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บทที่ 1 
บทนำ 

 
ความเป็นมาและความสำคัญ 
 ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัดการศึกษา ได้กำหนดแนวทางในการปฏิรูปโครงสร้าง บทบาท และระบบบริหาร 
จัดการศึกษาให้มีความคล่องตัว ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ โดยปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท  
และระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสถานศึกษา ให้มีความเป็นเอกภาพ สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่ และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ทั้งนี้ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่  
3 เมษายน 2560 เรื ่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 11 กำหนดให้มี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา ต่อมาได้มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 
12 มิถุนายน 2560 กำหนดการแบ่งกลุ่มงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ให้มีหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ทำหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความชัดเจน 
ในการปฏิบัติงาน และให้ผู้ตรวจสอบภายในของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับ
หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขึ ้น ตั้งแต่ปี 2561 ปัจจุบันมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก กลุ่มตรวจสอบภายใน จึงได้ปรับปรุงเนื้อหา 
ให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง โดยจัดทำคู่มือฯ ฉบับนี้ขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ผู ้ตรวจสอบภายในของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีความรู้ ความเข้าใจ  
และมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ตามอำนาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 2. เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีความรู้ความเข้าใจ และมีความชัดเจน
ในการปฏิบัติงาน 
 2. กิจกรรมการตรวจสอบภายในของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบรรลุว ัตถุประสงค์  
ที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้การตรวจสอบภายในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ 
มีประสิทธิภาพ 
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 3. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมีกระบวนการควบคุม กำกับดูแล 
และบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ 
 
ขอบเขตคู่มือการปฏิบัติงาน 
 คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ที ่จ ัดทำขึ ้นนี้ ครอบคลุมพื ้นฐานงานตรวจสอบภายในที ่หน่วยงานต้องดำเนินการตามมาตรฐาน 
การตรวจสอบภายใน ได้แก่  

1.  การจัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
2.  การจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน 
3.  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
4.  การรายงานผลการตรวจสอบภายใน  
5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
6.  การสอบทานการควบคุมภายใน 
7.  การสอบทานการปฏิบัติงานด้านบัญชี 
8.  การตรวจสอบการจัดซื้อ กรณีเฉพาะเจาะจง 

 
คำจำกัดความ 
 หน่วยงานหลัก หมายถึง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน  หมายถึง หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมการตรวจสอบภายใน  
โดยอาจมีการตั้งชื่อแตกต่างกัน เช่น กลุ่มตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน หรือสำนักตรวจสอบภายใน 
เป็นต้น 
 กิจกรรมการตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษา         
ที่กำหนดในแผนการตรวจสอบภายใน 
 แผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) หมายถึง แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในจัดทำขึ้นล่วงหน้า เกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จำนวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ทั้งนี้ 
เพื ่อให้เรื ่องสำคัญที่มีความเสี ่ยงสูงได้รับการตรวจสอบอย่างครอบคลุมและทั่วถึง ภายใต้ทรัพยากร 
ที่มีอยู่โดยแผนการตรวจสอบ ประกอบด้วย แผนการตรวจสอบประจำปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว 
 แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) หมายถึง แผนการปฏิบัติงาน 
ในรายละเอียดที่ผู้ตรวจสอบภายในจัดทำขึ้น ตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี 
(Audit Plan) เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบ ขอบเขต แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
(Audit Program) และทรัพยากรที่ใช้ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จ  
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 แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Audit Program) หมายถึง วิธีการ/แนวทางที่จัดทำขึ้น
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) 
เพื่อกำหนดประเด็นที่จะตรวจสอบในแต่ละวัตถุประสงค์ เกณฑ์ในการพิจารณา วิธีการตรวจสอบ 
กระดาษทำการ และแหล่งข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
 
ข้อตกลงเบื้องต้น 
 คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้กำหนดขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ข้อปฏิบัติ หนังสือสั่งการ
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงหากมกีารเปลี่ยนแปลงจะส่งผลกระทบต่อเนื้อหาของคู่มือ รายละเอียดดังนี้ 
 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2553) และฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562) 
 2. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในสำหรับหน่วยงานของร ัฐ พ.ศ. 2561 แจ ้งตามหนังส ือกระทรวงการคลัง ด ่วนมาก  
ที่ กค 0409.2/ว 123 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  
แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0409.2/ว 118 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 
 3. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน 
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0409.3/ว 105  
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 
 4. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  
เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ   
 5. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที ่ 12 มิถุนายน 2560 เรื ่อง  
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 6. แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมิน
ภายในองค์กร แจ้งตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.4/ว 443 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 
 
สิ่งท่ีต้องดำเนินการเบื้องต้น สำหรับหน่วยงานตรวจสอบภายในตั้งใหม่ 
 เมื่อมีการตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นในส่วนราชการ  หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ต้องดำเนินการในเบื้องต้นดังนี้ 
 1. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
 2 จัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรม 
 3. จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 4. จัดทำเครื่องมือการปฏิบัติงาน เช่น แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ กระดาษทำการ ฯลฯ 
 5. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน 
 6. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน 
  6.1 รายงานผลการตรวจสอบ 
  6.2 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน อย่างน้อย 4 เดือนครั้ง 
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 7. ติดตามผลการตรวจสอบ 
 8. การประเมินตนเองเป็นระยะ (Periodic Self Assessments) 
 9. จัดส่งข้อมูลและรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
การจัดส่งข้อมูลเพื่อการประเมินผล 
 ให้หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จัดส่งข้อมูลถึงกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียดและ
ระยะเวลาที่กำหนด ดังต่อไปนี้ 
 

ลำดับ ด้าน ข้อมูล ระยะเวลาจัดส่ง 
1 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

และกรอบคุณธรรม 
 

- กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
- กรอบคุณธรรม  
- บันทึกเสนอศึกษาธิการจังหวัด 

ภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน 

2 การประเมินตนเองเป็นระยะ - รายงานประเมินตนเองเป็นระยะ 
- บันทึกเสนอศึกษาธิการจังหวัด 

 

3 แผนตรวจสอบ - แผนการตรวจสอบประจำปี ภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน 
สำหรับแผนการตรวจสอบ
ระยะยาวให้ส่งในปีที่จัดทำ 

  - แผนการตรวจสอบระยะยาว 
- บันทึกเสนอศึกษาธิการจังหวัด 

4 การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนการตรวจสอบ 

- รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 
ตามแผนการตรวจสอบประจำปี   
4 เดือนต่อครั้ง 
 ครั้งที่ 1 ข้อมูล ต.ค. – ม.ค. 
 ครั้งที่ 2 ข้อมูล ก.พ. – พ.ค. 
 ครั้งที่ 3 ข้อมูล มิ.ย. – ก.ย. 
- บันทึกเสนอศึกษาธิการจังหวัด 

จัดส่งภายใน 
ครั้งที่ 1 เดือน ก.พ. 
ครั้งที่ 2 เดือน มิ.ย. 
ครั้งที่ 3 เดือน ต.ค. 

  - รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนการตรวจสอบประจำปี 
- บันทึกเสนอศึกษาธิการจังหวัด 

จัดส่งพร้อมรายงานครั้งที่ 3  

5 รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ - รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
- บันทึกเสนอศึกษาธิการจังหวัด 

จัดส ่งภายใน 1 สัปดาห์
หลังจากที่ผู้บริหารลงนาม
ในรายงาน 

 



 
 

 
บทที่ 2 

กรอบภาระงาน อำนาจหน้าที่ และขอบเขตการปฏิบัติงาน 
 
กรอบภาระงาน และอำนาจหน้าที่ 
1. การกำหนดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน 

 1.1 ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา 
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 กำหนดในข้อ 11 ให้มีสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติราชการ
ตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆ ที่มอบหมาย และให้มีอำนาจหน้าที่ 
ในเขตจังหวัด โดยกำหนดหน้าที่ในข้อ 11 (8) ให้ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบการบริหาร การเงิน 
และการบัญชีของส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 1.2 ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายใน
สำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ข้อ 4.8 กำหนดให้  มีหน่วยตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่  (1) ดำเนินการ
เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน  
และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่รับผิดชอบ และ (2) ปฏิบัติงานร่วมกับ 
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จึงเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้น  เพ่ือให้มี
อำนาจหน้าที่ 
 1. ดำเนินการเกี่ยวกับตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ 
 2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

2. การกำหนดอำนาจหน้าที่ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2562 

 ตามที่ กระทรวงการคลั งได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลั งว่าด้ วยมาตรฐาน 
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ สาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ 
 ข้อ 3 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน กรณีที่หน่วยงานของรั ฐไม่มีคณะกรรมการ 
ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
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 ข้อ 4 การบริหารทั่วไปของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้หน่วยตรวจสอบภายในขึ้นตรง 
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ โดยหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ต้องจัดสรรบุคลากรและทรัพยากร เพ่ือให้ 
การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับปริมาณงาน  
และความซับซ้อนของภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 
 ข้อ 6 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งให้ผู้ตรวจสอบภายในรักษาการตำแหน่งอ่ืน 
ในขณะเดียวกันไม่ได้ กรณีสั่งการให้ปฏิบัติงานอ่ืนตามควรแต่กรณีนั้น งานดังกล่าวต้องไม่ทำให้
ผู้ตรวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระและเท่ียงธรรมในกิจกรรมท่ีตรวจสอบ 
 ข้อ 7 ให้ผู้ตรวจสอบภายในดำรงไว้ซึ่งความเป็นอิสระ และไม่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในกิจกรรมที่ตรวจสอบ และปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอ
ความเห็นในการตรวจสอบของฝ่ายบริหาร หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด รวมทั้งต้องไม่ตรวจงานที่ตนเคย
ทำหน้าที่บริหารหรือปฏิบัติงานภายในระยะเวลา 1 ปีก่อนการตรวจสอบ 
  ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ของหน่วยงานของ
รัฐหรือหน่วยงานในสังกัดอันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น 
ในการตรวจสอบ 
 ข้อ 8 ให้ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล บุคคล เอกสารหลักฐาน  
และทรัพย์สินต่างๆ เพ่ือรับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ข้อ 17 ให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
  (2) กำหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ รวมทั้งมีการสอบทานความเหมาะสม
ของกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  (3) จัดให้มีการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั้งภายใน 
และภายนอกตามรูปแบบและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด 
  (4) จัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
พิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 
   กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบทีม่ีระยะเวลาตั้งแต่ 
1 ปีขึ้นไป ให้นำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีด้วย 
  (5) ให้ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับ
อนุมัติตามข้อ (4) 
   (6) จัดทำและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายใน
เวลาอันสมควร และไม่เกิน 2 เดือนนับแต่วันที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ กรณีเรื่องที่ตรวจพบ
เป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที  
   (7) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ
เพ่ือให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 
   (9) ปฏิบัติงานในการให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หน่วยรับตรวจ 
และผู้ที่เก่ียวข้อง  
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   (10) ประสานงานกับผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการอ่ืน
ที่ปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าขอบเขตของงาน
ตรวจสอบครอบคลุมเรื่องที่สำคัญอย่างเหมาะสมและลดการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนกัน 
 ข้อ 18 ขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึง การตรวจสอบ วิเคราะห์ 
รวมทั้งการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการบริหาร
ความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งรวมถึง 
   (1) ประเมินความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดำเนินงานในหน้าที่
ของหน่วยรับตรวจ เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแล
อย่างต่อเนื่อง 
   (2) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ หรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอ่ืนของหน่วยงานของรัฐ 
   (3) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการดำเนินงานและการเงินการคลัง 
   (4) ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจ 
ให้มีความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น 
   (5) วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 
 ข้อ 19 ให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ กรณีไม่ได้กำหนดไว้ในถือตามมาตรฐานสากล 
 ข้อ 20  ให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐตามท่ีแนบท้ายหลักเกณฑ์ปฏิบัตินี้ 
 
 หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้น เพ่ือดำเนิน
กิจกรรมการตรวจสอบภายใน จึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน 
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยอนุโลม ดังนี้ 
 1.  ให้หน่วยตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อศึกษาธิการจังหวัด ทั้งในส่วนของการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในและการบริหารงานทั่วไป 
 2.  ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดสรรบุคลากรและทรัพยากร เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเหมาะสม 
สอดคล้องกับปริมาณงาน และความซับซ้อนของภารกิจ 
 3.  ศึกษาธิการจังหวัดจะแต่งตั้ งให้ ผู้ ตรวจสอบภายในรักษาการในตำแหน่ งอ่ืน 
ในขณะเดียวกันไม่ได้ กรณีสั่งการให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอ่ืนตามควรแก่กรณี งานดังกล่าว
ต้องไม่ทำให้ผู้ตรวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมในกิจกรรมที่ตรวจสอบ 
 4.  ให้ผู้ตรวจสอบภายในดำรงไว้ซึ่งความเป็นอิสระ และไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
และปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติ งานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ  
ของฝ่ายบริหาร หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด  รวมถึงต้องไม่ตรวจงานที่ตนเคยทำหน้าที่บริหาร 
หรือปฏิบัติงานภายในระยะเวลา 1 ปีก่อนการตรวจสอบ 
   ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ อันมีผลกระทบต่อ 
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ 
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 5. ให้ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล บุคคล เอกสารหลักฐาน และทรัพย์สิน
ต่างๆ เพ่ือรับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 6. กำหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และเสนอศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ รวมทั้งมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตร
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 7. จัดให้มีการประกันคุณภาพภายในและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
ตามรูปแบบทีส่ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
 8. จัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ
ภายในเดือนกันยายน 
   ในกรณีที่หน่วยตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป  
ให้เสนอแผนการตรวจสอบระยะยาวต่อศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติ 
แผนการตรวจสอบประจำปีด้วย 
 9. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ
ตามข้อ (8) 
 10. จัดทำและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อศึกษาธิการจังหวัดภายในเวลาอันสมควร 
และไม่เกิน 2 เดือนนับแต่วันที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่อง 
ที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที 
 11. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ เพ่ือให้ 
การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 
 12. ปฏิบัติงานในการให้คำปรึกษาแก่ศึกษาธิการจังหวัด หน่วยรับตรวจ และผู้ที่เก่ียวข้อง 
 13. ขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึง การตรวจสอบ วิเคราะห์ 
รวมทั้งการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการบริหาร
ความเสี่ยงของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งรวมถึง 
    13.1 ประเมินความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดำเนินงานในหน้าที่  
ของหน่วยรับตรวจ เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแล 
อย่างต่อเนื่อง 
    13.2 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ หรือ 
มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอ่ืนของหน่วยงานของรัฐ 
    13.3 สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการดำเนินงานและการเงินการคลัง 
    13.4 ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจ  
ให้มีความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น 
    13.5 วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 
 14.  ให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ กรณีไม่ได้กำหนดไว้ในถือตามมาตรฐานสากล 
 15. ให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐตามที่แนบท้ายหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
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3. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้น เพ่ือดำเนิน
กิจกรรมการตรวจสอบภายใน ซึ่งถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน 
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  สรุปได้ดังนี้ 
 1. มาตรฐานการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ มาตรฐานด้านคุณสมบัติ  
และมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1.1 มาตรฐานด้านคุณสมบัติ (Attribute Standards) เป็นมาตรฐานที่กล่าวถึงลักษณะ
ของหน่วยงานและบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน (รหัสชุด 1000) 
  1.2 มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน (Performance Standards) เป็นมาตรฐานที่กล่าวถึง
ลักษณะของงานด้านตรวจสอบภายในและบรรทัดฐานทางคุณภาพที่สามารถนำไปใช้ประเมินผล  
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้ (รหัสชุด 2000) 
   มาตรฐานด้านคุณสมบัติ มี 4 เรื่อง 
   1000 วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
   1100 ความอิสระและความเท่ียงธรรม 
   1200 ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
   1300 การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน 
   มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน มี 7 เรื่อง 
   2000 การบริหารงานตรวจสอบภายใน 
   2100 ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน 
   2200 การวางแผนการปฏิบัติงาน 
   2300 การปฏิบัติงาน 
   2400 การรายงานผลการตรวจสอบ 
   2500 การติดตามผล 
   2600 การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร 
 2. เกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  การกำหนดเกณฑ์การประเมิน
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ได้กำหนดตามกรอบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรั ฐ พ.ศ. 2561  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐานด้านคุณสมบัติ และมาตรฐาน
ด้านการปฏิบัติงาน นำมากำหนดประเด็นที่ใช้ในการพิจารณาเพ่ือประเมินการประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐ ได้ 16 ประเด็น รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ ประกอบด้วย 
  -  ประเด็นด้านการกำกับดูแล (Governance) 3 ประเด็น  
  -  ประเด็นด้านบุคลากร (Staff) 3 ประเด็น  
  -  ประเด็นด้านการจัดการ (Management) 5 ประเด็น  
  -  ประเด็นด้านกระบวนการ (Process)  5 ประเด็น  
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กรอบมาตรฐาน ประเด็นที่ใช้พิจารณา 
 มาตรฐานด้านคุณสมบัติ 1. ด้านการกำกับดูแล (Governance) 
1000 วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 

1010 การแสดงการยอมรับภารกิจงานตรวจสอบภายใน 
ตามที่ปรากฏในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

 
ประเด็นที่ 2 กฎบัตรการตรวจสอบ 
 ภายใน 

1100 ความเป็นอิสระและความเท่ียงธรรม 
1110 ความเป็นอิสระภายในหน่วยงาน 
1120 ความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบ 
1130 ข้อจำกัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม 

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 ความ เชี่ ย วชาญ ด้ าน 
 การตรวจสอบภายใน 

 1220 ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบ 
 วิชาชีพ 

ประเด็นที่ 5 ความระมัดระวังรอบคอบ
 เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

 1230 การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ประเด็นที่ 6 การพัฒนาบุคลากร 
 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 การรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 และคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) 
2070 ผู้ให้บริการตรวจสอบจากภายนอก 
 และความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ 

ประเด็นที่ 11 การรายงานสรุปผลการ 
 ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
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กรอบมาตรฐาน ประเด็นที่ใช้พิจารณา 
  4. ด้านกระบวนการ (Process) 
2100 ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน 

2110 การกำกับดูแล 
2120 การบริหารความเสี่ยง 
2130 การควบคุม 

ประเด็นที่ 12 การปฏิบัติงานครอบคลุม 
 กระบวนการกำกับดูแล  
 การบริหารความเสี่ยง 
 และการควบคุม 

2200 การวางแผนการปฏิบัติงาน 
2210 การกำหนดวัตถุประสงค์ 
2220 การกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน 
2230 การจัดสรรทรัพยากร 
2240 แนวทางการปฏิบัติงาน 

ประเด็นที่ 13 การวางแผนการปฏิบัติงาน
 ตรวจสอบ 
 (Engagement Plan) 

2300 การปฏิบัติงาน 
2310 การระบุข้อมูล 
2320 การวิเคราะห์และประเมินผล 
2330 การจัดเก็บข้อมูล 
2340 การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน 

ประเด็นที่ 14 การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 ภาคสนาม 

2400 การรายงานผลการตรวจสอบ 
2410 หลักเกณฑ์ในการรายงานผลการตรวจสอบ 
2420 คุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบ 
2430 การระบุข้อความ การปฏิบัติงานเป็นไปตาม 
 หลักเกณฑ์ มาตรฐาน และจรรยาบรรณ 
 การตรวจสอบภายใน 
2440 การเผยแพร่ผลการตรวจสอบ 
2450 การให้ความเห็นในภาพรวม 

ประเด็นที่ 15 การรายงานผลการ
 ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

2500 การติดตามผล ประเด็นที่ 16 การติดตามผลการ 
 ตรวจสอบ 2600 การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร 

  จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในที่หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ต้องปฏิบัติ มีแนวทางปฏิบัติ  4 ด้าน ได้แก่ 
  1. ความซื่อสัตย์ (Integrity) 
  2. ความเที่ยงธรรม (Objectivity) 
  3. การปกปิดความลับ (Confidentiality)  
  4. ความสามารถในหน้าที่ (Competency) 
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4. การประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ รหัส 1300 การประกัน 
และการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
ต้องปรับปรุงและรักษาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน โดยมีการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
ให้ครอบคลุมในทุกด้าน และตามที่กระทรวงการคลังกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ 17 (3) ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประกัน และปรับปรุงคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอก ดังนั้น เพ่ือให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว 
กรมบัญชีกลางจึงได้กำหนดแนวการประเมินภายในองค์กรภายใต้แนวทางสากล โดยให้หน่วยงาน
ของรัฐ (ยกเว้นรัฐวิสาหกิจ) นำรูปแบบ และวิธีการประเมินภายในองค์กรไปใช้เพ่ือประเมิน 
และปรับปรุงคุณภาพการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย 
 1. การติ ด ตาม ป ระ เมิ น ผล ใน ระห ว่ างที่ งานด ำเนิ น ไป  (Ongoing Monitoring)  
เป็นกระบวนการที่รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่ งของการควบคุมดูแล การสอบทาน และการวัดผล  
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และเป็นการประเมินคุณภาพของงานที่ ได้รับมอบหมาย 
(Engagement Work) ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกำหนดวิธีการปฏิบัติงานที่เป็น
มาตรฐานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยผ่านกระบวนการติดตามอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การวางแผน 
การปฏิบัติงาน การควบคุมดูแล การปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน กระบวนการจัดทำกระดาษทำการ  
การลงนาม การสอบทานก่อนออกรายงานผลการตรวจสอบ การระบุจุดอ่อน ข้อเสนอแนะ  
และแนวทางการแก้ไข  
  ตัวอย่างของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่สนับสนุนการติดตามประเมินผล 
ในระหว่างที่งานดำเนินไป เช่น การสอบทานการควบคุมดูแล การอนุมัติการปฏิบัติงาน การใช้แบบ
รายการ Checklist และแบบฟอร์มต่างๆ ในการจัดทำกระดาษทำการ การใช้แบบสำรวจผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการรายงานผลตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน เป็นต้น  
  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการติดตามประเมินผลในระหว่าง  
ที่งานดำเนินไป ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจำทุกปี 
 2. การประเมินตนเองเป็นระยะ (Periodic Self Assessment) เป็นการประเมินการ
ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐเป็นรายครั้ง และเป็นการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กฎหมาย และระเบียบต่างๆ และความมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นไปตามการคาดหวังของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย  
  หน่วยงานของรัฐทุกประเภท (ยกเว้นรัฐวิสาหกิจ) ต้องดำเนิน การอย่างน้อย 
ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด หรืออาจกำหนดรูปแบบการประเมินตนเองเป็นระยะ  
โดยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือทีมผู้ตรวจสอบภายในอาวุโสของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ทำการประเมิน และจัดส่งรายงานผลการประเมินให้กรมบัญชีกลางภายใน
ไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไป รายงานการประเมินตนเองเป็นระยะ ประกอบด้วย  
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  (1) ข้อมูลทั่วไป : ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ/หน่วยงานตรวจสอบภายใน และรายชื่อ
ผู้ตรวจสอบภายใน 
  (2) การประเมินผล : เป็นการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พร้อมสรุป
คะแนน และข้อเสนอแนะ/แผนการปรับปรุงและพัฒนา โดยเกณฑ์การประเมินมีดังนี้ 
   - ใส่ 1 ในช่อง “ใช่” ถ้ามีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินทั้งหมด 
   - ใส่ 0.5 ในช่อง “ใช่บางส่วน” ถ้ามีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินบางส่วน 
   - ใส่ 0 ในช่อง “ไม่ใช่” ถ้าไม่ได้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมิน  
  (3) สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานในภาพรวม : เป็นการนำคะแนนในแต่ละ
รหัสมาตรฐานและจรรยาบรรณ โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
   - ด้านการกำกับดูแล เป็นผลรวมคะแนนของรหัส 1000, 1100, 1300 และ
จรรยาบรรณ)  หารด้วย 4 
   - ด้านบุคลากร เป็นผลคะแนนของรหัส 1200 
   - ด้านการบริหารจัดการ เป็นผลรวมคะแนนของรหัส 2000, 2100, 2600)  
หารด้วย 3 
   - ด้านกระบวนการ เป็นผลรวมของคะแนนรหัส 2200, 2300, 2400 และ 
2500 หารด้วย 4 
  (4) ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และ/หรือข้อคิดเห็น 
  (5) แผนการพัฒนาและปรับปรุงการตรวจสอบภายใน 
 ทั้งนี้ ให้เริ่มประเมินตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 และให้ส่งรายงานไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  
  
5. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 ด้วยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 เป็นหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ซึ่งบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ  จัดให้มี 
การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ด้วยเหตุนี้ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ซึ่งมีชั้นรอง 
จากพระราชบัญญัติฉบับนี้ จึงมีฐานะเทียบเท่ากับระเบียบ แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก  
ที่ กค 0409.3/ว 105 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ สาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สรุปได้ดังนี้ 
 1. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
  กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในเพ่ือให้เกิดความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ 
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  ข้อ 2 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป (ประกาศ
วันที่  3 ตุลาคม พ.ศ. 2561)  
  ข้อ 4 กรณีหน่วยงานของรัฐ มีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐาน
หรือหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด  
โดยไม่มีเหตุอันควร ให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
พฤตกิารณ์ของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ต่อไป 
  โดยสรุป หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติ ให้ เป็นไปตามมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ซี่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 
 2. มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ( Internal Control 
Standard for Government Agency) 
 วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  
 (1) วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
ความมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดำเนินงาน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงาน 
ด้านการเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด
ของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงาน
ของรัฐ 
 (2) วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ 
การรายงานทางการเงินและมิใช่การเงิน ที่ใช้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการรายงาน
ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส หรือข้อกำหนดอ่ืนของทางราชการ 
 (3) วัตถุประสงค์ด้ านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบั งคับ (Compliance 
Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอ่ืนของทางราชการ 

 กรอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ประกอบด้วย  5 องค์ประกอบ 17 หลักการ  
 

ที ่ องค์ประกอบ ที ่ หลักการ 

1 สภาพแวดล้อมการควบคุม 1 หน่วยงานได้แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง
และจริยธรรม 

  2 ผู้กำกับดูแลแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร 
และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุม
ภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

  3 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สาย
การบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสม
ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

  4 หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ 
พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
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ที ่ องค์ประกอบ ที ่ หลักการ 

  5 หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

2 การประเมินความเสี่ยง 6 หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงาน 
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจน 
และเพียงพอ ที่ จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ ยง 
ที่เกี่ยวข้อง กับวัตถุประสงค ์

  7 หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์
ความเสี่ยงเพ่ือกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 

  8 หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต เพ่ือประกอบ 
การประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค ์

  9 หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบ
อย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน 

3 กิจกรรมการควบคุม 10 หน่วยงาน ระบุ และพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพ่ือลดความเสี่ยง
ในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

  11 หน่วยงาน ระบุ และพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไป  
ด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 

  12 หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย 
ประกอบด้วย ผลสำเร็จที่คาดหวัง และขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เพ่ือนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 

4 สารสนเทศและการสื่อสาร 13 หน่วยงานจัดทำ หรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
และมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในที่กำหนด 

  14 หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน
ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในที่กำหนด 

  15 หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 

5 กิจกรรมการติดตามผล 16 หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่าง          
การปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้ง ตามที่กำหนด 
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า ได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน 

    



 
16 

ที ่ องค์ประกอบ ที ่ หลักการ 

  17 หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของ
การควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล 
เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

 
 3. หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
  ข้อ 2 ให้หน่วยงานของรัฐจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
  ข้อ 3 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
  ข้อ 4 ให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแล  ให้นำมาตรฐานการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ ใช้เป็นแนวทางในการจัดวางและประเมินผลการควบคุมภายใน 
  ข้อ 5 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทำหน้าที่อำนวยการประเมิน กำหนดแนวทาง 
การประเมิน ภาพรวมของหน่วยงาน รวบรวม พิจารณากลั่นกรอง และสรุปผลการประเมิน รวมทั้ง
ประสาน และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 
  ข้อ 8 ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับ
หน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย (1) การรับรองว่าการควบคุมภายในเป็นไปตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด (2) การประเมินผลองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ และ (4) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายใน
เกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ  
  ข้อ  9  ให้ คณ ะกรรมการ เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ระดับหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ 8 ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และจัดส่งผู้กำกับดูแล และกระทรวง  
เจ้าสังกัด ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ   
  สรุป การควบคุมภายในของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 โดยดำเนินการดังนี้ 
  1. สำนักอำนวยการ สป. จะแจ้งแนวทางการประเมินการควบคุมภายใน  
และกำหนดเกณฑ์ค่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
และแจ้งให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนำไปใช้ในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
  2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจะต้องนำเกณฑ์ค่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาประกอบการจัดทำแบบประเมินความ เสี่ยงภารกิจ 
เพ่ือการควบคุมภายใน 
  3. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) โดยนำภารกิจ 
ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าระดับที่ยอมรับได้มาจัดทำรายงาน 
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  4. เมื่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ได้เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ตรวจสอบภายในของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สอบทานการประเมินความเสี่ยง
และการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่ วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และคู่มือ 
การประเมินผลการควบคุมภายในของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการหรือไม่ 
  5. เมื่อผู้ตรวจสอบภายใน ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สอบทานการจัดทำรายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว หากพบว่า ดำเนินการยังไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังฯ และคู่มือฯ ให้ผู้ตรวจสอบภายในให้ข้อแนะนำการจัดทำรายงานการประเมินผลฯ  
ให้ถูกต้อง เพ่ือให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปรับปรุง แก้ไข แล้วจัดส่งให้สำนักอำนวยการ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด  
 
ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
1. ด้านหน่วยรับตรวจ 

 1.1 ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ข้อ 11 กำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด โดยข้อ 11 (8) กำหนดให้ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบ  
การบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 
  ดังนั้น  หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจึงมีหน้าที่  
ในการตรวจสอบส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตจังหวัด 
 1.2 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตจังหวัด  
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2553) มาตรา 6 ได้จัดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
  (1) ระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง 
  (2) ระเบียบบริหารราชการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  มาตรา 9 ให้จัดระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง ดังนี้ 
  (1) สำนักงานปลัดกระทรวง 
  (2) ส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
  มาตรา 10 การแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ โดยให้มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
  (1) สำนักงานรัฐมนตรี 
  (2) สำนักงานปลัดกระทรวง 
  (3) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
  (4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  (5) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 



 
18 

  ส่ วนราชการตาม (2) (3 ) (4 ) และ (5) มี ฐานะเป็ นนิ ติ บุ คคลและเป็ นกรม 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
  มาตรา 11 การแบ่งส่วนราชการภายในส่วนราชการตามมาตรา 10 ให้ออกเป็น
กฎกระทรวงและให้ระบุอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ
ดังกล่าว  
  มาตรา 30 เลขาธิการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  ให้เลขาธิการสภาการศึกษา รับผิดชอบบังคับบัญชาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งรับผิดชอบบังคับบัญชา สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
หรือในสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด้วย    
  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งรับผิดชอบบังคับบัญชา สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสถานศึกษาของรัฐในสังกัด สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้วย 
  มาตรา 33 การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ยึดเขตพ้ืนที่การศึกษา  
โดยคำนึงถึงระดับของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวนสถานศึกษา จำนวนประชากร วัฒนธรรม  
และความเหมาะสมด้านอ่ืนด้วย เว้นแต่การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาชีวศึกษา  
  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำแนะนำของสภาการศึกษามีอำนาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แบ่งเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
  มาตรา 34 ให้จัดระเบียบบริหารราชการของเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
  (1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (2) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
 
 หน่วยรับตรวจของหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามคำสั่งหัวหน้า 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ประกอบด้วย 
 1. หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง 
 2. หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานหลักในระดับพ้ืนที่จังหวัด 
 
2. ด้านภารกิจ 

 2.1 โครงสร้างการตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ 
  ตามโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน แบ่ง 4 ระดับ ตามผังภาพที่ 2 
  2.1.1 หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
  2.1.2 หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับกรม ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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  2.1.3 หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับกรม (เดิม) ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน ก่อนมีการประกาศพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 ซึ่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กำหนดให้มี
การโอนกิจการ ตามมาตรา 59 65 และ 82 ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานคณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสำนักงาน
คณะกรรมการการการศึกษาเอกชน  
  2.1.4 หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
  2.1.5 หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับเขตพ้ืนที่ ตามมาตรา 33 แห่ง พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ได้แก่ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 2.2 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามผังโครงสร้าง 
  2.2.1 หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
  2.2.2 หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับกรม มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบส่วนราชการ
และหน่วยงานในสังกัดกรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2551 
  2.2.3 อำนาจหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  
มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ในเขตจังหวัดตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 
  2.2.4 หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่
ตรวจสอบส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
 2.3 การกำหนดความรับผิดชอบตรวจสอบหน่วยรับตรวจ เพ่ือมิให้เกิดความซ้ำซ้อน 
ในการปฏิบัติงาน  
  จากอำนาจหน้าที่ข้างต้น จะเห็นได้ว่า หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
และหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตรวจสอบหน่วยงานซ้ำซ้อนกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน ของส่วนราชการระดับกรม และเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
  เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ และลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 16 (1) วรรค 2 ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
ในระดับกระทรวง ตรวจสอบงาน/โครงการของส่วนราชการระดับกรมในสังกัดของกระทรวง 
นอกเหนือจากงานของสำนักงานปลัดกระทรวง จะต้องเป็นการตรวจสอบและประเมินผล 
การดำเนินงานตามแผนงาน งาน/โครงการที่มีความสำคัญต่อผลสำเร็จของนโยบายกระทรวง  
และเป็ น งาน/โครงการที่ ได้ รับน โยบาย ให้ ติ ดตามกำกับดูแล เป็ นกรณี พิ เศษ โดยให้ มี  
การประสานแผนการตรวจสอบกับส่วนราชการนั้นๆ ด้วย  
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 ดังนั้น หน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จึงควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ปฏิ บั ติ การตรวจสอบภายในสำหรับหน่ วยงานของรั ฐ พ.ศ. 2561 ข้ อ 16 (1) วรรค 2  
โดยอนุโลม กล่าวคือ ในการตรวจสอบส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ที่นอกเหนือจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  ผู้ ตรวจสอบภายใน 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ควรตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน  
งาน/โครงการที่มีความสำคัญต่อผลสำเร็จของนโยบายจังหวัด/กระทรวง และ/หรือเป็นงาน/
โครงการที่ได้รับนโยบายให้ติดตามกำกับดูแลเป็นกรณีพิเศษ หรือเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย 
จากกระทรวง หรือคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด โดยให้จัดส่งสำเนาแผนการตรวจสอบ 
ของหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือหนังสือมอบหมาย/สั่งการให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ประสานแผนตรวจสอบกับส่วนราชการต้นสังกัดของหน่วยงานนั้นๆ 
ก่อนด้วย 
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โครงสร้างการตรวจสอบภายใน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
สำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

รมว. กระทรวงศึกษาธิการ 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน สป. 
กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 

 

 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
สำนักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา 

กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
ประจำกระทรวงศึกษาธิการ 

 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน สป. 
กลุ่มงานตรวจสอบ สป. 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 

ระดับกระทรวง 

ระดับกรม 

ระดับกรม (เดิม) 

ระดับจังหวัด/เขตพื้นท่ี 
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บทที่ 3 

การวิเคราะห์งาน 
 

การจัดผังงาน 

 การจัดผังงานของหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

หมายเหตุ :  หน่วยตรวจสอบภายในสามารถตรวจสอบสถานศึกษาเอกชนได้เฉพาะเงินอุดหนุน/ 
                เงินงบประมาณที่สถานศึกษาเอกชนได้รับจัดสรร 
 

 

 

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน ศธจ. 

ตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน  
และการบัญช ี
- การตรวจสอบกรณีปกต ิ
- การตรวจสอบกรณีพิเศษ 
-  
-  

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุน 
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน 

ที่เกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

สถานศึกษาในสังกัด ศธ. หน่วยงานในสังกัด ศธ. 

