 2600 การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร - - - 

ผลการประเมินมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 4.25 85.00 ด ี
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ผลการประเมินจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการ

จังหวัด ตามจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย 4.83  คิดเป็นร้อยละ 96.60 เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายหมวด โดยเรียงล าดับ 
ตามผลการประเมิน (รายละเอียดตามตารางที่ 4) พบว่า  

1. ความซื่อสัตย์ (Integrity) ความเที่ยงธรรม (Objectivity) และการปกปิดความลับ 
(Confidentiality) มีผลการประเมินอยู่ ในระดับดีมากคะแนนเฉลี่ย 5.00 คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่ ง 
ผู้ตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ มีความเที่ยงธรรม
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการรวบรวมข้อมูล ประเมินผล และรายงานผลการตรวจสอบด้วยความไม่ล าเอียง
รวมทั้งไม่น าข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานไปใช้แสวงหาผลประโยชน์เพ่ือตนเองและ  
ไม่กระท าการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและประโยชน์ของส่วนราชการ 

2. ความสามารถในหน้าที่ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.33 คิดเป็น
ร้อยละ 86.60 ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และมีการปฏิบัติงาน
โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ทั้งนี้ ผลการปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นไป
ตามมาตรฐานฯ แต่ต้องปรับปรุงในประเด็นเรื่องการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน รวมไปถึง
การพัฒนาประสิทธิผลและคุณภาพของการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 
 

ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินตนเอง (Self Assessment) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561จ าแนก
ตามจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ประเด็นการประเมิน คะแนนประเมินได ้ คิดเป็นร้อยละ ระดับ 
ความซื่อสัตย์ (Integrity) 5.00 100 ดีมาก 
ความเที่ยงธรรม (Objectivity) 5.00 100 ดีมาก 
การปกปิดความลับ (Confidentiality) 5.00 100 ดีมาก 
ความสามารถในหน้าที่ (Competency) 4.33 86.60 ดี 
ผลการประเมินจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 4.83 96.60 ดีมาก 

 

สรุปผลการประเมิน  
 จากการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 4.57 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.60 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรม  
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐาน พบว่า 
 1. มาตรฐานด้านคุณสมบัติ   

การประเมินมาตรฐานด้านคุณสมบัติก าหนดให้ประเมิน 4หมวดดังนี้  
(1)  หมวด 1000 : วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ  
(2)  หมวด 1100 : ความเป็นอิสระและความเท่ียงธรรม 
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(3)  หมวด 1200 : ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
(4)  หมวด 1300 : การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน 
ผลการประเมินตามมาตรฐานด้านคุณสมบัติ ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก คะแนน

เฉลี่ย 4.67  คิดเป็นร้อยละ 93.40 แสดงว่า หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เห็นว่า  
มีการด าเนินงานตามมาตรฐานด้านคุณสมบัติภาพรวมในระดับดีมาก โดยมาตรฐานที่ได้ค่าคะแนน 5.00  
คิดเป็นร้อยละ 100 ได้แก่ หมวด 1000 : วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยมีการจัดท า
กฎบัตรและเผยแพร่ให้ทราบทั่วกันในส่วนราชการ และหมวด 1100 : ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม
ซึ่งมีการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ เที่ยงธรรม ปราศจากการแทรกแซง ทั้ งในเรื่องการก าหนดขอบเขต 
การตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ และการรายงานผลการตรวจสอบ ส าหรับมาตรฐานที่ มี 
ผลการประเมินต่ าสุดและต่ ากว่าค่าเฉลี่ย คือ หมวด 1200 : ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวัง
รอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.18 คิดเป็นร้อยละ 83.60
ซึ่งได้แก่ การปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบ โดยค านึงถึงสิ่งต่าง  ๆเช่น ความเสี่ยง ความคุ้มค่า ฯลฯ 
แต่อย่างไรก็ตาม ผลการประเมินในส่วนของความรู้ ทักษะ และความสามารถในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็น 
ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เช่น ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับพอใช้ 

2. มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน  
การประเมินมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน ก าหนดให้ประเมิน 7 หมวด ดังนี้ 
(1)  หมวด 2000 : การบริหารงานตรวจสอบภายใน 
(2)  หมวด 2100 : ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน 
(3)  หมวด 2200 : การวางแผนการปฏิบัติงาน 
(4)  หมวด 2300 : การปฏิบัติงาน 
(5)  หมวด 2400 : การรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
(6)  หมวด 2500 : การติดตามผล 
(7)  หมวด 2600 : การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร 
ผลการประเมินตามมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู่ ในระดับดี  

คะแนนเฉลี่ย 4.25  คิดเป็นร้อยละ 85.00 แสดงว่า หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
เห็นว่า มีการด าเนินงานตามมาตรฐานด้านการปฏิบัติงานภาพรวมในระดับดี โดยมาตรฐานที่มี 
ค่าคะแนนสูงสุด คือ หมวด 2400 : การรายงานผลการปฏิบัติงาน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00 ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมายอย่างทันท่วงที รองลงมา คือ หมวด 2000 : การบริหารงานตรวจสอบภายใน มีผล 
การประเมินอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.45 คิดเป็นร้อยละ 89.00 ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายใน 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิผล ส าหรับมาตรฐานที่มีผลการประเมินต่ าสุด
และต่ ากว่าค่าเฉลี่ย คือ หมวด 2500 : การติดตามผล มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.00 
คิดเป็นร้อยละ 80.00 โดยมีการก าหนดกระบวนการติดตามผลการน าข้อเสนอแนะในรายงานผล 
การตรวจสอบ และมีการติดตามผลการน าค าปรึกษาของผู้ตรวจสอบภายในไปปฏิบัติ แต่อย่างไรก็ตาม 
ผลการประเมินในส่วนของการหารือเรื่องความเสี่ยงกับฝ่ายบริหาร และน าข้อมูลข่าวสารมาพิจารณา
ในการวางแผนการตรวจสอบ ยังไม่มีการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว 
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 3. จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
การประเมินด้านจริยธรรม ก าหนดให้ประเมิน 4 ด้าน ดังนี้ 
(1) ด้านความซื่อสัตย์ 
(2) ด้านความเที่ยงธรรม   
(3) ด้านการปกปิดความลับ   
(4)ด้านความสามารถในหน้าที่ 
ผลการประเมินด้านจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.83 คิดเป็นร้อยละ 96.60 แสดงว่า หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด มีความเห็นว่า การด าเนินงานตามจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในภาพ
รวมอยู่ในระดับดีมากโดยด้านที่ได้ค่าคะแนน 5.00 คิดเป็นร้อยละ 100 ได้แก่ ด้านความซื่อสัตย์ ด้าน
ความเที่ยงธรรม และด้านการปกปิดความลับ ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 
ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ มีความเที่ยงธรรมเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการรวบรวมข้อมูล 
ประเมินผล และรายงานผลการตรวจสอบด้วยความไม่ล าเอียง รวมทั้งไม่น าข้อมูลต่างๆที่ได้รับ  
จากการปฏิบัติงานไปใช้แสวงหาผลประโยชน์เพ่ือตนเองและไม่กระท าการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย 
และประโยชน์ของส่วนราชการ ส าหรับด้านที่มีผลการประเมินต่ าสุด คือ ด้านความสามารถในหน้าที่ มี
ผลการประเมินอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.33 คิดเป็นร้อยละ 86.60 ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และมีการปฏิบัติงานโดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการ แต่อย่างไรก็ตาม ผลการประเมินในส่วนของการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน 
และการพัฒนาประสิทธิผลและคุณภาพของการให้บริการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับด ี
 
แนวทางแก้ไข 
  เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจึง
ได้มีแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในในปีงบประมาณ พ.ศ. ........         
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางก าหนด ดังนี้ 

1. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ
มืออาชีพ (CGIA) หลักสูตรพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์ 
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ และหลักสูตรอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน 

2. พัฒนาความรู้ เสริมทักษะและความสามารถในการตรวจสอบภายในให้แก่        
ผู้ตรวจสอบภายในบรรจุใหม่ โดยให้ร่วมเป็นทีมงาน KM ตรวจสอบทั้งด้านการปฏิบัติงาน และด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3. หากมีการเปลี่ยนแปลง ศึกษาธิการจังหวัด  ให้ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด น าแผนการตรวจสอบเข้าหารือในกรณีที่มีเรื่องที่ต้องตรวจสอบหรือ
ด าเนินการมากกว่าที่ก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดจะด าเนินการปรับแผนการตรวจสอบ ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ  …………………………………………….. 
        (...................................................) 

        ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
        ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ...........    
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การประเมินตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง เพ่ือทราบผลการ
ด าเนินงานด้านการตรวจสอบภายในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานในสังกัด เพ่ือรักษา
และปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
การตรวจสอบภายในที่กรมบัญชีกลางก าหนด  โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงาน จ านวน  8  ด้าน  ดังนี้ 
 1. ด้านโครงสร้างและสายการรายงาน 
 2. ด้านกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
 3. ด้านการประเมินความเสี่ยงเพ่ือการวางแผน 
 4. ด้านการวางแผนตรวจสอบ 
 5. ด้านการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 6. ด้านการวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 7. ด้านการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 8. ด้านการติดตามผลการตรวจสอบ 
 
 1. เกณฑ์การพิจารณาด้านโครงสร้างและสายการรายงาน 

ระดับคะแนน 1 มีการจัดโครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อศึกษาธิการจังหวัด ดังนี้ 
1. มีการเสนอแผนการตรวจสอบตรงต่อศึกษาธิการจังหวัด และอนุมัติ

แผนการตรวจสอบโดยศึกษาธิการจังหวัด 
2. มีการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบตรงต่อศึกษาธิการจังหวัด 

ระดับคะแนน 2 มีการก าหนดกรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน ดังนี้ 
1. มีองค์ประกอบที่ประกอบด้วย การปฏิบัติตัวและการปฏิบัติงานของ 

ผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับความเที่ยงธรรมและข้อจ ากัดของความเป็น
อิสระหรือความเที่ยงธรรม 

2. มีการเสนอกรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน ให้ศึกษาธิการจังหวัด
ให้ความเห็นชอบ 

3. มีการเผยแพร่กรอบคุณธรรมให้บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในทราบ
และถือปฏิบัติ 

4. มีการเผยแพร่กรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายในให้หน่วยรับตรวจ
ทราบทั่วกัน 

ระดับคะแนน 3 ไม่มีการตรวจสอบงานที่ผู้ตรวจสอบภายในเคยรับผิดชอบมาก่อนภายใน
ระยะเวลา 1 ปี 

ระดับคะแนน 4 มีการส ารวจหรือประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบคุณธรรมของหน่วย
ตรวจสอบภายในและสรุปผลเสนอศึกษาธิการจังหวัด 
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 2. เกณฑ์การพิจารณาด้านกฎบตัรการตรวจสอบภายใน 
ระดับคะแนน 1 1. มีองค์ประกอบครบถ้วน ประกอบด้วย 

 - วัตถุประสงค์  
 - สายการบังคับบัญชา 
 -  อ านาจหน้าที่   
 -  ความรับผิดชอบ 
 -  ค านิยามของการตรวจสอบภายใน มาตรฐานการตรวจสอบและจริยธรรม
  ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน   
โดยองค์ประกอบดังกล่าวต้องครอบคลุมลักษณะงานให้ความเชื่อมั่นและ
งานการให้ค าปรึกษา 
2. มีการให้ความเห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายใน โดยศึกษาธิการจังหวัด 

ระดับคะแนน 2 มีการเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายในให้หน่วยรับตรวจทราบอย่างทั่วกัน 
ระดับคะแนน 3 มีการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในและน าเสนอศึกษาธิการจังหวัดทุกปี 
ระดับคะแนน 4 มีการบริหารและพัฒนา ดังนี้ 

1. มีการบริหารงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามกฎบัตรการตรวจสอบ
ภายในที่ได้รับความเห็นชอบ   

2. มีการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุง
งาน หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ภายใน 3 ปี 

 

 3. เกณฑ์การพิจารณาด้านการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผน 
ระดับคะแนน 1 มีการประเมินความเสี่ยง ดังนี้  

1. มีการระบุปัจจัยความเสี่ยงที่ครอบคลุมภารกิจของส่วนราชการ ด้านการ
ด าเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

2. มีการก าหนดระบุปัจจัยเสี่ยงทั้งระดับหน่วยงานและระดับกิจกรรม 
3. มีการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง 
4. มีการจัดท าบัญชีรายการความเสี่ยง 

ระดับคะแนน 2 มีการน าผลการประเมินความเสี่ยงไปใช้เพ่ือการวางแผนการตรวจสอบ โดย
มีการจัดล าดับความส าคัญก่อนหลังของหน่วยงานหรือกิจกรรมที่จะท าการ
ตรวจสอบได้สอดคล้องกับเป้าหมายของส่วนราชการ 

ระดับคะแนน 3 มีการปรับหรือทบทวนปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

ระดับคะแนน 4 มีการพัฒนาการประเมินความเสี่ยง ดังนี้ 
1. มีการจัดท าข้อตกลงในการก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยงร่วมกันของบุคลากร

หน่วยรับตรวจกับหน่วยตรวจสอบภายใน 
2. มีการน าแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของส่วนราชการ รวมถึงระดับ

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละกิจกรรมหรือหน่วยงานมาใช้ในการประเมิน 
 ความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ หรือหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ

และผู้ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจในการใช้ดุลพินิจในการระบุความเสี่ยง 
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 4. เกณฑ์การพิจารณาด้านการวางแผนตรวจสอบ 
ระดับคะแนน 1 มีการจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี ดังนี้ 

1. มีองค์ประกอบครบถ้วน ประกอบด้วย 
 - วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
 - ขอบเขตการตรวจสอบ 
 - ผู้รับผิดชอบ 
 - งบประมาณ (ถ้ามี) 
 โดยองค์ประกอบดังกล่าวต้องครอบคลุมลักษณะงานให้ความเชื่อมั่น

และงานการให้ค าปรึกษา 
2. มีการเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีให้ศึกษาธิการจังหวัดอนุมัติภายใน

เดือนกันยายน 
ระดับคะแนน 2 มีการจัดท าแผนการตรวจสอบระยะยาวครอบคลุมหน่วยรับตรวจ/กิจกรรม 

(Audit Universe) และไม่เกิน 5 ปี 
ระดับคะแนน 3 มีการวางแผนการตรวจสอบสอดคล้องกับข้อมูลข่าวสาร นโยบาย/ความ

คิดเห็นของหัวหน้าส่วนราชการ 
ระดับคะแนน 4 มีการวางแผนการตรวจสอบที่ครอบคลุมประเภทงานให้ความเชื่อมั่น ได้แก่   

1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) 
2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) 
3. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) 
4. การตรวจสอบผลการด าเนินงาน (Performance Auditing) 
5. การตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology Auditing) 
6. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) 

 
 5. เกณฑ์การพิจารณาด้านการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ระดับคะแนน 1 มีการก าหนดระบบหรือเกณฑ์การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในตามแผนการตรวจสอบประจ าปีของหน่วยตรวจสอบภายในไว้อย่างชัดเจน 

ระดับคะแนน 2 มีการจัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเสนอศึกษาธิการ
จังหวัดครบถ้วนเป็นไปตามระบบหรือเกณฑ์การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานที่
ก าหนด 

ระดับคะแนน 3 มีการจัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่มีสาระส าคัญ
ครบถ้วน ได้แก่  
1. ผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจ าปี และ 
2. ประเด็นความเสี่ยงและการควบคุมที่มีนัยส าคัญ และ/หรือ 
3. ข้อตรวจพบที่ส าคัญ/โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด/การทุจริต/ความ

เสียหาย และ/หรือ 
4. ปัญหาอุปสรรคที่ท าให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่

ก าหนด   
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ระดับคะแนน 4 มีการจัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปีและพัฒนารูปแบบรายงาน
สรุปผลการปฏิบัติงานให้เข้าใจง่าย น่าสนใจ รวมทั้งเผยแพร่ส่วนที่เป็น
สาระส าคัญให้หน่วยรับตรวจ และผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 
6. เกณฑ์การพิจารณาด้านการวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 6.1 การปฏิบัติงานครอบคลุมกระบวนการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม 

ระดับคะแนน 1 มีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่มีการประเมินและให้ค าแนะน าที่เหมาะสม
ในการปรับปรุงกระบวนการก ากับดูแล เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น 
- เสริมสร้างจริยธรรมและคุณค่าให้เกิดภายในส่วนราชการ 
- ท าให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการของส่วนราชการมีประสิทธิผลและเจ้าหน้าที่
 ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบ 
- มีการสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงและการควบคุมภายในครอบคลุมหน่วยงาน
 ต่างๆ ภายในส่วนราชการ 
- มีการประสานงานและสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ตรวจสอบภายนอก 
 ผู้ตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหารของส่วนราชการ 

ระดับคะแนน 2 มีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่มีการประเมินความมีประสิทธิผลและ
สนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงของส่วนราชการ 
จากผลการประเมิน เช่น 
- วัตถุประสงค์ของหน่วยงานมีส่วนสนับสนุนและเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
 พันธกิจของส่วนราชการ 
- การระบุและประเมินความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ 
- การเลือกใช้แนวทางในการตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยเป็นไป
 ในทิศทางเดียวกับระดับความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้ 
- การสื่อสารข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ถูกตรวจพบ ทั้ ง
หน่วยงานอย่างทันเวลา 