หน่วยงานในสังกัด สป. 
-  สำนกังานศึกษาธิการจังหวัด 
- สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด (จังหวัดชายแดนภาคใต้) 
- สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัด 
- สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยภาค  
หน่วยงานในสังกัด สพฐ. 
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

สถานศึกษาในสังกัด สป. 
- การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ/ตำบล 
- ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  
- ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน  
สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. 
-  สถานศึกษามัธยมศึกษา 
- สถานศึกษาประถมศึกษา 
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
- สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานการศึกษาพิเศษ 
สถานศึกษาในสังกัด สอศ. 
- สถานศึกษาอาชีวศึกษา 
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ตาราง  วิเคราะห์งานของหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ที ่
บทบาท/อำนาจ/หน้าที่ตาม

ประกาศ ศธ. 
งาน/เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

บุคคล/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

1 การตรวจสอบกรณีปกติ    
ด ำ เนิ น ก า ร เกี่ ย ว กั บ ก า ร
ตรวจสอบด้านการบริหาร 
การเงิน  และการบัญชีของ
ส่วนราชการ หรือหน่วยงาน
และสถาน ศึ กษ าใน สั งกั ด
กระทรวงศึกษาธิการในเขต
จังหวัดที่รับผิดชอบ 

1. งานบริหารงานตรวจสอบ 
 
 

1.1  จัดทำและทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบ
ภายใน เพ่ือกำหนดบทบาทหน้าที่และกรอบ
ภาระงานของหน่ วยต รวจสอบ ภายใน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพของหน่วยตรวจสอบภายใน 
1.2  จัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว และ
แผนการตรวจสอบประจำปี โดยการสำรวจ
ข้อมูลเบื้องต้นจาก 
 - นโยบายของกระทรวง/สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 -  นโยบายของ กศจ./ศธจ. 
 -  ผลการประเมินความเสี่ยงส่วนราชการ 
หรือหน่ วยงานและสถานศึกษาในสั งกัด
ก ระท รว งศึ กษ าธิ ก าร ใน เขต จั งห วั ด ที่
รับผิดชอบ 
1.3  จัดส่งแผนการตรวจสอบให้สำนักงาน
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/อำนาจ/หน้าที่ตาม

ประกาศ ศธ. 
งาน/เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

บุคคล/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

1 การตรวจสอบกรณีปกติ 
(ต่อ) 

 1.4 ดำเนินการประเมินตนเองตามแบบที่ สป. 
กำหนด พร้อมจัดทำรายงานเสนอศึกษาธิการ
จังหวัด และจัดส่งให้กลุ่มตรวจสอบภายใน สป. 
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

 

  2. งานตรวจสอบ 
 2.1 การตรวจสอบด้านการบริหาร 
  (1) ป ระ เมิ น ค ว าม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ  
และประสิทธิผลของการดำเนินงานในหน้าที่
ขอ งห น่ วย รับ ตรวจ  พ ร้อมทั้ ง เสน อแน ะ 
การปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม 
และการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง 
  (2)  ประเมินผลการดำเนินการเกี่ยวกับ
การเงินการคลังของส่วนราชการ 
  (3) ตรวจสอบระบบการดู แลรั กษ า  
และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจ 
ให้มีความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สิน
นั้น 
  (4) วิ เค ราะห์ และป ระเมิ น ค วามมี
ประสิ ทธิภาพ ประหยั ด และคุ้ มค่ าในการใช้
ทรัพยากร 

2.1  จัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
(Engagement Plan) แนวทางการปฏิบัติงาน 
กระดาษทำการ และปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามท่ีกำหนด 
2.2  รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน  2 เดื อนนั บ แต่ วันที่ ด ำ เนิ นการ
ตรวจสอบแล้วเสร็จ กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็น
เรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้
รายงานผลการตรวจสอบทันที โดยต้องมี
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนด้วย 
เสนอศึ กษาธิการจั งหวัด เพ่ื อทราบและ
พิจารณา พร้อมแจ้งหน่ วยรับตรวจเพ่ือ
ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ และจัดส่งให้
ก ลุ่ ม ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใน  ส ำ นั ก ง า น
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
2.3  ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร ด ำ เนิ น ก า ร ต า ม
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ที ่
บทบาท/อำนาจ/หน้าที่ตาม

ประกาศ ศธ. 
งาน/เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

บุคคล/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 2.2 การตรวจสอบด้านการเงิน 
  (1) สอบทานระบบการปฏิบัติงานว่า
เป็นไปตามมาตรฐาน และ/หรือ กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งทางราชการ  
  (2) สอบทานรายงานการเงิน ว่าเป็นไป
ตามมาตรฐานการบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ 
 2.3 การตรวจสอบด้านการบัญชี 
  สอบทานความถูกต้อง เชื่อถือได้ของ 
การบันทึกข้อมูลทางการบัญชี ข้อมูลการดำเนินงาน
และการเงินการคลัง 

ข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ แล้วสรุป
รายงานศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือทราบและ
พิ จ ารณ า พ ร้อมจั ด ส่ งราย งาน ให้ กลุ่ ม
ตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการทราบด้วย  

2 การตรวจสอบกรณีพิเศษ ก ารต ร ว จ ส อ บ ก รณี พิ เศ ษ  (ก รณี ได้ รั บ 
ข้อร้องเรียน/รายงานข้อสังเกตจาก สตง./ 
กรณีได้รับมอบหมาย) 

1.  หน่วยตรวจสอบภายในได้รับมอบหมาย
จากกระทรวง/สป./กศจ./ศธจ. ให้ดำเนินการ
ตรวจสอบกรณีพิเศษ 
2.  กำหน ดประ เด็ น การตรวจสอบและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยวิเคราะห์เนื้อหาจากหนังสือ
สั่งการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำ
แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement 
Plan) แนวทางการปฏิบัติงาน และกระดาษทำการ 

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

ประกาศ ศธ. 
งาน/เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

บุคคล/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

2 การตรวจสอบกรณีพิเศษ 
(ต่อ) 

 3.  จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของ
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง เพ่ือประสานการ
ตรวจสอบ (กรณีท่ีไม่สามารถประสานในพ้ืนที่ได้ 
ให้ประสานผ่านกลุ่มตรวจสอบภายใน สป.) 
4.  ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
รวมถึงบันทึกถ้อยคำผู้ที่เกี่ยวข้องตามแผนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) 
แนวทางการปฏิบัติงาน แล้วบันทึกข้อมูล 
ในกระดาษทำการ 
5.  สรุปผลจากข้อมูลการตรวจสอบ วิเคราะห์
เปรียบเทียบกับข้อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
6.  รายงานต่อศึกษาธิการจังหวัด พร้อมแจ้ง
กระทรวง/สป./กศจ. (ผู้มอบหมาย) 
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Flow Chart  

กระบวนงานตรวจสอบ 
 
 

 
 
 

นโยบายจังหวัด/ศธจ. 

ประเมินความเสี่ยง/  
การควบคุมภายใน 

นโยบายกระทรวง/สป. 

จัดทำ/ทบทวนกฎบัตร 

การวางแผนตรวจสอบประจำปี/ระยะยาว 

ปฏิบัติการตรวจสอบ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ติดตามผลการดำเนินงาน 
ตามข้อเสนอแนะในรายงาน 

ประเมินคุณภาพการตรวจสอบภายใน 
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บทที่ 4 

การจัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรม  
 
 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Charter) เป็นเอกสารทางการที่จัดทำขึ้น
เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน  ให้สอดคล้องกับภารกิจงานตรวจสอบภายในตามคำนิยามการตรวจสอบภายใน 
ที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ทุกปี และนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการ ให้ความเห็นชอบ เพ่ือใช้เป็นกรอบอ้างอิงและเป็นแนวทาง 
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยให้เผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ให้หน่วยรับตรวจทราบ
อย่างทั่วถึง 
 สำหรับกรอบคุณธรรม เป็นเอกสารที่แสดงหลักปฏิบัติ  ซึ่ งกำหนดตามจรรยาบรรณ 
และมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่กรมบัญชีกลางกำหนด เพ่ือเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติ  
ของผู้ตรวจสอบภายใน ทั้งในส่วนของการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ในอันที่จะนำมาซึ่งการให้
ความเชื่อมั่นและคำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภาพ  
 
วิธีการจัดทำและทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรม 
 1. ศึกษากฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานการตรวจสอบภายใน คู่มือการปฏิบัติงานและ 
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือทราบสถานะ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
สายการบังคับบัญชา และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
 2. ศึกษามาตรฐานการตรวจสอบภายในและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ือจัดทำกรอบคุณธรรม 
 3. จัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรม ตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมเสนอ
ขอความเห็นชอบจากศึกษาธิการจังหวัดและขออนุญาตเผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจทราบอย่างทั่วถึง 
 4. เผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรมให้หน่วยรับตรวจทราบ 
โดยการแจ้งประกาศในเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือทำหนังสือแจ้งเวียนหน่วยรับตรวจ สำหรับกรอบคุณธรรม 
ให้เผยแพร่ให้บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในทราบและถือปฏิบัติด้วย 
 5. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด ให้นำกฎบัตรและกรอบคุณธรรม
เสนอศึกษาธิการจังหวัด (ใหม่) เพ่ือทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้ง 
 6. ทุกปีให้ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม เสนอศึกษาธิการจังหวัด
เพ่ือทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยดำเนินการดังนี้ 
  6.1 ศึกษา/ทบทวนภารกิจมาตรฐานการตรวจสอบภายใน คู่มือ ระเบียบ กฎหมาย 
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องเพ่ือทราบการเปลี่ยนแปลงในช่วงปีที่ผ่านมา  
  6.2 วิเคราะห์กฎบัตรเดิมว่าสอดคล้องกับภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน คู่มือ ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่ งการที่ เกี่ยวข้องที่มี  
การเปลี่ยนแปลงในช่วงปีที่ผ่านมา หรือไม ่
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เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ใช ่

ไม่ใช่ 

  6.3 วิเคราะห์กรอบคุณธรรมเดิมว่า สอดคล้องกับมาตรฐานและจรรยาบรรณที่มี 
การเปลี่ยนแปลงในช่วงปีที่ผ่านมาหรือไม่ พร้อมทั้งทำการสำรวจหรือประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามกรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายในในปีที่ผ่านมา และสรุปผลเสนอศึกษาธิการจังหวัด 
เพ่ือทราบ 
  6.4 นำผลการวิเคราะห์และสำรวจหรือประเมินตามข้อ 6.2 – 6.3 มาพิจารณาว่าจะ
ปรับปรุงกฎบัตรหรือกรอบคุณธรรม หรือไม่ อย่างไร หรือยังคงใช้แบบเดิม แล้วบันทึกเสนอ
ศึกษาธิการจังหวัด 
   - เพ่ือทราบ กรณีท่ีเห็นควรให้ใช้แบบเดิม 
   - เพ่ือให้ความเห็นชอบ และเผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจและบุคลากรของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในทราบอย่างทั่วถึง  กรณีท่ีมีการปรับปรุงใหม่   
 
Flow Chart  

กระบวนการการจัดทำและทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรม 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาระเบียบ มาตรฐาน คู่มือ 
และทบทวนภารกิจ 

จัดทำ/ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบ 
 

เสนอศึกษาธิการจังหวัด 
ขอความเห็นชอบ 

เผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบ 
 

- ครบ 1 ปี  
- เปลี่ยนแปลง ศธจ. 
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องค์ประกอบของกฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรม 
 องค์ประกอบของกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย 
 1. คำนิยามของการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 2. วัตถุประสงค์ ของการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 3. สายการบังคับบัญชา 
 4. อำนาจหน้าที่ 
 5. ความรับผิดชอบ 
 6. การกำหนดสิทธิในการเข้าถึง 
 7. การประสานงาน 
 องค์ประกอบของกรอบคุณธรรม ประกอบด้วยการปฏิบัติตน และการปฏิบัติงานของ       
ผู้ตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับความเท่ียงธรรม และข้อจำกัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม 
   

- แบบฟอร์ม -  
 

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด .............................. 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .............. 
 

คำนิยาม 
............................................................................................................................. .................................
.................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ................................. 
 

วัตถุประสงค์
.................................................................................................................................................... ..........
......................................................................................................................... ..................................... 
............................................................................................................................. ................................. 
สายการบังคับบัญชา
................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ................................. 
............................................................................................................................. ................................. 
อำนาจหน้าที่ 
................................................................................................................. .............................................
.................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ................................. 
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ความรับผิดชอบ 
 ด้านการตรวจสอบ 
 ............................................................................................................................. ...................
................................................................................................................ .............................................. 
............................................................................................................................. ................................. 
 ด้านการให้คำปรึกษา 
 ................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................. 
............................................................................................................................. ................................. 
 

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

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

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        เห็นชอบโดย 
     ลงชื่อ ............................................. 
           (...........................................) 
ตำแหน่ง ............................................. 
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- ตัวอย่าง - 
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

หน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ......................... 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ............ 

 

 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี้ขึ้น เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
และขอบเขตการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 

คำนิยาม 
 การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่น และการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม
และเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น  
และจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ 
 มาตรฐานตรวจสอบภายใน หมายถึง มาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
ที่กรมบัญชีกลางกำหนด ให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับผู้ตรวจสอบ
ภายในของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐานด้านคุณสมบัติ และมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 
 จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน  หมายถึง กรอบความประพฤติที่ดีงามหรือแนวทางในการ
ปฏิบัติงานและปฏิบัติตนของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งกำหนดโดยกรมบัญชีกลาง 
 กรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หมายถึง หลักในการ
ประพฤติปฏิบัติของผู้ตรวจสอบภายใน ทั้งในส่วนของการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ซึ่งกำหนด
ตามจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กรมบัญชีกลางกำหนด ในอันที่จะ
นำมาซึ่งการให้ความเชื่อมั่นและคำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมเป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภาพซึ่งจะช่วย
ยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ได้รับการยกย่อง และยอมรับจากบุคคลทั่วไป  
 

วัตถุประสงค์ 
 หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพ่ือให้บริการ
แก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตจังหวัดด้วยการ
ตรวจสอบภายใน เพื่อช่วยให้การดำเนินงานของส่วนราชการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่
กำหนด รวมทั้งช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมให้ส่วนราชการมีการกำกับดูแลตนเองที่ดี เพื่อ
ความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชนทั่วไป 
 

สายการบังคับบัญชา 
 1. ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้บริหารสูงสุด
ของหน่วยงานโดยมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อศึกษาธิการจังหวัด 
 2. การเสนอแผนการตรวจสอบ ให้ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เสนอต่อศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 3. การรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อศึกษาธิการจังหวัด 
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อำนาจหน้าที่ 
 1. กำหนดภารกิจงานตรวจสอบภายในเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานและการดำเนินงาน 
ด้านต่างๆ ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับนโยบายของส่วนราชการ 
 2. ตรวจสอบและให้คำปรึกษาด้านการบริหาร การดำเนินงาน การเงิน การบัญชีและ 
การบริหารพัสดุ และตรวจสอบติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน งาน/โครงการที่มี
ความสำคัญต่อผลสำเร็จของนโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์กระทรวง และจังหวัด รวมทั้งโครงการ 
ที่ได้รับนโยบายให้ติดตามกำกับดูแลเป็นกรณีพิเศษ 
 3. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานและให้คำปรึกษาเพ่ือพัฒนา 
ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลแก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิม และปรับปรุงการดำเนินงานของส่วนราชการให้ดีข้ึน 
 4. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ศึกษาธิการจังหวัดเห็นสมควรตามแต่กรณี แต่ต้องไม่ทำให้
ผู้ตรวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่ตรวจสอบ 
 5. ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่มีอำนาจหน้าที่ ในการกำหนดนโยบาย วิธีการปฏิบัติงาน  
หรือดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ  
โดยผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ประเมินและให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องดังกล่าวเท่านั้น 
 

ความรับผิดชอบ 
 ด้านการตรวจสอบ 
  1. หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมีความรับผิดชอบต่อการกำหนด
ภารกิจงานตรวจสอบภายในของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดและกระทรวงศึกษาธิการ 
  2. หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมีความรับผิดชอบต่อการรายงาน
ผลการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตจังหวัด 
  3. หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมีความรับผิดชอบต่อการประเมิน 
ความเพียงพอเหมาะสม และประสิทธิผลของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ ยงของ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 ด้านการให้คำปรึกษา 

 หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีความรับผิดชอบต่อการบริการให้
ค ำป ร ึก ษ า  เพ่ือ เพ่ิ มคุณ ค่ าให้กับ ส่ วนราชการหรือหน่ วยงานและสถานศึกษาในสั งกัด
กระทรวงศึกษาธิการในเขตจังหวัด ตามที่ผู้รับบริการร้องขอ หรือตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้เสนอบริการให้แก่ส่วนราชการนั้นๆ 

 

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล 
 1. หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีสิทธิในการเข้าถึงบุคคล ข้อมูล 
เอกสารหลักฐานและทรัพย์สินต่างๆ เพ่ือสนับสนุนงานตรวจสอบภายใน 
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2. หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีสิทธิในการขอ และได้รับข้อมูล
เอกสารหลักฐาน ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง รวมทั้งทรัพยากรต่างๆ และเข้าร่วมประชุมในเรื่องเกี่ยวกับ
นโยบายและการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือสนับสนุนงานตรวจสอบภายใน 

 

ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
1. ประสานแผนการตรวจสอบ และการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสาน

การพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน กับกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
2. บูรณาการงานตรวจสอบภายในเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดในภาพรวม และเพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารและการดำเนินงานระดับกรม/กระทรวง  
 กลุ่มงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 1. ประสานการดำเนินงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ และบรรลุ
เป้าหมาย ตามแผนการตรวจสอบ 
 2. ตรวจสอบและให้คำปรึกษา เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุ
เป้าหมาย  
 ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นทีจ่ังหวัด 
 1. ประสานการดำเนินงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ และ
บรรลุเป้าหมาย ตามแผนการตรวจสอบ 
 2. ตรวจสอบและให้คำปรึกษา เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุ
เป้าหมาย  

หน่วยงานภายนอก 
ประสานงานกับกรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สถานศึกษาเอกชน และ

หน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบและประเมินผล 
ประจำกระทรวง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนราชการ 

 

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

เห็นชอบ โดย 
 
 

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

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

และสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสามารถปรับลดขอบเขต ปริมาณงานให้เหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในได ้  
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แบบฟอร์ม 
กรอบคุณธรรม 

หน่วยงาน ........................................................ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ............. 

เกริ่นนำ..................................................................................................................... ........... 
....................................................................................................................... ....................................... 
หลักปฏิบัติ 

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

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

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

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

 ข้อจำกัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม 
............................................................................................................................. ........... 

.............................................................. ................................................................................................  
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 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด........................... 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ………………. 

  

 กรอบคุณธรรมนี้ กำหนดตามจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
ที่กรมบัญชีกลางกำหนด เพ่ือเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งจะช่วยยกฐานะ
และศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ได้รับการยกย่อง และยอมรับจากบุคคลทั่วไป ดังนั้นผู้ตรวจสอบ
ภายในพึงต้องประพฤติปฏิบัติตนภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงาม ในอันที่จะนำมาซึ่งการให้ความ
เชื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภาพ 
 

หลักปฏิบัติ 
 1. การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 
   การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระ และผู้ตรวจสอบภายในต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเท่ียงธรรม 
   ความเป็นอิสระ (Independence) 
   หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดต้องรายงานผลการตรวจสอบ 
ตรงต่อศึกษาธิการจังหวัดและยืนยันถึงความเป็นอิสระในกฎบัตรการตรวจสอบภายในปีละหนึ่งครั้ง 
รวมทั้งปฏิบัติงานโดยปราศจากการแทรกแซงใดๆ ทั้งในเรื่องการกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน  
และการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
   ความเที่ยงธรรม (Objectivity) 
   ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีทัศนคติที่ไม่ลำเอียง หรือมีอคติไปทางหนึ่งทางใด และ 
ให้หลีกเลี่ยงในเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งหมายถึงสถานการณ์ที่ผลประโยชน์ส่วนตัว
อาจจะมีส่วนทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน แม้ว่าผลลัพธ์ที่เกิดจากสถานการณ์ดังกล่าว  
จะไม่ส่งผลกระทบต่อจรรยาบรรณหรือความไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน แต่อาจส่งผลกระทบต่อ 
ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติตามหลักวิชาชีพ   
  ข้อจำกัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม 
  1. ผู้ตรวจสอบภายในไม่ตรวจสอบงานที่ตนเคยมีหน้าที่รับผิดชอบมาก่อน และงานที่
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เคยมีหน้าที่รับผิดชอบมาก่อน  
ภายในระยะเวลา 1 ปี 
  2. ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจำกัดที่จะทำให้ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างเป็นอิสระหรือเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยถึงเหตุหรือข้อจำกัดดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
ตามความเหมาะสม โดยลักษณะของการเปิดเผยจะขึ้นอยู่กับเหตุและข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณี
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 2. การปฏิบัติตน 
  2.1 ความซื่อสัตย์ (Integrity) ความซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภายใน จะสร้างให้เกิด 
ความไว้วางใจและทำให้ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภายในมีความน่าเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลทั่วไป
โดยต้องปฏิบัติตน ดังนี้ 
   (1) ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร 
และมีความรับผิดชอบ 
   (2) ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเปิดเผยข้อมูล
ตามวิชาชีพที่กำหนด 
   (3) ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย
หรือไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำที่อาจนำความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือ
สร้างความเสียหายต่อส่วนราชการ 
   (4) ผู้ตรวจสอบภายในต้องให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับและจรรยาบรรณของทางราชการ 
  2.2 ความเที่ยงธรรม (Objectivity) ผู้ตรวจสอบภายในจะแสดงความเที่ยงธรรม        
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการรวบรวมข้อมูล ประเมินผล และรายงานด้วยความไม่ลำเอียง ผู้ตรวจสอบภายใน
ต้องทำหน้าที่อย่างเป็นธรรมในทุกๆ สถานการณ์  และไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัว หรือความรู้สึกนึกคิด
ของบุคคลอื่นเข้ามามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติงาน โดยต้องปฏิบัติตน ดังนี้ 
   (1) ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใดๆ ที่จะ
นำไปสู่ความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของทางราชการ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องตัดสินใจ
เลือกระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ทางวิชาชีพกับผลประโยชน์ส่วนตัว  รวมทั้งต้องไม่กระทำการใด  ๆที่จะทำให้เกิด
อคติ ลำเอียง จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม 
   (2) ผู้ตรวจสอบภายในไม่พึงรับสิ่งของใด  ๆที่จะทำให้เกิดหรือก่อให้เกิดความไม่เที่ยงธรรม
ในการใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ 
   (3) ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญทั้งหมด 
ที่ตรวจพบซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริงหรือเปิดเผยข้อมูลเพียงบางส่วน อันอาจจะ
ทำให้รายงานบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง หรือเป็นการปิดบังการกระทำผิดกฎหมาย  
  2.3 การปกปิดความลับ (Confidentiality) ผู้ตรวจสอบภายในจะเคารพในคุณค่าและ
สิทธิของผู้ เป็นเจ้าของข้อมูลที่ ได้รับทราบจากการปฏิบัติงาน และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว   
โดยไม่รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจหน้าที่โดยตรงเสียก่อน ยกเว้นในกรณีที่มีพันธะในแง่ของงานอาชีพ 
และเกี่ยวข้องกับกฎหมายเท่านั้น โดยต้องปฏิบัติตน ดังนี้ 
   (1) ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรอบคอบในการใช้และรักษาข้อมูลต่างๆ  
ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน 
   (2) ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่นำข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานไปใช้
แสวงหาผลประโยชน์ และจะไม่กระทำการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย และประโยชน์ของทางราชการ 
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  2.4 ความสามารถในหน้าที่ (Competency) ผู้ตรวจสอบภายในจะนำความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ โดยต้องปฏิบัติตน ดังนี้ 
   (1) ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ตนมีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานเท่านั้น  
   (2) ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการ 
   (3) ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผล
และคุณภาพของการให้บริการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง  
 

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

เห็นชอบ  โดย 
 

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

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



 
บทที่ 5 

การจัดทำแผนการตรวจสอบ 
 
 ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0409.2/ว 123 
ลงวันที่  14 พฤศจิกายน 2561) และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) (หนังสือกระทรวงการคลัง  
ที่ กค 0409.2/ว 118 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562) กอปรกับเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องจัดทำแผนการตรวจสอบ
ประจำปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว ตามผลการประเมินความเสี่ยง และสอดคล้องกับข้อมูล
ข่าวสาร นโยบาย และความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งมีองค์ประกอบตามที่กรมบัญชีกลาง
กำหนด และครอบคลุม 6 ประเภทการตรวจสอบ ได้แก่ การตรวจสอบทางการเงิน (Financial 
Auditing) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
(Operational Auditing) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing) การตรวจสอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) และการตรวจสอบการบริหาร (Management 
Auditing) 
 
ความหมาย  
 แผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) หมายถึง  แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในจัดทำขึ้นล่วงหน้า เกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จำนวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลา         
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ทั้งนี้ เพ่ือให้เรื่องที่มีความเสี่ยงสำคัญได้รับการตรวจสอบอย่างครอบคลุมและทั่วถึง ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่
โดยแผนการตรวจสอบ ประกอบด้วย แผนการตรวจสอบประจำปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว 
 
วิธีการจัดทำแผนการตรวจสอบ 
 1. ศึกษาและทำความเข้าใจต่อยุทธศาสตร์  ผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติ งาน 
ในปีที่ผ่านมาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกระทรวงศึกษาธิการที่ผ่านความเห็นชอบ
จากสภาฯ นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวง/กลุ่มจังหวัด /จังหวัด หนังสือสั่งการของ
กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เพ่ือกำหนดกรอบทิศทางในการจัดทำแผนการตรวจสอบ 
 2. วางแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง โดยหารือร่วมกับศึกษาธิการจังหวัด 
และดำเนินการตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ  
 3. จัดทำแผนการตรวจสอบ ตามแบบท่ีกำหนด ดังนี้ 
  3.1 แผนการตรวจสอบประจำปี (ระยะเวลาตามแผน 1 ปีงบประมาณ) โดยจัดทำให้
สอดคล้องตามผลการศึกษาข้อ 1 – 2 และแผนการตรวจสอบระยะยาว 
  3.2 แผนการตรวจสอบระยะยาว (ระยะเวลาตามแผน 2 - 5 ปีงบประมาณ) โดยต้องจัดทำ
ให้สอดคล้องตามผลการศึกษาข้อ 1 – 2 และต้องครอบคลุมทุกหน่วยรับตรวจในสังกัด  
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 4. กำหนดกิจกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 
  4.1 กิจกรรมการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง 
  4.2 กิจกรรมการตรวจสอบตามหนังสือสั่งการจากหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เป็นต้น 
  4.3 กิจกรรมการตรวจสอบตามนโยบายของศึกษาธิการจังหวัด และคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด 
 5. กิจกรรมการตรวจสอบที่กำหนด ควรมีทั้งงานให้ความเชื่อมั่น (งานตรวจสอบ สอบทาน
ติดตาม และประเมินผล) และงานให้คำปรึกษา 
 6. ในแต่ละกิจกรรมการตรวจสอบ ให้กำหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบให้ชัดเจน 
โดยภาพรวมของทุกกิจกรรมการตรวจสอบ ควรมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการตรวจสอบทั้ง 6 ประเภท 
ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ได้แก่ การตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ การตรวจสอบการปฏิบัติงาน การตรวจสอบผลการดำเนินงาน การตรวจสอบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการตรวจสอบการบริหาร 
 7. แผนการตรวจสอบที่จัดทำแล้วเสร็จ ให้เสนอศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาอนุมัติภายใน
เดือนกันยายน 
 8. จัดส่งสำเนาแผนการตรวจสอบประจำปี พร้อมทั้งแผนการตรวจสอบระยะยาว  
ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 1 ชุดภายในระยะเวลาที่กำหนด 

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

 

ไม่อนุมัติ 

ทบทวน/ 
ปรับปรุงแก้ไข 

อนุมัติ 

กำหนดกจิกรรมการตรวจสอบ 
ตามผลการประเมินความเส่ียง/
หนังสือสั่งการจากหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง/นโยบายจาก กศจ.  
และ ศธจ. 

 

มี 

ไม่มี 

กระบวนการการจัดทำแผนการตรวจสอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำรวจข้อมูลเบื้องต้น 

ประเมินความเสี่ยง/การควบคุมภายใน 
 

วางแผนการตรวจสอบประจำปี/ระยะยาว 
(Audit Plan หรือ Audit Universe) 

 

เสนอศึกษาธิการจังหวัด 
พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ 

แผนการตรวจสอบ 

ส่งสำเนาแผนการตรวจสอบให ้
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 

จัดเก็บแผนการตรวจสอบ 
เป็นข้อมูลสารสนเทศ 

ดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ 

พิจารณาปัจจัยที่ทำให้ไม่สามารถ
ดำเนินการตามแผนได ้

(ก่อนหรือระหว่างดำเนินการตามแผน) 

ปรับแผนการตรวจสอบ 
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องค์ประกอบของแผนการตรวจสอบ  
 1. หลักการและเหตุผล 
 2. นโยบายการตรวจสอบ (ถ้ามี) 
 3. วัตถุประสงค์ของแผนการตรวจสอบ 
 4. ขอบเขตการตรวจสอบ 
  4.1 หน่วยรับตรวจ(ท่ีจะได้รับการตรวจสอบ) 
  4.2 ระยะเวลาในการดำเนินงาน 
 5 กิจกรรมการตรวจสอบและให้คำปรึกษา 
  5.1 กิจกรรมการตรวจสอบ 
   (1) ชื่อเรื่อง 
   (2) วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
  5.2 กิจกรรมการให้คำปรึกษา 
   (1) ชื่อเรื่อง 
   (2) วัตถุประสงค์ของการให้คำปรึกษา 
  5.3 กิจกรรมการตรวจสอบ จำแนกตามประเภทการตรวจสอบ 
 6. กิจกรรมการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) 
 7. งบประมาณ (ถ้ามี) 
 8. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
 9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10. ส่วนของผู้เสนอแผน และผู้อนุมัติแผน 
 11 ภาคผนวกควรมีข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
  (1) ขอบเขตการปฏิบัติงาน ระบุกิจกรรม ชื่อเรื่อง ปฏิทิน/ระยะเวลาดำเนินงาน 
แยกรายเดือน จำนวนคนวัน แต่ละกิจกรรม และผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม 
  (2) แผนกลยุทธ์ของหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
  (3) ตารางสรุปผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ 
  (4) นโยบายของผู้บริหาร/ กระทรวง/ จังหวัด  
  (5)  หนังสือสั่งการจากหน่วยงานกลาง เช่น หนังสือสั่งการให้จัดทำแผนการตรวจสอบ
จากกรมบัญชีกลาง หนังสือสั่งการให้บูรณาการแผนการตรวจสอบจากกลุ่มตรวจสอบภายใน  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ 
 

- ตัวอย่าง - 
การจัดทำแผนการตรวจสอบ 
 สมมติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ....    
   มีผู้ตรวจสอบภายใน ..3... คน คือ 
   1. นาย เก่ง  กบ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ 
   2. นาง รอง  ลม นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 
   3. นางสาว สวย  สม นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
   บุคลากรเต็มกรอบอัตรากำลังในเดือนพฤศจิกายน 2560 
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- ตัวอย่าง - 
แผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ……. – พ.ศ. ……. 

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ....... 
 

หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในนับว่าเป็นเครื่องมือหรือผู้ช่วยที่สำคัญของผู้บริหารหน่วยงานในการกำกับ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ ภายในหน่วยงาน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางหรือ
มาตรการที่จะทำให้ผลการดำเนินงานสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
การจั ดทำแผนการตรวจสอบภายใน ถื อเป็ นขั้ นตอนการดำเนิ นงานที่ สำคัญต่ อผลสั มฤทธิ์ ของ 
การตรวจสอบภายใน เนื่ องจากแผนการตรวจสอบภายในที่ดี จะช่วยให้ งานตรวจสอบภายใน 
มีประสิทธิภาพและการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดภายใต้เงื่อนไขทรัพยากรที่จำกัด นอกจากนี้แผน 
การตรวจสอบภายในยังเป็นเครื่องมือที่ทำให้ศึกษาธิการจังหวัดรับทราบขอบเขตการปฏิบัติงาน 
ด้านการตรวจสอบภายใน และให้การสนับสนุนโดยการจัดหาทรัพยากรให้กับหน่วยตรวจสอบภายใน 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติภารกิจที่กำหนดให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนการตรวจสอบภายใน 
โดยแผนการตรวจสอบภายในที่จัดทำขึ้นนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน 
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 รวมถึงเกณฑก์ารประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  
 
นโยบายการตรวจสอบ  
 การตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดให้มีข้ึน เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ  มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับ
ดูแลที่เหมาะสม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

วัตถุประสงค์ของแผนการตรวจสอบ 
 1. เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีให้ครอบคลุม
ภารกิจการตรวจสอบภายใน ผลการประเมินความเสี่ยง และหน่วยรับตรวจทั้งหมดในสังกัด 
 2. เพ่ือให้งานตรวจสอบภายในของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด บรรลุวัตถุประสงค์
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. หน่วยรับตรวจได้รับการตรวจสอบครบถ้วน 
 2. หน่วยรับตรวจมีการควบคุม กำกับดูแล และมีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสม 
 3. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ทราบและลดจุดอ่อน/ความเสี่ยง ในการปฏิบัติงาน 
พร้อมทั้งพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
 4. ผู้บริหารของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และกระทรวงศึกษาธิการมีข้อมูลในการบริหาร
จัดการเพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด 
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ขอบเขตการตรวจสอบ 
 1. หน่วยรับตรวจในสังกัด ....... หน่วยงาน ประกอบด้วย 
  1.1 หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ……. หน่วยงาน 
   1.1.1 กลุ่มงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ....... กลุ่ม 
   1.1.2 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 
   1.1.3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ/ตำบล จำนวน …. แห่ง 
  1.2 หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
……. หน่วยงาน 
   1.2.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ……. แห่ง 
   1.2.2 สถานศึกษาในสังกัด     ....... แห่ง 
   1.2.3 ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด ....... 
  1.3 หน่วยงานในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ……. แห่ง 
   1.3.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัด ....... 
   1.3.2 วิทยาลัยเทคนิค ....... 
   1.3.3 วิทยาลัยสารพัดช่าง ....... 
 2. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 
  ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ....... ถึง พ.ศ. ....... 
 