ระดับคะแนน 3 มีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่มีการประเมินและช่วยสนับสนุนและส่งเสริม
ให้มีการควบคุมในเรื่องต่างๆ ที่เหมาะสมและเพียงพอ เช่น 
- ความถูกต้อง ครบถ้วน และความน่าเชื่อถือของข้อมูลสารสนเทศด้านการเงิน
 และการด าเนินงาน 
- ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 
- การดูแลรักษาทรัพย์สิน 
- การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย วิธีการปฏิบัติงาน 
 และข้อสัญญาต่างๆ 

ระดับคะแนน 4 มีการให้ข้อเสนอแนะที่หัวหน้าส่วนราชการสั่งการให้ปฏิบัติและหน่วยรับตรวจ
ยอมรับน าไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ปรับปรุงระบบงาน/
กระบวนการท างานครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน 

 



 
181 

 6.2 การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ระดับคะแนน 1 มีการจัดท าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบครบถ้วนทุกภารกิจงานตรวจสอบ

ตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 
ระดับคะแนน 2 มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ ดังนี้  

(1) มีองค์ประกอบครบถ้วนและสัมพันธ์กัน ประกอบด้วย 
  - วัตถุประสงค์ 
  - ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
  - การจัดสรรทรัพยากร 
  - แผนการปฏิบัติงานที่มีรายละเอียดของการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ในขั้นตอนต่างๆ ซึ่งระบุวิธีการในการคัดเลือกข้อมูล วิเคราะห์ ประเมินผล 
และบันทึกข้อมูลที่ได้รับในระหว่างการปฏิบัติงาน รวมทั้งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
(2) มีการให้ความเห็นชอบโดยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย โดยครบถ้วนทุกภารกิจงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
ประจ าปี 

ระดับคะแนน 3 มีการน าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบไปปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม 
โดยครบถ้วนทุกภารกิจงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 

ระดับคะแนน 4 มีการจัดท าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบปีปัจจุบัน โดยอาศัยข้อมูลจาก
ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบของปีก่อน 

 
 6.3 การปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม 

ระดับคะแนน 1 มีการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม โดยครบถ้วน 
ทุกภารกิจงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 

ระดับคะแนน 2 มีการสอบทานจากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน/ผู้ที่ ได้รับ
มอบหมายที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ เหมาะสม โดยครบถ้วน 
ทุกภารกิจงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 

ระดับคะแนน 3 มีการสื่อสารยืนยันถึงความเหมาะสมของวัตถุประสงค์  และขอบเขต 
การตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจก่อนเริ่มด าเนินการตรวจสอบ โดยครบถ้วน
ทุกภารกิจงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 

ระดับคะแนน 4 มีการน าผลการวิเคราะห์ และการสรุปข้อตรวจพบมาใช้ในการให้ข้อคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะ เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่อง/ปรับปรุงการปฏิบัติงาน/พัฒนา
องค์กรได ้
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7. เกณฑ์การพิจารณาด้านการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ระดับคะแนน 1 มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ดังนี้ 

1. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยครบถ้วนทุกภารกิจงาน
ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 

2. มีการเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบให้หนว่ยรับตรวจ 
โดยครบถ้วนทุกภารกิจงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 

ระดับคะแนน 2 มีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ดังนี้ 
1. มีองค์ประกอบครบถ้วน ประกอบด้วย 
 - วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
 - ขอบเขตการตรวจสอบ 
 - สรุปผลการตรวจสอบ (ผลการตรวจสอบ ความเสี่ยง/ผลกระทบและสาเหตุ) 
 - ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข 
ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ 
2. มีการจัดท าบทสรุปผู้บริหารเพ่ืออธิบายผลการตรวจสอบในภาพรวม ให้

ผู้บริหารสามารถให้ความส าคัญและมุ่งเน้นการปรับปรุงแก้ไขประเด็น 
ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นอันดับแรก 

ระดับคะแนน 3 มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบถูกต้อง เที่ยงธรรม ชัดเจน รัดกุม 
สร้างสรรค์ ครบถ้วน และทันเวลา (เสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน 2 เดือนนับจากวันตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผนการ
ตรวจสอบ) 

ระดับคะแนน 4 มีการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าเพ่ิมให้แก่ 
ส่วนราชการในภาพรวมโดยครอบคลุมหน่วยรับตรวจเป็นส่วนใหญ่ 

 
8. เกณฑ์การพิจารณาด้านการติดตามผลการตรวจสอบ 

ระดับคะแนน 1 มีการก าหนดระบบ/เกณฑ์การติดตามผลการตรวจสอบไว้อย่างเป็นรูปธรรม
ชัดเจน 

ระดับคะแนน 2 มีกระบวนการติดตามผลการตรวจสอบเป็นไปตามระบบ/เกณฑ์การติดตามผล
ที่ก าหนด 

ระดับคะแนน 3 มีการรายงานผลการติดตามผลการตรวจสอบเสนอหั วหน้ าส่ วนราชการ 
โดยครบถ้วนทุกภารกิจงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 
(รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบที่หัวหน้าส่วนราชการสั่งการภายใน 
เดือนกันยายน) 

ระดับคะแนน 4 มีการรายงานสรุปผลการปฏิบ ัต ิตามข้อเสนอแนะ พร้อมทั ้ง มีการ
วิเคราะห์ ในภาพรวม เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาองค์กรเสนอต่อหัวหน้ า
ส่วนราชการ 

 
 



 
183 

การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
  ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ภาครัฐก าหนดให้ หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ต้องท าการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในขณะเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ของ ส านักงาน กพร. ก าหนดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ด้วยเหตุนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จึงต้องท าการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เสนอรายงานต่อศึกษาธิการจังหวัด แล้วส่งส าเนารายงานให้
กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  แบบส ารวจ ดังแนบ  ตัวอย่างการรายงานในภาคผนวก ข 
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- ตัวอย่าง - 
แบบสอบถาม  

ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความคาดหวังของผู้รับบริการ 
ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ.................................. 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ...................... 
 

ค าชี้แจง 

 1. แบบสอบถามชุดนี้จัดท าขึ้นเพ่ือส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการที่มี 
ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ................ 
เพ่ือน าผลส ารวจที่ได้ไปพัฒนา/ปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ............... ซึ่งค าตอบของท่านจะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาถึงปัจจัยด้านต่างๆ 
ในการพัฒนา /ปรับปรุงงาน  
  ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานที่รับการตรวจสอบ หรือให้ค าปรึกษา
จากหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 2. โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับค าตอบของท่าน หรือเติมข้อความลงใน
ช่องว่าง โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 7 ส่วน ประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อหน่วยตรวจสอบภายใน 
 ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อกระบวนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 
 ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
 ส่วนที่ 5 ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกของการตรวจสอบภายใน 
 ส่วนที่ 6 ความพึงพอใจต่อคุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบ 
 ส่วนที่ 7 ความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการด้านต่างๆ 
 ส่วนที่ 8 ความคาดหวังต่อการให้บริการ 
 3. เมื่อท่านตอบแบบสอบถามฉบับนี้แล้ว กรุณาส่งทางไปรษณีย์ถึงหน่วยตรวจสอบภายใน 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ........................................................ เลขที ่.......................................................................... หรือ
ทางโทรสารหมายเลข ............................................ ภายในวันที่ ........................................................ 

 จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดตอบแบบสอบถามนี้ตามความเป็นจริง ค าตอบของ
ท่านจะไม่มีผลกระทบต่อท่านเป็นส่วนตัวและไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานของท่านแต่อย่างใด 

 
 ขอบพระคุณอย่างสูง 

       หนว่ยตรวจสอบภายใน              
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ................... 
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แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ของหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ..... 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ต าแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม 

    ผู้บริหาร 

    หัวหน้างาน 

    ผู้ปฏิบัติงาน 

ส่วนที่  2  -  6  เป็นการประเมินความพึงพอใจ  โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 5  =  มากที่สุด   4  = มาก   3  =  ปานกลาง   2  =  น้อย   1  = น้อยท่ีสุด 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจในภาพรวมต่อหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ............ 