กิจกรรมการตรวจสอบและให้คำปรึกษา 
 1. กิจกรรมการตรวจสอบ 
  1.1  การสอบทานและประเมินระบบควบคุมภายใน 
   วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มั่นใจว่า ระบบควบคุมภายในของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด มีความเพียงพอเหมาะสมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน 
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
  1.2 การสอบทานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีตามเกณฑ์ท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด 
   วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มั่นใจว่า ผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ถูกต้องน่าเชื่อถือ 
  1.3 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุน 
   วัตถุประสงค์  
   (1) เพ่ือให้ทราบว่า หน่วยงานจัดให้มีการกำกับ ควบคุม และบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงเพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุนเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี 
   (2) เพ่ือให้ทราบว่า ผลการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุนเป็นไปตาม 
มตคิณะรัฐมนตรี 
  1.4 การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
   วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มั่นใจว่า การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกฎระเบียบ 
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  1.5 การตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการตามแผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   วัตถุประสงค์   
   (1) เพ่ือทราบว่า ผลการดำเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
   (2) เพ่ือทราบกระบวนการดำเนินงานโครงการ มีการควบคุม กำกับดูแล  
และบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การดำเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย 
  1.6 การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   วัตถุประสงค์  
   (1) เพ่ือให้ทราบว่า ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศมีการควบคุมเพียงพอ 
ที่จะมั่นใจได้ว่าข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบัน และพร้อมใช้งาน 
   (2) เพ่ือให้ทราบว่า เครือข่ายเทคโนโลยีดิจิตอลเพ่ือการศึกษาและระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งาน 

 2. กิจกรรมการให้คำปรึกษา 
  (1) สอบทานและประเมินการควบคุมภายในของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
  (2) การจัดซื้อจัดจ้าง 
  (3) การบัญชีตามระบบ GFMIS  

 3. กิจกรรมการตรวจสอบจำแนกตามประเภทการตรวจสอบ 
 

รายการ 
การตรวจสอบ

การเงิน 

การตรวจสอบ
การปฏบิัตติาม

กฎระเบยีบ 

การตรวจสอบ
การปฏบิัติงาน 

การตรวจสอบ
ผลการ

ดำเนินงาน 

การตรวจสอบ
ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

การ
ตรวจสอบ 
การบริหาร 

1. การสอบทานและประเมินระบบ
ควบคุมภายใน 

 / /   / 

2. การสอบ ท าน การป ระเมิ น ผล 
การปฏิบัติงานด้านบัญชีตามเกณฑ์  
ที่กรมบัญชีกลางกำหนด 

/ / /   / 

3. การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ในส่วนของงบลงทุน 

/  /   / 

4. การตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้าง  / /   / 
5. การตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการ
ตามแผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  / /  / 

6. การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   /  / / 

 
กิจกรรมการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน 
 1. กิจกรรมพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 2. กิจกรรมจัดทำคู่มือ/แนวทาง/องค์ความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน 
 3. กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลด้านการตรวจสอบภายใน 
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งบประมาณ 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ....... 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ....... 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ....... 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ....... 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ....... 
งบดำเนินการ      
กิจกรรมการตรวจสอบ 
1. การสอบทานและประเมินระบบควบคุม
ภายใน 
2. การสอบทานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชีตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด 
3. การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณใน
ส่วนของงบลงทุน 
4. การตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้าง 
5. การตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการ
ตามแผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
6. การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

กิจกรรมการบริการให้คำปรึกษา 
1. สอบทานและประเมินการควบคุม
ภายในของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
2. การจัดซ้ือจัดจา้ง 
3. การบัญชีตามระบบ GFMIS 

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

กิจกรรมการพัฒนางานตรวจสอบภายใน 
1. กิจกรรมพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
2. กิจกรรมจัดทำคู่มือ/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 นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ 
 2. นาง รอง  ลม นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 
 3. นางสาว สวย สม นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
 
 
 

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

     ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน     
 
 

  ลงชื่อ ……………………………….…………….. ผู้อนุมัต ิ
              (ศึกษาธิการจังหวัด .......) 
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ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม 
หน่วยรับตรวจ/ 
หน่วยรับบริการ 

ระดับความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ/จำนวนคนวัน รวมจำนวน 

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 
ในสำนักงาน
ศึกษาธกิารจังหวัด 

สูง 
1 

กลุ่ม 
2 

กลุ่ม 
2 

กลุ่ม 
2 

กลุ่ม 
1 

กลุ่ม 
3คน/20วัน/ปี 
= 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
กำหนด 

กลุ่มอำนวยการ 

สูง 
1 

กลุ่ม 
1 

กลุ่ม 
1 

กลุ่ม 
1 

กลุ่ม 
1 

กลุ่ม 
3คน/20วัน/ปี 
= 60 คนวัน/ป ี

3. การติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
ในส่วนของงบลงทุน 

ทุกส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 

สูง 
310 

หน่วย 
310 

หน่วย 
310 

หน่วย 
310 

หน่วย 
310 

หน่วย 
3คน/20วัน/ปี 
= 60 คนวัน/ป ี

4. การตรวจสอบ
การจัดซ้ือจัดจ้าง 

กลุ่มอำนวยการ 
สูง 

1 
กลุ่ม 

1 
กลุ่ม 

1 
กลุ่ม 

1 
กลุ่ม 

1 
กลุ่ม 

3คน/20วัน/ปี 
= 60 คนวัน/ป ี

5. การตรวจสอบผล
ก า รด ำ 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/ปี 
= 60 คนวัน/ป ี

6. การตรวจสอบด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มแผนฯ  
สูง - 

1 
กลุ่ม 

1 
กลุ่ม 

1 
กลุ่ม 

1 
กลุ่ม 

3คน/20วัน/ปี 
= 60 คนวัน/ป ี

กิจกรรมการให้คำปรึกษา  - 60 60 60 60 60 
1. การจัดทำวาง
และประเมินการ
ควบคุมภายในของ
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 

ทุกกลุ่ม 
ในสำนักงาน
ศึกษาธกิารจังหวัด สูง - 

7 
กลุ่ม 

7 
กลุ่ม 

7 
กลุ่ม 

7 
กลุ่ม 

2คน/10วัน/ปี 
= 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/ปี 
= 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/จำนวนคนวัน รวมจำนวน 

คนวัน พ.ศ. ... พ.ศ. ... พ.ศ. ... พ.ศ. ... พ.ศ. ... 
กิจกรรมการพัฒนาระบบการตรวจสอบ  45 75 75 75 75 75 
1. กิจกรรมพัฒนา
ผู้ตรวจสอบภายใน 
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 

 
ตามมาตรฐาน
การตรวจสอบ

ภายใน 
√ √ √ √ √ 

3คน/5วัน/ปี 
= 15 คนวัน/ป ี

2. กิจกรรมจัดทำ
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/ปี 
= 30 คนวัน/ป ี

กิจกรรมการบริหารงานตรวจสอบ  180 180 180 180 180 180 
1. การจัดทำแผน 
การตรวจสอบ 

 ตามมาตรฐาน
การตรวจสอบ

ภายใน 
√ √ √ √ √ 

2คน/15วัน/ปี 
= 30คนวัน/ปี 

2. การรายงานสรุป 
ผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนการตรวจ 
สอบ 

 
ตามมาตรฐาน
การตรวจสอบ

ภายใน 
√ √ √ √ √ 

2คน/15วัน/ปี 
= 30คนวัน/ปี 

3. การจัดทำตัวชี้วัด
คำรับรองฯ และ
การรายงานผล 

 
ตามที่ สป.  

สั่งการ 
√ √ √ √ √ 

3คน/20วัน/ปี 
= 60 คนวัน/ป ี

4. งานธุรการ  
 √ √ √ √ √ 

3คน/20วัน/ปี 
= 60 คนวัน/ป ี

รวมจำนวนคนวันที่ใช้ในการตรวจสอบ รวม คนวันต่อป ี 465 675 675 675 675 675 
 วันต่อคนต่อป ี 155 225 225 225 225 225 

 

หมายเหตุ  อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม 
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- ตัวอย่าง - 
แผนการตรวจสอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ……… 
หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ........ 

 
หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในนับว่าเป็นเครื่องมือหรือผู้ช่วยที่สำคัญของผู้บริหารหน่วยงานในการกำกับ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ ภายในหน่วยงาน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางหรือ
มาตรการที่จะทำให้ผลการดำเนินงานสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
การจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ถือเป็นขั้นตอนการดำเนินงานที่สำคัญต่อผลสัมฤทธิ์ของ  
การตรวจสอบภายใน เนื่องจากแผนการตรวจสอบภายในที่ดีจะช่ วยให้งานตรวจสอบภายใน 
มีประสิทธิภาพและการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดภายใต้เงื่อนไขทรัพยากรที่จำกัด  นอกจากนี้  
แผนการตรวจสอบภายในยังเป็นเครื่องมือที่ทำให้ศึกษาธิการจังหวัดรับทราบขอบเขตการปฏิบัติงาน
ด้านการตรวจสอบภายใน และให้การสนับสนุนโดยการจัดหาทรัพยากรให้กับหน่วยตรวจสอบภายใน 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติภารกิจ ที่กำหนดให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนการตรวจสอบภายใน
โดยแผนการตรวจสอบภายในที่จัดทำขึ้นนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน 
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 รวมถึงเกณฑก์ารประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
 
นโยบายการตรวจสอบ  
 การตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  จัดให้มีขึ้นเพ่ือสนับสนุนส่งเสริม 
ให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด บรรลุวัตถุประสงค์  
และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีการบริหารความเสี่ยง การควบคุม 
และการกำกับดูแล ที่เหมาะสม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้หน่วยงานตรวจสอบภายในกำหนดกิจกรรมการตรวจสอบภายในได้ครอบคลุม
ภารกิจและสอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ภายใต้ทรัพยากรด้านการตรวจสอบที่มีอยู่  
 2. เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานตามกิจกรรมการตรวจสอบภายในให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
 3. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ และแนวทางการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. หน่วยรับตรวจมีการควบคุม กำกับดูแล และมีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสม 
 2. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ทราบและลด จุดอ่อน/ความเสี่ยง ในการปฏิบัติงาน 
พร้อมทั้งพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
 3. ผู้บริหารของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และกระทรวงศึกษาธิการมีข้อมูลในการบริหาร
จัดการเพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด 
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ขอบเขตการตรวจสอบ/การดำเนินงาน 
 1. หน่วยรับตรวจ ……. แห่ง ประกอบด้วย 
  1.1 หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ……. หน่วยงาน 
   - กลุ่มอำนวยการ 
   - สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 
  1.2 หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ……. หน่วยงาน 
   - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 
     สถานศึกษาในสังกัด ……. แห่ง 
   - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 
     สถานศึกษาในสังกัด ……. แห่ง 
   - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 
     สถานศึกษาในสังกัด ……. แห่ง 
 2. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 
  ระหว่างเดือน ..................... – เดือน ..................... พ.ศ. ................. 
 
กิจกรรมการตรวจสอบ 
 1. การสอบทานและประเมินระบบควบคุมภายใน 
  วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มีความเพียงพอเหมาะสมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 2. การสอบทานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีตามเกณฑ์ท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด 
  วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มั่นใจว่า ผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ถูกต้องน่าเชื่อถือ 
 3. การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุน 
  วัตถุประสงค์  
  (1) เพ่ือให้ทราบว่า หน่วยงานจัดให้มีการกำกับ ควบคุม และบริหารจัดการความเสี่ยง
เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุนเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี 
  (2) เพื่อให้ทราบว่า ผลการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุน เป็นไปตาม 
มติคณะรัฐมนตรี 
 4. การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
  วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มั่นใจว่า การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกฎระเบียบ 
 5. การตรวจสอบการควบคุมท่ัวไป 
  วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มั่นใจว่า การรักษาความปลอดภัยด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ชัดเจนว่าใครต้องการเข้าถึงข้อมูลอะไร เมื่อใด ในระบบงานใด 
 
 
 



 
53 

กิจกรรมการตรวจสอบจำแนกตามประเภทการตรวจสอบ 

รายการ 
การตรวจสอบ

การเงิน 

การตรวจสอบ
การปฏบิัตติาม

กฎระเบยีบ 

การตรวจสอบ
การปฏบิัติงาน 

การตรวจสอบ
ผลการ

ดำเนินงาน 

การตรวจสอบ
ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

การ
ตรวจสอบ 
การบริหาร 

1. การสอบทานและประเมินระบบ
ควบคุมภายใน 

 / /   / 

2. การสอบทานการประเมิ นผลการ
ปฏิบัติ งานด้ านบัญชีตามเกณฑ์ที่
กรมบัญชีกลางกำหนด 

/ / /    

3. การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ในส่วนของงบลงทุน 

/ /  /  / 

4. การตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้าง  / /   / 
5. การตรวจสอบการควบคุมทั่วไป    / /  

 
กิจกรรมการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน 
 1. กิจกรรมพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 2. กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลด้านการตรวจสอบภายใน 

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ 
 งบดำเนินงาน  45,000 บาท 

กิจกรรม งบประมาณ 
1.  กิจกรรมการตรวจสอบ/ติดตามผลการตรวจสอบ 
1.1 ค่าวัสดุจัดทำรูปเล่ม/เอกสาร/รายงานผลการตรวจสอบ และวัสดุสำนักงาน  
 (งานธุรการ) บริหารงานตรวจสอบ                    เป็นเงิน 
1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง 3 คน วันละ 120 บาท จำนวน 30 วัน              เป็นเงิน  
1.3 น้ำมันเชื้อเพลิงตรวจติดตามภาคสนาม 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 
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ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
 1. นาย เก่ง  กบ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ 
 2. นาง รอง  ลม นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 
 3. นางสาว สวย สม นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
 

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

     ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน     
 

  ลงชื่อ ……………………………………………….. ผู้อนุมัต ิ
              (ศึกษาธิการจังหวัด ........... ) 
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(ภาคผนวก) 
 

ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม หน่วยงาน 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ปฏิทินการปฏบิัติงาน 

รวมจำนวน 
คนวัน 

ผู้รับผิดช
อบ 

ตุล
าค

ม 
25

XX
-1

 

พฤ
ศจ

ิกา
ยน

 2
5X

X-
1 

ธัน
วา

คม
 2

5X
X-

1 

มก
รา

คม
 2

5X
X 

กุม
ภา

พัน
ธ์ 

25
XX

 

มีน
าค

ม 
25

XX
 

เม
ษา

ยน
 2

5X
X 

พฤ
ษภ

าค
ม 

25
XX

 

มิถ
ุนา

ยน
 2

5X
X 

กร
กฎ

าค
ม 

25
XX

 

สิง
หา

คม
 2

5X
X 

กัน
ยา

ยน
 2

5X
X 

กิจกรรมการตรวจสอบ                
1. การสอบทาน
และประเมินระบบ
ควบคุมภายใน 

กลุ่ม
อำนวยการ 

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

นายเก่ง 
นางรอง 
น.ส.สวย 

2. การสอบทาน
การประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ งานด้ าน
บัญชีตามเกณฑ์
ที่กรมบัญชีกลาง
กำหนด 

กลุ่ม
อำนวยการ 

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

นายเก่ง 
นางรอง 
น.ส.สวย 

3. ก า รติ ด ต าม
ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณ ใน
ส่วนของงบลงทุน 

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

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

นายเก่ง 
นางรอง 
น.ส.สวย 

4. การตรวจสอบ
การจัดซ้ือจัดจ้าง 

กลุ่ม
อำนวยการ 

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

นายเก่ง 
นางรอง 
น.ส.สวย 

กิจกรรมการพัฒนาระบบการตรวจสอบ               
1. กิ จกรรมพัฒ นาผู้ ต รวจสอบภาย ใน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

   
         

3คน/5วัน/ปี 
= 15 คนวัน/ป ี

นายเก่ง 
นางรอง 
น.ส.สวย 

2. กิ จก รรมพั ฒ นาฐานข้ อมู ลด้ านการ
ตรวจสอบภายใน 

   
         

3คน/10วัน/ปี 
= 30 คนวัน/ป ี

นายเก่ง 
นางรอง 
น.ส.สวย 

กิจกรรมบริหารงานตรวจสอบ               
1. การจัดทำแผนการตรวจสอบ    

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

นายเก่ง 
นางรอง 

2. การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตาม
แผนการตรวจสอบ 

   
         

2คน/15วัน/ปี 
= 30 คนวัน/ป ี

นายเก่ง 
นางรอง 

3. การจัดทำตัวชี้วัดคำรับรองฯ และการ
รายงานผล 

   
         

3คน/20วัน/ปี 
= 60 คนวัน/ป ี

นายเก่ง 
นางรอง 
น.ส.สวย 

4. งานธุรการ    
         

3คน/20วัน/ปี 
= 60 คนวัน/ป ี

นายเก่ง 
นางรอง 
น.ส.สวย 

รวมจำนวนคนวันที่ใช้ในการตรวจสอบ    รวม คนวันต่อป ี 465  
    วันต่อคนต่อปี 155  

 

หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม 
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- ตัวอย่าง - 
แผนกลยุทธ์ 

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศกึษาธิการจังหวัด ........  

วิสัยทัศน์ 
 การตรวจสอบภายในที่เป็นมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
พันธกิจ 
 1. ตรวจสอบด้านการบริหาร การดำเนินงาน การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตจังหวัด ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้
มาตรฐานการตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐ  
 2. ให้คำปรึกษาในการดําเนินงานภายในส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา 
ในเขตจังหวัด ของตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้มาตรฐานการตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐ 
 3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้มาตรฐานการตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐ 
 
กลยุทธ์ 
 1. ตรวจสอบ ติดตามประเมินผล และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหาร และการดำเนินงาน 
ด้านงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และด้านอ่ืนๆ ของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา         
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตจังหวัด โดยการวิเคราะห์ ประเมิน และปรับปรุงประสิทธิผล               
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแล 
 2. พัฒนาบุคลากรเพ่ือให้การตรวจสอบประเมินผลและการให้คำปรึกษามีประสิทธิภาพ         
ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
 3. ผลิตและพัฒนาเครื่องมือ นวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการตรวจสอบประเมินผล และการให้
คำปรึกษาที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
 4. บูรณาการงานตรวจสอบประเมินผล และให้คำปรึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน
ภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ  
 
เป้าประสงค์ 
 1. หน่วยรับตรวจ มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. หน่วยรับตรวจ ได้รับการตรวจสอบประเมินผล และการให้คำปรึกษาที่เพ่ิมคุณค่าและ
ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 3 บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในของหน่วยงานภาครัฐ และสอดคล้องกับระดับตำแหน่ง 
 4. มีเครื่องมือ นวัตกรรม ที่สนับสนุนการตรวจสอบประเมินผล และการให้คำปรึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 
 5. มีการบูรณาการงานตรวจสอบประเมินผล และให้คำปรึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การตรวจสอบภายใน 
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อำนาจหน้าที่ 
 1. ตรวจสอบ ติดตามประเมินผล และให้คำปรึกษาด้านการบริหาร การเงิน การบัญชี   
การดำเนินงาน และการบริหารทรัพย์สิน ของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในเขตจังหวัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และคุ้มค่า 
ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
 2. วิเคราะห์ ประเมิน และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม 
และการกำกับดูแลของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน
เขตจังหวัด  
 3. ดำเนินการบริหารงานที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้แก่ งานธุรการ 
งานการเงิน งานพัสดุ งานบริหารบุคคล งานพัฒนาบุคลากร และงานพัฒนาองค์กร  
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย  
 
หน่วยรับตรวจในสังกัด 
 หน่วยรับตรวจในสังกัด  ....... หน่วยงาน ประกอบด้วย 
 1. หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ....... หน่วยงาน 
  1.1 กลุ่มงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ....... กลุ่ม 
  1.2 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ....... แห่ง 
  1.3 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ จำนวน ....... แห่ง 
 2 หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
....... หน่วยงาน 
  2.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ....... แห่ง 
  2.2 สถานศึกษาในสังกัด     ....... แห่ง 
  2.3 ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด ....... 
 3 หน่วยงานในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ....... แห่ง 
  3.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัด ....... 
  3.2 วิทยาลัยเทคนิค ....... 
  3.3 วิทยาลัยสารพัดช่าง ....... 
 
ให้ระบุโครงสร้าง ภารกิจของหน่วยรับตรวจด้วย 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทที่ 6 

การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 

 การปฏ ิบ ัต ิ งานตรวจสอบ หมายถ ึง กระบวนการปฏ ิบ ัต ิงาน หล ังจากได ้ร ับอน ุม ัติ  
แผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan) ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Engagement 
Plan) การดำเนินงานก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ การดำเนินงานระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบ และ 
การดำเนินงานหลังการปฏิบัติงานตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อให้การตรวจสอบภายในสามารถรวบรวม 
ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล/ข้อเท็จจริง เพียงพอต่อการสรุปและรายงานผลการตรวจสอบ 
ต่อไป 
 การปฏิบัติงานตรวจสอบ ประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ ใน 3 ช่วงเวลา (ผังภาพ
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน) ได้แก่ 
 1. ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ  
 2. ระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบ  
 3. หลังการปฏิบัติงานตรวจสอบ   
 
ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ  
  หลังจากแผนการตรวจสอบประจำปีได้รับอนุมัติจากศึกษาธิการจังหวัด ให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ดำเนินการ ดังนี้ 
  1. จัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement  Plan) เพื่อกำหนดรายละเอียด 
การดำเนินงาน ตามกิจกรรมการตรวจสอบที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ได้แก่ 
การกำหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบ ขอบเขต แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Audit Program) 
และทรัพยากรที ่ใช้ รวมทั้งกำหนดทีมงานที่รับผิดชอบเสนอผู ้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
เพ่ือให้ความเห็นชอบในแผนการปฏิบัติงาน 
  2. จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Audit Program) เพื่อกำหนดประเด็น วิธีการ
ตรวจสอบ กระดาษทำการ และแหล่งข้อมูล เพ่ือให้การตรวจสอบบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้
ในแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan)  
  3. อธิบายแผน/แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบให้แก่ทีมตรวจสอบ 
  4. มอบหมายงานตรวจสอบตามแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้ผู้ตรวจสอบแต่ละคน
ในทีมตรวจสอบตามความถนัด ความรู้ และความชำนาญ  
  5. ทำหนังสือแจ้งหน่วยรับตรวจ พร้อมนัดหมายหน่วยรับตรวจเพื่อเปิดตรวจ ยกเว้นการ
ตรวจสอบกรณีพิเศษ และขออนุมัติเดินทางไปราชการ (ถ้ามี) และเตรียมการจัดทำเอกสารเครื่องมือ 
ที่ใช้ในการตรวจสอบ ได้แก่ บันทึกประชุมเปิด/ปิดตรวจ กระดาษทำการต่างๆ แฟ้มถาวรของหน่วยงาน/
เรื่องที่จะทำการตรวจสอบ ฯลฯ 
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เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

Flow Chart การปฏิบัติงาน 

กระบวนการก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan)  
แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ และกระดาษทำการ 

เสนอแผน ผอ.ตสน. 
เพื่อให้ความเห็นชอบ 

อธิบายแผน/แนวทางให้ทีมตรวจสอบ 

มอบหมายงาน ตามแผน/แนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบ 

แผนการตรวจสอบประจำปี 

เตรียมการประชุมเปิดตรวจ 
1. กำหนดหัวข้อ/เอกสารการประชุม 
2. นัดหมายหน่วยรับตรวจเพื่อเปิดตรวจ 
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ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
  เมื่อถึงกำหนดเวลาตามแผนการตรวจสอบ  
  1.  ให้ผู้ตรวจสอบภายในประชุมเปิดงานตรวจสอบ ระหว่างทีมตรวจสอบกับผู้รับตรวจที่
เกี ่ยวข้อง โดยหัวหน้าทีมตรวจสอบจะเป็นผู ้ดำเนินการประชุม เพื ่ออธิบายวัตถุประสงค์ ขอบเขต 
การปฏิบัติงาน พร้อมทั้งทำความตกลงเกี่ยวกับเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการตรวจสอบ และรับฟังความคิดเห็น
จากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะทำการตรวจสอบ  
  2. ปฏิบัติการตรวจสอบโดยการสอบถามและสัมภาษณ์ ผู้ที ่เกี ่ยวข้อง รวบรวมข้อมูล/
หลักฐาน สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน ตรวจสอบ/สอบทานเอกสารหลักฐาน ทดสอบรายการ ตามแนวทาง 
การปฏิบัติงานตรวจสอบ (Audit Program) ที่ได้จัดทำไว้ล่วงหน้า  
  3. บันทึกข้อมูลการตรวจสอบ และสรุปผลการตรวจสอบเบื้องต้นไว้ในกระดาษทำการ 
เก็บข้อมูล  
  4. ประชุมปิดงานตรวจสอบ  ในกรณีที่หน่วยรับตรวจอยู่ไกลจากสถานที่ตั้งหน่วยงาน 
อาจดำเนินการระหว่างใกล้สิ้นสุดการตรวจสอบภาคสนาม เพื่อสรุปรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้น 
ด้วยวาจา (Interim Report) เพื ่อทำความเข้าใจในประเด็นที ่ตรวจพบ และแลกเปลี ่ยนข้อคิดเห็น 
กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ปัญหาอุปสรรคได้รับการแก้ไขโดยเร็ว ในขณะเดียวกันก็เป็นการ
เปิดโอกาสให้ผู้รับตรวจได้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม และให้ข้อเสนอในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ของตนเองด้วย ในกรณีที ่หน่วยรับตรวจอยู ่ใกล้สถานที่ตั ้งหน่วยงานอาจดำเนินการหลังสอบทาน 
กระดาษทำการทั้งหมดและจัดทำกระดาษทำการสรุปผลแล้วเสร็จ ก่อนร่างรายงานผลการตรวจสอบ 

Flow Chart การปฏิบัติงาน 

กระบวนการระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

บันทึกข้อมูลการตรวจสอบในกระดาษทำการ 

ประชุมเปิดตรวจ 
1. ดำเนินการประชุม 
2. สรุปรายงานการประชุมเปิด
ตรวจ 
 

ประชุมปิดตรวจ 
1. สรุปข้อตรวจพบเบื้องต้น 
2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยรับตรวจ เพื่อให้ช้ีแจง 

 ข้อมูลเพิ่มเติม และให้ข้อเสนอ ในการพัฒนา/ปรับปรุงงาน 
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เพียงพอและถกูต้อง 

ไม่เพียงพอ/ 
ไม่ถูกต้อง 

หลังการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
  หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
  1. ให้ผู้ตรวจสอบภายในวิเคราะห์/ประมวลผลการตรวจสอบจากกระดาษทำการ สรุปไว้
ในกระดาษทำการสรุปผล แล้วเสนอหัวหน้าทีมตรวจสอบสอบทานให้แน่ใจว่า ทีมตรวจสอบได้
ปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆ เสร็จสมบูรณ์ โดยสอบทานกระดาษทำการ เอกสารหลักฐานที่รวบรวมไว้ 
ข้อสรุปสิ่งที่ตรวจพบ และข้อสรุปผลการตรวจสอบในกระดาษทำการสรุปผล ว่าถูกต้องและมีข้อมูล 
ที่เชื ่อถือได้เพียงพอต่อการสรุปผลการตรวจสอบ แล้วเสนอผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสอบทานอีกครั้ง 
  2. จัดทำร่างรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ เสนอผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบ
ภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อสอบทานความเพียงพอ ถูกต้องของข้อมูล พร้อมจัดส่ง 
ร่างรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบให้กับหน่วยรับตรวจพิจารณาภายใน 15 วัน หากหน่วยรับตรวจ
มิได้ส่งหนังสือแสดงความเห็นภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าเห็นด้วยกับเนื้อหาในรายงาน 
  3. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบฉบับสมบูรณ์ส่งหน่วยรับตรวจ 
 

Flow Chart การปฏิบัติงาน 
กระบวนการหลังการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอกระดาษทำการสรุปผล 
ผอ.ตสน. เพื่อสอบทาน 

ความเพียงพอ ถูกต้องของข้อมูล 

จัดทำกระดาษทำการสรุปผล 

วิเคราะห์กระดาษทำการ 

รวบรวมข้อมลูกระดาษทำการ 

จัดทำร่างรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
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วิธีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) 
แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบจัดทำขึ้นตามกิจกรรม/เรื่องที่กำหนดในแผนการตรวจสอบประจำปี

เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต ระยะเวลา แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Audit Program) 
และการจัดสรรทรัพยากร ทั้งนี ้แผนการปฏิบัติงานต้องพิจารณาถึงยุทธศาสตร์ และวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมที่จะตรวจสอบ การควบคุม และความเสี่ยงของกิจกรรมนั้นๆ  

การจัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ มีข้ันตอน ดังนี้  
1.  การกำหนดชื่อเรื่อง  
2. การกำหนดวัตถุประสงค์  
3. การกำหนดประเด็นการตรวจสอบและวัตถุประสงค์การตรวจสอบในแต่ละประเด็น 
4. การกำหนดเกณฑ์การตรวจสอบ  
5. การกำหนดวิธีการตรวจสอบ  
6. การกำหนดแหล่งข้อมูล  

 
1. การกำหนดชื่อเรื่อง  
  ขั้นตอนนี้ โดยปกติเริ่มตั้งแต่การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 
ชื่อเรื ่องภายหลังจากประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การกำหนด 
ชื่อเรื ่องการตรวจสอบจะทำให้ผู ้ตรวจสอบ ผู้รับตรวจ รวมถึงผู้ที ่ใช้รายงานสามารถคาดการณ์ 
ต่อสิ่งที่จะพบในรายงานผลการตรวจสอบได้ เช่น การตั้งชื่อเรื่อง “การตรวจสอบการควบคุมเงินทด
รองราชการ” “การติดตามการใช้จ่ายงบลงทุน” หรือ “การสอบทานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ด้านบัญชี” เป็นต้น ดังนั้น ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ จึงควรเริ่มต้นให้ถูกต้อง ตั้งแต่การกำหนดชื่อ
เรื่องการตรวจสอบ ควรมีลักษณะดังนี้  
  1.1 กำหนดชื่อเรื่องตามลักษณะงานตรวจสอบภายใน  
   1.1.1 ควรกำหนดลักษณะงาน/วิธีการดำเนินงานไว้ในชื่อ เช่น การตรวจสอบ การติดตาม
หรือการสอบทาน ตัวอย่างเช่น การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การสอบทาน 
การปฏิบัติงานด้านบัญชี ฯลฯ วิธีการนี้จะทำให้ผู้ตรวจสอบรวมถึงผู้ที่ได้รับรายงาน ทราบถึงลักษณะ
งาน/วิธีการที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
   1.1.2 ควรกำหนดประเภทการตรวจสอบไว้ในชื่อเรื่องการตรวจสอบเช่น การตรวจสอบ
การดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา (Performance Auditing) การตรวจสอบ 
การบร ิหารงบประมาณ (Management Auditing) การสอบทานกระบวนการจัดซ ื ้อจ ัดจ้าง 
(Operational Auditing) 
   1.1.3 ควรกำหนดชื่อเรื ่องให้สอดคล้องกับขอบเขตของงานที่จะตรวจสอบ เช่น  
การตรวจสอบการบริหารพัสดุ หมายความว่า ผู้ตรวจสอบจะทำการตรวจสอบการบริหารพัสดุทั้งหมด 
ตั้งแต่กระบวนการวางแผน การจัดหา การได้มา การแจกจ่าย การบำรุงรักษา และการจำหน่ายพัสดุ 
หรืออาจหมายถึง การจัดการพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพและประหยัดด้วย แต่หากต้องการตรวจสอบ
ทรัพย์สินว่ามีการควบคุม และมีอยู่จริงครบถ้วนถูกต้อง ก็ควรกำหนดชื่อเรื่องเป็นการตรวจสอบ 
การควบคุมทรัพย์สิน เป็นต้น 
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2. การกำหนดวัตถุประสงค์  
  การจัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบ
ซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบต้องสอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยง ความเป็นไปได้
ที่อาจจะเกิดข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
รวมทั้งความเสี่ยงอ่ืนๆ ที่มีนัยสำคัญ โดยขั้นตอนการกำหนดวัตถุประสงค์มีดังนี้  
  2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์ขั้นต้น อย่างกว้าง  ๆเพ่ือกำหนดทิศทางในการสำรวจข้อมูล 
  2.2 สำรวจข้อมูลเบื้องต้น 
  2.3 การกำหนดวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง ตามประเด็นที่เป็นความเสี่ยง/ประเด็นที่ควรตรวจสอบ 

 2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์ขั้นต้นอย่างกว้าง เริ่มจากการตั้งคำถามในเรื่องที่เราจะตรวจ
ว่าเราอยากรู้อะไร ซึ่งเป็นการกำหนด อย่างกว้างๆ ก่อน เพื่อกำหนดทิศทางในการสำรวจข้อมูล
เบื้องต้นก่อนที่จะทำการกำหนดวัตถุประสงค์ ของการตรวจสอบในแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
เช่น อยากรู้ว่า เรื่องนั้นถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ การตั้งวัตถุประสงค์การตรวจสอบกว้างๆ อาจใช้
คำกริยาในวัตถุประสงค์ได้ว่า  

“เพ่ือสอบทานว่า ................. ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ” หรือ  
“เพ่ือสอบทานว่า การดำเนินการ .................. เป็นไปตามขั้นตอนที่ระเบียบกำหนด” 

  หากต้องการทราบว่า โครงการสำเร็จหรือไม่ ก็จะตั้งวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
เบื้องต้นว่า  

“เพ่ือสอบทานว่า การดำเนินงานโครงการ ...................... บรรลุวัตถุประสงค์”  
   ถ้าผู้ตรวจสอบไม่ตั้งคำถาม หรือตั้งคำถามไม่ได้ หรือตั้งคำถามไม่ชัดเจน ก็จะไม่รู้ว่า
ต้องการอะไรจากการตรวจสอบ และหากระหว่างทำการตรวจสอบไม่คิดถึงคำถาม (หรือวัตถุประสงค์
การตรวจสอบ) ก็อาจทำให้ตรวจสอบข้อมูลมากเกินจำเป็น โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการตอบคำถาม
ตามวัตถุประสงค์ หรืออาจตรวจสอบข้อมูลน้อยเกินไปไม่เพียงพอที่จะตอบคำถามตามวัตถุประสงค์ได้ 
   นอกจากนี้ คำถามที่ดีต้องไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนรู้อยู่แล้ว แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ เราเองก็
อยากรู้ เช่น ถ้าเห็นอาคารเรียนยังสร้าง ไม่เสร็จค้างนาน  3 – 4 ปี ยังเท่าเดิมไม่มีคนทำ เราคงไม่
อยากรู้ว่า การก่อสร้างอาคารเรียนมันล่าช้าหรือไม่เป็นไปตามแผนหรือไม่ เพราะใครๆ ก็รู้ว่าล่าช้า 
แต่คงอยากรู้ว่าทำไมล่าช้า ทำให้เกิดความเสียหายมากน้อยแค่ไหน จะเร่งดำเนินการได้หรือไม่ จะแก้ไข
ปัญหาอย่างไร ดังนั้นการตั้งคำถามจึงต้องน่าสนใจและผู้บริหารสนใจด้วย  

  ตัวอย่างการตั้งวัตถุประสงค์อย่างกว้างๆ เพื่อสำรวจข้อมูล เช่น 
  1. เพ่ือสอบทานประสิทธิภาพในกระบวนการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวม  
  2. เพื่อสอบทานการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก)  

ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด 
 2.2 การสำรวจข้อมูลเบื้องต้น  
  เมื่อกำหนดวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการสำรวจข้อมูลตามวัตถุประสงค์ เช่น  
  กรณีที่ตั ้งวัตถุประสงค์ว่า “เพื่อสอบทานว่า ................. ดำเนินการถูกต้องตาม

ระเบียบ” จะทำการสำรวจเรื่องนั้นๆ มีระเบียบกฎหมายกำหนดไว้อย่างไร ดำเนินการถูกต้องหรือไม่  
 



 
65 

  กรณีที่ตั้งวัตถุประสงค์ว่า “เพื่อติดตามการดำเนินการ ..................... เป็นไปตามขั้นตอน 
ที่ระเบียบกำหนด” จะทำการสำรวจเรื ่องนั ้นมีกระบวนการดำเนินการอย่างไร หรือประกอบด้วย 
ขั ้นตอนย่อยใดบ้าง เรื ่องนั ้นๆ รวมถึงแต่ละส่วนย่อยมีระเบียบ วิธ ีปฏิบัติกำหนดไว้อย่างไร  
การดำเนินงานเป็นอย่างไร มีข้ันตอนใด/ประเด็นใดบ้างท่ีดำเนินการไม่ถูกต้อง 

  กรณีที่ตั ้งวัตถุประสงค์ว่า “เพื่อสอบทานการดำเนินงานโครงการ ...................... 
บรรลุวัตถุประสงค์” จะทำการสำรวจโครงการว่า กำหนดวัตถุประสงค์อย่างไร มีการรายงานผล 
การดำเนินงานหรือไม่ ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรค 
ในการดำเนินการอย่างไร  

  ทั ้งนี ้หากต้องการสำรวจข้อมูลเบื ้องต้น ให้เป็นไปตามข้อพิจารณาที ่กำหนด 
ในมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ต้องทำการสำรวจข้อมูลเพ่ือให้ได้ประเด็นต่อไปนี้  

  2.2.1 เพ่ือให้ได้วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้น  
  2.2.2 เพ่ือให้ได้วิธีการที่จะนำมาใช้ในการควบคุมผลการดำเนินงานกิจกรรมนั้น  
  2.2.3 เพ่ือให้ได้ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ วัตถุประสงค์ ทรัพยากร และการดำเนินงาน

ของกิจกรรมนั้น  
  2.2.4 เพื่อให้ได้วิธีการที่นำมาใช้จัดการกับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงให้อยู่ใน

ระดับท่ียอมรับได้  
  2.2.5 เพื่อให้ได้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมของกิจกรรมที่มีความเพียงพอ

และมีประสิทธิผล (มีประสิทธิผล หมายถึง สามารถลดความเสี่ยงได้จริง) เมื่อเปรียบเทียบกับกรอบ
การปฏิบัติงานหรือรูปแบบการควบคุมอ่ืน 

  2.2.6 เพื่อพิจารณาว่ามีโอกาสในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม 
และวิธีที่ปฏิบัติได้หรือไม่ 

 2.3 การกำหนดวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง  
  เมื่อทำการสำรวจข้อมูลแล้ว สิ่งที่ได้รับหลักๆ คือ จะทำให้ทราบประเด็นที่เป็นความ