สิ่งท่ีประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
5 4 3 2 1 

1. ภาพลักษณ์ของหน่วยตรวจสอบภายใน 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

      

2. ความพึงใจที่มีต่อสัมพันธภาพของหน่วย
ตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกับหน่วยรับตรวจ 

      

3. การมี มนุ ษยสั มพั นธ์ ในการติ ดต่ อ
ประสานงานกับหน่วยรับตรวจ 

      

4. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายในในช่องทางต่างๆ 

      

 
ส่วนที่ 3  ความพึงพอใจต่อกระบวนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 

สิ่งท่ีประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
5 4 3 2 1 

1. ผู้ตรวจสอบมีการอธิบายขอบเขต และ
วัตถุประสงค์การตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน 

      

2. การตรวจสอบส่งผลกระทบต่อการท างาน
ของบุคลากรในระดับที่เหมาะสม 

      

3. ประเภทและปริ มาณ ของข้ อมู ลที่ 
ผู้ตรวจสอบขอมีความสมเหตุสมผล 

      

4. ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีความ
เหมาะสม 
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สิ่งท่ีประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
5 4 3 2 1 

5. การปฏิบัติงานตรวจสอบได้ครอบคลุม
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงและส าคัญ 

      

6. การมีส่วนร่วมในการช่วยหน่วยรับตรวจ
แก้ไขปัญหาให้การปฏิบัติงานมีความ
ครบถ้วนสมบูรณ ์

      

7. การให้ค าแนะน า ค าปรึกษา เกี่ยวกับเรื่อง
ที่ตรวจสอบ รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เหมาะสม 

      

8. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน 

      

 
ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจต่อผู้ตรวจสอบภายใน 

สิ่งท่ีประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
5 4 3 2 1 

1. ผู้ตรวจสอบมีความรู้และความเชี่ยวชาญ 
ในวิชาชีพการตรวจสอบ 

      

2. ผู้ตรวจสอบมีอัธยาศัยดี  สุขุม  รอบคอบรู้จัก
กาลเทศะ  สุภาพ  อ่อนโยน  (บุคลิกภาพที่
เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่) 

      

3. ผู้ตรวจสอบมีทักษะในการสื่อสารที่ชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ 

      

4. ผู้ตรวจสอบมีแนวคิดในเชิงบวกและสร้างสรรค์       
5. ผู้ตรวจสอบมีความอิสระและเป็นกลาง       
 

ส่วนที ่5  ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกของการตรวจสอบภายใน 

สิ่งท่ีประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
5 4 3 2 1 

1. แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบที่
ผู้ตรวจสอบภายในใช้ในการปฏิบัติงาน
ครอบคลุม ครบถ้วน และชัดเจนตาม
ประเด็นที่เป็นความเสี่ยง 

      

2. มีช่องทางที่ง่ายต่อการติดต่อประสานงาน
การตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบภายใน 
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ส่วนที ่6 ความพึงพอใจต่อคุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบ 

สิ่งท่ีประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
5 4 3 2 1 

1. การรายงานผลเป็นไปอย่างรวดเร็วและ
เหมาะสม 

      

2. ประเด็ นที่ ตรวจพบมี การชี้ แจงและ
รายงานอย่างถูกต้อง 

      

3. ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานมีความถูกต้อง
เชื่อถือได้ 

      

4. ข้อเสนอแนะที่ปรากฏในรายงานเป็น
ประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้ 

      

5. รายงานการตรวจสอบมีเนื้อความที่กระชับ 
ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

      

 
ส่วนที่ 7 การประเมินความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการด้านต่างๆ 
7.1 ความไม่พึงพอใจต่อกระบวนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 
............................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................. ............................................................. 
............................................................................................................................. ................................. 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง
..................................................................................................................................... ......................... 
......................................................................................................... ..................................................... 
............................................................................................................................. ................................. 

7.2 ความไม่พึงพอใจต่อผู้ตรวจสอบภายใน 
................................................................................................................................... ........................... 
....................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. ................................. 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง
........................................................................................................................................... ................... 
............................................................................................................... ............................................... 
............................................................................................................................. ................................. 
 
 



 
188 

7.3 ความไม่พึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 
.................................................................................................................................... .......................... 
........................................................................................................ ...................................................... 
............................................................................................................................. ................................. 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง
............................................................................................................................................ .................. 
................................................................................................................ .............................................. 
............................................................................................................................. ................................. 
7.4 ความไม่พึงพอใจต่อคุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบ 
............................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................. ............................................................. 
............................................................................................................................. ................................. 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง
............................................................................................................................. ................................. 
....................................................................... .......................................................................................  
............................................................................................................................. ................................. 
 
ส่วนที่ 8 ความคาดหวังต่อการให้บริการ 
............................................................................................................................. ................................. 
.................................................................... ..........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................. 
 
 
 

ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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- ตัวอย่าง - 
แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ ........................................... 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ......... 
 
ค าชี้แจง 

 1. แบบสอบถามชุดนี้จัดท าขึ้นเพ่ือส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพ่ือทราบว่าบุคลากรที่ได้รับข้อแนะน า ข้อเสนอแนะ น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จะน าผลส ารวจที่ได้ไปพัฒนา/
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับบริการจากผู้รับตรวจ  เช่น ถ้าหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ศธจ. ตรวจสอบการเงิน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ครูหรือบุคลากรที่ใช้บริการของกลุ่มการเงิน 
เป็นต้น 
 2. โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับค าตอบของท่าน หรือเติมข้อความ 
ลงในช่องว่าง โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 การประเมินความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน 
 ส่วนที่ 3 การประเมินความไม่พึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ส่วนที่ 4 ความคาดหวังต่อการให้บริการ 
 3. เมื่อท่านตอบแบบสอบถามฉบับนี้แล้ว กรุณาส่งทางไปรษณีย์ถึงหน่วยตรวจสอบภายใน 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด......................เลขที่..............................................หรือทางโทรสาร
หมายเลข...............................................ภายในวันที่.............................................  

 จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดตอบแบบสอบถามนี้ตามความเป็นจริง ค าตอบของท่าน
จะไม่มีผลกระทบต่อท่านเป็นส่วนตัวและไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานของท่านแต่อย่างใด 

 
 ขอบพระคุณอย่างสูง 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ................ 

 
 
 
 
 
 
 



 
190 

แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ของหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ........... 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ต าแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  คร ู

  บุคลากรทางการศึกษา 

ส่วนที่ 2 เป็นการประเมินความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน  โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

 5  =  มากที่สุด   4  = มาก   3  =  ปานกลาง   2  =  น้อย   1  = น้อยท่ีสุด 
 

สิ่งท่ีประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
5 4 3 2 1 

1. ท่ านเห็ นว่ าหน่ วยงานท่ านจะมี การ
ควบคุมการเงิน ดีขึ้น 

      

2. ท่านมั่นใจว่าหน่วยงานท่านจะมี การ
ควบคุมทรัพย์สินดีขึ้น 

      

3. ท่ านเห็ นว่ าเจ้ าหน้ าที่ ในหน่ วยงาน 
ของท่านมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
เรื่องการเงินและการใช้จ่ายงบประมาณ 
เพ่ิมมากขึ้น 

      

4. ท่านเห็นว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

      

 
ส่วนที ่3 ความคาดหวังต่อการให้บริการ 
............................................................................................................................. ................................. 
............................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................. ............................................................. 
 

ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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การจัดส่งข้อมูลเพื่อการประเมินผล 
 ให้หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จัดส่งข้อมูลถึงกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียดและ
ระยะเวลาที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับ ด้าน ข้อมูล ระยะเวลาจัดส่ง 
1 โครงสร้างและสายการรายงาน - กรอบคุณธรรม 

- บันทึกเสนอศึกษาธิการจังหวัด 
ตามหนังสือสั่งการ 

2 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน - กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
- บันทึกเสนอศึกษาธิการจังหวัด 

ตามหนังสือสั่งการ 

3 การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการ
วางแผน 

บัญ ชีความ เสี่ ย ง และเอกสาร
สรุปผลการประเมินความเสี่ยงเพ่ือ
การวางแผน 

ตามหนังสือสั่งการ 

4 การวางแผนตรวจสอบ - แผนการตรวจสอบประจ าปี 
- แผนการตรวจสอบระยะยาว 
- บันทึกเสนอศึกษาธิการจังหวัด 

ตามหนังสือสั่งการ 

5 การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน 

- รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 
ตามแผนการตรวจสอบ 
- บันทึกเสนอศึกษาธิการจังหวัด 

ตามหนังสือสั่งการ 

6 การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ - แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
- แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ตามหนังสือสั่งการ 

7 การรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ 

- รายงานผลการตรวจสอบ 
- บันทึกเสนอศึกษาธิการจังหวัด 

ตามหนังสือสั่งการ 

8 การติดตามผลการตรวจสอบ - รายงานผลการติดตาม 
- บันทึกเสนอศึกษาธิการจังหวัด 

ตามหนังสือสั่งการ 
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ภาคผนวก ก 

รายชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 





 
(5) 

หน่วยงานในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ส านักงาน กศน. จังหวัด จ านวน 77 แห่ง 

สถาบัน กศน. ภาคจ านวน 5 แห่ง 
1. สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ(จังหวัดล าปาง) 
2. สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้(จังหวัดสงขลา) 
3. สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(จังหวัดอุบลราชธานี) 
4. สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง(จังหวัดราชบุรี) 
5.  สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก(จังหวัดระยอง) 

ศูนย์วิทยาสตร์เพื่อการศึกษา จ านวน 16 แห่ง 
1. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี 
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น 
3. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาตรัง 
4. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
5. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครราชสีมา 
6. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครศรีธรรมราช 
7. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ 
8. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาล าปาง 
9. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาสระแก้ว 
10. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาสมุทรสาคร 
11. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษายะลา 
12. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาอุบลราชธานี 
13. ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด 
14. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาพิษณุโลก 
15. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครพนม 
16. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานราธิวาส 

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจ านวน 9 แห่ง 
1. ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรงพระคุณ” 
2. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
3. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย 
4. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร 
5. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี 
6. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร 
7. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว 
8. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์ 
9. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์ 

หมายเหตุ : ข้อมูลจากเว็บไซต์ของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
(www.nfe.go.th)
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รายชื่อวิทยาลัยชุมชน 
จ านวน 20 แห่ง 

 
1. วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 2. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
3. วิทยาลัยชุมชนตาก 4. วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 
5. วิทยาลัยชุมชนแพร่ 6. วิทยาลัยชุมชนน่าน 
7. วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 8. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 
9. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 10. วิทยาลัยชุมชนตราด 
11. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภู 12. วิทยาลัยชุมชนยโสธร 
13. วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 14. วิทยาลัยชุมชนระนอง 
15. วิทยาลัยชุมชนพังงา 16. วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
17. วิทยาลัยชุมชนสตูล 18. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
19. วิทยาลัยชุมชนยะลา 20. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 
หมายเหตุ : ข้อมูลจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน www.bcca.go.th  

http://www.bcca.go.th/
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มหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
จ านวน 57 แห่ง ประกอบด้วย 

 

มหาวิทยาลัยท่ีมี พ.ร.บ. เฉพาะ จ านวน 10 แห่ง 
1. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 6. มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2. มหาวิทยาลัยนครพนม 7. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
3. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 8. มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
4. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
5. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  10. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน 38 แห่ง 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 20. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 21. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 22. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 23. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 24. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ 25. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 26. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 27. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 28. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 29. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
11. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 30. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
12. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 31. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 32. มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 33. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 34. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
16. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 35. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
17. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 36. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
18. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 37. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
19. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 38. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ านวน 9 แห่ง 
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
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ประเภทของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ประเภทสถานศึกษา จ านวนสถานศึกษา (แห่ง) 
1. วิทยาลัยเทคนิค 131 
2. วิทยาลัยการอาชีพ 135 
3. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและท่องเที่ยว 4 
4. วิทยาลัยพาณิชยการ 5 
5. วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม  2  
6. วิทยาลัยสารพัดช่าง 51 
7. วิทยาลัยอาชีวศึกษา 38 
8. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ 9 
9. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 43 
10. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง 43 
11. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ 3 
12. วิทยาลัยประมง 3 
13. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 1 
14. วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมง 1 
15. วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุสามเณร 1 

หมายเหตุ  : ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก าลังคนอาชีวศกึษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ภาคผนวก ข 

ตัวอย่างรายงานในภาคผนวก 
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สารบัญ 

 หน้า 
 
บทที่  1 บทน า 
 หลักการและเหตุผล 1 
 วัตถุประสงค์ของการส ารวจ 1 
 ขอบเขตของการส ารวจ 2 
 วิธีด าเนินการ 2 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 4 
 

บทที่  2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลผู้รับบริการ 5 
 -  ส่วนที่  1  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 5 
 -  ส่วนที่  2  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 5 
 -  ส่วนที่  3  ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ 9 
 -  ส่วนที่  4  ความคาดหวังของผู้รับบริการ 10 
 การวิเคราะห์ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 11 
 -  ส่วนที่  1  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 11 
 -  ส่วนที่  2  ความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 11 
 -  ส่วนที่  3  ความไม่พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 12 
 -  ส่วนที่  4  ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 12 
 

บทที่  3 สรุปผลและแนวทางการพัฒนา 13 
 

ภาคผนวก 
 -  แบบส ารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความคาดหวังของผู้รับบริการ 18 
  ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
 - แบบส ารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 23 
  ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
  



 
บทที่ 1 
บทน า 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาระบบราชการเป็นภารกิจที่ส าคัญอย่างยิ่งในอันที่จะช่วยให้ระบบการบริหาร
ราชการมีประสิทธิภาพ  ซึ่งสังคมคาดหวังว่าภาคราชการจะเป็นกลไกส าคัญในการน านโยบายไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุ้มค่า รวดเร็ว เป็นที่ยอมรับของประชาชน การ
พัฒนาระบบราชการจึงเป็นภารกิจส าคัญที่จะต้องด าเนินการให้เป็นรูปธรรมต่อเนื่องและจริงจัง 
ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของประชาชน โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
ในช่วงระยะปี พ.ศ. 2556 – 2561  จ านวน 3 หัวข้อ  7 ประเด็น  คือ 
 ยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
 1. การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน 
 2. การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ 
 3. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 4. การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
 พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 5. การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน ระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
 6. การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการ
แผ่นดิน 
 ก้าวสู่สากล 
 7. การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
 ในการนี้ กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ ความไม่
พึงพอใจ และความคาดหวังต่อการให้บริการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือน าข้อมูล 
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ที่ได้จากการส ารวจไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการส ารวจ 
 1. เพ่ือส ารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความคาดหวังของผู้รับบริการต่อการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ในประเด็นหลัก 5 ด้าน  คือ 
ด้านภาพรวมต่อกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบภายใน ด้านเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านคุณภาพของ
รายงานผลการตรวจสอบ 
 2. เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ในประเด็นเรื่องผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานเมื่อได้รับ
ข้อแนะน า/ข้อเสนอแนะจากกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
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 3. เพ่ือส ารวจความไม่พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน คือ ด้านกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ด้านเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน และด้าน
คุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบ 
 4. เพ่ือสอบถามความคาดหวังต่อการให้บริการ เพ่ือพัฒนางานของกลุ่มตรวจสอบ
ภายในระดับกระทรวง 
3.  ขอบเขตของการส ารวจ 
 3.1 งานบริการที่ส ารวจเป็นงานตามพันธกิจหลักของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับ
กระทรวง คือ  งานตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง  โดยเน้นการส ารวจความ
พึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความคาดหวังในภาพรวม 
 3.2 ประเด็นหลักท่ีท าการส ารวจ ประกอบด้วย 
  3.2.1 ผู้รับบริการ 
  ความพึงพอใจ ในภาพรวมต่อกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
     ความพึงพอใจ และความไม่ พึงพอใจ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 
     ความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจ ด้านเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
     ความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

     ความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจ ต่อคุณภาพของรายงานผลการ
ตรวจสอบ 

     ความคาดหวังต่อการให้บริการ 
  3.2.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
     ความคิดเห็นในผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
     ความไม่พึงพอใจ ด้านกระบวนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 
     ความไม่พึงพอใจ ด้านเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
     ความไม่พึงพอใจ ต่อคุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบ 
     ความคาดหวังต่อการให้บริการ 
 
4.  วิธีด าเนินการ 
 4.1 วิธีการส ารวจ 
  ในการส ารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความคาดหวัง ของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการให้บริการของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง  ใช้วิธีการส ารวจ
โดยจัดส่งแบบสอบถามให้ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 4.2 การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มผู้รับบริการ  ได้แก่  ผู้รับบริการของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
ตามพันธกิจ ได้แก่ ผู้บริหาร /หัวหน้างาน/ผู้ปฏิบัติงานด้านแผน/งบประมาณ 
  กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ได้แก่  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับ
กระทรวง ได้แก่ อาจารย์/บุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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 4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจ 
 การส ารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความคาดหวัง ของผู้รับบริการ และ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการให้บริการของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ใช้แบบสอบถามความ 
พึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล  ดังนี้ 

 4.3.1 ผู้รับบริการ 
    ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ต าแหน่งของผู้ตอบ
แบบสอบถาม    
    ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านต่างๆ 5 ด้าน คือ ความพึง
พอใจในภาพรวมต่อกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน  ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  ความพึงพอใจต่อสิ่ง
อ านวยความสะดวกของการตรวจสอบภายใน  และความพึงพอใจต่อคุณภาพของรายงานผลการ
ตรวจสอบ 
    ส่วนที่ 3 ความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการด้านต่างๆ 4 ด้าน คือ ความไม่
พึงพอใจต่อกระบวนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน  ความไม่พึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
ความไม่พึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก  ความไม่พึงพอใจต่อคุณภาพของรายงานผลการ
ตรวจสอบ โดยเป็นค าถามปลายเปิด 
    ส่วนที่ 4 ความคาดหวังต่อการให้บริการ โดยเป็นค าถามปลายเปิด 