เสี่ยง/ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ยังเหลืออยู่ ซึ่งจะนำสิ่งนี้มาใช้กำหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบให้
เฉพาะเจาะจง ซึ่งปกติการกำหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบในขั้นตอนนี้ต้องชัดเจน และจะไม่เขียน
วัตถุประสงค์ในเชิงกระบวนการ (เขียนด้วยคำกริยา) เหมือนการกำหนดวัตถุประสงค์ขั้นต้นที่เป็นการ
กำหนดวัตถุประสงค์อย่างกว้าง นั่นคือในขั้นตอนนี้ เราจะไม่เขียนวัตถุประสงค์การตรวจสอบว่า 
“เพื่อตรวจสอบ ...........” หรือ “เพื่อสอบทาน ...............” หรือ “เพื่อติดตาม ................” แต่จะ
เขียนวัตถุประสงค์เชิงเป้าหมายว่า หลังจากตรวจสอบแล้วเราจะได้อะไร โดยจะใช้คำว่า “เพื่อทราบ
ว่า ......” และ “เพื่อให้มั่นใจว่า ......” ซึ่งทั้ง 2 คำนี้ มีความแตกต่างกันที่น้ำหนักของการตรวจสอบ
ว่าต้องการมากน้อยแค่ไหน ซึ ่งจะส่งผลต่อเทคนิคและปริมาณการตรวจสอบด้วย ห ากกำหนด
วัตถุประสงค์การตรวจสอบว่า “เพื่อให้มั่นใจว่า” นั่นคือ ต้องตรวจสอบจนมั่นใจ จึงจะสรุปผลได้ ซึ่ง
จะส่งผลต่อขอบเขต/ปริมาณงาน เทคนิค/วิธีการตรวจสอบ ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่ใช้ เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์นั้น กล่าวคือ อาจต้องตรวจสอบข้อมูลปริมาณมาก ต้องตรวจสอบด้วยเทคนิค
วิธีการที่แม่นยำ เอกสารหลักฐานที่มีความเชื่อถือสูง และต้องตรวจสอบให้ครอบคลุมพอเพียง เป็นต้น
การกำหนดวัตถุประสงค์ในลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะใช้กับการตรวจสอบประเภทตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ และการตรวจสอบเพื่อรับรองงบการเงิน เป็นต้น  
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3.  การกำหนดประเด็นการตรวจสอบและวัตถุประสงค์การตรวจสอบในแต่ละประเด็น 
  หลังจากกำหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ตามความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญแล้ว ขั้นตอน
ถัดไป คือ การกำหนดประเด็นการตรวจสอบ ซึ่งจะได้จากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นเช่นเดียวกัน ทั้งนี้
เนื่องจากการตรวจสอบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดอาจมีประเด็นที่ต้องพิจารณาจำนวน
มาก ดังนั้นผู้ตรวจสอบจึงควรกำหนดประเด็นเบื้องต้นตั้งแต่การสำรวจข้อมูล ประเด็นเบื้องต้นนี้ 
อาจเรียกว่า ปัญหาสำคัญท่ีควรตรวจสอบ (Matter Of Potential Significant: MOPS)  
  เมื่อสำรวจข้อมูลแล้วเสร็จ ผู้ตรวจสอบจะสามารถระบุประเด็นปัญหาสำคัญได้ (Matter of 
Significant : MOS) ให้นำประเด็นปัญหาสำคัญนั้น มากำหนดเป็นประเด็นการตรวจสอบ และ 
แม้การกำหนดประเด็นการตรวจสอบจะมาจากปัญหาที่สำคัญ แต่วิธีการเขียนประเด็นการตรวจสอบ 
ไม่ควรเขียนในเชิงลบ (Negative) เช่นหากพบว่า หน่วยงานกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการไม่ชัดเจน 
และไม่กำหนดตัวชี ้ว ัด อาจทำให้ไม่สามารถวัดผลการดำเนินงานโครงการได้ว่าสำ เร็จหรือไม่  
ให้กำหนดประเด็นการตรวจสอบ ดังนี้  
  ประเด็นการตรวจสอบ : การกำหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการชัดเจน  
  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ เพื่อทราบว่า หน่วยงานกำหนดวัตถุประสงค์และตวัชี้วัด
ที่ชัดเจนสามารถวัดผลการดำเนินงานโครงการได้  
  ตัวอย่างการกำหนดประเด็นตามกระบวนการ เช่น กรณีตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎหมาย ถ้ากำหนดวัตถุประสงค์ว่า เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกฎระเบียบ 
และไม่ระบุประเด็นการตรวจสอบ หมายความว่า ผู้ตรวจสอบต้องตรวจสอบการดำเนินการทั้งหมด 
ตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุด ว่าเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ ซึ่งปริมาณจะเยอะมาก และผู้ตรวจสอบที่
มีประสบการณ์เท่านั้น จึงจะทราบว่าปริมาณที่ต้องตรวจสอบทั้งหมดมีเท่าใด และเริ่มที่จุดใด ดังนั้น
เพื ่อให้ผู ้ตรวจสอบทุกคนเข้าใจตรงกัน และง่ายต่อการปฏิบัติงาน อาจกำหนดประเด็นในการ
ตรวจสอบตามกระบวนการ/ขั้นตอนที่ได้จากการสำรวจข้อมูล 
 
4  การกำหนดเกณฑ์การตรวจสอบ  

 เกณฑ์การตรวจสอบ เป็นสิ่งที่ใช้ในการพิจารณาเปรียบเทียบกับข้อตรวจพบหรือสิ่งที่เรา
ตรวจพบว่า เป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่ ก่อนที่จะนำไปตอบวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบในเรื่อง/
ประเด็นนั้นๆ  

 ตัวอย่าง 1  
 ถ้าตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกำหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ : 

เพ่ือให้มั่นใจว่า การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกฎระเบียบ  
 เกณฑ์การตรวจสอบ คือ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ 
 หมายความว่า ผู้ตรวจสอบจะมั่นใจได้ว่า การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกฎระเบียบ 

ก็ต่อเมื่อดำเนินการตรวจสอบ แล้วพบว่า การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานทั้งหมดทุกขั้นตอน 
เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯแต่ถ้าการตรวจสอบนั้น กำหนดเป็นประเด็นการตรวจสอบย่อย 
และกำหนดวัตถุประสงค์ย่อย ก็ต้องกำหนดเกณฑ์ย่อยด้วย  

 ตัวอย่างประเด็นย่อย การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง  
 วัตถุประสงค์ย่อย เพ่ือให้มั่นใจว่า การกำหนดราคากลางเป็นไปตามแนวทางและวิธีปฏิบัติ 
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 เกณฑ์การตรวจสอบ  
 1.  มีการแต่งตั ้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและควรมีผ ู ้ท ี ่ม ีความรู ้ เก ี ่ยวกับ 

การประมาณราคาร่วมเป็นกรรมการด้วย  
 2. ราคากลางได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ  
 3.  ราคากลางที่ใช้ในการประกาศต้องมีอายุไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ  
 ตัวอย่าง 2  
 ถ้าเป็นการตรวจสอบผลการดำเนินงาน วัตถุประสงค์การตรวจสอบกำหนดว่า “เพ่ือทราบ

ว่า ผลการดำเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย”  
 เกณฑ์การตรวจสอบ ก็คือ สิ่งที่จะทำให้ผู้ตรวจสอบทราบได้ว่า โครงการบรรลุวัตถุประสงค์

เป้าหมายนั่นคือเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ ซึ่งตามมาตรฐานกำหนดให้ใช้เกณฑ์ของหน่วยงาน 
โดยพิจารณาจากเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ ในการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย หากผู้ตรวจสอบ
พิจารณาแล้วเห็นว่า หลักเกณฑ์นั้นเพียงพอ แต่ถ้าผลการสำรวจข้อมูล พบว่า ตัวชี้วัดไม่มี และวัตถุประสงค์
ไม่ชัดเจน ก็ให้ผู้ตรวจสอบกำหนดเกณฑ์การตรวจสอบขึ้น แล้วนำไปหารือกับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ
ในการประชุมเปิดตรวจ 

 
5. การกำหนดวิธีการตรวจสอบ  

 เมื ่อกำหนดเกณฑ์การตรวจสอบแล้ว ให้กำหนดวิธีการตรวจสอบตามเกณฑ์ โดยให้
พิจารณาว่าการที่จะทำให้ได้ข้อมูลตามเกณฑ์จะต้องทำอะไร อย่างไร และต้องพิจารณาด้วยว่า จะใช้
เทคนิควิธีการใดเพื่อให้ได้ข้อมูลถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเพียงพอที่จะรายงานผลการตรวจสอบว่า
สามารถรายงานได้ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ ซึ่งได้แก่ สิ่งที่เป็นอยู่ (condition) เกณฑ์ คือ สิ่งที่ควรจะ
เป็น (criteria) สาเหตุ (Cause) ผลกระทบ (effect) และข้อเสนอแนะ (Recommendation)  

 สำหรับการจัดทำวิธีการตรวจสอบ สามารถจัดทำได้หลายแบบ หากหน่วยงานมีบุคลากรใหม่ 
ควรกำหนดขั้นตอนให้ละเอียดเพื่อสามารถปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบได้  
ส่วนกรณีบุคลากรมีความชำนาญงานและปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าวเป็นประจำอยู่แล้ว ก็อาจกำหนด
วิธีการตรวจสอบอย่างกว้างๆ ได้  

 การกำหนดวิธีการทั่วไปท่ีใช้ในการตรวจสอบ  
 การกำหนดวิธีการทั่วไปที่ดำเนินการเหมือนๆ กัน ในการตรวจสอบทุกๆ ครั้ง อาจไม่ต้อง

กำหนด รายละเอียดวิธีการนั ้น ไว้ในแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ แต่ให้ระบุไว้ในคู ่มือ 
การปฏิบัติงาน เช่น วิธีการสุ่มตรวจสอบข้อมูล ในแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ อาจระบุเพียงว่า
ให้สุ่มตรวจสอบข้อมูลใดบ้าง สำหรับรายละเอียดการสุ่มว่าจะสุ่มแบบไหน อย่างไร ให้ระบุไว้ในคู่มือ
การปฏิบัติงานตรวจสอบ เช่น วิธีการสุ่มตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่าย ให้ดำเนินการสุ่ม  
ร้อยละ 10 โดยการเลือกรายการที่ 1 นับต่อไปอีก 10 รายการ แล้วเลือกรายการที่ 11 หรืออาจ
กำหนดวิธีการในการสุ่มตรวจ กรณีที่เข้าตรวจสอบระหว่างเดือนไม่ว่าจะตัดยอดเข้าตรวจสอบ ณ วันใด
ของเดือน ก็ให้ทำการสุ่มตรวจข้อมูลของเดือนก่อนเดือนที่เข้าตรวจสอบย้อนหลังเต็มเดือน นั่นคือ  
หากเข้าตรวจสอบเดือนเมษายน ไม่ว่าจะวันใดก็ตาม ให้ทำการตรวจสอบข้อมูลเดือนมีนาคม ตั้งแต่
วันที่ 1 - 31 มีนาคม 
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6. การกำหนดแหล่งข้อมูล  
การกำหนดแหล่งข้อมูลให้กำหนดจากวิธีการตรวจสอบ โดยให้พิจารณาว่า การที่จะทำการ

ตรวจสอบด้วยวิธีการนั้นๆ ต้องตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งใด เช่น ถ้าต้องตรวจสอบเอกสารต้องขอ
เอกสารจากใคร หน่วยงานใด หากต้องการสัมภาษณ์ในเรื่องที่ตรวจ ต้องสัมภาษณ์ใคร ทั้งนี้ ต้องระบุ
แหล่งข้อมูลให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถหาข้อมูลการตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ตรวจสอบ
ต้องพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูล และแหล่งข้อมูลด้วยว่า มาจากแหล่งใดจึงจะได้ข้อมูล  
ที่น่าเชื่อถือมากที่สุด 

 

ลักษณะของเอกสารและแหล่งข้อมูล 

หลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือมาก หลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือน้อย 
1. มีความเป็นรูปธรรมหรือกายภาพ  1. หลักฐานที่เป็นนามธรรมหรือจับต้องยาก  
2. ได้มาจากแหล่งข้อมูลภายนอก  2. ได้มาจากแหล่งข้อมูลภายใน  
3. ได้มาจากแหล่งที่มีระบบควบคุมภายในที่ดี  3. ได้มาจากแหล่งที่มีระบบควบคุมภายในที่ไม่ดี  
4. ผู้ตรวจสอบได้รับจากแหล่งข้อมูลโดยตรง  4. ได้รับจากผู้รับการตรวจสอบ  
5. เอกสารที่เป็นต้นฉบับ  5. เอกสารที่เป็นสำเนา  
6. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  6. ความคิดเห็นโดยทั่วไป  
7. หลักฐานที่เป็นเอกสารหรือกายภาพ  7. หลักฐานที่เป็นคำพูดหรือความเห็นทั่วไป  
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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)……............  
 
ผู้จัดทำ...................................................     ผู้อนุมัติ...................................  
วันที่.......................................................     วันที่ ........................................ 
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การจัดทำกระดาษทำการ (Working Paper) 
 กระดาษทำการ (Working Paper) คือ เอกสารที่ผู้ตรวจสอบภายใน จัดทำขึ้นในระหว่าง             
การตรวจสอบเพื่อบันทึกรายละเอียดการทำงาน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบ 
ขอบเขตการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ข้อมูลจากการประเมินและวิเคราะห์ และผลสรุปของการตรวจสอบ 
เพ่ือใช้เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 หลักเกณฑ์ในการจัดทำกระดาษทำการยังไม่มีการกำหนดให้เป็นรูปแบบใดแบบหนึ่ง
โดยเฉพาะ และยังไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวหรือมีสูตรสำเร็จว่าต้องจัดทำในรูปแบบใดและอย่างไร  
ผู้ตรวจสอบภายในต้องใช้ความรู ้ความชำนาญและดุลยพินิจของตนว่าการตรวจสอบเรื ่องนั ้นๆ  
ควรจัดทำกระดาษทำการอย่างไร โดยยึดถือหลักที่ว่ากระดาษทำการนั้นสามารถช่วยให้หัวหน้า  
ผู ้ตรวจสอบภายใน ใช้ทบทวนการปฏิบัต ิงานตรวจสอบที ่ดำเนินการไปแล้วได้เป็นอย่างดี  
และสามารถบอกได้ว่างานนั้นได้ทำตามแผนการตรวจสอบที่ได้กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด 
 ประเภทของกระดาษทำการ (Working Paper) ประกอบด้วย 
 1. กระดาษทำการที่ผู ้ตรวจสอบภายในจัดทำขึ้นเอง เช่น กระดาษทำการที่ใช้บันทึก
แผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน กระดาษทำการบันทึกการประเมินผลระบบการควบคุม
ภายใน กระดาษทำการบันทึกผลการตรวจสอบโดยละเอียดในแต่ละเร ื ่อง กระดาษทำการ  
สรุปประเด็นข้อตรวจพบ กระดาษทำการในการร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 2.  กระดาษทำการที่จัดทำโดยหน่วยรับตรวจ เช่น สำเนาเอกสาร หรือสำเนารายละเอียด
ประกอบบัญชีหรืออ่ืน ๆ และแผนผังทางเดินของระบบงาน เป็นต้น 
 3.  กระดาษทำการที่ผู้ตรวจสอบได้รับจากบุคคลภายนอก เช่น ใบตอบรับแจ้งการยืนยันยอด 
แบบสอบถาม และหนังสือร้องเรียนการทุจริต เป็นต้น 
 ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในใช้สำเนาเอกสารหรือเอกสารอื่นๆ ที่จัดทำโดยหน่วยรับตรวจ
หรือได้รับจากบุคคลภายนอกเป็นส่วนหนึ่งของกระดาษทำการ ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องตรวจสอบ
ความถูกต้องของกระดาษทำการประเภทนี้ เช่นเดียวกับกระดาษทำการที่ผู้ตรวจสอบภายในจัดทำ
ขึ้นเอง ดังตัวอย่างกระดาษทำการการตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมราชการ 
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- ตัวอย่าง - 
กระดาษทำการ 

รหัสกระดาษทำการ....... 
กระดาษทำการตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมราชการ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ................. 
เพียงวันที ่................. 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือมั่นใจว่ารายละเอียดของลูกหนี้เงินยืมราชการคงเหลือครบถ้วนถูกต้องตามบัญชี 
ในระบบ GFMIS 

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

ที ่ สัญญายืม  
ผู้ยืม 

 
วัตถุประสงค์

ที่ยืม 

 
จำนวน
เงินยืม 

 
จำนวน
เงินค้าง
ชำระ 

 
วันครบ
กำหนด 

 
หมาย
เหตุ 

เลขที ่ วันที่
ยืม 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
   รวม     
        ยอดคงเหลือตามระบบ 

GFMIS 
    

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



 
 

 
บทที่ 7 

การรายงานและการติดตามผล 
 
 ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ กำหนดรายงานไว้ 2 ประเภท 
คือ รายงานผลการตรวจสอบ ตามมาตรฐานรหัส 2400  และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในตามแผนการตรวจสอบ มาตรฐานรหัส 2060 โดยรายงานผลการตรวจสอบ ตามมาตรฐานรหัส 
2400 กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในจัดทำรายงานภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบ 
อย่างทันท่วงที รายงานผลการตรวจสอบจึงเป็นผลผลิตของกระบวนการตรวจสอบภายใน หากรายงาน
ผลตรวจสอบมีคุณภาพและหน่วยรับตรวจดำเนินการตามข้อเสนอแนะ จะช่วยให้การดำเนินงาน 
และการบริหารจัดการของหน่วยรับตรวจถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ที่กำหนด แตก่ารที่หน่วยรับตรวจจะดำเนินการตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ ส่วนหนึ่ง
เกิดจากคุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบที่สาระสำคัญครบถ้วนสมบูรณ์ ชัดเจนปฏิบัติได้ และเป็น
ประโยชน์ ในขณะเดียวกันหน่วยงานตรวจสอบภายในก็ต้องติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ 
ตามมาตรฐานรหัส 2500 ด้วย 
 
รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 ประเภทของรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 1. รายงานระหว่างกาล (Interim Report) เป็นรายงานที่จัดทำขึ้นทันที เมื่อพบปัญหา
หรือเรื่องสำคัญที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน มีผลกระทบต่อความเสียหายขององค์กร นอกจากนี้ยังใช้ 
ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบหรือยืดขยายระยะเวลาโครงการตรวจสอบ 
รายงานระหว่างกาลอาจเป็นการรายงานด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ 
 2. รายงานสรุป (Summary Report) เป็นรายงานที่จัดทำขึ้นเพ่ือนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
โดยสรุปภาพรวมของการตรวจสอบ เรื่องที่ควรแก้ไข และเรื่องที่สำคัญที่หัวหน้าส่วนราชการควรทราบ 
 3. รายงานการตรวจสอบหลังดำเนินงานแล้วเสร็จ (Final Audit Report) เป็นรายงานที่
ต้องจัดทำหลังจากสรุปผลการตรวจสอบ และต้องจัดทุกครั้งแม้ว่าจะได้มีการรายงานระหว่างกาล
และหน่วยรับตรวจได้ดำเนินการแก้ไขตามประเด็นที่ตรวจพบเรียบร้อยแล้วก็ตาม 
 4. สรุปรายงานการตรวจสอบประจำปี (Annual Reports) รายงานประเภทนี้มีความสำคัญ
และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารระดับสูง Audit Committee และหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ือที่จะ
นำมาพัฒนาภาพรวมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา 
 รูปแบบของการรายงาน 

1. รายงานด้วยวาจา ควรใช้ในกรณีที่เป็นเรื่องเร่งด่วน เพ่ือแจ้งข้อเท็จจริงให้หัวหน้าส่วนราชการ
และหัวหน้าหน่วยรับตรวจรับทราบทันทีที่ตรวจพบ 

2. รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นวิธีการรายงานที่มีลักษณะเป็นทางการใช้รายงานผล
การตรวจสอบตามปกติ และหลังเสร็จสิ้นการตรวจสอบ 
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 เทคนิคการเขียนรายงาน 
 1. ควรคำนึงถึงว่าใครเป็นผู้รับรายงาน  ถ้ารายงานจัดทำถึงหัวหน้าส่วนราชการ ควรเน้น
ที่ประเด็นสำคัญ และไม่ควรยาวเกินหนึ่งหรือสองหน้ากระดาษ 
 2. รายงานตามข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ ไม่มีการบิดเบือนหรือละเว้นการรายงานในประเด็นที่
สำคัญ และมีหลักฐานประกอบ โดยสรุปผลตรงตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบที่กำหนด 
 3. ควรจัดลำดับเรื่องที่สำคัญหรือเรื่องที่มีความเสี่ยงสูง และมีผลกระทบสูงไว้ในลำดับแรกๆ 
 4. เขียนในเชิงบวกและสร้างสรรค์ ไม่เขียนเฉพาะสิ่งที่ผิดพลาดแต่ให้ระบุในสิ่งที่ทำถูกต้องด้วย
หลีกเลี่ยงการวิพากย์ ติเตียน หรือวิจารณ์การทำงานของหน่วยรับตรวจ หรือการระบุชื่อตัวบุคคล  
 5. ควรหลีกเลี่ยงศัพท์เทคนิค  แต่ถ้าจำเป็นต้องใช้ ควรมีคำอธิบายประกอบ 
 6. เขียนให้ชัดเจน สั้นกระชับ  ครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญ  
 7. ใช้ภาษาหรือคำที่เข้าใจง่าย  
 สำหรับรูปแบบการรายงานควรเป็นแบบใดนั้น ไม่ได้มีการกำหนดตายตัว ขึ้นกับว่ารายงาน
นั้นๆ จะใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ใด และใครเป็นผู้ใช้รายงานดังกล่าว 
 วิธีการเขียนรายงาน 
 1. นำข้อมูลจากกระดาษทำการสรุปผล มาจัดทำร่างรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
โดยให้มีองค์ประกอบครบถ้วน ประกอบด้วย 
  1.1 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
  1.2 ขอบเขตการตรวจสอบ 
  1.3 สรุปผลการตรวจสอบ : ผลการตรวจสอบ ความเสี่ยง/ผลกระทบ และสาเหตุ 
  1.4 ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขท่ีสามารถปฏิบัติได้ 
  1.5 มีการจัดทำบทสรุปผู้บริหารเพ่ืออธิบายผลการตรวจสอบในภาพรวม ให้ผู้บริหาร
สามารถให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงเป็นอันดับแรกได้ 
 2. เสนอผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พิจารณา  
เพ่ือลงนามในรายงาน   
 3. นำบทสรุปผู้บริหารมาจัดทำบันทึกเสนอศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือทราบและพิจารณาสั่งการ
โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จและเสนอศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือพิจารณาลงนาม ภายใน 2 เดือนนับจาก
วันที่ตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบ 

4. ให้สำเนาบันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ส่งกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 1 ชุด หลังจากที่ศึกษาธิการจังหวัดลงนาม เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป 
 
การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
 การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแนวทางการประเมินผลการประกัน
คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐกำหนดให้มีการรายงานดังนี้ 
 1. รายงานรายงวด อย่างน้อย 4 เดือนครั้ง  
 2. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี  
รูปแบบการรายงานตามแบบฟอร์มที่ 1 และ 2 ทั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สามารถปรับรูปแบบได้ แต่ต้องมีสาระสำคัญครบถ้วน ดังนี้ 
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 องค์ประกอบของรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 1. มีผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับแผนการตรวจสอบประจำปี 
 2. ระบุประเด็นความเสี่ยงและการควบคุมที่มีนัยสำคัญ 
 3. มีข้อตรวจพบที่สำคัญ/โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด/การทุจริต/ความเสียหาย 
 4. มีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ 
หรือยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
 5. มีการจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี และพัฒนารูปแบบรายงานสรุปผล
การปฏิบัติงานให้เข้าใจง่าย น่าสนใจ รวมทั้งมีการเผยแพร่ส่วนที่เป็นสาระสำคัญให้หน่วยรับตรวจ 
และผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 วิธีการจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 1. ให้รวบรวมข้อมูลตามแผนการตรวจสอบประจำปี  บันทึกแบบฟอร์มที่กำหนด ในกรณี
ที่จัดทำรายงานรายงวด ให้นำเฉพาะรายการที่มีกำหนดการดำเนินงานในงวดนั้นๆ บันทึกในแบบฟอร์ม
ที่ 1 หากเป็นการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี  ให้บันทึกรายการตามแผนการตรวจสอบ
ทั้งหมดลงในแบบฟอร์มที่ 2  
 2. รวบรวมผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม สรุปโดยให้มีสาระครบถ้วนตามองค์ประกอบ 
ที่กำหนดลงในแบบฟอร์มที่ 1 และ 2 แล้วแต่กรณี พร้อมถ่ายเอกสารบันทึกเสนอรายงานแต่ละเรื่องแนบ 
แบบฟอร์มเป็นหลักฐานด้วย 
 3. เสนอผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ลงนาม 
 4. การจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายงวด ให้จัดทำ 3 งวด (4 เดือนต่อครั้ง) ดังนี้ 
  4.1 งวดที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม ....... – มกราคม .......) ให้สรุปรายงานเสนอ
ศึกษาธิการจังหวัด ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 25XX 
  4.2 งวดที่ 2 (ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ....... – พฤษภาคม .......) ให้สรุปรายงานเสนอ
ศึกษาธิการจังหวัด ภายในเดือนมิถุนายน 25XX 
  4.3 งวดที่ 3 (ระหว่างเดือนมิถุนายน ....... – กันยายน .......) ให้สรุปรายงานเสนอ
ศึกษาธิการจังหวัด ภายในเดือนตุลาคม 25XX 
 5. การจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี ให้สรุปรายงานเสนอศึกษาธิการจังหวัด 
พร้อมรายงานงวดที่ 3  
 6. หลังจากศึกษาธิการจังหวัดลงนามแล้วให้สำเนาส่งกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 1 ชุด ทุกครั้งที่รายงาน 
 

การติดตามผล 
 การติดตามผลการตรวจสอบ ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
กำหนดกระบวนการติดตามผลการตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นว่า หัวหน้าส่วนราชการได้มีการสั่งการ
ให้มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ได้นำเสนอในรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ หรือหัวหน้าส่วนราชการ
ได้ยอมรับความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ และในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
มีความเห็นว่าความเสี่ยงที่เหลืออยู่ที่ฝ่ายบริหารยอมรับ (ไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ) อาจจะไม่อยู่ 
ในระดับที่ส่วนราชการสามารถยอมรับได้  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องหารือผู้บริหาร
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วัตถุประสงค์ ขอบเขต สรุปผล  
ข้อเสนอแนะความคิดเห็นของ 
หน่วยรับตรวจและบทสรุปผู้บรหิาร 

ลงนาม 

เห็นชอบ 

ทบทวน 

ไม่เห็นชอบ 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ขัดกับข้อเท็จจริงที่ปรากฎ
ตามหลักฐาน 

ไม่ขัดกับข้อเท็จจริง 

ไมล่งนาม 

ระดับสูง หากไม่สามารถหาข้อยุติได้ต้องเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อหาข้อยุติ  ทั้งนี้ การหาข้อยุติ
ไม่ใช่หน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

Flow Chart การปฏิบัติงาน 

กระบวนการจัดทำรายงานและติดตามผล 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทำร่างรายงานผลการ
ตรวจสอบ 

เสนอ ผอ.ตสน. 
เพื่อพิจารณาลงนาม 

เสนอศึกษาธิการจังหวัด 

เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

ส่งร่างรายงานฯ ใหห้นว่ยรับตรวจ 
ให้ความคิดเห็น 

เสนอร่างรายงานฯ 
ผอ.ตสน. เพื่อสอบทาน 
ความถูกต้องของขอ้มูล 

ปรับปรุงร่างรายงาน
ตามข้อเท็จจริงท่ี
ได้รับเพิ่มเติม 

 

จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ 
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สั่งการเพิ่มเติม 

ทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งรายงานผลฯ เสนอ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

แจ้งหน่วยรับตรวจทราบ/ปรับปรุงแก้ไข 

ติดตามผลการแก้ไข/สรุปผลการแก้ไข 

เสนอรายงานฯ  
ศึกษาธิการจังหวัด เพื่อทราบและพิจารณา 

จัดทำรายงานการติดตามผล 

จัดเก็บเป็นสารสนเทศ 
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- รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ   
  รายงวด บันทึกตามแบบฟอร์มที่ 1 
- รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
  ประจำปี บันทึกตามแบบฟอร์มที่ 2 

ไมค่รบ/ 
ไม่ลงนาม 

ทบทวน 

ครบ/ลงนาม ทบทวน 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

Flow Chart การจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปี 
เพ่ือทราบกิจกรรมการดำเนินงาน 

จัดทำสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำงวด (งวด 4 เดือน)/
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี (12 เดือน) 

เสนอ ผอ.ตสน. 
เพื่อพิจารณาความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูล 

เสนอศึกษาธิการจังหวัด 

เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 

สำเนารายงานฯ ส่งกลุ่มตรวจสอบภายใน สป. จัดเก็บเป็นสารสนเทศ 

รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานเฉพาะรายการที่กำหนดการ
ดำเนินงานในงวดที่รายงาน 
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-ตัวอย่าง- 
รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด …….. 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....... 

 
หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีเพ่ือให้  
การจัดทำบัญชีของส่วนราชการถูกต้องน่าเชื่อถือ และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งให้
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดถือปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดนั้น  เพ่ือให้มั่นใจว่าการประเมินตนเอง
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าเชื่อถือ หน่วยตรวจสอบภายใน จึงได้จัดให้มีการสอบทาน  
การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีนี้ขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ 
  เพ่ือให้มั่นใจว่า ส่วนราชการมีการบันทึกบัญชีครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน มีเอกสาร
ประกอบรายการบัญชี และมีการบันทึกปรับปรุงบัญชีมียอดคงเหลือถูกต้องครบถ้วน และสามารถ
จัดส่งรายงานได้ตามกำหนด 
 
ขอบเขตการตรวจสอบ 
 ดำเนินการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานและตรวจเอกสารหลักฐานที่ 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 
    ตามงบทดลองและรายงานเงินคงเหลือประจำวันมือ 
 ผลการตรวจสอบ   ณ วันตัดยอด หน่วยงานไม่มีเงินสดในมือคงเหลือ แต่รายการเงินสด 
คงเหลือในงบทดลองระบบ GFMIS มีเงินสดคงเหลือติดลบ จำนวน 250 บาท สาเหตุเกิดจากการที่
เจ้าหน้าที่นำเงินสดรายการลูกหนี้เงินยืมราชการส่งคลังผ่านธนาคารกรุงไทย โดยยังมิได้บันทึกรับเงินสด
และหน่วยงานมิได้สอบทานการบันทึกรับเงินก่อนบันทึกขออนุมัตินำเงินส่งคลัง จึงทำให้งบการเงินไม่
ถูกต้อง ซึ่งระหว่างการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ได้บันทึกรายการครบถ้วนแล้ว 
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 ข้อเสนอแนะ ขอให้หน่วยงานจัดให้มีการสอบทานการบันทึกรับก่อนการนำส่ง  โดยในเอกสาร
การขออนุมัตินำเงินส่งคลังให้ระบุเลขที่การบันทึกรับเงินในระบบ GFMIS เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ว่าได้มีการบันทึกรับเงินถูกต้องก่อนอนุมัติให้นำเงินส่งคลัง  
 

  ประเด็นย่อยท่ี 2 บัญชีเงินฝากธนาคารถูกต้อง  
   เกณฑ์ บัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี มีการจัดทำงบกระทบยอด 
    ถูกต้อง  
 ผลการตรวจสอบ   ณ วันตัดยอด หน่วยงานมีบัญชีเงินฝากธนาคาร 2 บัญชี คือ บัญชี  
เงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ทั้ง 2 บัญชีจัดทำงบกระทบยอดครบถ้วนถูกต้อง
แต่อย่างไรก็ตาม รายละเอียดรายการในงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ  
แสดงให้เห็นว่า หน่วยงานมีการจ่ายเงินเกินจำนวนเงินที่ได้รับ จำนวน 200 บาท เนื่องจากการเขียน
จำนวนเงินในเช็คผิด ได้แก่ เช็ค# 326483 สั่งจ่าย นายธนัส เรืองรอง ลูกหนี้เงินยืมราชการสัญญา 
ที่ 5/2561 จำนวน 2,200 บาท แต่จำนวนเงินตามสัญญายืมที่วางเบิกคือ 2,000 บาท ซึ่งจำนวนเงิน
ที่จ่ายเกิน ยังไม่มิ ได้รับการแก้ไข เนื่องจากงานบัญชีได้ประสานงานด้วยวาจา แต่มิได้แจ้ง 
เป็นลายลักษณ์อักษรให้งานการเงินดำเนินการแก้ไข 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. เมื่องานบัญชีดำเนินการจัดทำ/ตรวจสอบงบการเงินและรายละเอียดประกอบแล้วเสร็จ 
ให้บันทึกเสนอผู้บริหารเพ่ือทราบ และกรณีที่ข้อสังเกตหรือรายการผิดปกติ ให้เสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือ
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปรับปรุงแก้ไขต่อไป   
 2. ขอให้งานการเงินเรียกคืนเงินยืมราชการที่จ่ายเกินและนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
เงินงบประมาณ โดยเร็ว 
 
 

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

    ลงชื่อ .............................................. 
         (.............................................) 
     ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  
     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ........... 
  วันที่............/................../.............. 

 
 

 



 

 
 

81 

- แบบฟอร์ม - 
 

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

 

ลำดับ 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 
            (...........................................) 
 ตำแหน่ง ..............................................  
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- แบบฟอร์ม- 
 

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. …………. 

 

ลำดับ 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 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ……….. 