 4.3.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ต าแหน่งของผู้ตอบ
แบบสอบถาม     
    ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นในผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
    ส่วนที่  3 ความไม่พึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ด้าน
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ด้านเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน และด้านคุณภาพของ
รายงานผลการตรวจสอบ โดยเป็นค าถามปลายเปิด 
    ส่วนที่ 4 ความคาดหวังต่อการให้บริการ โดยเป็นค าถามปลายเปิด 
 4.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ด าเนินการจัดส่งแบบสอบถามให้แก่ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลังจากที่
คณะผู้ตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ด าเนินการตรวจสอบเชิงบูรณาการ 
ณ สถานที่ตั้งของหน่วยรับบริการ ตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557 
 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามน ามาลงรหัสและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์
โปรแกรมส าเร็จรูป หาค่าต่างๆ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation : SD) 
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  วิธีการประมวลผลความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านต่างๆ ได้ก าหนดเกณฑ์ในการ
วัดตามระบบ Likert Scales แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดช่วงคะแนน ดังนี้ 

 

คะแนน ช่วงคะแนน ระดับความคิดเห็น 
5 4.21 – 5.00 พึงพอใจมากที่สุด 
4 3.41  - 4.20 พึงพอใจมาก 
3 2.61 – 3.40 พึงพอใจปานกลาง 
2 1.81 – 2.60 พึงพอใจน้อย 
1 1.00 – 1.80 พึงพอใจน้อยที่สุด 

 
5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 5.1 ท าให้ทราบระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการ
ให้บริการของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ในด้านต่างๆ 
 5.2 ท าให้ทราบความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการ
ให้บริการของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ในด้านต่างๆ 
 5.3 น าข้อมูล ข้อคิดเห็น ความคาดหวัง ข้อเสนอแนะ ที่ได้จากการส ารวจไปพัฒนา
ปรับปรุง แก้ไข ให้การบริการดียิ่งขึ้น 
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บทที่ 2 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลผู้รับบริการ 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางท่ี  1  แสดงรายละเอียดต าแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ต าแหน่ง 
ผู้รับบริการ 

จ านวน ร้อยละ 

ผู้บริหาร 7 30.43 

หัวหน้างาน 10 43.48 

ผู้ปฏิบัติงาน 6 26.09 

รวม 23 100.00 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้รับบริการที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 23 คน ส่วนใหญ่เป็นหัวหน้างาน 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 43.48 รองลงมาเป็นผู้บริหาร จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 30.43 
และผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 26.09 
 

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

ตารางท่ี  2  แสดงรายละเอียดความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยรวม 
 

ประเด็น 
ผู้รับบริการ 

 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ 

1.  ความพึงพอใจในภาพรวมต่อ 
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 

4.25 0.71 มากที่สุด 85.00 

2.  ความพึงพอใจต่อกระบวนการปฏิบัติงาน 
การตรวจสอบภายใน 

4.10 0.76 มาก 82.00 

3.  ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 4.46 0.66 มากที่สุด 89.20 

4.  ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 
ของการตรวจสอบภายใน 

4.20 0.61 มาก 84.00 

5.  ความพึงพอใจต่อคุณภาพของรายงานผล 
การตรวจสอบ 

4.40 0.65 มากที่สุด 88.00 

รวม 4.28 0.68 มากที่สุด 85.60 
 

x
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 จากตารางที่  2  พบว่า ผู้ รับบริการมีความพึ งพอใจต่ อการให้ บริการของ 
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ในภาพรวม 5 ด้าน คือ ด้านภาพรวมของกลุ่มตรวจสอบภายใน
ระดับกระทรวง ด้านกระบวนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ด้านเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกของการตรวจสอบภายใน และด้านคุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบ  
อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.28 คิดเป็นร้อยละ 85.60) โดยผู้รับบริการพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้าน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.46 คิดเป็นร้อยละ 89.20) รองลงมา คือ ด้าน
คุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบ อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.40 คิดเป็นร้อยละ 88.00) ด้าน
ภาพรวมของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.25 คิดเป็นร้อยละ 
85.00) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกของการตรวจสอบภายใน อยู่ในระดับมาก (= 4.20 คิดเป็นร้อยละ 
84.00) และด้านกระบวนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน อยู่ในระดับมาก ( x = 4.10 คิดเป็น
ร้อยละ 82.00) 
 

ตารางที่  3  แสดงรายละเอียดความพึงพอใจในภาพรวมต่อกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
  

ประเด็น 
ผู้รับบริการ 

 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ 

1. ภาพลักษณ์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน 
ระดับกระทรวง 

4.26 0.54 มากทีสุ่ด 85.20 

2. ความพึงใจที่มีต่อสัมพันธภาพของกลุ่มตรวจสอบ
ภายในระดับกระทรวงกับหน่วยรับตรวจ 

4.26 0.69 มากที่สุด 85.20 

3. การมีมนุษยสัมพันธ์ในการติดต่อประสานงาน 
กับหน่วยรับตรวจ 

4.43 0.73 มากที่สุด 88.60 

4. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ 
การตรวจสอบภายในในช่องทางต่าง ๆ 

4.04 0.88 มาก 80.80 

รวม 4.25 0.71 มากที่สุด 85.00 
 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อกลุ่มตรวจสอบภายในระดับ
กระทรวง อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.25 คิดเป็นร้อยละ 85.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นค าถาม 
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก พบว่า การมีมนุษยสัมพันธ์ในการติดต่อประสานงาน
กับหน่วยรับตรวจ อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.43 คิดเป็นร้อยละ 88.60) รองลงมา คือ ภาพลักษณ์
และสัมพันธภาพของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงกับหน่วยรับตรวจ อยู่ในระดับมากที่สุด 
( x = 4.26 คิดเป็นร้อยละ 85.20) และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
ในช่องทางต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก ( x = 4.04 คิดเป็นร้อยละ 80.80) 
 
 
 
 

x
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ตารางท่ี  4  แสดงรายละเอียดความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 
 

ประเด็น 
ผู้รับบริการ 

 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ 

1. ผู้ตรวจสอบมีการอธิบายขอบเขตและ
วัตถุประสงค์การตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน 

4.39 0.66 มากที่สุด 87.80 

2. การตรวจสอบส่งผลกระทบต่อการท างาน 
ของบุคลากรในระดับที่เหมาะสม 

3.83 1.11 มาก 76.60 

3. ประเภทและปริมาณของข้อมูลที่ผู้ตรวจสอบ 
ขอมีความสมเหตุสมผล 

4.09 0.67 มาก 81.80 

4. ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสม 4.17 0.94 มาก 83.40 

5. การปฏิบัติงานตรวจสอบได้ครอบคลุมกิจกรรม 
ที่มีความเสี่ยงและส าคัญ 

4.04 0.64 มาก 80.80 

6. การมีส่วนร่วมในการช่วยหน่วยรับตรวจแก้ไข
ปัญหาให้การปฏิบัติงานมีความครบถ้วนสมบูรณ์ 

3.96 0.64 มาก 79.20 

7. การให้ค าแนะนา ค าปรึกษา เกี่ยวกับเรื่องที่
ตรวจสอบ รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เหมาะสม 

3.96 0.71 มาก 79.20 

8. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน 

4.35 0.71 มากที่สุด 87.00 

รวม 4.10 0.76 มาก 82.00 
 

 จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการปฏิบัติงานการตรวจสอบ
ภายใน อยู่ในระดับมาก ( x = 4.10 คิดเป็นร้อยละ 82.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นค าถาม  
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก พบว่า ผู้ตรวจสอบมีการอธิบายขอบเขตและ
วัตถุประสงค์การตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.39 คิดเป็นร้อยละ 87.80) 
รองลงมา คือ ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน  
อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.35 คิดเป็นร้อยละ 87.00) และระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสม 
อยู่ในระดับมาก ( x = 4.17 คิดเป็นร้อยละ 83.40) 
 
 
 
 
 
 
 
 

x
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ตารางท่ี  5  แสดงรายละเอียดความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
 

ประเด็น 
ผู้รับบริการ 

 
S.D. 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ 

1. ผู้ตรวจสอบมีความรู้และความเชี่ยวชาญ 
ในวิชาชีพการตรวจสอบ 

4.39 0.58 มากที่สุด 87.80 

2. ผู้ตรวจสอบมีอัธยาศัยดี  สขุุม  รอบคอบ รู้จัก
กาลเทศะ  สุภาพ  อ่อนโยน  (บุคลิกภาพที่
เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่) 