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

ลำดับ 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 
พฤษภาคม 2563 

/ / หน่วยงานหลักมีการจัดส่งรายงานการเงินครบถ้วน 
แต่ทุกแห่ง มีรายการผิดปกติทางบัญชี ได้แก่ 
บัญชีพักสินทรัพย์มียอดคงค้าง และมีดุลบัญชี
ผิดปกติ  สำหรับ มหาวิทยาลัยในสังกัด พบว่า 
หน่วยงานท่ีมีผลการประเมินการปฏิบัติงานด้าน
บัญ ชีเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบั ติ งาน มีจำนวน 5 แห่ ง ส่ วนที่ เหลือมี
รายงานผิดปกติทางบัญชี เช่น บัญชีพัก มียอด
คงเหลือ มีดุลบัญชีผิดปกติ และจำนวนลูกหนี้
คงเหลือไม่ถูกต้อง 

หนังสือท่ี ศธ 
0213/199 ลงวันท่ี  
30 พฤษภาคม 2563 

2 
 
 

 

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

หน่ วยงานหลั กและ
มหาวิทยาลัยในสังกัด 

เมษายน ถึง 
พฤษภาคม 2563 

/ / หน่วยงานที่จัดส่งรายการผลการดำเนินงานตาม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน มีจำนวน 56 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 88.89 ภาพรวมของการรายงาน
อยู่ ในระดับ ดีมาก 17 แห่ง ดี  28 แห่ง พอใช้ 

หนังสือท่ี ศธ 
0213/199 ลงวันท่ี 
29 พฤษภาคม 2563 
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ลำดับ เร่ือง 

แผนการตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงาน 

ผลการปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
หน่วยรับตรวจ ระยะเวลา 

เร่ือง ระยะเวลา 
/ = เป็นไปตาม

แผน 
X = ไม่เป็น ไป

ตามแผน 

/ = เป็นไปตาม
แผน 

X = ไม่เป็น ไป
ตามแผน 

และปรับปรุง 11 แห่ง สาเหตุที่หน่วยงานได้ระดับ
พอใช้และปรับปรุง เนื่องจากดำเนินการไม่
เป็นไปตามแผน และบางหน่วยงานไม่ระบุ
สถานะการดำเนินงาน ทำให้ไม่สามารถระบุได้ว่า
หน่วยงานดำเนินการเป็นไปตามแผนหรือไม่ 
อย่างไร 

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

หน่วยงานในสังกัดที่
ได้รับงบประมาณเพื่อ
การศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

มกราคม ถึง 
มิถุนายน 2563 

/ / ขณะนี้ดำเนินการตรวจสอบภาคสนามเรียบร้อย
แล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมและบันทึกข้อมูลจาก
แบบสอบถาม หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ
ทั้งหมด ซึ่งกำหนดให้จัดส่งข้อมูลภายในสิ้น
เดือนพฤษภาคม 2563 

 

4 การตรวจสอบการ
บริหารงบประมาณ 

หน่วยงานหลักและ
มหาวิทยาลัยในสังกัด 

มกราคม ถึง 
มิถุนายน 2563 

/ / กำหนดแนวทางการตรวจสอบ พร้อมแจ้ง
หน่วยงานในสังกัดที่ร่วมบูรณาการงานตรวจสอบ 
เพื่อดำเนินการ ตรวจสอบ โดยมีกำหนดให้จัดส่ง
รายงานภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ขณะนี้
อยู่ระหว่างรวบรวมรายงานและบันทึกข้อมูล 
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ลำดับ 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 2563 

/ / ขณ ะนี้ อยู่ ระหว่ างรวบรวมข้อมู ลผลการ
ตรวจสอบเพื่อจัดทำรายงาน 

 

การปรับแผนการตรวจสอบ หนังสือท่ี ศธ 
0213/49 ลงวนัที ่
10 กุมภาพันธ์ 2563 

 ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
การเงิน บัญช ี

สำนักอำนวยการ สป. เมษายน 2563 / / ขณ ะนี้ อยู่ ระหว่างสอบทานข้อมูลผลการ
ตรวจสอบเพื่อจัดทำรายงาน 

  

 ลงชื่อ ……………………………………….. ผู้สรุปรายงาน 
     (..........................................) 
 ตำแหน่ง .........................................  
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-ตัวอย่าง- 
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ลำดับ เร่ือง 

แผนการตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงาน 

ผลการปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
หน่วยรับตรวจ ระยะเวลา 

เร่ือง ระยะเวลา 
/ = เป็นไปตาม

แผน 
X = ไม่เป็น ไป

ตามแผน 

/ = เป็นไปตาม
แผน 

X = ไม่เป็น ไป
ตามแผน 

 กิจกรรมการตรวจสอบ  
1 การตรวจสอบการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
หน่ วยงาน ในสั งกั ด
กระทรวงศึกษาธิการ 

เมษายน – 
พฤษภาคม 2563 

/ / ผลการตรวจสอบ พบว่า มีหน่วยงานบางแห่ง
ไม่ ได้ ป ระกาศราคากลางใน เว็บ ไซต์ ขอ ง
หน่วยงาน รายงานขอซื้อขอจ้างในระบบ e – GP 
ไม่ถูกต้องครบถ้วน มีการกำหนดราคาขายแบบ
สูงกว่าค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปจำนวนมาก และบาง
แห่งโอน เงินค่าขายแบบเข้าบัญชีสมาคมศิษย์
เก่า มีหน่วยงานไม่ส่งสัญญาที่มูลค่าตั้งแต่หนึ่ง
ล้านบาทขึ้นไปให้  สำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน และพบว่า ไม่มีหลักฐานการรายงานผล
ของผู้ควบคุมงานก่อสร้างให้ตรวจสอบ ฯลฯ 

 

 
 
 
 

       



 
 

 
87 

ลำดับ เร่ือง 

แผนการตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงาน 

ผลการปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
หน่วยรับตรวจ ระยะเวลา 

เร่ือง ระยะเวลา 
/ = เป็นไปตาม

แผน 
X = ไม่เป็น ไป

ตามแผน 

/ = เป็นไปตาม
แผน 

X = ไม่เป็น ไป
ตามแผน 

2 การตรวจสอบระบบ
ค ว าม รั บ ผิ ด ท า ง
ละเมิดและแพ่ง 

หน่ วยงาน ในสั งกั ด
กระทรวงศึกษาธิการ 

กรกฎาคม - 
สิงหาคม 2563 

/ / ผลการสอบทาน  พบว่ า หน่ วยงานยั งไม่
กำหนดให้มีผู้ตรวจสอบข้อมูลระบบตามที่กำหนด 
มีการใช้งานระบบแล้วแต่ไม่ได้บันทึกข้อมูลใน
ระบบ เนื่องจาก หน่วยงานยังไม่มี เรื่องความ
เสียหายถึงขั้นดำเนินการทางละเมิดและแพ่ง 
หน่วยงานบางแห่งไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ 
เนื่องจากระบบทำงานช้ามาก การ upload 
ข้ อมู ลล่ า ช้ าม าก  และระบ บยั งไม่ เสถี ย ร 
หน่ วยงานมี ระบบการติ ดตามไม่ เพี ย งพอ
เหมาะสม ไม่ได้วางระบบติดตามก่อนหมดอายุ
ความ เป็นต้น 

 

        
กิจกรรมการให้คำปรึกษา  

1 การ ให้ ค ำปรึกษ า
ด้านการเงิน 

หน่ วยงาน ในสั งกั ด 
สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

พฤศจิกายน - 
ธันวาคม 2562 

/ / ดำเนินการให้ปรึกษาด้านการเงินแก่ผู้เข้ารับ
บริการ จำนวน 40 คน โดยมีเรื่องและประเด็น 
ที่ให้บริการ ดังนี้ 
 - หลักการจ่ายเงินแผ่นดิน 
 - นิยามความจำเป็นและประหยัด  
 - การใช้จ่ายเงินผิดวัตถุประสงค์ 
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ลำดับ เร่ือง 

แผนการตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงาน 

ผลการปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
หน่วยรับตรวจ ระยะเวลา 

เร่ือง ระยะเวลา 
/ = เป็นไปตาม

แผน 
X = ไม่เป็น ไป

ตามแผน 

/ = เป็นไปตาม
แผน 

X = ไม่เป็น ไป
ตามแผน 

 - การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
  เป็นเท็จ 
 - การเบิกค่าล่วงเวลาเป็นเท็จ 
 - เงินขาดบัญชี 

 

 ลงชื่อ ……………………………………….. ผู้สรุปรายงาน 
      (..........................................) 
 ตำแหน่ง .........................................  
 



 
บทที่ 8 

ตัวอย่างภารกิจที่ต้องปฏบิัติ 
 
 ภารกิจที่หน่วยงานตรวจสอบภายใน ของทุกส่วนราชการ  ซึ่งรวมถึงหน่วยตรวจสอบภายใน
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ควรถือปฏิบัติ มีอย่างน้อย 3 เรื่อง ได้แก่ 
 1. การสอบทานการควบคุมภายใน  
 2. การสอบทานการปฏิบัติงานด้านบัญชี 
 3. การตรวจสอบการจัดซื้อ กรณีเฉพาะเจาะจง  
 
1. การสอบทานการควบคุมภายใน  
 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0409.3/ว 105 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 
เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดวางระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้ง 
ให้ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ กำกับดูแลให้มีการนำมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ
เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และกระทรวงเจ้าสังกัด ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณ โดยกำหนดแบบรายงานให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ประกอบด้วย 
 1. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานของรัฐ (แบบ ปค. 1) 
 2. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) 
 3. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) 
 4. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. 6) 
 ทั้งนี้ แบบรายงานที่กำหนดเป็นแบบรายงานระดับหน่วยงานของรัฐ (สำนักงานปลัดกระทรวง) 
สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง  สำนักงานปลัดกระทรวงต้องเป็นผู้กำหนดแบบ
รายงานเอง เพื ่อรวบรวมข้อมูลทุกระดับให้สามารถรายงานได้ครอบคลุมทุกภารกิจตามแบบที่
กระทรวงการคลังกำหนด ในส่วนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานปลัดกระทรวง กำหนดให้จัดทำรายงานการควบคุมภายในเฉพาะรายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) สำหรับรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ 
ปค. 4) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจะจัดทำหรือไม่ ก็ได้  
 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ถูกต้อง หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจึงควรดำเนินการสอบทานการควบคุม
ภายในของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามแนวทางดังต่อไปนี้ 
 
วิธีการสอบทานและประเมินผล 
 1. ให้ผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ดำเนินการสอบทานการประเมิน
การควบคุมภายในที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดทำขึ้น โดยขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดส่ง
รายงาน/เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน ประกอบด้วย 
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  1.1 แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพ่ือการควบคุมภายใน 
  1.2 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) 
  กรณีท่ีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
  1.1 แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
  1.2 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) 
 2. ดำเนินการศึกษาหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 3. ศึกษารายละเอียด แผนการปฏิบัติงาน (engagement plan) แนวทางการปฏิบัติงาน 
(audit program) กระดาษทำการ ประเด็น เกณฑ์ และวิธีการประเมิน ตามคู่มือนี้ 
 4. สอบทานเอกสาร สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน  
 5. บันทึกข้อมูลผลการสอบทานและประเมินลงในกระดาษทำการที่เก่ียวข้อง 
 6. สรุปผลการสอบทานและประเมินผล ในกระดาษทำการสรุปผล แล้วจัดทำร่างรายงาน 
 7. จัดทำรายงานเสนอศึกษาธิการจังหวัดเพื ่อทราบและพิจารณาสั ่งการ แล้วสำเนา
รายงานพร้อมบันทึก  ส่งกลุ ่มตรวจสอบภายใน สป. ตามระยะเวลาที ่กำหนด  โดยถือเป็นรายงาน 
ผลการตรวจสอบ 
 
วัตถุประสงค์ของการสอบทาน เพื่อให้มั่นใจว่า การประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดถูกต้องเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 กำหนด 
 
ประเด็นการสอบทานและเกณฑ์ 
 1. การจัดส่งเอกสารครบถ้วนและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
 2. การประเมินความเสี่ยงภารกิจเพ่ือการควบคุมภายในถูกต้อง 
 3. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) ถูกต้อง 
 4. การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) ครบถ้วน ถูกต้อง (กรณีที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดทำ) 
 ประเด็นที่ 1 การจัดส่งเอกสารครบถ้วนและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
   เกณฑ์ท่ี 1 จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5)  
    และจัดส่งรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
    (แบบ ปค. 4) (กรณีท่ี สป.แจ้งให้ส่ง) 
   เกณฑ์ท่ี 2 จัดส่งให้สำนักอำนวยการ สป. ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
 ประเด็นที่ 2 การประเมินความเสี่ยงภารกิจเพ่ือการควบคุมภายในถูกต้อง 
   เกณฑ์ท่ี 1 ภารกิจที่นำมาประเมินความเสี่ยง คือ ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง
    และภารกิจตามแผนการดำเนินงาน 
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   เกณฑ์ท่ี 2 วัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจกำหนดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
    ของการควบคุมภายใน ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ได้แก่ ด้าน
    การดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
   เกณฑ์ท่ี 3 การระบุความเสี่ยงมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
   เกณฑ์ท่ี 4 การระบุปัจจัยเสี่ยงมีความสอดคล้องและเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิด
    ความเสี่ยง 
   เกณฑ์ท่ี 5 การระบุการควบคุมที่มีอยู่ เป็นการควบคุมที่หน่วยงานปฏิบัติอยู่
    เพ่ือลดความเสี่ยงในเรื่องนั้นๆ  
   เกณฑ์ท่ี 6 ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ เป็นความเสี่ยงหลังจากที่หน่วยงานได้ควบคุม 
    ตามช่องการควบคุมที่มีอยู่แล้ว 
   เกณฑ์ท่ี 7  ผลกระทบ ค่าคะแนนผลกระทบ ค่าคะแนนโอกาส ค่า/ระดับความเสี่ยง  

   หน่วยงานได้พิจารณาจากบัญชี หลักเกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์
   การประเมินความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่สำนักงานปลัดกระทรวง 
   ศึกษาธิการกำหนด 

   เกณฑ์ท่ี 8 วิธีการตอบสนองความเสี่ยงที่หน่วยงานระบุสอดคล้องกับระดับ
    ความเสี่ยงที่ประเมินได้ และเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง
    ที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 ประเด็นที่ 3 การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) ถูกต้อง 
   เกณฑ์ท่ี 1 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) มีข้อมูล 
    ครบทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ 
    1. ภารกิจที่มีผลการประเมินความเสี่ยงจากกระดาษทำการประเมิน
     ความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายในระบุว่ามีความเสี่ยงสูงกว่า
     ระดับท่ียอมรับได ้
    2. ผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4)  
     ด้าน/หลักการที่มีจุดอ่อน/ความเสี่ยง (กรณีท่ีมีการประเมิน) 
    3. ภารกิจทีป่รับปรุงการควบคุมภายในในปีงบประมาณก่อนที่ยัง  
     ไม่สามารถลดความเสี่ยงลงในระดับที่ยอมรับได้  
   เกณฑ์ท่ี 2 ข้อมูลที่ระบุในทุกช่องในแบบรายงานถูกต้องตามท่ีกำหนด 
 ประเด็นที่ 4 การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) ครบถ้วน ถูกต้อง
(กรณีท่ีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดทำ)  
   เกณฑ์ท่ี 1 กระบวนการรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม 
    ภายในถูกต้อง โดย 
    1. มีการจัดทำแบบการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
    2. แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในจัดทำโดย 
     ทุกกลุ่มมีส่วนร่วม 
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   เกณฑ์ท่ี 2 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) 
    ถูกต้อง โดย 

1. มีการประเมินครบทั้ง 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ 
2. มีการสรุปผลการประเมินภาพรวมไว้ท้ายแบบรายงานการประเมิน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
3. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สอดคล้องกับผลการประเมินในแบบประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน 

 
 

เครื่องมือ 
 1. แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 2. แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 3. กระดาษทำการ 
 4. กระดาษทำการสรุปผล 
 5. ตัวอย่างแบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพ่ือการควบคุมภายใน 
 6. ตัวอย่างรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5)  
 7. ตัวอย่างรายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. 5)  
 8. ตัวอย่างแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 9. ตัวอย่างรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4)   
 
ระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0409.3/ว 105  
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 

 
- ตัวอย่าง - 

แผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) 
เรื่อง การสอบทานการควบคุมภายใน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25XX 

วัตถุประสงค์การสอบทาน 
 เพ่ือให้มั่นใจว่า การประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดถูกต้อง
เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนด 

ขอบเขตการสอบทาน 
 ข้อมูลการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายในของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพียง
วันที่ 30 กันยายน 25XX 
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- ตัวอย่าง - 

แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ เรื่อง การประเมินการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ ..............(Audit Program) 

ข้อ ประเด็น เกณฑ ์ วิธีการตรวจสอบ แหล่งข้อมูล/กระดาษทำการ 
1 การจัดส่งเอกสารครบถ้วนและเป็นไป

ตามระยะเวลาที่กำหนด 
1. จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ 
ปค. 5) และจัดส่งรายงานการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) (กรณีที่ สป.แจ้งให้ส่ง) 

1.  สอบทานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(แบบ ปค. 5)  และรายงานผลการประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) (กรณีที่ สป. แจ้งให้
ดำเนินการ) พร้อมทั้งหนังสือนำส่งรายงานให้สำนักงาน
อำนวยการ สป. ว่ามีการดำเนินการหรือไม่ 
2.  สอบถาม/สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
3.  กรณีที่หน่วยงานยังไม่ดำเนินการหรือจดัส่งไม่ทันตาม
กำหนด ให้สอบถาม สาเหตุ/ปัญหาอปุสรรค และหรือ
แนวทางในการที่จะดำเนินการ  
4. บันทึกข้อมูลทั้งหมดลงในกระดาษทำการ 

เครื่องมือ 
กระดาษทำการสอบทานการควบคุมภายใน 
เอกสารหลักฐาน 
แบบ ปค. 5 แบบ ปค. 4,   และหนังสือส่ง
รายงาน 

2. จัดส่งให้สำนักอำนวยการ สป. ภายในระยะเวลาที่
กำหนด 

2 การประเมินความเส่ียงภารกิจเพื่อการ
ควบคุมภายในถูกต้อง 

1. ภารกิจที่นำมาประเมินความเส่ียง คือ ภารกิจตาม
กฎหมายจัดตั้ง และภารกิจตามแผนการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 

1.  สอบทานเอกสาร ได้แก่ แบบประเมินความเสี ่ยง
ภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน (กระดาษทด) 
2. พิจารณาเอกสารช่อง ภารกิจ นำไปเปรียบเทียบกับ
ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานว่าเป็นภารกิจตาม
กฎหมายจัดตั้งหรือไม่  กรณีไม่ใช่ให้นำไปเปรียบเทียบ
กับแผนการปฏิบัติงานประจำปี ว่าเป็นแผนงาน/งาน/
โครงการตามแผน หรือไม่  
3.  สอบถาม/สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
4.  กรณีที่ไม่ใช่ให้สอบถาม สาเหตุ/ปัญหาอุปสรรค  
และหรือแนวทางในการที่จะดำเนินการ  
5. บันทึกข้อมูลทั้งหมดลงในกระดาษทำการ 

เครื่องมือ 
กระดาษทำการสอบทานการควบคุมภายใน 
เอกสารหลักฐาน 
1. แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการ
ควบคุมภายใน (กระดาษทด) 
2. กฎหมายจัดตั ้งหน่วยงาน เช่น คำสั่ง 
คสช. ที่ 19/2560 ฯลฯ 
3. แผนการปฏิบัติงานประจำปี 
4. บัญชีหลักเกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบ
และค่าคะแนนโอกาสที ่เก ิดความเสี ่ยง 
เกณฑ์การประเมินความเส่ียง และแนวทาง
การตอบสนองความเส่ียงตามที่ สป. แจ้ง 2. วัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจกำหนดสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ดา้นใดด้านหนึ่งหรือ
หลายด้าน ได้แก่ ดา้นการดำเนินงาน ดา้นการรายงาน 
และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบยีบ 

1.  สอบทานเอกสาร ได้แก่ แบบประเมินความเสี ่ยง
ภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน (กระดาษทด) 
2. พิจารณาเอกสารช่อง วัตถุประสงค์ ว่ากำหนดสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงาน (O)   
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ข้อ ประเด็น เกณฑ ์ วิธีการตรวจสอบ แหล่งข้อมูล/กระดาษทำการ 
   การรายงาน (R) และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) โดยอาจ

กำหนดใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ก็ได้ 
3.  สอบถาม/สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
4.  กรณีที ่ไม่ใช่ให้สอบถาม สาเหตุ/ปัญหาอุปสรรค  
และหรือแนวทางในการที่จะดำเนินการ  
5. บันทึกข้อมูลทั้งหมดลงในกระดาษทำการ 

 

  3. การระบุความเส่ียงมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 1.  สอบทานเอกสาร ได้แก่ แบบประเมินความเสี ่ยง
ภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน (กระดาษทด) 
2. พิจารณาเอกสารช่อง ความเส่ียง ว่า ความเส่ียงที่ระบุ
ในช่อง คือ สิ่งที่อาจเกิดขึ้น (ยังไม่เกิด) แล้วอาจทำให้ 
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องนั้นๆ ใช่หรือไม่ 
3.  สอบถาม/สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
4.  กรณีที ่ไม่ใช่ให้สอบถาม สาเหตุ/ปัญหาอุปสรรค  
และหรือแนวทางในการที่จะดำเนินการ  
5. บันทึกข้อมูลทั้งหมดลงในกระดาษทำการ 

 

  4. การระบุปัจจัยเส่ียงมีความสอดคล้องและเป็นปัจจัยที่
ทำให้เกิดความเส่ียง 

1.  สอบทานเอกสาร ได้แก่ แบบประเมินความเสี ่ยง
ภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน (กระดาษทด) 
2. พิจารณาเอกสารช่อง ปัจจัยเส่ียง โดยเปรียบเทียบกับ
ความเส่ียงว่าเป็นสาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
นั้นๆ ใช่หรือไม ่
3.  สอบถาม/สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
4.  กรณีที ่ไม่ใช่ให้สอบถาม สาเหตุ/ปัญหาอุปสรรค  
และหรือแนวทางในการที่จะดำเนินการ  
5. บันทึกข้อมูลทั้งหมดลงในกระดาษทำการ 

 

  5. การระบุการควบคุมที ่มีอยู ่ เป็นการควบคุมที ่หน่วยงาน
ปฏิบัติอยู่เพื่อลดความเส่ียงในเรื่องนั้นๆ 

1.  สอบทานเอกสาร ได้แก่ แบบประเมินความเสี ่ยง
ภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน (กระดาษทด) 
2. พิจารณาเอกสารช่อง การควบคุมที่มีอยู่ว่า หน่วยงาน
ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในช่องการควบคุมที่อยู่ ใช่หรือไม่  
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ข้อ ประเด็น เกณฑ ์ วิธีการตรวจสอบ แหล่งข้อมูล/กระดาษทำการ 
   และสิ่งที่ดำเนินการอยู่นั้น เป็นการดำเนินการเพื่อลด

ความเส่ียงในเรื่องนั้นๆ ใช่หรือไม่ 
3.  สอบถาม/สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
4.  กรณีที ่ไม่ใช่ให้สอบถาม สาเหตุ/ปัญหาอุปสรรค  
และหรือแนวทางในการที่จะดำเนินการ  
5. บันทึกข้อมูลทั้งหมดลงในกระดาษทำการ 

 

  6. ความเสี ่ยงที ่เหลืออยู ่ เป็นความเสี ่ยงหลังจากที่
หน่วยงานได้ควบคุมตามช่องการควบคุมที่มีอยู่แล้ว 

1.  สอบทานเอกสาร ได้แก่ แบบประเมินความเสี ่ยง
ภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน (กระดาษทด) 
2. พิจารณาเอกสารช่อง ความเสี ่ยงที่เหลืออยู ่ว่าเป็น
ความเสี ่ยงจากช่องความเสี ่ยงที ่ลดลงเนื ่องจากการ
ควบคุมที่มีอยู่ตามที่ระบุไว้ ใช่หรือไม่ 
3.  สอบถาม/สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
4.  กรณีที ่ไม่ใช่ให้สอบถาม สาเหตุ/ปัญหาอุปสรรค 
และหรือแนวทางในการที่จะดำเนินการ  
5. บันทึกข้อมูลทั้งหมดลงในกระดาษทำการ 

 

  7. ผลกระทบ ค่าคะแนนผลกระทบ ค่าคะแนนโอกาส 
ค่า/ระดับความเสี ่ยง หน่วยงานได้พิจารณาจากบัญชี 
หลักเกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
และระดับความเส่ียงที่ สป. กำหนด 

1.  สอบทานเอกสาร ได้แก่ แบบประเมินความเสี ่ยง
ภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน (กระดาษทด) 
2. พิจารณาเอกสารช่อง ผลกระทบ ค่าคะแนนผลกระทบ 
ค่าคะแนนโอกาส ค่า/ระดับความเสี่ยง ว่าหน่วยงานได้
นำข้อมูลไปพิจารณาเปรียบเทียบกับบัญชี/ หลักเกณฑ์
การให้คะแนน/ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและระดับ
ความเส่ียงที่ สป.กำหนด ใช่หรือไม ่
3.  สอบถาม/สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
4.  กรณีที ่ไม่ใช่ให้สอบถาม สาเหตุ/ปัญหาอุปสรรค  
และหรือแนวทางในการที่จะดำเนินการ  
5. บันทึกข้อมูลทั้งหมดลงในกระดาษทำการ 
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ข้อ ประเด็น เกณฑ ์ วิธีการตรวจสอบ แหล่งข้อมูล/กระดาษทำการ 
  8. วิธีการตอบสนองความเสี่ยงที่หน่วยงานระบุสอดคล้อง

กับระดับความเส่ียงที่ประเมินได้ และเป็นไปตามแนวทาง 
การบริหารความเสี่ยงที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

1.  สอบทานเอกสาร ได้แก่ แบบประเมินความเสี ่ยง
ภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน (กระดาษทด) 
2. พิจารณาเอกสารช่อง วิธีการตอบสนอง ว่าเป็นไปตาม
แนวทางใน สป. กำหนด ใช่หรือไม่ เช่น กรณีนี้ผลการ
ประเมินระดับความเสี่ยงต่ำกว่าหรือเท่ากับระดับที่ยอมรับได้ 
สป. ให้ดำเนินการอย่างไร /หน่วยงานดำเนินการตามนั้น
หรือไม่ เป็นต้น 
3.  สอบถาม/สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
4.  กรณีที ่ไม่ใช่ให้สอบถาม สาเหตุ/ปัญหาอุปสรรค  
และหรือแนวทางในการที่จะดำเนินการ  
5. บันทึกข้อมูลทั้งหมดลงในกระดาษทำการ 

 

3 การรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (แบบ ปค. 5) ครบถ้วน ถูกต้อง 

1. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 
5) มีข้อมูลครบทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ 
 1.1 ภารกิจที่มีผลการประเมินความเส่ียงจากกระดาษ
ทำการประเมินความเส่ียงเพื่อการควบคุมภายในระบุว่ามี
ความเส่ียงสูงกว่าระดับที่ยอมรับได้ 
 1.2 ผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(แบบ ปค. 4)(กรณีที ่หน่วยงานจัดทำ) เฉพาะด้าน/
หลักการที่มีจุดอ่อน/ความเส่ียง (กรณีที่มีการประเมิน) 
 1.3 ภารกิจที่ปรับปรุงการควบคุมภายในในปีงบประมาณ
ก่อนที่ยัง ไม่สามารถลดความเส่ียงลงในระดับที่ยอมรับได้ 

1.  สอบทานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(แบบ ปค. 5) เพื่อพิจารณาว่า ข้อมูลที่ปรากฎประกอบด้วย 
3 ส่วนตามที่กำหนดหรือไม่  
2.  สอบถาม/สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
3.  กรณีที ่ไม่ใช่ ให้สอบถาม สาเหตุ/ปัญหาอุปสรรค  
และแนวทางในการที่จะดำเนินการ 

เครื่องมือ 
กระดาษทำการสอบทานและประเมินผล
ประจำปีงบประมาณ 
เอกสารหลักฐาน 
1. แบบประเมินความเสี ่ยงภารกิจเพื่อ 
การควบคุมภายใน 
2. รายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (แบบ ปค. 5)  ของสำน ักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
3. รายงานการประเมินองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน (กรณีท ี ่หน่วยงาน
ดำเนินการ) 
4. แบบติดตามผลการประเมินงานตาม
รายงานการประเมินการควบคุมภายใน
ของปีงบประมาณก่อน / หรือรายงานผล
การดำเนินงานตามรายงานการประเมิน
การควบคุมภายในของปีงบประมาณก่อน 

2.  ข้อมูลที่ระบุในทุกช่องในแบบรายงานถูกต้องตามที่
กำหนด 

1.  สอบทานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(แบบ ปค. 5) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ว่าข้อมูล
ที่ระบุในช่องต่างๆ ถูกต้องตามที่กำหนด ใช่หรือไม่ 
2.  สอบถาม/สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
3.  กรณีที่ไม่ใช่ให้สอบถาม สาเหตุ/ปัญหาอุปสรรค  
และแนวทางในการที่จะดำเนินการ 
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ข้อ ประเด็น เกณฑ ์ วิธีการตรวจสอบ แหล่งข้อมูล/กระดาษทำการ 
4 การประเมินองค์ประกอบของการ

ควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) 
ครบถ้วน ถูกตอ้ง(เฉพาะกรณีที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดทำ) 

1. กระบวนการรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของ
การควบคุม ภายในถูกต้อง โดย 
 1.1 มีการจัดทำแบบการประเมินองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน 
 1.2 แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
จัดทำโดยทุกกลุ่มมีส่วนร่วม 

1.  สอบทานรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของ
การควบคุมภายในและแบบประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายในว่ามีการดำเนินการครบถ้วน ใช่หรือไม่ 
และทุกกลุ่มฝ่านมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ใช่หรือไม่ 
2.  สอบถาม/สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
3.  กรณีที ่ไม่ใช่ให้สอบถาม สาเหตุ/ปัญหาอุปสรรค  
และแนวทางในการที่จะดำเนินการ 

เครื่องมือ 
กระดาษทำการสอบทานและประเมินผล
ประจำปีงบประมาณ 
เอกสารหลักฐาน 
1. แบบประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน 
2. รายงานการประเมินองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน (กรณีท ี ่หน่วยงาน
ดำเนินการ) 
3. หลักฐานแสดงว่าทุกกลุ่มฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการดำเนินการ 
 

  2. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน (แบบ ปค. 4) ถูกต้อง โดย 
 2.1 มีการประเมินครบทั้ง 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ 
 2.2 มีการสรุปผลการประเมินภาพรวมไว้ท้ายแบบ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 2.3 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สอดคล้องกับผลการประเมินในแบบประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน 

1.  สอบทานรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายในและแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุม
ภายในว่าประเมินครบถ้วน มีการสรุปผล และเปรียบเทียบผล
การประเมินในแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน กับรายงาน ปค. 4 ว่าถูกต้องตรงกัน หรือไม่ 
2.  สอบถาม/สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
3.  กรณีที่ไม่ใชใ่ห้สอบถาม สาเหตุ/ปัญหาอปุสรรค  
และแนวทางในการที่จะดำเนินการ 
 

 
 
ผู้จัดทำ ........................................................... ผู้อนุมัติ .............................................................. 
วันที่ ............................................................... วันที่ ...................................................................
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- ตัวอย่าง - 
กระดาษทำการสอบทานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ..................... 

ชื่อหน่วยงาน .......................................... 

ข้อ ประเด็น เกณฑ ์
ผลการสอบทาน 

หมายเหต ุ
ผลการดำเนินงาน สาเหต/ุผลกระทบ ข้อมูลเพิ่มเตมิ 

1 การจัดส่งเอกสารครบถ้วนและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
 1. จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุม

ภายใน (แบบ ปค. 5) และจัดส่งรายงานการ
ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(แบบ ปค. 4) (กรณีที่ สป.แจ้งให้ส่ง) 

 ส่ง 
 ไม่ส่ง 
 ไม่ทำรายงาน  

ไม่ส่ง/ไม่มีรายงาน 
เพราะ …………….….. 
................................ 
................................ 

  

2. จัดส่งให้สำนักอำนวยการ สป. ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 

 ทัน 
 ไม่ทัน  

ไม่ทันเพราะ ….….. 
................................ 
................................ 

  

2 การประเมินความเส่ียงภารกิจเพือ่การควบคุมภายในถูกต้อง  

  1. ภารกิจที่นำมาประเมินความเส่ียง คือ 
ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง และภารกจิตาม
แผนการดำเนินงาน 

 ใช ่
 ไม่ใช ่
 

ไม่ใช่ เพราะ .......... 
................................ 
................................ 

  

  2.  วัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจกำหนด
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายใน ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายดา้น ได้แก่ 
ด้านการดำเนินงาน ดา้นการรายงาน และ
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

 จัดทำครบ 
 จัดทำไม่ครบ 
 ไม่จัดทำ 

จัดทำไม่ครบ/ไม่
จัดทำ เพราะ ......... 
................................ 
................................ 
................................ 

  

  3. การระบุความเสี่ยงมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

 ใช ่
 ไม่ใช ่

ไม่ใช่ เพราะ .......... 
................................ 

  

  4. การระบุปัจจัยเสี่ยงมีความสอดคล้องและ
เป็นปัจจัย/สาเหตุที่ทำให้เกิดความเส่ียง 

 ใช ่
 ไม่ใช ่

ไม่ใช่ เพราะ .......... 
................................ 
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ข้อ ประเด็น เกณฑ ์
ผลการสอบทาน 

หมายเหต ุ
ผลการดำเนินงาน สาเหต/ุผลกระทบ ข้อมูลเพิ่มเตมิ 

2 การประเมินความเส่ียง (ต่อ) 5. การระบุการควบคุมที่มีอยู่ เป็นการควบคุมที่
หน่วยงานปฏิบัติอยู่เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่อง
นั้นๆ 

 ใช ่
 ไม่ใช ่
 

ไม่ใช่ เพราะ .......... 
................................ 
................................ 

  

  6. ความเสี ่ยงที ่เหลืออยู ่ เป็นความเสี ่ยง
หลังจากที่หน่วยงานได้ควบคุมตามช่องการ
ควบคุมที่มีอยู่แล้ว 

 ใช ่
 ไม่ใช ่
 

ไม่ใช่ เพราะ .......... 
................................ 
................................ 

  

  7. ผลกระทบ ค่าคะแนนผลกระทบ ค่าคะแนน
โอกาส ค่า/ระดับความเสี ่ยง หน่วยงาน 
ได ้พ ิจารณาจากบัญชี หลักเกณฑ์การให้
คะแนน เกณฑ์การประเมินความเสี ่ยงและ
ระดับความเส่ียงที่ สป. กำหนด 

 ใช ่
 ไม่ใช ่
 

ไม่ใช่ เพราะ .......... 
................................ 
................................ 

  

  8. วิธีการตอบสนองความเสี่ยงที่หน่วยงาน
ระบุสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ประเมิน
ได้ และเป็นไปตามแนวทางการบริหารความ
เส่ียงที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 ใช ่
 ไม่ใช ่
 

ไม่ใช่ เพราะ .......... 
................................ 
................................ 

  

3 การรายงานการประเมนิผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) ครบถว้น ถูกตอ้ง  

  1. รายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน 
(แบบ ปค. 5) มีข้อมูล ครบทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ 
 1.1 ภารกิจที่มีผลการประเมินความเสี่ยง
จากกระดาษทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อ
การควบคุมภายในระบุว่ามีความเสี่ยงสูงกว่า
ระดับที่ยอมรับได้ 
 1.2 ผลการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) ด้าน/หลักการที่
มีจุดอ่อน/ความเส่ียง (กรณีที่มีการประเมิน) 

 ใช ่
 ไม่ใช ่
 

ไม่ใช่ เพราะ .......... 
................................ 
................................ 
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ข้อ ประเด็น เกณฑ ์
ผลการสอบทาน 

หมายเหต ุ
ผลการดำเนินงาน สาเหต/ุผลกระทบ ข้อมูลเพิ่มเตมิ 

3 การรายงานการประเมิน (ต่อ)  1.3 ภารกิจที่ปรับปรุงการควบคุมภายใน
ในปีงบประมาณก่อนที่ยังไม่สามารถลดความ
เส่ียงลงในระดับที่ยอมรับได้ 

    

  2. ข้อมูลที ่ระบุในทุกช่องในแบบรายงาน
ถูกต้องตามที่กำหนด 

 ใช ่
 ไม่ใช ่

ไม่ใช่ เพราะ .......... 
................................ 

  

4.  การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) ครบถ้วน ถูกตอ้ง(กรณีที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจดัทำ)    

  1. กระบวนการรายงานผลการประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายในถูกต้อง โดย 
 1.1 มีการจัดทำแบบการประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน 
 1.2 แบบประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายในจัดทำโดยทุกกลุ่มมีส่วนร่วม 

 ใช ่
 ไม่ใช ่
 

ไม่ใช่ เพราะ .......... 
................................ 
................................ 

  

  2.  รายงานการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) ถูกต้อง โดย 
 2.1 มีการประเมินครบทั้ง 5 องค์ประกอบ 
17 หลักการ 
 2.2 มีการสรุปผลการประเมินภาพรวมไว้
ท้ายแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน  
 2.3 รายงานการประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายในสอดคล้องกับผลการ
ประเมินในแบบประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน 

 ใช ่
 ไม่ใช ่
 

ไม่ใช่ เพราะ .......... 
................................ 
................................ 

  

 
ผู้ตรวจสอบ ........................................................... ผู้สอบทาน .......................................................... 
วันที่ตรวจสอบ ...................................................... วันที่สอบทาน .....................................................
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- ตัวอย่าง - 
กระดาษทำการสรุปผลการสอบทานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ..................... 

ชื่อหน่วยงาน .......................................... 

ข้อ ประเด็น เกณฑ ์
ผลการสอบทาน 

หมายเหต ุ
ผลการดำเนินงาน สาเหต/ุผลกระทบ ข้อมูลเพิ่มเตมิ 

1 การจัดส่งเอกสารครบถ้วนและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
 1. จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุม

ภายใน (แบบ ปค. 5) และจัดส่งรายงานการ
ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(แบบ ปค. 4) (กรณีที่ สป.แจ้งให้ส่ง) 

    

2. จัดส่งให้สำนักอำนวยการ สป. ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 

    

2 การประเมินความเส่ียงภารกิจเพือ่การควบคุมภายในถูกต้อง  

  1. ภารกิจที ่นำมาประเมินความเสี ่ยง คือ 
ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง และภารกิจตาม
แผนการดำเนินงาน 

    

  2.  วัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจกำหนด
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายใน ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ได้แก่ 
ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และ
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

    

  3. การระบุความเสี่ยงมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

    

  4. การระบุปัจจัยเสี่ยงมีความสอดคล้องและ
เป็นปัจจัย/สาเหตุที่ทำให้เกิดความเส่ียง 
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ข้อ ประเด็น เกณฑ ์
ผลการสอบทาน 

หมายเหต ุ
ผลการดำเนินงาน สาเหต/ุผลกระทบ ข้อมูลเพิ่มเตมิ 

2 การประเมินความเส่ียง (ต่อ) 5. การระบุการควบคุมที่มีอยู่ เป็นการควบคุมที่
หน่วยงานปฏิบัติอยู่เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่อง
นั้นๆ 

    

  6. ความเสี ่ยงที ่เหลืออยู ่ เป็นความเสี ่ยง
หลังจากที่หน่วยงานได้ควบคุมตามช่องการ
ควบคุมที่มีอยู่แล้ว 

    

  7. ผลกระทบ ค ่าคะแนนผลกระทบ ค่า
คะแนนโอกาส  ค ่ า / ระด ับความ เส ี ่ ย ง 
หน่วยงานได้พิจารณาจากบัญชี หลักเกณฑ์
การให้คะแนน เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
และระดับความเส่ียงที่ สป.กำหนด 

    

  8. วิธีการตอบสนองความเสี่ยงที่หน่วยงาน
ระบุสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ประเมิน
ได้ และเป็นไปตามแนวทางการบริหารความ
เส่ียงที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

    

3 การรายงานการประเมนิผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) ครบถว้น ถูกตอ้ง  

  1. รายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน 
(แบบ ปค. 5) มีข้อมูล ครบทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ 
 1.1 ภารกิจที่มีผลการประเมินความเสี่ยง
จากกระดาษทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อ
การควบคุมภายในระบุว่ามีความเสี่ยงสูงกว่า
ระดับที่ยอมรับได้ 
 1.2 ผลการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) ด้าน/หลักการที่
มีจุดอ่อน/ความเส่ียง (กรณีที่มีการประเมิน) 
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ข้อ ประเด็น เกณฑ ์
ผลการสอบทาน 

หมายเหต ุ
ผลการดำเนินงาน สาเหต/ุผลกระทบ ข้อมูลเพิ่มเตมิ 

3 การรายงานการประเมิน (ต่อ)  1.3 ภารกิจที่ปรับปรุงการควบคุมภายใน
ในปีงบประมาณก่อนที่ยังไม่สามารถลดความ
เส่ียงลงในระดับที่ยอมรับได้ 

    

  2. ข้อมูลที ่ระบุในทุกช่องในแบบรายงาน
ถูกต้องตามที่กำหนด 

    

4.  การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) ครบถ้วน ถูกตอ้ง(กรณีที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจดัทำ)    

  1. กระบวนการรายงานผลการประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายในถูกต้อง โดย 
 1.1 มีการจัดทำแบบการประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน 
 1.2 แบบประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายในจัดทำโดยทุกกลุ่มมีส่วนร่วม 

    

  2.  รายงานการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) ถูกต้อง โดย 
 2.1 มีการประเมินครบทั้ง 5 องค์ประกอบ 
17 หลักการ 
 2.2 มีการสรุปผลการประเมินภาพรวมไว้
ท้ายแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน  
 2.3 รายงานการประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายในสอดคล้องกับผลการ
ประเมินในแบบประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน 

    

 
ผู้ตรวจสอบ ...........................................................       ผู้สอบทาน .......................................................... 
วันที่ตรวจสอบ ......................................................       วันที่สอบทาน ..................................................... 
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- ตัวอย่าง - 
แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด .........  
แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่  ...... เดือน ..................... พ.ศ. ........... 

ภารกิจ วัตถุประสงค ์
ประเภท 
OBJ. ความ

เสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง การควบคุม   

ที่มีอยู ่
ความเสี่ยง        
ที่เหลืออยู ่

ผลกระทบ 
ค่าคะแนน 
ผลกระทบ 

ค่าคะแนน 
โอกาส 

ค่า/ระดับ
ความเสี่ยง 

วิธีการ
ตอบสนอง
ความเสี่ยง O R C ภายใน ภายนอก 

               
               
               
               
               
               
               
               
               

 
ลายมือช่ือ …………………………………………….. 

 (.....................................................) 
ตำแหน่ง      ศึกษาธิการจังหวัด ............. 

วันท่ี ...........  เดือน ................  พ.ศ. ........ 



 

   
105 

- ตัวอย่าง - 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5)  

แบบ ปค.5 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด .........  

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ...... เดือน ..................... พ.ศ. ........... 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยงที่
ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงาน/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

      

 
 

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

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

แบบติดตาม ปค.5 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด .........  

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ...... เดือน ..................... พ.ศ. 25XX+1 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงาน/ 
ผู้รับผิดชอบ/ผล
การดำเนินงาน 

 
 
 
 

      

 
 

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

ตำแหน่ง      ศึกษาธิการจังหวัด ............. 
วันที่ ...........  เดือน ................  พ.ศ. ........ 
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- ตัวอย่าง - 
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ...... เดือน ..................... พ.ศ. ........... 

 

 แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือสำหรับการทบทวนหรือประเมินผล 
การควบคุมภายในซึ ่งควรดำเนินการทุกปี เพื ่อช่วยให้ผู ้บริหารและผู ้ประเมินพิจารณาตัดสินได้ว่า  
ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน ได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ ควรปรับปรุง 
แก้ไขในจุดใด อย่างไร 
 แบบประเมินฯ นี้แยกเป็น 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ในแต่ละองค์ประกอบ ประกอบด้วย 
หลักการ (principle) และประเด็นย่อย (point of focus) ซึ่งผู้ใช้หรือผู้ประเมินอาจปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อความตามความเหมาะสม ช่องว่าง “คำอธิบาย” ใช้สำหรับจดบันทึกข้อคิดเห็นหรือคำอธิบายในหัวข้อนั้นๆ 
 

ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 

ที ่ คำถาม ใช่ ไม่ใช่ คำอธิบาย 

1 หน่วยงานได้แสดงให้เห็นถึงการยึดม่ันในคุณค่าของความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
 1.1  ผู้กำกับดูแลและผู้บริหาร กำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่

บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงาน      
ที่ครอบคลุมถึง  

   

  1.1.1  การปฏิบัติหน้าที่ประจำวันและการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ     
  1.1.2  การปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก    
 1.2  มีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู ้บริหารและพนักงาน

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง  
   

  1.2.1  ข้อกำหนดเกี ่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) สำหรับ
ผู้บริหารและพนักงานที่เหมาะสม  

   

  1.2.2  ข้อห้าม ผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติตนในลักษณะ
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร ซึ่งรวมถึงข้อห้าม
ในการปฏิบัติที่อาจทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น 

   

  1.2.3  บทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น     
  1.2.4  การสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู ้บริหาร

และพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 
การให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกำหนดและบทลงโทษเป็นประจำทุกปี 
รวมทั้งมีการเผยแพร่ Code of Conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอก
ได้รับทราบ  
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ที ่ คำถาม ใช่ ไม่ใช่ คำอธิบาย 

 1.3  มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ทางด้านจริยธรรม Code of Conduct  

   

  1.3.1  การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน     
  1.3.2 การติดตามและประเมินผล โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ผู้ประเมินอิสระจากภายใน หรือการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระ
จากภายนอกองค์กร 

   

 1.4   มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด
เกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 

   

  1.4.1  มีกระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ ภายใน 
เวลาที่เหมาะสม 

   

  1.4.2  มีกระบวนการที่ทำให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืน
ได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร  

   

  1.4.3  มีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร  

   

2 ผู้กำกับดูแลแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนา
หรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  

 2.1  มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้กำกับดูแล แยกจากฝ่ายบริหาร 
ไว้อย่างชัดเจน และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง 
เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับหน่วยงาน ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด
อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจ และปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ  

   

 2.2   ผู้กำกับดูแล ดำเนินการกำกับดูแลให้มีการพัฒนา หรือปรับปรุง
การควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด รวมทั้งกำกับดูแล
ให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

   

 2.3  ผู้กำกับดูแล เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับพันธกิจขององค์กร และมี
ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร หรือสามารถขอคำแนะนำ
จากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ได้ 

   

 2.4  ผู้กำกับดูแลให้การสนับสนุนในทุกด้านท่ีเกี่ยวเนื่องกับการควบคุม 
ภายใน  

   

3 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  

 3.1  ผู้บริหารระดับสูง กำหนดโครงสร้างองค์กรให้สนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานตามภารกิจ 

   

 3.2  ผู้บริหารระดับสูงกำหนดสายการบังคับบัญชา และการรายงาน
ให้ชัดเจน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ความ- 
รับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล  
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ที ่ คำถาม ใช่ ไม่ใช่ คำอธิบาย 

 3.3  มีการกำหนด มอบหมาย และจำกัดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน ระหว่างผู้กำกับดูแล ผู้บริหาร ฝ่ายบริหาร และพนักงาน  

   

4 หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  

 4.1  หน่วยงานมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และ
รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการ
สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่ำเสมอ 

   

 4.2  หน่วยงานมีการประเมินความรู้ความสามารถและระบุข้อบกพร่อง
ของบุคลากรที่มีอยู่ 

   

 4.3  หน่วยงานดำเนินการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากร
ทั้งผู้บริหารและพนักงานเป็นรายบุคคล 

   

 4.4  หน่วยงานมีวางแผนและดำเนินการเตรียมการในการสืบทอดตำแหน่ง 
(succession plan) ที่สำคัญ  

   

5 หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

 5.1  หน่วยงานมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคน
มีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน ผ่านทางโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ 
และความรับผิดชอบ 

   

 5.2  หน่วยงานกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้แรงจูงใจ และ
รางวัลที่เหมาะสม  

   

 5.3  หน่วยงานมีการประเมินว่า มีการวัดผลการปฏิบัติงาน การให้
แรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยง
กับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย  

   

 5.4  ฝ่ายบริหารไม่สร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่
ของบุคลากรแต่ละคน  

   

 5.5 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจ การให้รางวัลหรือ
การปฏิบัติตามระเบียบ/วินัย เป็นรายบุคคล 

   

สรุป.................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
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ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

ที ่ คำถาม ใช่ ไม่ใช่ คำอธิบาย 

6 หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอ ที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค ์

 6.1  มีการระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน         
  6.1.1 วัตถุประสงค์ท่ีกำหนดสะท้อนนโยบาย/แนวทางของผู้บริหาร    
  6.1.2 มีการพิจารณาค่าที่ยอมรับได้ของความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน    
  6.1.3 มีการกำหนดการใช้ทรัพยากร และเป้าหมายการดำเนินงาน

โดยรวม เป้าหมายด้านการเงินรวม ด้วย  
   

 6.2 มีการระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านการรายงาน    
  6.2.1 รายงานทางการเงิน มีการระบุว่าเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

ของหน่วยงานภาครัฐ โดยรายการที่เปิดเผยสะท้อนสถานะและกิจกรรม
ของหน่วยงาน 

   

  6.2.2 รายงานที่มิใช่รายงานการเงิน มีการระบุว่ารายงานมีความ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหาร มีความถูกต้องเพียงพอต่อ
การตัดสินใจ และสะท้อนกิจกรรมของหน่วยงาน 

   

 6.3  มีการระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ    
  6.3.1 มีการระบุว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง    
  6.3.2 มีการกำหนดค่าที่ยอมรับของความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติ

ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ 
   

7 หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน 
และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 

 7.1  หน่วยงานมีการระบุความเสี่ยงทุกประเภท ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ต่อการดำเนินงานตามพันธกิจ ทั้งระดับหน่วยงาน หน่วยงานย่อย สำนัก 
กลุ่ม ฝ่าย และงาน  

   

 7.2  หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภท ที่อาจเกิดจาก
ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้าน 
กลยุทธ์ (S) การดำเนินงาน (O) การรายงาน (R) การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (C) 
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  

   

 7.3  ทุกระดับการบริหารจัดการในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสมกับระดับนั้นๆ  

   

 7.4  มีการประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาส
เกิดเหตุการณ ์(L) และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน (C) 
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ที ่ คำถาม ใช่ ไม่ใช่ คำอธิบาย 

 7.5  มีการกำหนดแนวทางในการตอบสนองความเสี่ยง โดยอาจเป็น
การยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance/take) การลดความเสี่ยง (reduction 
/treat) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance/terminate) หรือการร่วม
รับความเสี่ยง (sharing) /ถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)  

   

8 หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 8.1  ในระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน ได้มีการพิจารณาถึงโอกาส
ที่จะเกิดการทุจริตครอบคลุมการทุจริตที่หลากหลาย เช่น การจัดทำ
รายงานการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียทรัพย์ การคอร์รัปชั่น การเปลี่ยน-
แปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สิน โดย         
ไม่ถูกต้อง รวมทั้งการทุจริตที่เกิดจากการละเว้นการปฏิบัติตามระบบ
ควบคุมด้วย เป็นต้น 

   

 8.2  หน่วยงานมีการประเมินสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทน และแรงกดดัน
จากการปฏิบัติงานว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสม 
เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายการดำเนินงานไว้สูงเกินจริง จนทำให้เกิดแรงจูงใจ
ในการตกแต่งตัวเลข เพื่อให้รายงานได้ว่าได้ผลตามเป้าหมาย เป็นต้น  
รวมทั้งอาจให้มีการประเมินทัศนคติ และการหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง 
เป็นรายบุคคล 

   

 8.3  หน่วยงานมีการประเมินโอกาสในการเกิดทุจริต     
 8.4  หน่วนงานมีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตาม

นโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้  
   

9 หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุม
ภายใน 

 9.1  หน่วยงานมีการประเมินการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก
ที่อาจมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ตามภารกิจของหน่วยงาน 

   

 9.2  หน่วยงานมีการประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจที่อาจมี
ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ตามภารกิจของหน่วยงาน 

   

 9.3  หน่วนงานมีการประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กรที ่อาจมี
ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ตามภารกิจของหน่วยงาน 

   

สรุป........................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................   
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ด้านกิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

ที ่ คำถาม ใช่ ไม่ใช่ คำอธิบาย 

10 หน่วยงาน ระบุ และพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ 

 10.1 กิจกรรมการควบคุมของหน่วยงาน มีความเหมาะสมกับความเสี่ยง
ของหน่วยงาน 

   

 10.2 การกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน ได้มีการพิจารณาปัจจัย
ที่เป็นลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน 

   

 10.3 การกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน ครอบคลุมกระบวนการ
ต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การจัดเก็บเงินรายได้/ค่าบริการ การบริหารงานบุคคล การกำหนดหลักสูตร/
โครงการฝึกอบรมระยะสั้น การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที ่และลำดับ
ชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เป็นต้น  

   

 10.4 หน่วยงานมีการควบคุมภายในที่มีความหลากหลายผสมผสาน
อย่างเหมาะสม เช่น ขั้นตอนที่มีการควบคุมแบบ manual ขั้นตอนที่
มีการควบคุมแบบ automated หรือขั้นตอนการควบคุมแบบป้องกัน
และติดตาม หรือแบบค้นพบข้อผิดพลาด เป็นต้น 

   

 10.5 หน่วยงานมีการควบคุมภายในในทุกระดับ เช่น ระดับหน่วยงาน 
สำนัก กลุ่ม ฝ่าย กอง งาน หน่วย และกระบวนการ เป็นต้น  

   

 10.6 หน่วยงานมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้าน
ต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพ่ือสอบยันกัน กล่าวคือ  
 (1)  หน้าที่อนุมัต ิ 
 (2)  หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ  
 (3)  หน้าที่ในการดูแลและจัดเก็บทรัพย์สิน  

   

11 หน่วยงาน ระบุ และพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค ์

 11.1  หน่วยงานกำหนดการควบคุมทั ่วไปของระบบสารสนเทศ       
ให้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการ
ปฏิบัติงาน  

   

 11.2 หน่วยงานกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี
ให้มีความเหมาะสม  

   

 11.3 หน่วยงานกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเหมาะสม  

   

 11.4  หน่วยงานกำหนดกิจกรรมการควบคุมการจัดหา การพัฒนา 
และการบำรุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเหมาะสม  

   



 

113 

ที ่ คำถาม ใช่ ไม่ใช่ คำอธิบาย 

12 หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วย ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
และข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 

 12.1  หน่วยงานจัดให้มีนโยบายและขั้นตอนการควบคุมที่สนับสนุน
ให้มีการนำนโยบายของฝ่ายบริหารสู่การปฏิบัติ  

   

 12.2  หน่วยงานกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้ฝ่ายบริหาร
และพนักงานนำนโยบายและกระบวนการไปสู่ปฏิบัติ  

   

 12.3  หน่วยงานมีการดำเนินการตามกิจกรรมการควบคุมในเวลา      
ที่เหมาะสม 

   

 12.4  ก ิจกรรมการควบค ุม ดำเน ินการโดยบ ุคลากรที่ม ีความรู้
ความสามารถ มีความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงาน โดยดำเนินการ
ครอบคลุมถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานด้วย 

   

 12.5  หน่วยงานมีการทบทวนนโยบาย กระบวนการปฏิบัติงานและ 
มีการปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมการควบคุมภายใน ให้มีความเหมาะสม
อยู่เสมอ 

   

สรุป...................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
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13 หน่วยงานจัดทำ หรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 

 13.1 หน่วยงานมีการระบุข้อกำหนดด้านข้อมูล ทีห่น่วยงานต้องการใช้
ในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจ  

   

 13.2 หน่วยงานมีการรวบรวมแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้อง 
ต่องาน ทั้งจากภายในและภายนอก  

   

 13.3 หน่วยงานพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับในการจัดทำ 
หรือจัดหาและใช้สารสนเทศ รวมถึงปริมาณ ความถูกต้อง และคุณภาพ
ของข้อมูลที่ได้รับ  

   

 13.4 หน่วยงานมีการประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศที่เหมาะสม
และเพียงพอต่อการบริหารและการตัดสินใจ 

   

 13.5 หน่วยงานมีการรักษาคุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ ตลอดกระบวนการ    
14 หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการ

ควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 
 14.1 หน่วยงานมีการสื่อสาร สารสนเทศเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

อย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม  
   

 14.2 หน่วยงานมีการสื ่อสาร รายงานข้อมูลที ่สำคัญต่อคณะกรรมการ 
บริหาร อย่างสม่ำเสมอ และกรรมการสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ              
ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบทานรายการต่างๆ ตามที่ต้องการได้  

   

 14.3 หน่วยงานมีการจัดเตรียม การแบ่งแยกสายการสื่อสาร และ
เลือกวิธีการสื่อสารอย่างเหมาะสม 

   

 14.4 หน่วยงานจัดให้มีช่องทางการสื ่อสาร เพื ่อให้บุคลากรภายใน
องค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต
ภายในองค์กร (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย  

   

15 หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน 
ที่กำหนด  

 15.1 มีการสื่อสารข้อมูลกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ฯลฯ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน 
เช่น เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่กระบวนการปฏิบัติงาน
และระยะเวลาการให้บริการ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์เป็นต้น 

   

 15.2 หน่วยงานมีการสื่อสารข้อมูลสำคัญจากภายนอกต่อคณะกรรมการ 
บริหาร โดยกรรมการสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นเพื่อติดตาม
การดำเนินงานได ้
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 15.3 หน่วยงานมีการจัดเตรียม การแบ่งแยกสายการสื่อสาร และเลือก
วิธีการสื่อสารอย่างเหมาะสม กับภายนอก 

   

 15.4 หน่วยงานจัดให้มีช่องทางการสื ่อสารทั ้งทางปกติ  และทางลับ 
เพื่อให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่
องค์กรได้อย่างปลอดภัย  

   

สรุป.................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
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........................................................................................................................................................... 
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........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................  
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16 หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผล
เป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่า ได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุม 
ภายใน 

 16.1 หน่วยงานกำหนดให้มีการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน
และ/หรือการประเมินผลเป็นรายครั้ง โดยผสานรูปแบบ/ผสานวิธีให้
เหมาะสมกับหน่วยงาน  

   

 16.2 หน่วยงานมีการสร้างความเข้าใจพ้ืนฐานด้านการควบคุมภายใน
ในหน่วยงาน 

   

 16.3 การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ดำเนินการโดย 
ผู้มีความรู้และความสามารถ  

   

 16.4 การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ดำเนินการควบคู่
ไปกับกระบวนการปฏิบัติงานปกติของหน่วยงาน  

   

 16.5 มีการกำหนดขอบเขต และความถี่ในการติดตามและประเมินผล   
ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง โดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

   

 16.6 การติดตามประเมินผล มีการดำเนินการอย่างเท่ียงธรรม    
17 หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อ

ฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม  
 17.1 หน่วยงานมีประเมินผลลัพธ์ (assess result) ของการควบคุมภายใน      
 17.2 หน่วยงานมีการสื่อสารข้อบกพร่อง/จุดอ่อนของการควบคุมภายใน 

ต่อผู ้บริหารและคณะกรรมการบริหาร เช่น กรณีมีเหตุการณ์หรือ          
มีข้อสงสัยว่าทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที ่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือ         
มีการกระทำที่ผิดปกติอื่นซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและหรือฐานะการเงิน
ของหน่วยงานอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น มีการรายงานโดยพลัน 

   

 17.3 หน่วยงานมีการติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายในตามผลการ 
ประเมิน และ/หรือการตรวจสอบภายในที่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง
ของการควบคุมภายใน 

   

สรุป....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
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สรุปภาพรวม  
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ลงชื่อ ......................................................... ผู้ประเมิน  

ตำแหน่ง   ศึกษาธิการจังหวัด.................... 
วันที่ ..............เดือน.................พ.ศ............ 
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- ตัวอย่าง - 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) 

แบบ ปค.4 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ................  
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  

สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ...... เดือน ..................... พ.ศ. ........... 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม   
หลักการที่ 1 หน่วยงานได้แสดงให้เห็นถึงการยึด
มั่นในคุณค่าของความซื่อสัตย์และจริยธรรม 

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

หลักการที่ 2 ผู้กำกับดูแลแสดงให้เห็นถึงความเป็น
อิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการ
พัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการ
ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

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

หลักการที ่ 3 ผู ้บริหารสูงสุดของหน่วยงานจัดให้มี
โครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ 
และความ-ร ับผ ิดชอบท ี ่ เหมาะสมในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

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

หลักการที่ 4 หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น
ในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 

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

หลักการที่ 5 หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่
และความรับผิดชอบ ต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบ
การควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 

…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………. 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

2. การประเมินความเสี่ยง   
หลักการที่ 6 หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุม
ภายในของการปฏ ิบ ัต ิ ง าน ให ้สอดคล ้องกับ
วัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอ 
ที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับวัตถุประสงค ์

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

หลักการที่ 7 หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม                 
ทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อกำหนด
วิธีการจัดการความเสี่ยง นั้น 

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

หลักการที่ 8 หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่จะเกิดการ
ทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยง ที่ส่งผลต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ 

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

หล ักการท ี ่  9  หน ่วยงานระบ ุและประเม ินการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อ
ระบบการควบคุมภายใน 

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

3. กิจกรรมการควบคุม   
หลักการที่ 10 หน่วยงาน ระบุ และพัฒนากิจกรรม 
การควบค ุม เพ ื ่ อลดความเส ี ่ ยงในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

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

หลักการที่ 11 หน่วยงาน ระบุ และพัฒนากิจกรรม
การควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการ
บรรลุวัตถุประสงค์ 

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

หลักการที่ 12 หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม 
โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วย ผลสำเร็จที่
คาดหวัง และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติจริง 

…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
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4. สารสนเทศและการสื่อสาร  
หลักการที ่  13 หน่วยงานจัดทำ หรือจัดหา และใช้
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้
มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน ที่กำหนด 

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

หลักการที ่  14 หน่วยงานมีการส ื ่อสารภายใน
เกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความ
รับผิดชอบที ่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ ่งมีความ
จำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัต ิตามการ
ควบคุมภายในที่กำหนด 

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

หล ั กการท ี ่  15  หน ่ วยงานม ี การส ื ่ อสารกับ
บุคคลภายนอกเกี ่ยวกับเรื ่องที ่มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติตามการควบคุม ภายในที่กำหนด 

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

5. กิจกรรมการติดตามผล   
หล ักการท ี ่  16 หน ่วยงานระบ ุ  พ ัฒนา และ
ดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และ/หรือ
การประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่า ได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน 

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

หลักการที ่ 17 หน่วยงานประเมินผลและสื ่อสาร
ข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน
อย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล เพ่ือให้
ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

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

 

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

 
              ลายมือชื่อ ........................................................ 
           (..............................................) 
              ตำแหน่ง     ศึกษาธิการจังหวัด ............. 
               วันที่ ....... เดือน ...................... พ.ศ. ......... 
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2. แนวทางการสอบทานการปฏิบัติงานด้านบัญชี 
 การสอบทานการปฏิบัต ิงานด้านบัญชีเป ็นการสอบทานข้อมูลจากระบบ GFMIS  
ซึ่งเชื ่อมโยงระบบงานต่างๆ ตั้งแต่ระบบงบประมาณ (Fund Management : FM) ระบบจัดซื้อ 
จัดจ้าง (Purchasing Order : PO) ระบบงานเบิกจ่ายเงิน (Account Payable : AP) ระบบงานรับ 
และนำส่งเงิน (Receipt Process : RP) และระบบงานสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets : FA) โดยข้อมูล 
ที่ถูกบันทึกในระบบงานต่างๆ ดังกล่าวจะถูกเชื่อมโยงมาบันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานและ
นโยบายทางบัญชีภาครัฐที่กรมบัญชีกลางกำหนด เพื่อจัดทำและเสนอรายงานการเงินให้หัวหน้าส่วน
ราชการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
วิธีการสอบทานและประเมินผล 
 1. ให้ผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ดำเนินการศึกษา คู่มือ/แนวทาง 
การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนดในปีงบประมาณนั้นๆ 
และคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (engagement plan) 
แนวทางการปฏิบัติงาน (audit program) กระดาษทำการ ประเด็น เกณฑ์ และวิธีการสอบทาน 
ตามคู่มือนี้ 
 2. สอบทานเอกสาร ตรวจนับ สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน  
 3. บันทึกข้อมูลผลการสอบทานในกระดาษทำการที่เกี่ยวข้อง 
 4. สรุปผลการสอบทานในกระดาษทำการสรุปผล พร้อมจัดทำร่างรายงานผลการสอบทาน 
 5. จัดทำรายงานเสนอศึกษาธิการจังหวัด เพื่อทราบและพิจารณาสั่งการ แล้วสำเนารายงาน
พร้อมบันทึกส่งกลุ่มตรวจสอบภายใน สป. ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยถือเป็นรายงานผลการตรวจสอบ 
 
วัตถุประสงค์ของการสอบทานการปฏิบัติงานด้านบัญชี  
 เพ่ือให้มั่นใจว่า ส่วนราชการมีการบันทึกบัญชีครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน มีเอกสาร
ประกอบรายการบัญชี และมีการบันทึกปรับปรุงบัญชีถูกต้องครบถ้วน และสามารถจัดส่งรายงานได้
ตามกำหนด 

 
ประเด็นและเกณฑ์การสอบทาน 
 ประเด็นที่ 1 ความถูกต้องของยอดคงเหลือในช่อง “ยอดยกไป” ของบัญชีแยกประเภทใน
งบทดลอง 
   ประเด็นย่อยที่ 1 บัญชีเงินสดถูกต้อง 
   เกณฑ ์ เงินสดในมือคงเหลือถูกต้องตรงกับบัญชีเงินสด  
    ตามงบทดลองและรายงานเงินคงเหลือประจำวัน (มือ) 
   ประเด็นย่อยที่ 2 บัญชีเงินฝากธนาคารถูกต้อง  
   เกณฑ ์ บัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี มีการจัดทำงบกระทบยอด 
    ทุกบัญชีถูกต้อง  
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   ประเด็นย่อยที่ 3 บัญชีเงินฝากคลังถูกต้อง 
   เกณฑ ์ ยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังจากงบทดลองถูกต้อง 
    ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังทุกบัญชี  
   ประเด็นย่อยที่ 4 บัญชีลูกหนี้เงินยืมถูกต้อง 
   เกณฑ ์ ยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ  
    ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ และลูกหนี้เงินยืมนอก 
    งบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ตามงบทดลอง 
    ถูกต้องตรงกับรายละเอียดสัญญายืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้ 
   ประเด็นย่อยที่ 5 บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ 

และบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก ถูกต้อง 
   เกณฑ ์ ยอดคงเหลือตามงบทดลองถูกต้องตรงกับรายละเอียด 
    ฎีกาค้างจ่าย และหลักฐานการขอเบิกหรือเอกสาร 
    แสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์ 
    ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน 
 ประเด็นที่ 2 ความถูกต้องของดุลบัญชีและงบการเงิน 
  เกณฑ ์ 1. รายการบัญชีในงบการเงินแสดงยอดคงเหลือตามดุลบัญชีปกติ 
   2. บัญชีพักไม่แสดงยอดคงค้าง  
 ประเด็นที่ 3 ความถูกต้องของงบการเงิน ณ สิ้นปีงบประมาณ  
   ประเด็นย่อยที่ 1 บัญชีวัสดุคงคลัง และบัญชีครุภัณฑ์ มียอดเงินคงเหลือ  
    ณ วันที่ 30 กันยายน ถูกต้อง  
   เกณฑ ์ ยอดคงเหลือวัสดุคงคลังตามรายงานผลการตรวจสอบ 
    พัสดุประจำปี 
   ประเด็นย่อยที่ 2 การปรับปรุงบัญชีครบถ้วนถูกต้อง ภายในระยะเวลา 
    ที่กำหนด 
   เกณฑ ์ รายการบัญชีที่ต้องปรับปรุงตามหลักการบัญชีเกณฑ์ 
    คงค้าง ได้รับการปรับปรุงบัญชีครบถ้วนถูกต้องภายใน  
    30 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
   ประเด็นย่อยท่ี 3 การปิดบัญชีถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด 
   เกณฑ ์ ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายถูกต้องตามหลักการบัญชี 
    เกณฑ์คงค้าง ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
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 ประเด็นที่ 4 การจัดส่งงบการเงินให้หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง ถูกต้องครบถ้วนและภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด  

  เกณฑ์  รายงานประจำเดือน 
   1. มีการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
    ภูมิภาคทุกเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
   2. มีการจัดส่งรายงานการขอเบิกเงินจากคลังประจำเดือน ส่งคลังจังหวัด 
    ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 
   รายงานประจำปี 
   1. มีการจัดทำรายงานงบทดลองประจำปี ประกอบด้วย รายงานงบทดลอง 
    ประจำปีงบประมาณ และรายงานที่เก่ียวข้องกับเงินทดรองราชการ 
   2. จัดส ่งรายงานให้สำนักงานการตรวจเง ินแผ ่นด ิน  หร ือสำนักงาน 
    การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

เครื่องมือ 
  1. แนวทางการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) 
  2. กระดาษทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานบัญชี   
  3. กระดาษทำการสรุปผลการตรวจสอบ 
 
ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 431 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561 เรื ่อง 
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายทางบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 

2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 267 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เรื่อง คู่มือ
การบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการ 

3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 192 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 เรื ่อง 
การตรวจสอบรายงานการขอเบิกเงินจากคลัง 

4. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที ่ กค 0410.3/ว 36 ลงวันที ่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เรื ่อง 
การปิดงวดบัญชี สำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS 

5. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 เรื ่อง 
วิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคารและแนวทางการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของ
หน่วยงานภาครัฐ 

  นอกจากการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านบัญชีตามเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว ผู้ตรวจสอบภายใน 
ต้องสอบทานการควบคุมและการกำกับดูแลด้านการเงินการบัญชีของหน่วยงานด้วย โดยพิจารณา
การจัดทำคำสั่งการปฏิบัติงานต่างๆ การจัดทำทะเบียนคุม การเรียกรายงานต่างๆ จากระบบมาตรวจสอบ 
รวมทั้งการจัดเก็บเอกสารทางบัญชี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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  1. การจัดทำคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการกำกับดูแลทางการเงินการคลัง
ของส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 เช่น คำสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน (กรณีมีตู้นิรภัย) 
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายการรับจ่ายประจำวัน คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS 
คำสั ่งผู ้เข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online คำสั ่งแต่งตั ้งเจ้าหน้าที ่ตรวจสอบรายการ
เคลื่อนไหวเงินทดรองราชการ  และคำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี เป็นต้น 
  2. การจัดทำทะเบียนคุมต่างๆ เพื่อควบคุมรายละเอียดข้อมูลบางรายการ ตลอดจน
ควบคุมการปฏิบัติงาน เช่น ทะเบียนคุมเงินประจำงวด ทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ ายเงินจากคลัง  
ทะเบียนคุมระบบรับนำส่ง (เบิกเกินส่งคืน/รายได้แผ่นดิน/ประกันสัญญา) ทะเบียนคุมเงิน  
นอกงบประมาณ/เงินรับฝาก/อุดหนุน  ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม  ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก ทะเบียน
คุมเช็ค  ทะเบียนคุมเงินฝากคลัง  ทะเบียนคุมข้อมูลหลักผู้ขาย  และทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น 
  3. การเรียกรายงานต่างๆ จากระบบมาตรวจสอบ ซึ่งรายงานที่ควรเรียกมาตรวจสอบ
และจัดเก็บประจำเดือน เช่น งบทดลองประจำเดือน/รายงานงบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย 
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ/รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ  
รายงานการจัดเก็บ และนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเองจำแนกตามแหล่งของเงิน/รายงานจัดเก็บ
นำส่งรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน/รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือ
ประจำวันแบบสรุป และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง/รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง เป็นต้น 
  4. การจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางบัญชีควรจัดเก็บตามวันเดือนปีที่รับ - จ่ายเงิน หรือ
จัดเก็บเรียงตามฎีกา 
 
ตัวอย่าง  แผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) 

- ตัวอย่าง - 
แผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) 
เรื่อง การสอบทานการปฏิบัติงานด้านบัญชี 

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .............  
 

วัตถุประสงค์การสอบทาน 
เพื่อให้มั่นใจว่า ส่วนราชการมีการบันทึกบัญชีครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน มีเอกสารประกอบ

รายการบัญชี และมีการบันทึกปรับปรุงบัญชีถูกต้องครบถ้วน สามารถจัดส่งรายงานได้ตามกำหนด 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
ข้อมูลการจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ……… เพียงวันที่ .................................... 