4.57 0.66 มากที่สุด 91.40 

3. ผู้ตรวจสอบมีทักษะในการสื่อสารที่ชัดเจน 
และมีประสิทธิภาพ 

4.35 0.71 มากที่สุด 87.00 

4. ผู้ตรวจสอบมีแนวคิดในเชิงบวกและสร้างสรรค์ 4.43 0.66 มากที่สุด 88.60 

5. ผู้ตรวจสอบมีความอิสระและเป็นกลาง 4.57 0.66 มากที่สุด 91.40 

รวม 4.46 0.66 มากที่สุด 89.20 
 

 จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  
อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.46 คิดเป็นร้อยละ 89.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นค าถาม  
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก พบว่า ผู้ตรวจสอบมีอัธยาศัยดี  สุขุม  รอบคอบ 
รู้จักกาลเทศะ  สุภาพ  อ่อนโยน และมีความอิสระเป็นกลาง  อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.57 คิดเป็น
ร้อยละ 91.40) รองลงมา คือ ผู้ตรวจสอบมีแนวคิดในเชิงบวกและสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมากที่สุด 
( x = 4.43 คิดเป็นร้อยละ 88.60) และผู้ตรวจสอบมีความรู้และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
การตรวจสอบ อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.39 คิดเป็นร้อยละ 87.80) 
 

ตารางที่  6  แสดงรายละเอียดความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อสิ่งอ านวยความสะดวกของการตรวจสอบภายใน 
 

ประเด็น 
ผู้รับบริการ 

ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ 

1. แนวทาง การปฏิบัติงานตรวจสอบที่ผู้ตรวจสอบ
ภายในใช้ในการปฏิบัติงานครอบคลุม ครบถ้วน และ
ชัดเจนตามประเด็นที่เป็นความเสี่ยง 

4.09 0.51 มาก 81.80 

2. มีช่องทางที่ง่ายต่อการติดต่อประสานงานการ
ตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบภายใน 

4.30 0.70 มากที่สุด 86.00 

รวม 4.20 0.61 มาก 84.00 
 
 
 

x
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 จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกของ 
การตรวจสอบภายใน อยู่ในระดับมาก ( x = 4.20 คิดเป็นร้อยละ 84.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นค าถาม 
พบว่า มีช่องทางที่ง่ายต่อการติดต่อประสานงานการตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ในระดับมากที่สุด 
( x = 4.30 คิดเป็นร้อยละ 86.00) รองลงมา คือ แนวทาง การปฏิบัติงานตรวจสอบที่ผู้ตรวจสอบภายใน 
ใช้ในการปฏิบัติงานครอบคลุม ครบถ้วน และชัดเจนตามประเด็นที่เป็นความเสี่ยง อยู่ในระดับมาก ( x = 4.09 
คิดเป็นร้อยละ 81.80) 
 

ตารางที่  7  แสดงรายละเอียดความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบ 
 

การให้บริการ 
ผู้รับบริการ 

 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ 

1. การรายงานผลเป็นไปอย่างรวดเร็วและเหมาะสม 4.30 0.70 มากที่สุด 86.09 

2. ประเด็นที่ตรวจพบมีการชี้แจงและรายงาน 
อย่างถูกต้อง 

4.30 0.63 มากทีสุ่ด 86.09 

3. ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานมีความถูกต้อง 
เชื่อถือได้ 

4.48 0.59 มากที่สุด 89.57 

4. ข้อเสนอแนะที่ปรากฏในรายงานเป็นประโยชน์
และสามารถปฏิบัติได้ 

4.48 0.67 มากที่สุด 89.57 

5. รายงานการตรวจสอบมีเนื้อความที่กระชับ 
ชัดเจน และเข้าใจง่าย 

4.43 0.66 มากทีสุ่ด 88.70 

รวม 4.40 0.65 มากที่สุด 88.00 
 

 จากตารางที่ 7 พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบ 
อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.40 คิดเป็นร้อยละ 88.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นค าถาม  
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก พบว่า ข้อมูล/ข้อเสนอแนะที่ปรากฏในรายงาน 
มีความถูกต้อง เชื่อถือได้เป็นประโยชน์ และสามารถปฏิบัติได้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.48 คิดเป็น
ร้อยละ 89.57) รองลงมา คือ รายงานการตรวจสอบมีเนื้อความที่กระชับ ชัดเจน และเข้าใจง่าย อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ( x = 4.43 คิดเป็นร้อยละ 88.70) และประเด็นที่ตรวจพบมีการชี้แจงและรายงานผล
เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.30 คิดเป็นร้อยละ 86.09) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x
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ส่วนที่  3  ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

ตารางท่ี  8  แสดงรายละเอียดความไม่พึงพอใจ  และข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ 
 

ด้าน ประเด็น 
จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 

ด้านกระบวนการ - - - 
ปฏิบัติงานการตรวจสอบ - ขาดกระบวนการในการติดตาม 1 4.35 
ภายใน    
 รวม 1 4.35 
ด้านเจ้าหน้าที ่ - - - 
ตรวจสอบภายใน    
    
 รวม - - 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก - การเผยแพร่ข้อมูล/ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของ  1 4.35 
ของการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง บางครั้ง   
 ไม่สามารถเข้าค้นหา/สืบค้นข้อมูลได้   
    
    
 รวม 1 4.35 
ด้านคุณภาพของ - - - 
รายงานผลการตรวจสอบ    
    
    
 รวม - - 

 

 จากตารางที่ 8 พบว่า ผู้รับบริการมีความไม่พึงพอใจและข้อเสนอแนะต่อการให้บริการ
ของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ในด้านกระบวนการปฏิบัติงานการตรวจสอบ และด้าน 
สิ่งอ านวยความสะดวก จ านวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.35 
 

ส่วนที่  4  ความคาดหวังต่อการให้บริการของผู้รับบริการ 
 

1. เพ่ิมการอบรมด้านตรวจสอบกลยุทธ์ กับด้านสารสนเทศให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน  
ที่ก ากับดูแล เพ่ือให้การตรวจสอบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2. ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบในการหาข้อสังเกต ข้อผิดพลาดเพ่ือแก้ไขปัญหา 
ได้ทันท่วงท ี

3. ควรมีการตรวจสอบปีละ 2 ครั้ง 
4. กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ควรจะเป็นพ่ีเลี้ยงให้กลุ่มตรวจสอบภายใน

ของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีอย่างนี้ต่อไป 
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2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางท่ี  9  แสดงรายละเอียดต าแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ต าแหน่ง 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

จ านวน ร้อยละ 

อาจารย์ 1 4.35 

บุคลากรทางการศึกษา 22 95.65 

รวม 23 100.00 
 

 จากตารางที่ 9 พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 23 คน ส่วนใหญ่ 
เป็นบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 95.65 รองลงมาเป็นอาจารย์ จ านวน 1 คน  
คิดเป็นร้อยละ 4.35  
 

ส่วนที่  2  ความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ตารางท่ี  10  แสดงรายละเอียดความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในการปฏิบัติงาน 
  

ประเด็น 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ 

1. ท่านเห็นว่าหน่วยงานท่านจะมีระบบการควบคุม
ด้านงบประมาณดีขึ้น 

3.91 0.60 มาก 78.20 

2. ท่านมั่นใจว่าหน่วยงานท่านจะมีระบบการ
ปฏิบัติงานด้านแผนงานและงบประมาณดีข้ึน 

4.00 0.67 มาก 80.00 

3. ท่านเห็นว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน 
มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับเรื่องแผนงานและ
งบประมาณเพ่ิมมากข้ึน 

3.96 0.71 มาก 79.20 

4. ท่านเห็นว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ถูกต้องและ 
มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

4.04 0.71 มาก 80.80 

รวม 3.98 0.67 มาก 79.60 
 

 จากตารางที่ 10 พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความคิดเห็น/ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงาน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( x = 3.98 คิดเป็นร้อยละ 79.60) เมื่อพิจารณา 
เป็นรายประเด็นค าถาม โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก พบว่า เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น อยู่ในระดับมาก ( x = 4.04 คิดเป็นร้อยละ 80.80) รองลงมา 

x
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คือ หน่วยงานจะมีระบบการปฏิบัติงานด้านแผนงานและงบประมาณดีขึ้น อยู่ในระดับมาก ( x = 4.00 
คิดเป็นร้อยละ 80.00) และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องแผนงานและ
งบประมาณเพ่ิมมากขึ้น อยู่ในระดับมาก ( x = 3.96 คิดเป็นร้อยละ 79.20) 
 
ส่วนที่  3  ความไม่พึงพอใจ และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- ไม่มี – 
 

ส่วนที่  4  ความคาดหวังต่อการให้บริการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

 1. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสามารถให้ค าแนะน าและบริการที่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างานและก่อให้เกิดประสิทธิผล 
 2. ควรปรับการรายงานโดยแยกการรายงานให้เห็นเป็นภาพเฉพาะของแต่ละหน่วยรับตรวจ 
เพ่ือหน่วยรับตรวจจะได้ทราบข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะในส่วนของตนได้อย่างรวดเร็ว 
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บทที่ 3 

สรุปผลและแนวทางการพัฒนา 
 
 กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ได้ด าเนินการส ารวจส ารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ 
และความคาดหวัง ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ 
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ
ความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ความคาดหวัง ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่มีต่อการให้บริการของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง และน าผลที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุง 
และพัฒนาการบริการให้ดียิ่งข้ึน ซึ่งผลการส ารวจสรุปได้ ดังนี้ 
 1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
ในภาพรวม 5 ด้าน คือ ด้านภาพรวมของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ด้านกระบวนการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ด้านเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกของการ
ตรวจสอบภายใน และด้านคุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบ อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.28 
คิดเป็นร้อยละ 85.60) โดยผู้รับบริการพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน อยู่ในระดับ
มากที่สุด ( x = 4.46 คิดเป็นร้อยละ 89.22) รองลงมา คือ ด้านคุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบ  
อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.40 คิดเป็นร้อยละ 88.00) ด้านภาพรวมของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.25 คิดเป็นร้อยละ 85.00) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกของการตรวจสอบภายใน 
อยู่ในระดับมาก (= 4.20 คิดเป็นร้อยละ 83.91) และด้านกระบวนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 
อยู่ในระดับมาก ( x = 4.10 คิดเป็นร้อยละ 82.00) 
  เมื่อพิจารณาในรายละเอียดประเด็นที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ  
ด้านกระบวนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน พบว่า ประเด็นที่มีค่าคะแนนต่ ากว่า ร้อยละ 80  
มี 2 ประเด็น คือ การมีส่วนร่วมในการช่วยหน่วยรับตรวจแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน การให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษา เกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบ รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 
เหมาะสม ( x = 3.96 คิดเป็นร้อยละ 79.20) และการตรวจสอบส่งผลกระทบต่อการท างานของบุคลากร
ในระดับที่เหมาะสม ( x = 3.83 คิดเป็นร้อยละ 76.60) เนื่องจากระยะเวลาที่ด าเนินการตรวจสอบมีจ ากัด 
ท าให้ต้องขอความร่วมมือหน่วยรับตรวจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการตรวจสอบ ย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติงาน 
ประกอบกับในกรณีที่หน่วยงานต้องการรับบริการในหลายเรื่อง ผู้ตรวจสอบภายในจึงต้องเลือกเรื่องที่มี
ความส าคัญสูงสุดก่อนตามระยะเวลาที่มี 
 2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความคิดเห็น/ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( x = 3.98 คิดเป็นร้อยละ 79.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น
ค าถาม โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก พบว่า เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
และมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น อยู่ในระดับมาก ( x = 4.04 คิดเป็นร้อยละ 80.80) รองลงมา คือ หน่วยงานจะมี
ระบบการปฏิบัติงานด้านแผนงานและงบประมาณดีขึ้น อยู่ในระดับมาก ( x = 4.00 คิดเป็นร้อยละ 80.00) 
และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องแผนงานและงบประมาณเพ่ิมมากขึ้น อยู่ใน
ระดับมาก ( x = 3.96 คิดเป็นร้อยละ 79.20) 
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  เมื่อพิจารณาจ าแนกรายประเด็น ส าหรับประเด็นที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
เฉพาะค่าคะแนนต่ ากว่า ร้อยละ 80 พบว่ามี 2 ประเด็น คือ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องแผนงานและงบประมาณเพ่ิมมากขึ้น ( x = 3.96 คิดเป็นร้อยละ 79.20) 
และหน่วยงานจะมีระบบการควบคุมด้านงบประมาณดีขึ้น ( x = 3.91 คิดเป็นร้อยละ 78.20)  เนื่องจาก
ระบวนการด้านงบประมาณเกี่ยวข้องกับการบริหาร หากผู้บริหารให้ความร่วมมือในการด าเนินการ
ด้านงบประมาณ ย่อมมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น และการที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจ
เพ่ิมมากข้ึน ไม่ถึงร้อยละ 80 อาจเป็นเพราะข้อจ ากัดด้านระยะเวลาในการให้บริการ 
 3. ผู้ รับบริการมีความไม่ พึ งพอใจและและความคาดหวังต่อการให้ บริการของ 
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง  ดังนี้ 
 

ประเด็น แนวทางปรับปรุง 
ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ  
1. ขาดกระบวนการในการติดตาม - หน่วยงานมีกระบวนการติดตามตามมาตรฐาน 

การตรวจสอบอยู่แล้ว 
2 การเผยแพร่ข้อมูล/ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของ 
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงบางครั้ง 
ไม่สามารถเข้าค้นหา/สืบค้นข้อมูลได้ 

- เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านบุคลากร คือ ไม่มี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเว็บไซด์โดยตรงและ 
ไม่มีงบประมาณในการจัดจ้าง ท าให้บางครั้งเว็บไซต์
มีปัญหาไม่สามารถเข้าไปแก้ไขได้ทันท่วงที 

3. ขอบเขตการตรวจสอบในเรื่องที่กลุ่มตรวจสอบภายใน
ระดับกระทรวงให้ตรวจสอบ บางครั้งผู้ตรวจสอบ
ภายในของมหาวิทยาลัย ยังไม่มีความช านาญ
เพียงพอในการตรวจสอบ ท าให้เกิดปัญหาในการ
จัดท าสรุปรายงานเมื่อตรวจสอบแล้วเสร็จ 

- หน่วยงานมีการจัดอบรมให้ความรู้กับผู้ตรวจสอบภายใน
เป็นประจ าทุกปี โดยเฉพาะในเรื่องที่ต้องการให้บูรณาการ
ตรวจสอบรว่มกัน 

ความคาดหวังของผู้รับบริการ  
1. ควรเพ่ิมการอบรมด้านตรวจสอบกลยุทธ์ และ
ด้านสารสนเทศให้แก่ผู้ตรวจสอบภายในที่ก ากับดูแล 
เพ่ือให้การตรวจสอบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

- หน่วยงานมีการจัดอบรมให้ความรู้กับผู้ตรวจสอบภายใน
เป็นประจ าทุกปี แต่เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร ท าให้ต้องจ ากัดผู้เข้ารับการอบรม 
ไมส่ามารถอบรมได้ครอบคลุมผู้ตรวจสอบภายในทุกคน 

2. ควรให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบในการ
หาข้อสังเกต ข้อผิดพลาดเพ่ือแก้ไขปัญหาได้
ทันท่วงที 

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หน่วยงานก าหนดให้มี
การด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ตรวจสอบ
ภายใน ไว้ในแผนการตรวจสอบ 

3. ควรมีการตรวจสอบปีละ 2 ครั้ง 
 

- เนื่องจากหน่วยรับตรวจมีจ านวนมาก รวมทั้ง 
มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณและบุคลากรท าให้ 
ไม่สามารถเพ่ิมระยะเวลาการตรวจสอบได้ 

4. กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ควรจะเป็น
พ่ีเลี้ยงให้กลุ่มตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย
เป็นอย่างดีอย่างนี้ต่อไป 

- หน่วยงานด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน า ตอบข้อซักถาม 
และปัญหาแก่หน่วยงานในสังกัดในทุกช่องทาง เช่น 
โทรศัพท์ Fax  Facebook  E-mail และ Line 



  

(26) 

 4. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความไม่พึงพอใจและความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  ดังนี้ 
 

ประเด็น แนวทางปรับปรุง 
1. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสามารถให้ค าแนะน า
และบริการที่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน
และก่อให้เกิดประสิทธิผลในการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 

- เนื่องจากภารกิจของหน่วยงานเป็นการอบรม 
ให้ความรู้แก่ผู้ตรวจสอบภายในเท่านั้น ท าให้ไม่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณส าหรับอบรมผู้ปฏิบัติงาน แต่หน่วยงาน
รับเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานในสังกัด 
 

2. ควรปรับการรายงานโดยแยกการรายงานให้เห็น
เป็นภาพเฉพาะของแต่ละหน่วยรับตรวจ  
เพ่ือหน่วยรับตรวจจะได้ทราบข้อตรวจพบ 
และข้อเสนอแนะในส่วนของตนได้อย่างรวดเร็ว 

เนื่องจากสภาพปัญหาของแต่ละหน่วยรับตรวจ  
ส่วนใหญ่คล้ายคลึงกัน แต่ก็มีบางหน่วยงานที่มี
สภาพปัญหาที่แตกต่างออกไป ซึ่งเป็นสาระส าคัญ 
ที่ควรให้หน่วยรับตรวจอื่นทราบด้วย เพื่อจะได้น า
ข้อเสนอแนะไปถือปฏิบัติกรณีเกิดปัญหาเดียวกันได้ 
ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายในได้สรุปประเด็นปัญหา
เฉพาะหน่วยรับตรวจให้หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน
ทราบข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะในระหว่าง
ด าเนินการตรวจสอบแล้ว 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าคู่มือ 
การปฏิบัติงานส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
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