 

ระยะเวลาที่ใช้ในการสอบทาน 
 ระหว่างวันที่ ..... – ..... เดือน ................ พ.ศ. ............
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- ตัวอย่าง - 
แนวทางการปฏิบัติงานเรื่อง การสอบทานการปฏิบัติงานด้านบัญชีตามเกณฑ์กรมบัญชีกลาง 

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

1.1 บัญชีเงินสดถูกต้อง เงินสดในมือคงเหลือถูกต้องตรงกับบัญชีเงินสด
ตามงบทดลองและรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
มือ 

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

เครื่องมือ 
กระดาษทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานบัญชี  
เอกสารหลักฐาน 
1. ตรวจนับเงินสดในมือ 
2. งบทดลองตามระบบ GFMIS 
3. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน (มือ) 
4. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน (Cash Balance) 

1.2 บัญชีเงินฝากธนาคารถกูต้อง บัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี มีการจัดทำงบกระทบ
ยอดถูกต้อง 

1. ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารจากงบทดลองว่า  
มีเงินฝากธนาคารประเภทใดบ้าง 
2. ตรวจสอบการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารที่หน่วย
รับตรวจจัดทำว่า มีครบถ้วนทุกบัญชีตามงบทดลองหรือไม่ 
3. สอบทานยอดเงินฝากธนาคารแต่ละประเภทจากงบกระทบ
ยอดเงินฝากธนาคารว่า การตั้งยอดถูกต้องตรงกับยอดเงินฝาก
ธนาคารที่ปรากฏตามงบทดลองในระบบ GFMIS หรือไม่ 
4. สอบทานรายการที ่นำมาบวกและหักในงบกระทบ
ยอดเงินฝากธนาคารว่า เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554  
5. สอบทานยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามรายงานธนาคาร
ของงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารว่า ถูกต้องตรงกับยอดเงิน
ฝากธนาคารตามรายงานธนาคาร (Bank Statement) หรือไม่ 
และหน่วยรับตรวจมีการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
เป็นประจำทุกเดือนและจัดทำทุกบัญชีหรือไม่ 

เครื่องมือ 
กระดาษทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานบัญชี  
เอกสารหลักฐาน 
1. งบทดลองตามระบบ GFMIS 
2. Bank Statement/Book Bank  
3. ทะเบียนคุมเช็ค 
4. ทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินจากคลัง 
5. รายละเอียดฎีกาค้างจ่าย 
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ข้อ ประเด็น เกณฑ ์ วิธีการสอบทาน แหล่งข้อมูล/กระดาษทำการ 
 1.3 บัญชีเงินฝากคลังถูกต้อง ยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังจากงบทดลอง

ถูกต้องตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงิน
ฝากคลังทุกบัญชี 

1. ตรวจสอบบัญชีเงินฝากคลังจากงบทดลองในระบบว่า 
มีเงินฝากคลัง จำนวนเท่าใด จากนั้นสอบทานกับรายงาน
แสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังและให้
ถูกต้องตรงกัน  
2. กระทบยอดเงินดังกล่าวกับเอกสารหลักฐาน หาก
พบว่า มีข้อผิดพลาดคลาดเคลื ่อนหาสาเหตุของความ
แตกต่าง 

เครื่องมือ 
กระดาษทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานบัญชี  
เอกสารหลักฐาน 
1. งบทดลองตามระบบ GFMIS 
2. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลงั 
3. รายงานเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล 
4. ทะเบียนคุมเงินฝากคลังแต่ละประเภท 

 1.4 บัญชีลูกหนี้เงินยืมถูกต้อง ยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี ้เงินยืมในงบประมาณ 
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ และลูกหนี้เงินยืม
นอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ตามงบ
ทดลองถูกต้องตรงกับรายละเอียดสัญญายืมเงินที่
ยังไม่ส่งใช้ 

1. สอบทานสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้คืนเงินยืมทั้ง
เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณว่า มียอด
คงเหลือตรงกับสรุปรายการลูกหนี้เงินยืมที่ยังไม่ได้ส่งใช้
ใบสำคัญหรือไม่ 
2. เปรียบเทียบยอดเงินยืมตามสรุปรายการสัญญาการ
ยืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญตรงกับยอดยกไปในงบ
ทดลองว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ หากไม่ถูกต้องตรงกันหา
สาเหตุของความแตกต่าง 

เครื่องมือ 
กระดาษทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานบัญชี  
เอกสารหลักฐาน 
1. งบทดลองตามระบบ GFMIS 
2. ทะเบียนคุมสัญญายืมเงิน 
3. สัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้ 
4. รายละเอียดลกูหนี้เงินยืม 

 1.5 บัญช ีใบสำค ัญค ้างจ ่าย บ ัญชี
เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ และ
บัญชีเจ้าหนี ้การค้า-บุคคลภายนอก 
ถูกต้อง 

ยอดคงเหลือตามงบทดลองถูกต้องตรงกับรายละเอียด
ฎีกาค้างจ่าย และหลักฐานการขอเบิกหรือเอกสาร
แสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มี
สิทธิ์ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน 

1. สอบทานยอดเงินคงเหลือตามงบทดลองของบัญชี
ใบสำคัญค้างจ่าย บัญชีเจ ้าหนี ้การค้า – หน่วยงาน
ภาครัฐ และบัญชีเจ้าหนี ้การค้า – บุคคลภายนอกมี
ยอดเงินคงเหลือตรงกับสรุปรายละเอียดฎีกาค้างจ่าย 
2. สอบทานยอดเงินตามบัญชีใบสำคัญค้างจ่ายบัญชี
เจ ้าหนี ้การค้า – หน่วยงานภาครัฐและบัญชีเจ้าหนี้
การค้า – บุคคลภายนอกกับเอกสารหลักฐานใบแจ้งหนี้
ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่
เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน 
3. หากไม่ถูกต้องตรงกันหาสาเหตุของความแตกต่าง 

เครื่องมือ 
กระดาษทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานบัญชี  
เอกสารหลักฐาน 
1. งบทดลองตามระบบ GFMIS 
2. รายละเอียดฎีกาค้างจ่าย 
3. หลักฐานขอเบิกทีย่ังไม่ได้จ่ายเงิน 
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ข้อ ประเด็น เกณฑ ์ วิธีการสอบทาน แหล่งข้อมูล/กระดาษทำการ 
2 ความถูกต้องของดุลบัญชีและงบ

การเงิน 
1. รายการบญัชีในงบการเงินแสดงยอดคงเหลือ
ตามดุลบัญชีปกต ิ
2. บัญชีพักไม่แสดงยอดคงค้าง 

1. สอบทานรายการตามงบทดลองว่าแสดงข้อมูลถูกต้อง
ตามดุลบัญชีปกติหรือไม่ โดยผู้สอบทานต้องทราบว่า 
บัญชีที ่ปรากฏตามงบทดลองแต่ละบัญชีมีดุลบัญชี
ทางด้านไหน โดยดุลบัญชีตามหลักการบัญชี มีดังนี้ 

(1) บัญชีสินทรัพย์ ที ่ขึ ้นต้นด้วยรหัสบัญชี 1 มีดุล
ปกติทางด้าน เดบิต 

(2) บัญชีหนี้สิน ที่ขึ้นต้นด้วยรหัสบัญชี 2 มีดุลปกติ
ทางด้าน เครดิต 

(3) บัญชีทุน ที ่ขึ ้นต้นด้วยรหัสบัญชี 3 มีดุลปกติ
ทางด้านเครดิต 

(4) บัญชีรายได้ ที่ขึ้นต้นด้วยรหัสบัญชี 4 มีดุลปกติ
ทางด้านเครดิต 

(5) บัญชีค่าใช้จ่าย ที่ขึ ้นต้นด้วยรหัสบัญชี 5 มีดุล
ปกติทางด้านเดบิต 

 ยกเว้น บัญชีต่อไปนี้ที่แสดงดุลบัญชี แตกต่างจาก
ที่กล่าวมาข้างต้น ได้แก่ 

(6) บัญชีพักรอ Clearing (1101010113) แสดงดุล
เป็นเครดิตได้ 

(7) บัญชีรายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (3101010101)   
ดุลบัญชีเป็นได้ทั้งเดบิตและเครดิต 

(8) บัญชีรายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม รหัส
บัญชี 3102010101 ดุลบัญชีเป็นได้ทั้งเดบิตและเครดิต 

(9) บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด รหัส
บัญชี 3102010102 ดุลบัญชีเป็นได้ทั้งเดบิตและเครดิต 

(10) บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน – รายได้
แผ่นดินรอนำส่งคลัง รหัสบัญชี 5210010112 ดุลบัญชี
เป็นได้ทั้งเดบิตและเครดิต 

เครื่องมือ 
กระดาษทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานบัญชี  
เอกสารหลักฐาน 
งบทดลองตามระบบ GFMIS 
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ข้อ ประเด็น เกณฑ ์ วิธีการสอบทาน แหล่งข้อมูล/กระดาษทำการ 
2. สอบทานบัญชีพักในงบทดลองของส่วนราชการไม่มี
จำนวนเงินคงค้างในบัญชี ต่อไปนี้ 

(1) บัญชีพักเงินนำส่ง (1101010112) และบัญชีพัก
เงินสดรับ (1101010110)  

(2) บัญชีพักรอ Clearing (1101010113)  
 ยกเว้น บัญชีพักรอ Clearing ที ่เก ิดจากเช็คที่

ธนาคารยังไม่สามารถเรียกเก็บได้ทันภายในสิ้นเดือนซ่ึง
บัญชีพักรอ Clearing ต้องมียอดเงินคงค้างด้านเครดิต 
เท่ากับยอดคงค้างของบัญชีพักเงินนำส่งด้านเดบิตที่ส่วน
ราชการบันทึกการนำส่งเงินในระบบ GFMIS 

(3) บัญชีพักหักล้างการโอนสินทรัพย์ (52120010103) 
(4) บัญชีพักหักล้างการรับโอนสินทรัพย์ (1213010104) 
(5) บัญชีลูกหนี ้ส ่วนราชการ –รายได้รับแทนกัน 

(1102050125) 
(6) บัญชีเจ้าหนี ้ส่วนราชการ –รายได้รับแทนกัน 

(2101020106) ยกเว้น กรณีส่วนราชการรับรายไดแ้ทน
หน่วยงานอื่น ในวันสิ้นเดือน แล้วนำส่งเงินในเดือนถัดไป 

(7) บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (ระบุประเภท) 
(21020401xx) 

(8) บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง (2116010104) 
 ยกเว้น กรณีส่วนราชการบันทึกรับเงินเบิกเกิน

ส่งคืนในวันสิ้นเดือนแล้วนำส่งเงินในเดือนถัดไป 
(9) บัญชีพักค่าใช้จ่าย (5301010103) 
(10)  บัญชีปรับหมวดรายจ่าย (5301010101) 
ทั้งนี้ หากส่วนราชการมีบัญชีพักคงค้างจากสาเหตุ

การยกเว้นให้ระบุสาเหตุ 
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ข้อ ประเด็น เกณฑ ์ วิธีการสอบทาน แหล่งข้อมูล/กระดาษทำการ 
3 ความถูกต้องของงบการเงิน ณ สิ้นปีงบประมาณ 

3.1 บัญชีวัสดุคงคลัง และบัญชีครุภัณฑ์ 
มยีอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 
ถูกต้อง 

ยอดคงเหลือในรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ
ประจำปี 

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

เครื่องมือ 
กระดาษทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานบัญชี  
เอกสารหลักฐาน 
1. งบทดลองตามระบบ GFMIS 
2. รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำป ี
3. ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

3.2 การปรับปรุงบัญชีครบถ้วนถูกต้อง 
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

รายการบัญชีที ่ต้องปรับปรุงตามหลักการบัญชี
เกณฑ์คงค้าง ได้รับการปรับปรุงบัญชีครบถ้วน
ถูกต้องภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

การปรับปรุงรายการบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง  หน่วย
เบิกจ่ายบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง 
ใน ระบบ  GFMIS ภาย ใน  30 ว ั น  น ั บ จ ากว ั นสิ้ น
ปีงบประมาณ ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.3/
ว 267 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 

เครื่องมือ 
กระดาษทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานบัญชี  
เอกสารหลักฐาน 
1. งบทดลองตามระบบ GFMIS 
2. เอกสารหลักฐานการปรับปรุงในระบบ 

3.3 การปิดบัญชีถูกต้องภายในระยะเวลา
ที่กำหนด 

ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายถูกต้องตามหลักการ
บัญชีเกณฑ์คงค้าง ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ 

การป ิดบ ัญช ีรายได ้ส ูง/(ต ่ำ) กว ่าค ่าใช ้จ ่ายส ุทธิ  
(3101010101)  และบ ัญช ีผลสะสมจากการแก ้ ไข
ข้อผิดพลาด (3102010102) โดยปิดบัญชีรายได้สูง/(ต่ำ) 
กว ่าค่าใช ้จ ่ายสุทธิ (3102010102) ตามจำนวนเงิน
คงเหลือในช่อง “ยอดยกไป” เข้าบัญชีรายได้สูง/(ต่ำ) 
กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา (3102010101) ภายใน 30 วัน นับ
จากวันสิ้นปีงบประมาณ ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 
0423.3/ว 267 ลงวันที่ 3  สิงหาคม 2558 

เครื่องมือ 
กระดาษทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานบัญชี  
เอกสารหลักฐาน 
1. งบทดลองตามระบบ GFMIS 
2. เอกสารหลักฐานการปรับปรุงในระบบ 

4 การจัดส่งงบการเงินให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ถูกต้องครบถ้วนและภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 

รายงานประจำเดือน 
1. มีการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนให้
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคทุกเดือน 
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
 

1. การจัดส่งงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ ่าย  หน่วย
เบิกจ่ายส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ 
GFMIS คำสั ่ง ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMIS Web 
Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่ายให้
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคทุกเดือน ภายในวันที่  15 ของ
เดือนถัดไป ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.3/ว 
267 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 

เครื่องมือ 
กระดาษทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานบัญชี  
เอกสารหลักฐาน 
1. งบทดลองตามระบบ GFMIS ประจำเดือน 
2. รายงานการขอเบิกเงินจากคลังประจำเดือน 
3. หนังสือนำส่งของหน่วยงาน พร้อมรายละเอียดที่จัดส่ง 
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ข้อ ประเด็น เกณฑ ์ วิธีการสอบทาน แหล่งข้อมูล/กระดาษทำการ 
  2. มีการจัดส่งรายงานการขอเบิกเงินจากคลัง

ประจำเดือน ส่งคลังจังหวัด ภายในวันที่ 10 ของ
เดือนถัดไป 

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

 

รายงานประจำป ี
1.  ม ีการจ ัดทำรายงานงบทดลองประจำปี  
ประกอบด ้วย รายงานงบทดลองประจำปี
งบประมาณ และรายงานท ี ่ เ ก ี ่ ย วข ้องกับ 
เงินทดรองราชการ 
2.  จ ัดส ่งรายงานให ้สำน ักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเง ินแผ่นดิน
ภูมิภาค ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

 
1. มีการจัดทำรายงานงบทดลองประจำปี ประกอบด้วย 
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ และรายงานที่
เกี่ยวข้องกับเงินทดรองราชการ ดังนี้ 
  1.1  ร า ย ง า น งบ ท ดลอ งป ร ะ จ ำ ป ี  ค ำ ส ั ่ ง ง าน 
ZGL_MVT_MONTH ห ร ื อ  GFMIS Web Online 
รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ระบุงวด 1 – 16  
   1.2  รายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทดรองราชการรายปี 
ได้แก่ รายงานฐานะเงินทดรองราชการ รายงานลูกหนี้
เงินทดรองราชการ และงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร-
เงินทดรองราชการ 
2. ศึกษาธิการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงลายมือ
ชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน 
3. จัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน 60 วันนับจากวัน
สิ้นปีงบประมาณ ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.3/ว 
267 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 

เครื่องมือ 
กระดาษทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานบัญชี  
เอกสารหลักฐาน 
1. งบทดลองตามระบบ GFMIS งวดที่ 1 – 16 
2. รายงานฐานะเงินทดรองราชการ 
3. รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ 
4. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร-เงินทดรองราชการ 
5. หนังสือนำส่งของหน่วยงาน 

 
 
ผู้จัดทำ ........................................................... ผู้อนุมัติ .............................................................. 
วันที่ ............................................................... วันที่ ...................................................................
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ตัวอย่าง กระดาษทำการสอบทานการปฏิบัติงานบัญชี 

- ตัวอย่าง - 
กระดาษทำการสอบทานการปฏิบัติงานบัญชี 

 

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

ข้อ ประเด็นการสอบทาน เกณฑ์การสอบทาน ผลการสอบทาน 
แหล่งข้อมลู เอกสาร/

หลักฐาน 
1 ความถูกต้องของยอดคงเหลือในช่อง “ยอดยกไป” ของบัญชีแยกประเภทในงบทดลอง 

1.1 บัญชีเงินสดถูกต้อง เงินสดในมือคงเหลือถูกต้องตรงกับ
บ ัญช ี เง ินสดตามงบทดลองและ
รายงานเงินคงเหลือประจำวันมือ 

บัญชีเงินสด 
1. เงินสดในมือที่ตรวจนับได้  

จำนวน ........ บาท 
2. บัญชีเงินสดตามงบทดลองคงเหลือ  

....... บาท 
3. ยอดเงินสดคงเหลือตามรายงานเงิน

คงเหลือประจำวัน จำนวน ........ บาท 
(มือ) 

4. ยอดเง ินสดคงเหล ือประจำว ัน (Cash 
Balance) จำนวน .............. บาท 

 

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

1. ตรวจนับเงินสดในมือ 
2. งบทดลองตามระบบ GFMIS 
3. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน (มือ) 
4. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน 
(Cash Balance) 
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ข้อ ประเด็นการสอบทาน เกณฑ์การสอบทาน ผลการสอบทาน 
แหล่งข้อมลู เอกสาร/

หลักฐาน 
 1.2  บัญชีเงินฝากธนาคารถกูต้อง บัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี มี

การจัดทำงบกระทบยอดถูกต้อง 
ยอดคงเหลือตามงบทดลอง .............. บาท 
บัญชีเงินฝากธนาคารจาก Bank 
Statement/Book Bank ………… บ ั ญชี  
ได้แก่ 
1.  บัญชีเลขที่ ....... จำนวน .......... บาท 
2.  บัญชีเลขที่ ....... จำนวน .......... บาท 
3. บัญชีเลขที่ ....... จำนวน .......... บาท 

มีการจัดทำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ได้ถูกต้องครบทุกบัญชีทุกเดือน 
      ใช ่
      ไม่ใช่ ............................................................. 
     ....................................................................... 

1. งบทดลองตามระบบ GFMIS 
2. Bank Statement/Book Bank  
3. ทะเบียนคุมเช็ค 
4. ทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินจากคลัง 
5. รายละเอียดฎีกาค้างจ่าย 

1.3  บัญชีเงินฝากคลังถูกต้อง ยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลัง
จากงบทดลองถูกต้องตรงกับ
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงิน
ฝากคลังทุกบัญช ี

ยอดคงเหลือตามงบทดลอง .............. บาท
บัญชีเงินฝากคลังจากรายงานแสดงการ
เคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ……… บัญชี ได้แก่ 
1.  บัญชีเลขที่ ....... จำนวน .......... บาท 
2.  บัญชีเลขที่ ....... จำนวน .......... บาท 
3.  บัญชีเลขที่ ....... จำนวน .......... บาท 

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

1. งบทดลองตามระบบ GFMIS 
2. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงิน
ฝากคลัง 
3. รายงานเงินฝากคลังและเงินรับ
ฝากของรัฐบาล 
4. ทะเบียนคุมเงินฝากคลังแต่ละ
ประเภท 

1.4  บัญชีลูกหนี้เงินยืมถูกต้อง ยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมใน
งบประมาณ ลูกหนี้เงินยืมนอก
งบประมาณ และลูกหนี้เงินยืมนอก
งบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
ตามงบทดลองถูกต้องตรงกับ
รายละเอียดสัญญายืมเงินที่ยังไม่ส่ง
ใช ้

บัญชีลูกหนี้เงินมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 
ยอดคงเหลือตามงบทดลอง .............. บาท
รายละเอียดลูกหนี้คงค้าง ........ ราย 

จำนวน .......... บาท 

ยอดเงินคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 
ตามงบทดลองถูกต้องตรงกับจำนวนเงินตามสัญญา
ยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้และรายละเอียดลูกหนี้เงินยืม 
      ใช ่
      ไม่ใช่ ............................................................. 

1. งบทดลองตามระบบ GFMIS 
2. ทะเบียนคุมสัญญายืมเงิน 
3. สัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้ 
4. รายละเอียดลกูหนี้เงินยืม 

2. ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 
ยอดคงเหลือตามงบทดลอง .............. บาท
รายละเอียดลูกหนี้คงค้าง ........ ราย 
จำนวน .......... บาท 

ยอดเงินคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
ตามงบทดลองถูกต้องตรงกับจำนวนเงินตามสัญญา
ยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้และรายละเอียดลูกหนี้เงินยืม 
      ใช ่
      ไม่ใช่ ............................................................. 
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ข้อ ประเด็นการสอบทาน เกณฑ์การสอบทาน ผลการสอบทาน 
แหล่งข้อมลู เอกสาร/

หลักฐาน 
  3. ลูกหนี ้ เง ินย ืมนอกงบประมาณฝาก

ธนาคารพาณิชย์ 
ยอดคงเหลือตามงบทดลอง .............. บาท
รายละเอียดลูกหนี้คงค้าง ........ ราย 
จำนวน .......... บาท 

ยอดเง ินคงเหล ือบ ัญชีล ู ก หน ี ้ เ ง ิ น ย ื มนอก
งบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ตามงบทดลอง
ถูกต้องตรงกับจำนวนเงินตามสัญญายืมเงินที่ยังไม่
ส่งใช้และรายละเอียดลูกหนี้เงินยืม 
      ใช ่
      ไม่ใช่ ............................................................. 

 

1.5  บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย บัญชี
เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ 
แ ล ะ บ ั ญ ช ี เ จ ้ า ห น ี ้ ก า ร ค ้ า -
บุคคลภายนอก ถูกต้อง 

ยอดคงเหลือตามงบทดลองถูกต้อง
ตรงกับรายละเอียดฎีกาค้างจ่าย 
และหลักฐานการขอเบกิหรือ
เอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้อง
ชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์ทีย่ัง
ไม่ได้จ่ายเงิน 

บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย บัญชีเจ้าหนี้การค้า-
หน่วยงานภาครัฐ และบัญชีเจ้าหนี้การค้า-
บุคคลภายนอก มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย 
ยอดคงเหลือตามงบทดลอง .............. บาท 
 1.1  รายละเอียดฏีกาค้างจ่าย ........ 
ฏีกา จำนวน .......... บาท 
 1.2.  หล ักฐานขอเบ ิกท ี ่ ย ั ง ไม ่ ได้
จ่ายเงิน ........ รายการ จำนวน .......... 
บาท 

ยอดเงินคงเหลือบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย มียอดคงเหลือ
ตรงกับสรุปรายละเอียดฎีกาค้างจ่ายและเอกสารขอ
เบิกเรื่องที่ไม่ได้จ่ายเงิน 
      ใช ่
      ไม่ใช่ ............................................................. 

1. งบทดลองตามระบบ GFMIS 
2. รายละเอียดฎีกาค้างจ่าย 
3. หลักฐานขอเบิกที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน 

   2. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ 
ยอดคงเหลือตามงบทดลอง .............. บาท 
 2.1  รายละเอียดฏีกาค้างจ่าย ........ 
ฏีกา จำนวน .......... บาท 
 2.2.  หล ักฐานขอเบ ิกท ี ่ ย ั ง ไม ่ ได้
จ่ายเงิน ........ รายการ จำนวน .......... 
บาท 

ยอดเงินคงเหลือบัญชีเจ้าหนี ้การค้า-หน่วยงาน
ภาครัฐ มียอดคงเหลือตรงกับสรุปรายละเอียดฎีกา
ค้างจ่ายและเอกสารขอเบิกเรื่องที่ไม่ได้จ่ายเงิน 
      ใช ่
      ไม่ใช่ ............................................................. 
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ข้อ ประเด็นการสอบทาน เกณฑ์การสอบทาน ผลการสอบทาน 
แหล่งข้อมลู เอกสาร/

หลักฐาน 
   3. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก 

ยอดคงเหลือตามงบทดลอง .............. บาท 
 3.1  รายละเอียดฏีกาค้างจ่าย ........ 
ฏีกา จำนวน .......... บาท 
 3.2.  หลักฐานขอเบิกที่ยังไม่ได้
จ่ายเงิน ........ รายการ จำนวน .......... 
บาท 

ยอดเง ินคงเหล ือบ ัญช ีบ ัญช ี เจ ้ าหน ี ้การค ้ า -
บ ุ คคลภายนอก  ม ียอดคงเหล ือตรงก ับสรุป
รายละเอียดฎีกาค้างจ่ายและเอกสารขอเบิกเรื่องที่
ไม่ได้จ่ายเงิน 
      ใช ่
      ไม่ใช่ ............................................................. 

 

2 ความถูกต้องของดุลบัญชีและงบ
การเงิน 

1. รายการบัญชีในงบการเงินแสดง
คงเหลือตามดุลบัญชีปกติ 
2. บัญชีพักไม่แสดงยอดคงค้าง 

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

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

งบทดลองตามระบบ GFMIS 

   2. ไม่มีบัญชีพักที่มียอดคงค้าง 
 (1) บัญชีพักเงินนำส่งและบัญชีพักเงินสดรับ 
 
 (2) บัญชีพักรอ Clearing 
 

 
     มี จำนวน ....................................... 
     ไม่มี  
     มี จำนวน ....................................... 
     ไม่มี  

งบทดลองตามระบบ GFMIS 
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ข้อ ประเด็นการสอบทาน เกณฑ์การสอบทาน ผลการสอบทาน 
แหล่งข้อมลู เอกสาร/

หลักฐาน 
 (3) บัญชีพักหกัล้างการโอนสินทรัพย ์
 
 (4) บัญชีพกัหกัล้างการรับโอนสินทรพัย ์
 
 (5) บัญชีลูกหนี้สว่นราชการ-รายได้รับแทนกัน 
 
 
 (6) บัญชีเจา้หนี้สว่นราชการ-รายได้รับแทนกนั 
 
 (7) บัญชีภาษหีัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง 
 
 (8) บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง 
 
 (9) บัญชีพักค่าใช้จา่ย 
 
 (10)บัญชีปรับหมวดรายจ่าย 

     มี จำนวน ....................................... 
     ไม่มี  
     มี จำนวน ....................................... 
     ไม่มี  
     มี จำนวน ....................................... 
     ไม่มี  
 
     มี จำนวน ....................................... 
     ไม่มี  
     มี จำนวน ....................................... 
     ไม่มี  
     มี จำนวน ....................................... 
     ไม่มี  
     มี จำนวน ....................................... 
     ไม่มี  
     มี จำนวน ....................................... 
     ไม่มี  

3 ความถูกต้องของงบการเงิน ณ สิ้นปีงบประมาณ 
 3.1  บัญชีวัสดุคงคลัง และบัญชี

ครุภ ัณฑ์ มียอดเงินคงเหลือ ณ 
วันที่ 30 กันยายน ถูกต้อง 

ยอดคงเหลือในรายงานผลการตรวจสอบ
พัสดุประจำปี 

บัญชีวัสดุคงคลัง และบัญชีครุภัณฑ์ มี
รายละเอียดดังนี ้
1. บัญชีวัสดุคงคลัง  
ยอดคงเหลือตามงบทดลอง .............. บาท 
ตามรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี

........... รายการ จำนวน ............ บาท 
 

ยอดเงินคงเหลือบัญชีวัสดุคงคลัง ตามงบทดลอง
ตรงกับสรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี
และทะเบียนทรัพย์สิน 
      ใช ่
      ไม่ใช่ ............................................................. 
     ....................................................................... 

1. งบทดลองตามระบบ GFMIS 
2. รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ
ประจำปี 
3. ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
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ข้อ ประเด็นการสอบทาน เกณฑ์การสอบทาน ผลการสอบทาน 
แหล่งข้อมลู เอกสาร/

หลักฐาน 
   2. บัญชีครุภัณฑ์  

ยอดคงเหลือตามงบทดลอง .............. บาท 
ตามรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี
........... รายการ จำนวน ............ บาท 
 

ยอดเงินคงเหลือบัญชีครุภัณฑ์ ตามงบทดลองตรง
กับสรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
      ใช ่
      ไม่ใช่ ............................................................. 
     ....................................................................... 

 

 3.2  การปรับปรุงบัญชีครบถ้วน
ถ ูกต ้อง ภายในระยะเวลาที่
กำหนด 

รายการบัญชีที ่ต้องปรับปรุงตาม
หลักการบัญชีเกณฑ์คงค้าง ได้รับ
การปรับปรุงบัญชีครบถ้วนถูกต้อง
ภาย ใน  30  ว ั นน ับจากว ั นสิ้ น
ปีงบประมาณ 

1. หน่วยเบิกจ่ายบันทึกรายการปรับปรุง
บัญชีตามเกณฑ์คงค้างในระบบ GFMIS 
ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 (1) รายได้ค้างรับ 
 
 (2) รายได้รับล่วงหน้า 
 
 (3) รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง 
 
 (4) วัสดุคงคลัง/ค่าวัสดุ 
 
 (5) ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
 
 (6) ค่าใช้จ่ายล่วงหนา้ 
 
 (7) ค่าเส่ือมราคา/ค่าตัดจำหนา่ย 
 
 (8) ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

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

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

หลักฐาน 
 3.3 การป ิดบ ัญช ีถ ูกต ้องภายใน

ระยะเวลาที่กำหนด 
ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายถูกต้อง
ตามหลักการบัญชีเกณฑ์คงค้าง 
ภายใน 30 ว ัน  น ับจากว ันสิ้น
ปีงบประมาณ 

การปิดบัญชีรายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย
สุทธ ิ และบัญชีผลสะสมจากการแก้ไข
ข้อผิดพลาด โดยปิดบัญชีรายได้สูง/(ต่ำ)
กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิตามจำนวนเงินคงเหลือ
ในช่อง “ยอดยกไป” เข้าบัญชีรายได้สูง/
(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา ภายใน 30 
วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

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

 

งบทดลอง งวด 1 - 16 

4 การจัดส่งงบการเงินให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวขอ้ง ถูกต้องครบถ้วนและ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

รายงานประจำเดือน 
1. ม ีการส ่ งรายงานงบทดลอง
ประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินภูมิภาคทุกเดือน ภายใน
วันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

 
1. หน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานงบทดลอง
ประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคทุกเดือน 
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

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

 
หนังสือนำส่งของหน่วยงาน พร้อม
รายละเอียดที่จัดส่ง 

  2. มีการจัดส่งรายงานการขอเบิก
เงินจากคลังประจำเดือน ส่งคลัง
จังหวัด ภายในวันที่ 10 ของเดือน
ถัดไป 

2. การจ ัดส่งรายงานสร ุปรายการเบิก
จ ่ายเง ินของหน่วยงานให้คล ังจ ังหวัด 
ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 

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

หนังสือนำส่งของหน่วยงาน พร้อม
รายละเอียดที่จัดส่ง 

รายงานประจำป ี
1. มีการจัดทำรายงานงบทดลอง
ประจำปี ประกอบด้วย รายงาน 
งบทดลองประจำป ีงบประมาณ 
และราย งานท ี ่ เ ก ี ่ ย ว ข ้ อ ง กั บ 
เงินทดรองราชการ 
2. จ ัดส ่ งรายงานให ้สำน ักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงาน
การตรวจเง ินแผ ่นด ินภ ูม ิภาค 

 
1. การจัดทำรายงานการเงินแสดงรายละเอียด
ประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
และเปิดเผยสู่สาธารณะ 

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

 
1. งบทดลองตามระบบ GFMIS 
งวด 1 – 16  
2. รายละเอียดประกอบรายการบัญชี 
3. เอกสารหลักฐานการปรับปรุงใน
ระบบ 

  2. การจ ัดส ่งรายงานงบทดลองประจำปี
งบประมาณ และรายงานที ่ เก ี ่ยวข ้องกับ 
เงินทดรองราชการ ให้สำนักงานการตรวจเงิน

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

1. รายงานงบทดลองตามระบบ 
GFMIS ประจำป ี
2. รายงานฐานะเงินทดรองราชการ 
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        ผู้สอบทาน ..................................................... 
            วันที ่..................................................... 

ข้อ ประเด็นการสอบทาน เกณฑ์การสอบทาน ผลการสอบทาน 
แหล่งข้อมลู เอกสาร/

หลักฐาน 
ภาย ใน  60  ว ั นน ับจากว ั นสิ้ น
ปีงบประมาณ 

แผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายใน 60 วันนับจาก 
วันสิ้นปีงบประมาณ โดยรายงานที่เกี่ยวข้องกับ
เงินทดรองราชการรายปี ประกอบด้วย 
 - รายงานฐานะเงินทดรองราชการ 
 

- รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ 
 
 - งบพ ิส ูจน ์ยอดเง ินฝากธนาคาร 
เงินทดรองราชการ 

 
 
 
     ทำ  
     ไม่ทำ เนื่องจาก ............................................. 
     ทำ  
     ไม่ทำ เนื่องจาก ............................................. 
     ทำ  
     ไม่ทำ เนื่องจาก ............................................. 

3. รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ 
4. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
เงินทดรองราชการ 
5. หนังส ือนำส ่งของหน่วยงาน 
พร้อมรายละเอียดที่จัดส่ง 
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ตัวอย่าง กระดาษทำการสรุปผล  
- ตัวอย่าง - 

กระดาษทำการสรุปผล 
การสอบทานการปฏิบัติงานด้านบัญช ี

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

รายงานเงินคงเหลือประจำวันมือ 
  

 1.2 บัญชีเงินฝากธนาคารถกูต้อง บัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี มีการจัดทำงบกระทบยอดถูกต้อง   
 1.3 บัญชีเงินฝากคลังถูกต้อง ยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังจากงบทดลองถูกต้องตรงกับ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังทุกบัญชี 
  

 1.4 บัญชีลูกหนี้เงินยืมถูกต้อง ยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ลูกหนี้เงินยืมนอก
งบประมาณ และลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
ตามงบทดลองถูกต้องตรงกับรายละเอียดสัญญายืมเงินที่ยังไม่ส่งใช ้

  

 1.5 บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงาน
ภาครัฐ และบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก ถูกต้อง 

ยอดคงเหลือตามงบทดลองถูกต้องตรงกับรายละเอียดฎีกาค้างจ่าย 
และหลักฐานการขอเบิกหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระ
คืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน 

  

2 ความถูกต้องของดุลบัญชีและงบการเงิน 1. รายการบัญชีในงบการเงินแสดงคงเหลือตามดุลบัญชีปกติ 
2. บัญชีพักไม่แสดงยอดคงค้าง 

  

3 ความถูกต้องของงบการเงิน ณ สิ้นปีงบประมาณ 
 3.1 บัญชีวัสดุคงคลัง และบัญชีครุภัณฑ์ มียอดเงินคงเหลือ 

ณ วันที่ 30 กันยายน ถูกต้อง 
ยอดคงเหลือในรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี   

 3.2 การปรับปรุงบัญชีครบถ้วนถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่
กำหนด 

รายการบัญชีที่ต้องปรับปรุงตามหลักการบัญชีเกณฑ์คงค้าง ได้รับ
การปรับปรุงบัญชีครบถ้วนถูกต้องภายใน 30 วันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ 

  

 3.3 การปิดบัญชีถกูต้องภายในระยะเวลาทีก่ำหนด ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายถูกต้องตามหลักการบัญชีเกณฑ์คงคา้ง 
ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
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ข้อ ประเด็น เกณฑ์ ผลการดำเนินงาน ข้อสังเกต 
4 การจัดส่งงบการเงินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถูกต้อง ครบถ้วน 

และภายในระยะเวลาที่กำหนด 
รายงานประจำเดือน 
1. มีการส ่งรายงานงบทดลองประจำเด ือนให้สำน ักงานการ 
ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคทุกเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
2. มีการจ ัดส ่งรายงานการขอเบ ิกเง ินจากคล ังประจำเดือน  
ส่งคลังจังหวัด ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 
รายงานประจำปี 
1. มีการจัดทำรายงานงบทดลองประจำปี ประกอบด้วย รายงาน 
งบทดลองประจำปีงบประมาณ และรายงานที ่ เก ี ่ยวข ้องกับ 
เงินทดรองราชการ 
2. จัดส่งรายงานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงาน
กา รตรวจ เ ง ิ น แผ ่ นด ิ นภ ู ม ิ ภ าค  ภ าย ใน  60  ว ั นน ั บ จ าก 
วันสิ้นปีงบประมาณ 
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3. การตรวจสอบการจัดซื้อ กรณีเฉพาะเจาะจง 
 ตามท่ีได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และแนวทางปฏิบัต ิเก ี ่ยวกับการจัดซื ้อจ ัดจ ้างและการบร ิหารพัสด ุภาครัฐ ไว ้ในระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่
เกี่ยวข้อง ส่งผลให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีการเปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจาก
จำนวนรายการจัดซื้อจัดจ้างที่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการ พบว่า เกือบทุก
รายการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงตามกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวง เงินการ
จัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการซื้อพัสดุวงเงิน
เล ็กน ้อยตามกฎกระทรวง ซ ึ ่ งดำเน ินการโดยว ิธ ี เฉพาะเจาะจง ของหน ่วยงานในส ังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  
 
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
 เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินการจัดซื้อพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงที่กำหนดตามกฎกระทรวง
กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็น
หนังสือ และวงเงินการจัดซื ้อจัดจ้างในการแต่งตั ้งผ ู ้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560  เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  
 
ประเด็นและเกณฑ์การตรวจสอบ 
 การดำเนินการจัดซื้อพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้อง 
 ประเด็นย่อย 
 1. รายการจัดซื้อพัสดุถูกต้อง 
 2. วิธีการซื้อเป็นไปตามวงเงินถูกต้อง 
 3. การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุถูกต้อง 
 4. รายงานขอซื้อถูกต้อง 
 5. หลักฐานแสดงการจัดซื้อถูกต้อง 
 6. หลักฐานการรับพัสดุถูกต้อง  
 7. บันทึกรายงานผลการพิจารณาถูกต้อง  
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เอกสารหลักฐานการจัดซื้อ 
 หลักฐานการจัดซื้อ  ตามคู่มือการบัญชีของกรมบัญชีกลาง กำหนดให้จัดเก็บเอกสาร
หลักฐานการจัดซื้อทั้งหมดตั้งแต่เริ่มได้รับจัดสรรงบประมาณ (กรณีครุภัณฑ์จากเงินงบประมาณ) ถึง
การตรวจรับพัสดุ และบันทึกรายงานผลการพิจารณาโดยเรียงลำดับตามวันที่เกิดรายการ (ที่เป็น
เอกสารต้นฉบับ) แนบเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขายผู้รับจ้าง ดังนั้นในการ
ตรวจสอบการจัดซื้อพัสดุผู้ตรวจสอบพึงสุ่มตรวจสอบหลักฐานการจัดซื้อจากหลักฐานการจ่ายเงิน 
(งบเดือนใบสำคัญ)  
 การเรียงลำดับการจัดเก็บเอกสารจากล่างขึ้นบน 
 1. หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ (กรณีครุภัณฑ์จากเงินงบประมาณ) หรือหนังสือแจ้ง
ความประสงค์จะขอซื้อ 
 2. หลักฐานแสดงการแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
 3. รายงานขอซื้อ 
 4. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ 
 5. สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
 6. ใบส่งของและหลักฐานแสดงการตรวจรับพัสดุ 
 7. บันทึกรายงานการพิจารณาตามระเบียบ ข้อ 16 
 
เครื่องมือ 
  1. แนวทางการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) 
  2. กระดาษทำการที่ใช้ในการสอบทาน 

 2.1 กระดาษทำการตรวจสอบการจัดซื ้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง(กรณีวงเงินไม่เกิน 
500,000 บาท) 

2.2 กระดาษทำการตรวจสอบการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรณีวงเงินไม่เกิน 
100,000 บาท) 

2.3 กระดาษทำการตรวจสอบการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรณีหนังสือ ว 119) 
 

ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อพัสดุ 
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
3. กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัด

จ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 
4. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 

เร ื ่อง แนวทางการปฏิบัต ิในการดำเนินการจัดหาพัสดุที ่ เก ี ่ยวกับค่าใช ้จ ่ายในการบริหารงาน  
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ 



 

143 

ตัวอย่าง  แผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) 

- ตัวอย่าง - 
แผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) 

เรื่อง การตรวจสอบการจัดซื้อ กรณีเฉพาะเจาะจง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25XX 

 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
 เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินการจัดซื้อพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงที่กำหนดตามกฎกระทรวง
กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็น
หนังส ือ และวงเง ินการจัดซื ้อจ ัดจ้างในการแต่งตั ้งผ ู ้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
สุ ่มตรวจสอบรายการจัดหาพัสดุที ่หน่วยงานดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบันหรือ

ปีงบประมาณก่อน  

 

ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ 
 ระหว่างวันที่ ..... – ..... เดือน ................ พ.ศ. ............
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- ตัวอย่าง - 
แนวทางการปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจสอบการจัดซื้อ กรณีเฉพาะเจาะจง 

ประเด็น เกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ 
1. รายการจัดซื้อพัสดุ
ถูกต้อง 

1. มีหลักฐานแสดงความ
ประสงค์จะขอซื้อ 

1.  ตรวจสอบหลักฐานว่ามีบันทึก หรือ
เอกสารอื่นใด ที่แสดงความประสงค์จะ
ขอซื้อวัสดุ และหนังสือได้รับอนุมัติจากผู้
มีอำนาจหรือไม ่
2. กรณีครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจากเงิน
งบประมาณ ให้ตรวจสอบว่ามีหนังสือ
แจ้งให้จัดสรรงบประมาณ 

 2. บันทึกรายการในระบบ e-
GPทุกประเภทเงินที่จัดซื้อใน
วงเงินเกิน 5,000 บาท 

1. กรณีวงเงินซื้อเกิน 5,000 บาท ให้สุ่ม
ตรวจสอบทุกประเภทเงินว ่าเอกสาร
หลักฐานการจัดซื้อท่ีแนบในหลักฐานการ
เบิกจ่าย เป็นเอกสารหลักฐานที่แสดงว่า
ได้มีการบันทึกในระบบ e-GPหรือไม่   
2. กรณีไม่บันทึก ให้สอบถามเจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้องเพ่ือทราบสาเหตุ 

 3. ไม่มีการยืมเงินเพ่ือจัดซื้อ
พัสดุ 

1. สุ่มตรวจสอบสัญญายืมว่ามีการยืมเงิน
เพ่ือจัดซื้อพัสดุหรือไม ่  
2. กรณีมีการยืมเงิน ให้สอบถาม
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือทราบสาเหตุ 

 4. ไม่สำรองเงินเพ่ือจัดซื้อพัสดุ
ไปก่อน ยกเว้นตาม ว. 119ให้
สำรองเงินไปก่อนได้ 

1. สุ่มตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินว่า
จ่ายเงินให้ผู ้ขายหรือบุคลากรที่สำรอง
จ่ายเงินเพ่ือจัดซื้อพัสดุหรือไม่ 
2. กรณีมีการสำรองเงิน  ให้สอบถาม
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือทราบสาเหตุ 

2. วิธีการซื้อเป็นไป
ตามวงเงินถูกต้อง 

กรณี ว.119 
1. เป็นการจัดซื้อกรณีการ
จัดซื้อพัสดุรายการค่าใช้จ่าย 
- ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ 
พ.ศ. 2553 

1. ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อว่าวงเงิน 
และรายการที่จัดซื้อสอดคล้องกับ
กระบวนการและเอกสารการจัดซื้อท่ี
แนบมาหรือไม่ 
2. กรณ ี ไม ่ สอดคล ้ อง  ให ้สอบถาม
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือทราบสาเหตุ 
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ประเด็น เกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ 
- ระเบียบค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 
2549 
- วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท 
กรณีจัดซื้อพัสดุทั่วไป วงเงิน
ไม่เกิน 500,000 บาท 

3. การจัดทำร่าง
ขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของ
พัสดุถูกต้อง 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
หรือมอบหมายให้เจ ้าหน ้าที่
พัสดุ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด
ร ับผ ิดชอบในการจ ัดทำร ่าง
ข อ บ เ ข ต ข อ ง ง า น ห รื อ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุ 
2.ร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุทุกรายการที่ซื้อได้รับ
ความเห็นชอบ 

1. ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ ว่ามีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด
รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของ
งานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุหรือไม่ 
2. มีร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและได้รับ
ความเห็นชอบ 
3.กรณีไมด่ำเนินการ ให้สอบถาม
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือทราบสาเหตุ 

4. รายงานขอซื้อ
ถูกต้อง 

1. รายงานขอซ ื ้ อมี รายการ
ดังต่อไปนี้ 
 1.1 เหตุผลและความจำเป็น
ที่ต้องซื้อ – เหตุผลที่ขอ/ได้รับ
จัดสรรงบประมาณรายการนี้ 
 1.2 ข อ บ เ ข ต ข อ ง ง า น
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
– ที ่ได้ร ับความเห็นชอบจาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแล้ว  
 1.3 ราคากลางของพัสดุที่จะ
ซ้ือ 
 1.4 วงเงินที่จะซื้อ โดยระบุ
วงเงินงบประมาณหรือวงเงิน
ทั ้งหมดที่ประมาณว่าจะใช้ใน
การซื้อครั้งนั้น  
 1.5 กำหนดเวลาที่ต้องการ
ใช้พัสดุนั้น หรือต้องการให้งาน
นั้นแล้วเสร็จ  

1. ตรวจสอบเอกสารการจ ัดซ ื ้อ ว่า
รายงานขอซื ้อมีองค์ประกอบครบตาม
เกณฑ์หรือไม ่
2. กรณีไม่ครบถ้วน และบันทึกรายการ
ไม ่ถ ูกต ้อง ให ้สอบถามเจ ้าหน ้าท ี ่ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือทราบสาเหตุ 
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ประเด็น เกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ 
 1.6 วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่
ต้องซื้อด้วยวิธีการนั้น – ให้ระบุ
วิธีการซื้อ พร้อมทั้งอ้างเหตุผล 
 1.7 หลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอที่คณะกรรมการ
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกำหนด 
 1.8 อื่น  ๆเช่น ขออนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับ ฯลฯ 
2. รายงานขอซื้อได้รับความเห็นชอบ
จากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

5. หลักฐานแสดงการ
จัดซื้อถูกต้อง 

1. ส ัญญาหร ือข ้อตกลงเป็น
ห น ั ง ส ื อ  ก ร ณ ี ว ง เ ง ิ น เ กิ น 
100,000 บาท 
2. หล ักฐานการจ ัดซ ื ้ อ เช่น 
ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ฯลฯ 
กรณีวงเงินไมเ่กิน 100,000 บาท 

1. ตรวจสอบเอกสารการจัดซื ้อ ว ่า มี
สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือ 
หลักฐานการจัดซื้อ  สอดคล้องกับวงเงิน
ที่ซื้อหรือไม ่
2. กรณีไม่สอดคล้อง ให้สอบถาม
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือทราบสาเหตุ 

6. หลักฐานการรับ
พัสดุถูกต้อง 

กรณีวงเงินเกิน 100,000 บาท 
- มีใบส่งของ ที ่บันทึกรายการ
ครบถ้วน ได้แก่ ชื ่อร้านค้าที่ส่ง
ของ รายการที่ส่งจำนวนของที่ส่ง 
วันที่ส่ง ผู้ส่งของ และผู้รับของ  
- มีใบตรวจรับพัสดุ ตามแบบที่
กำหนดและมีการบันทึกรายการ
ครบถ้วน  
กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท 
หลักฐานแสดงว่ามีการตรวจรับ
พัสดุของผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง และ
วันที่ที่ตรวจรับพัสดุ   

1. ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน ตามเกณฑ์ที่
กำหนดหรือไม ่
2. กรณีไมค่รบถ้วน ให้สอบถามเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือทราบสาเหตุ 

7. บันทึกรายงานผล
การพิจารณาถูกต้อง 

มีการบ ันท ึกรายงานผลการ
พิจารณาตามระเบียบข้อ 16 
ยกเว ้นรายการที ่จ ัดซ ื ้อตาม  
ว 119 

1. ตรวจสอบเอกสารการจัดซื ้อ ว ่า มี
บ ันท ึกรายงานผลการพิจารณาตาม
ระเบียบข้อ 16 หรือไม ่
2. กรณ ี ไม่ดำเน ินการ  ให ้สอบถาม
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือทราบสาเหตุ 

 

ผู้จัดทำ ..................................................... ผู้อนุมัติ ...................................................
วันที ่......................................................... วันที่ ........................................................ 
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- ตัวอย่าง - 
กระดาษทำการตรวจสอบการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท 
ชื่อหน่วยงาน ............................................ 

เพียงวันที่ ........................................ 
 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มั่นใจว่า การดำเนินการจัดซื้อพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงที่กำหนดตามกฎกระทรวง
กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็น
หนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
 

ลำดับ ประเด็น/รายการ ผลการตรวจสอบ ข้อมูลเพ่ิมเติม 

1 รายการจัดซื้อพัสดุถูกต้อง   
 1.1 มีหลักฐานแสดงความประสงค์จะขอซื้อ  ใช่  ไม่ใช่ 

 
 

 1.2 บันทึกรายการในระบบ e-GPทุกประเภท
เงินที่จัดซื้อในวงเงินเกิน 5,000 บาท 

เงินงบประมาณ 
 ใช่  ไม่ใช่ 
เงินรายได้สถานศึกษา 
 ใช่  ไม่ใช่ 
เงินนอกงบประมาณ 
 ใช่  ไม่ใช่ 

 

 1.3 ไม่มีการยืมเงินเพื่อจัดซื้อพัสดุ  ใช่  ไม่ใช่ 
 

 

 1.4 ไม่สำรองเงินเพื่อจัดซื้อพัสดุไปก่อน   ใช่  ไม่ใช่ 
 

 

2 การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุถูกต้อง 

  

 2.1 ม ีการแต ่ งต ั ้ งคณะกรรมการ หรือ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุ 

 ใช่  ไม่ใช่ 
 

 

 2.2 มีร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทุกรายการที่ซื้อ 

 ใช่  ไม่ใช่ 
 

 

 2.3 ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุทุกรายการที่ซื้อได้รับ
ความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

 ใช่  ไม่ใช่ 
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ลำดับ ประเด็น/รายการ ผลการตรวจสอบ ข้อมูลเพ่ิมเติม 

3 รายงานขอซื้อถูกต้อง   
 3.1 องค์ประกอบในรายงานครบถ้วน   
  3.1.1 เหตุผลและความจำเป็นที่ต้อง

ซื้อ – เหตุผลที่ขอ/ได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายการนี้ 

 ใช่  ไม่ใช่ 
 

 

  3.1.2 ขอบเขตของงานรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ – ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแล้ว 

 ใช่  ไม่ใช่ 
 

 

  3.1.3 ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อ  ใช่  ไม่ใช่ 
 

 

  3.1.4 วงเง ินที่จะซ ื ้อ โดยระบ ุวงเงิน
งบประมาณหรือวงเงินท้ังหมดที่ประมาณว่าจะ
ใช้ในการซื้อครั้งนั้น 

 ใช่  ไม่ใช่ 
 

 

  3.1.5 กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ
นั้น หรือต้องการให้งานนั้นแล้วเสร็จ 

 ใช่  ไม่ใช่ 
 

 

  3.1.6 วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ
ด้วยวิธีการนี้ – ระบุวิธีการซื้อ พร้อมทั้งอ้าง
เหตุผล 

 ใช่  ไม่ใช่ 
 

 

  3.1.7 หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ  ที ่คณะกรรมการหรือผู ้ท ี ่ได ้รับ
มอบหมายกำหนด 

 ใช่  ไม่ใช่ 
 

 

 3.2 รายงานขอซื้อได้รับความเห็นชอบจาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

 ใช่  ไม่ใช่ 
 

 

 3.3 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ใช่  ไม่ใช่ 
 

 

4 หลักฐานแสดงการจัดซื้อถูกต้อง   
 4.1 ม ีรายงานผลการพ ิจารณาต ่อห ัวหน้า

หน่วยงานของรัฐที่ได้รับอนุมัติสั่งซื้อ 
 ใช่  ไม่ใช่  

 4.2 มีหลักฐานการสืบราคา/เจรจาตกลง
ราคากับผู ้ขายหรือผู ้ประกอบการโดยตรง 
รายเดียวหรือหลายรายก็ได้  

 ใช่  ไม่ใช่  

 4.3 มีสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ   ใช่  ไม่ใช่ 
 

 

 4.4 มีการประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อ  ใช่  ไม่ใช่ 
 

 

5 หลักฐานการรับพัสดุถูกต้อง   
 5.1 ใบส่งของ ที่บันทึกรายการครบถ้วน ได้แก่ 

ชื่อร้านค้าที่ส่งของ รายการที่ส่ง จำนวนของที่
ส่ง วันที่ส่ง ผู้ส่งของ และผู้รับของ 
 

 ใช่  ไม่ใช่ 
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ลำดับ ประเด็น/รายการ ผลการตรวจสอบ ข้อมูลเพ่ิมเติม 

 5.2 มีใบตรวจรับพัสดุ ตามแบบที่กำหนดมี
การบันทึกรายการครบถ้วน 

 ใช่  ไม่ใช่ 
 

 

6 บ ันท ึกรายงานผลการพ ิจารณาถ ูกต ้อง 
ประกอบด้วย 

  

 6.1 รายงานขอซื้อ  ใช่  ไม่ใช่ 
 

 

 6.2 ข้อเสนอของผู้ประกอบการทุกราย  ใช่  ไม่ใช่ 
 

 

 6.3 บันทึกรายงานผลการพิจารณา  ใช่  ไม่ใช่ 
 

 

 6.4 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ   ใช่  ไม่ใช่ 
 

 

 6.5 ใบส่งของ  ใช่  ไม่ใช่ 
 

 

 6.6 บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ  ใช่  ไม่ใช่ 
 

 

 
ข้อสังเกตอ่ืน ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ผู้ตรวจสอบ ……………......………………….   ผู้สอบทาน .....………………………………. 
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- ตัวอย่าง - 
กระดาษทำการตรวจสอบการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท 
ชื่อหน่วยงาน ............................................ 

เพียงวันที่ ........................................ 
 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มั่นใจว่า การดำเนินการจัดซื้อพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงที่กำหนดตามกฎกระทรวง
กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็น
หนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
 

ลำดับ ประเด็น/รายการ ผลการตรวจสอบ ข้อมูลเพ่ิมเติม 

1 รายการจัดซื้อพัสดุถูกต้อง   
 1.1 มีหลักฐานแสดงความประสงค์จะขอซื้อ  ใช่  ไม่ใช่ 

 
 

 1.2 บันทึกรายการในระบบ e-GPทุกประเภท
เงินที่จัดซื้อในวงเงินเกิน 5,000 บาท 

เงินงบประมาณ 
 ใช่  ไม่ใช่ 
เงินรายได้สถานศึกษา 
 ใช่  ไม่ใช่ 
เงินนอกงบประมาณ 
 ใช่  ไม่ใช่ 

 

 1.3 ไม่มีการยืมเงินเพื่อจัดซื้อพัสดุ  ใช่  ไม่ใช่ 
 

 

 1.4 ไม่สำรองเงินเพื่อจัดซื้อพัสดุไปก่อน   ใช่  ไม่ใช่ 
 

 

2 การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุถูกต้อง 

  

 2.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือมอบหมาย
ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด
รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 

 ใช่  ไม่ใช่ 
 

 

 2.2 มีร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทุกรายการที่ซื้อ 

 ใช่  ไม่ใช่ 
 

 

 2.3 ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุทุกรายการที่ซื้อได้รับ
ความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

 ใช่  ไม่ใช่ 
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ลำดับ ประเด็น/รายการ ผลการตรวจสอบ ข้อมูลเพ่ิมเติม 

3 รายงานขอซื้อถูกต้อง   
 3.1 องค์ประกอบในรายงานครบถ้วน   
  3.1.1 เหตุผลและความจำเป็นที่ตอ้งซื้อ 

– เหตุผลที ่ขอ/ได ้ร ับจ ัดสรรงบประมาณ
รายการนี้ 

 ใช่  ไม่ใช่ 
 

 

  3.1.2 ขอบเขตของงานรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ – ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแล้ว 

 ใช่  ไม่ใช่ 
 

 

  3.1.3 ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อ  ใช่  ไม่ใช่ 
 

 

  3.1.4 วงเง ินที่ จะซ ื ้อ โดยระบ ุวงเงิน
งบประมาณหรือวงเงินทั้งหมดที่ประมาณว่าจะ
ใช้ในการซื้อครั้งนั้น 

 ใช่  ไม่ใช่ 
 

 

  3.1.5 กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น 
หรือต้องการให้งานนั้นแล้วเสร็จ 

 ใช่  ไม่ใช่ 
 

 

  3.1.6 วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ
ด้วยวิธีการนี้ – ระบุวิธีการซื้อ พร้อมทั้งอ้าง
เหตุผล 

 ใช่  ไม่ใช่ 
 

 

  3.1.7 หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
ข ้อเสนอที ่คณะกรรมการหร ือผ ู ้ท ี ่ ได ้รับ
มอบหมายกำหนด 

 ใช่  ไม่ใช่ 
 

 

 3.2 รายงานขอซื้อได้รับความเห็นชอบจาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

 ใช่  ไม่ใช่ 
 

 

 3.3 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู ้ตรวจ
รับพัสดุ 

 ใช่  ไม่ใช่ 
 

 

4 หลักฐานแสดงการจัดซื้อถูกต้อง   
 4.1 ม ีรายงานผลการพ ิจารณาต ่อห ัวหน้า

หน่วยงานของรัฐที่ได้รับอนุมัติสั่งซื้อ 
 ใช่  ไม่ใช่  

 4.2 มีหลักฐานการสืบราคา/เจรจาตกลงราคา
กับ ผู ้ขายหรือผู ้ประกอบการโดยตรง ราย
เดียวหรือหลายรายก็ได้  

 ใช่  ไม่ใช่  

 4.3 มีสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ   ใช่  ไม่ใช่ 
 

 

 4.4 มีการประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อ  ใช่  ไม่ใช่ 
 

 

5 หลักฐานการรับพัสดุถูกต้อง   
 หลักฐานแสดงว่ามีการตรวจรับพัสดุของผู ้ที่

ได้รับมอบหมาย และวันท่ีที่ตรวจรับพัสดุ   
 ใช่  ไม่ใช่ 
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ลำดับ ประเด็น/รายการ ผลการตรวจสอบ ข้อมูลเพ่ิมเติม 

6 บ ันท ึกรายงานผลการพ ิจารณาถ ูกต ้อง 
ประกอบด้วย 

  

 6.1 รายงานขอซื้อ  ใช่  ไม่ใช่ 
 

 

 6.2 ข้อเสนอของผู้ประกอบการทุกราย  ใช่  ไม่ใช่ 
 

 

 6.3 บันทึกรายงานผลการพิจารณา  ใช่  ไม่ใช่ 
 

 

 6.4 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ   ใช่  ไม่ใช่ 
 

 

 6.5 หลักฐานการรับของ  ใช่  ไม่ใช่ 
 

 

 
ข้อสังเกตอ่ืน ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ผู้ตรวจสอบ ...……………………………….   ผู้สอบทาน ……….....………………………. 
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- ตัวอย่าง - 
กระดาษทำการตรวจสอบการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

กรณีวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท 
ชื่อหน่วยงาน ............................................ 

เพียงวันที่ ........................................ 
 
วัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินการจัดซื้อเป็นไปตามแนวปฏิบัติสำหรับกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุซึ่งเป็นรายการค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 
พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
 

ลำดับ ประเด็น/รายการ ผลการตรวจสอบ ข้อมูลเพ่ิมเติม 

1 รายการจัดซื้อพัสดุถูกต้อง   
 1.1 เป็นรายการค่าใช้จ่าย ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 

 ใช่  ไม่ใช่ 
 

 

 1.2 เป็นรายการค่าใช้จ่าย ตามระเบียบ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจดังาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แกไ้ข
เพิ่มเติม 

 ใช่  ไม่ใช่ 
 

 

2 วงเงินท่ีจัดซื้อถูกต้อง   
 การจัดซื้อครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท  ใช่  ไม่ใช่ 

 
 

3 หลักฐานแสดงการสำรองเงินไปพลางก่อนเช่น 
ใบเสร็จรับเงินของร้านค้า ฯลฯ 

 ใช่  ไม่ใช่ 
 

 

4 การรายงานถูกต้อง   
 4.1 มีรายงานขอความเห็นชอบ ภายใน 5 

วันทำการถัดจากวันท่ีจัดซื้อ 
 ใช่  ไม่ใช่ 
 

 

 4.2 รายงานขอความเห็นชอบ พร้อมดว้ย
หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างน้ัน ไดร้บัความ
เห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

 ใช่  ไม่ใช่ 
 

 

 
ข้อสังเกตอ่ืน ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตรวจสอบ ...……………………………….       ผู้สอบทาน ……….....……………………… 
 



 

154 

ตัวอย่าง กระดาษทำการสรุปผล  

- ตัวอย่าง - 
กระดาษทำการสรุปผล 

การตรวจสอบการจัดซ้ือ กรณีเฉพาะเจาะจง 

ข้อ ประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์การตรวจสอบ ผลการดำเนินงาน ข้อสังเกต 
1 
 

รายการจัดซ้ือพัสดุถูกต้อง 1. มีหลักฐานแสดงความประสงค์จะ
ขอซ้ือ 

  

  2. บันทึกรายการในระบบ e-GPทุก
ประเภทเงินที ่จ ัดซื ้อในวงเงินเกิน 
5,000 บาท 

  

  3. ไม่มีการยืมเงินเพื่อจัดซื้อพัสดุ   
  4. ไม่สำรองเงินเพื ่อจัดซื ้อพัสดุไป

ก่อน ยกเว้นตาม ว. 119ให้สำรอง
เงินไปก่อนได ้

  

2 วิธีการซื้อเป็นไปตามวงเงิน
ถูกต้อง 

กรณี ว.119 
1. เป็นการจัดซ้ือกรณีการจัดซ้ือพัสดุ
รายการค่าใช้จา่ย 
- ตามระเบยีบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จา่ยในการ
บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 
2553 
- ระเบียบคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
การจัดงาน และการประชุมระหวา่ง
ประเทศ พ.ศ. 2549 
- วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท 
กรณีจัดซื้อพัสดุทั่วไป วงเงินไม่เกิน 
500,000 บาท 

  

3 การจัดทำร่างขอบเขตของ
งานหรือรายละเอ ียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพ ัสดุ
ถูกต้อง 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที ่พัสดุ หรือ
บุคคลหนึ่งบุคคลใดรับผิดชอบในการ
จ ัดทำร ่ า งขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสด ุ
2.ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุทุกรายการที่
ซ้ือได้รับความเห็นชอบ 

  

4 รายงานขอซ้ือถูกต้อง 1. รายงานขอซ้ือมีรายการดังต่อไปนี้ 
 1.1 เหตุผลและความจำเป็นที่
ต้องซื้อ – เหตุผลที่ขอ/ได้รับจัดสรร
งบประมาณรายการนี้ 
 1.2 ข อ บ เ ข ต ข อ ง ง า น
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ – ที่
ได ้ร ับความเห ็นชอบจากห ัวหน้า
หน่วยงานของรัฐแล้ว  
 1.3 ราคากลางของพัสดุที่จะซ้ือ 
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ข้อ ประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์การตรวจสอบ ผลการดำเนินงาน ข้อสังเกต 
 1.4 วงเง ินท ี ่จะซ ื ้อ โดยระบุ
วงเงินงบประมาณหรือวงเงินทั้งหมด
ที่ประมาณว่าจะใช้ในการซ้ือครั้งนั้น  
 1.5 กำหนดเวลาที ่ต้องการใช้
พัสดุนั้น หรือต้องการให้งานนั้นแล้ว
เสร็จ  
 1.6 วิธ ีที ่จะซื ้อ และเหตุผลที่
ต ้องซื ้อด ้วยว ิธ ีการนั ้น – ให ้ระบุ
วิธีการซ้ือ พร้อมทั้งอ้างเหตุผล 
 1.7 หลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอที่คณะกรรมการหรือผู้
ที่ได้รับมอบหมายกำหนด 
 1.8 อ ื ่นๆ เช ่น ขออน ุม ัต ิแต ่ งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจรับ ฯลฯ 
2. รายงานขอซื ้อได ้ร ับความเห็นชอบจาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

5 หลักฐานแสดงการจัดซ้ือ
ถูกต้อง 

1. สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
กรณีวงเงินเกิน 100,000 บาท 
2. หลักฐานการจัดซื้อ เช่น ใบเสร็จรับเงิน 
ใบส ่งของ ฯลฯ กรณ ีวงเง ินไม่ เกิน 
100,000 บาท 

  

6 ห ล ั ก ฐ า น กา ร ร ั บพ ั สดุ
ถูกต้อง 

กรณีวงเงินเกิน 100,000 บาท 
-  มีใบส่งของ ที่บันทึกรายการครบถ้วน 
ได้แก่ ชื่อร้านค้าที่ส่งของ รายการที่ส่ง
จำนวนของที่ส่ง วันที่ส่ง ผู้ส่งของ และ
ผู้รับของ  
- มีใบตรวจรับพัสดุ ตามแบบที่กำหนดและ
มีการบันทึกรายการครบถ้วน  
กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท 
หลักฐานแสดงว่ามีการตรวจรับพัสดุ
ของผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง และวันที่ที่ตรวจ
รับพัสดุ   

  

7 บ ั นท ึ กรายงานผ ล ก า ร
พิจารณาถูกต้อง 

มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณา
ตามระเบียบข้อ 16 ยกเว้นรายการที่
จัดซื้อตาม ว 119 
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บทที่ 9 

การประเมินผลและการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 

 หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดต้องปรับปรุงและรักษาคุณภาพ 
งานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมทุกด้าน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
และจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้การประเมินผลดำเนินการจาก 2 ส่วน 
 1. การประเมินผลจากภายใน 
  การประเมินผลจากภายใน เป็นการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
เป็นระยะๆ โดยการประเมินตนเอง หรือโดยบุคคลอ่ืนที่อยู่ภายในส่วนราชการที่มีความรู้เกี่ยวกับ  
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งในคู่มือเล่มนี้จะกล่าวถึงเฉพาะการประเมินตนเอง เท่านั้น 
 2. การประเมินผลจากภายนอก 
  การประเมินผลจากภายนอก เป็นการประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ภาครัฐที่กรมบัญชีกลางกำหนด และการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
โดยในคู่มือเล่มนี้จะกล่าวเฉพาะการประเมินตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่กระทรวงศึกษาธิการ
กำหนด เพ่ือเตรียมความพร้อมให้หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พร้อมรองรับ
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐที่กรมบัญชีกลางกำหนด ต่อไป 
 
การประเมินตนเอง  
 หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดต้องทำการประเมินตนเองตามแบบ
ประเมินตนเองที่กรมบัญชีกลางกำหนด ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนพฤศจิกายน โดยให้สอบทาน 
และประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองในรอบปีที่ผ่านมา เพ่ือให้ทราบถึงผลการดำเนินงาน และเพ่ือให้
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีการรักษา และปรับปรุงคุณภาพ
การตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ อันจะช่วยสนับสนุนให้งานตรวจสอบภายใน
สามารถสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 
วิธีการจัดทำ 
 1. ศึกษาหนังสือสั่งการและแบบประเมินตนเองเป็นระยะที่กรมบัญชีกลางกำหนด  
 2. สอบทานผลการปฏิบัติงานของตนเองในรอบปีที่ผ่านมา แล้วทำการประเมินผล 
ตามรายการที่กำหนดในแบบประเมินตนเองเป็นระยะ ซึ่งในการประเมินอาจให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ทุกคนทำการประเมินผลและนำมาประมวลผลภาพรวม หรืออาจดำเนินการด้วยการประชุมร่วมกันได้ 
โดยในการประเมินบางประเด็นต้องให้ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายใน
อาวุโสของหน่วยงานเป็นผู้ประเมิน ทั้งนี้  ทุกประเด็นที่หน่วยงานประเมินว่า “ใช่” ต้องระบุ
เอกสารอ้างอิง และต้องมีการเก็บเอกสารดังกล่าวไว้ที่หน่วยงานด้วย ส่วนประ เด็นที่ประเมินว่า  
“ใช่บางส่วน” หน่วยงานอาจไม่มีเอกสารอ้างอิงได้ เช่น รหัส 1000 ข้อ 6 หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในได้มีการหารือกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
ภารกิจงานตรวจสอบภายใน ตามคำนิยามของการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์
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มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง 
ความเข้าใจตรงกันและการยอมรับระหว่างหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น 
 3. สรุปผลการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ในภาพรวมของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน โดยการสรุปผลในแต่ละข้อสรุปผลการประเมินในภาพรวมในแต่ละหมวด และสรุปผลการ
ประเมินในภาพรวมในแต่ละด้าน ได้แก่  ด้านการกำกับดูแล (หมวด 1000 1100 1300 และ
จรรยาบรรณ) ด้านบุคลากร (หมวด 1200) ด้านการบริหารจัดการ (หมวด 2000 2100 และ 2600) 
และด้านกระบวนการ (หมวด 2200 2300 2400 และ 2500) 
 4. วิเคราะห์ผลการประเมินที่เกิดขึ้น โดยการเปรียบเทียบผลการประเมินกับหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
ที่กำหนด เพ่ือให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน หาสาเหตุของปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในแต่ละเรื่อง 
ซึ่งเกิดขึ้นได้จาก สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ เช่น  โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อรอง
ศึกษาธิการจังหวัด อัตรากำลังของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานทำให้
ผู้บริหารมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในไปปฏิบัติด้านการเงินการบัญชีและการพัสดุ เป็นต้น และ
เกิดขึ้นได้จากสภาพแวดล้อมของหน่วยตรวจสอบภายในเอง เช่น ผู้ตรวจสอบภายในไม่มีความรู้
เกี่ยวกับงานที่ตรวจสอบ เป็นต้น 
 5. หาแนวทางในการปรับปรุงให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้ ง 
แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในแล้วจัดทำแผนการพัฒนา 
และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 
 6. สรุปผลการประเมินตนเอง แล้วจัดทำรายงาน เสนอศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือทราบ  
และพิจารณาสั่งการ พร้อมส่งสำเนาให้กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
 
เครื่องมือ 
 -  แบบประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ (Self – Assessment)   
 -  แนวทางการประเมินตนเอง 
 - Download จากเว็บไซต์ https://www.cgd.go.th/  
 
แบบประเมินตนเองเป็นระยะของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
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- แบบฟอร์ม - 
รายงานการประเมินตนเองเป็นระยะ 

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ........................... 
ส่วนที่ 1 

ชื่อหน่วยงานของรัฐ ...................................................................................................... ...................... 

หน่วยงานเจ้าสังกัด.............................................................................................................................. 

ชื่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน............................................................................................................ 

จำนวนบุคลากร ……………………………………… คน  ประกอบด้วย 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ชื่อ – นามสกุล.................................................................ตำแหน่ง........................................................ 

รายช่ือผู้ตรวจสอบภายในทั้งหมด (ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน) 

1. ชื่อ – นามสกุล.......................................................ตำแหน่ง............................................. ........... 

2. ชื่อ – นามสกุล.......................................................ตำแหน่ง............................................. ........... 

3. ชื่อ – นามสกุล.......................................................ตำแหน่ง............................................. ........... 

4. ชื่อ – นามสกุล.......................................................ตำแหน่ง............................................. ........... 

5. ชื่อ – นามสกุล.......................................................ตำแหน่ง............................................. ........... 

 

รายช่ือผู้ปฏิบัติงานอ่ืนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน(ถ้ามี) 

1. ชื่อ – นามสกุล.......................................................ตำแหน่ง............................................. ........... 

2. ชื่อ – นามสกุล.......................................................ตำแหน่ง............................................. ........... 

3. ชื่อ – นามสกุล.......................................................ตำแหน่ง............................................. ........... 
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ส่วนที่  2 
มาตรฐานด้านคุณสมบัติ 
รหัส 1000 : วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 

เกณฑ์การประเมิน ใช่ 
ใช่
บาง
ส่วน 

ไม่ใช่ 
เลขที่

เอกสาร
อ้างอิง 

1. หน่วยงานตรวจสอบภายในมีกฎบัตรการตรวจสอบภายในเป็นลายลักษณ์
อักษร 
2. กฎบัตรการตรวจสอบภายในระบุถึงวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และ 
ความรับผิดชอบ สายการรายงานตามหน้าที่ และความสัมพันธ์ของหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ การกำหนดสิทธิใน
การเข้าถึงข้อมูล บุคลากร และทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน รวมถึงกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
3. กฎบัตรการตรวจสอบภายในระบุถึงการตรวจสอบภายในทั้งที่ เป็น
ลักษณะของงานบริการให้ความเชื่อมั่น และการตรวจสอบภายในที่เป็น
ลักษณะของงานบริการให้คำปรึกษา 
4. กฎบัตรการตรวจสอบภายในได้มีการนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เห็นชอบ 
5. กฎบัตรการตรวจสอบภายในมีการสอบทานความเหมาะสมอย่างน้อยปี
ละครั้ง 
6. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการหารือกับหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ เกี่ยวกับกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ภารกิจงานตรวจสอบภายใน 
ตามคำนิยามของการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ มาตรฐาน
และจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐซึ่งแสดงให้
เห็นถึงความเข้าใจตรงกันและการยอมรับจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

    

สรุปคะแนน ………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะ/แผนการปรับปรุงและพัฒนา .......................................................................................................  
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รหัส 1100 : ความเป็นอิสระและความเท่ียงธรรม 

เกณฑ์การประเมิน ใช่ 
ใช่
บาง
ส่วน 

ไม่ใช่ 
เลขที่

เอกสาร
อ้างอิง 

1. โครงสร้างของหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ  
2. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถเข้าถึงฝ่ายบริหารระดับสูง 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ได้โดยตรงและไม่มีข้อจำกัด 
3. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการยืนยันกับหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ เกี่ยวกับความเป็นอิสระระดับองค์กรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
อย่างน้อยปีละครั้ง 
4. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการรายงานตามหน้าที่โดยตรงกับ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
5. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ได้เห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
6. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี  
7. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ได้อนุมัติแผนงบประมาณและแผนการจัดสรร
ทรัพยากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
8. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ได้รับทราบผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเปรียบเทียบกับแผนงาน 
9. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
10. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ใน
การปฏิบัติงานโดยตรงกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
11. *การกำหนดมาตรการป้องกัน เพ่ือจำกัดวงความเสื่อมเสียจากการขาด
ความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม เมื่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
มีหรือคาดว่าจะมีบทบาทหรือความรับผิดชอบที่นอกเหนือจากงานตรวจสอบ
ภายใน (เช่น การกำกับดูแล หรือการบริหารความเสี่ยง) 
12. ผู้ตรวจสอบภายในไม่ได้ประเมินงานที่ตนเคยมีหน้าที่รับผิดชอบในปีที่
ผ่านมา 
13. *ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจำกัดไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างอิสระหรือเที่ยง
ธรรม ผู้ตรวจสอบภายในได้เปิดเผยถึงเหตุหรือข้อจำกัดดังกล่าวให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบตามความเหมาะสม โดยลักษณะของการเปิดเผยจะขึ้นอยู่กับ
เหตุการณ์หรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณ ี
14. *การให้ความเชื่อมั่นในงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่
รับผิดชอบอยู่นั้นมีการควบคุมดูแลจากหน่วยงานอ่ืนภายนอกหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 
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เกณฑ์การประเมิน ใช่ 
ใช่
บาง
ส่วน 

ไม่ใช่ 
เลขที่

เอกสาร
อ้างอิง 

15. *การให้ความเชื่อมั่นในงานที่หน่วยงานตรวจสอบภายในเคยให้บริการ
คำปรึกษามาก่อน ได้มีการพิจารณาผลกระทบต่อความเที่ยงธรรม 
16. *ในการจัดสรรทรัพยากรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานให้ความเชื่อมั่นต่องานที่
เคยบริการให้คำปรึกษามาก่อน ได้มีการบริหารจัดการและพิจารณาถึงความ
เที่ยงธรรมในระดับบุคคล 
17. *ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจำกัดในอันที่จะทำให้ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่
สามารถบริการให้คำปรึกษาได้อย่างอิสระหรือเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายใน
ได้เปิดเผยเหตุหรือข้อจำกัดดังกล่าวให้กับผู้รับบริการทราบก่อนที่จะรับงาน
นั้น 
18. หน่วยงานตรวจสอบภายในมีคู่มือ/นโยบายเกี่ยวกับความเป็นอิสระ ความ
เที่ยงธรรม การจัดการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และลักษณะของ
ความเสื่อมเสียจากการขาดความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม 
19. หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการสื่อสารคู่มือ/นโยบายเกี่ยวกับความเป็น
อิสระความเที่ยงธรรมไปยังบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
20. หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการกำหนดรูปแบบรายงานหรือ
แบบฟอร์มในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
21. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการสื่อสารกับหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐโดยไม่มีผู้บริหารระดับสูงอื่นร่วมด้วย 

*ข้อ 11 13 14 15 16 และ 17 หน่วยงานของรัฐสามารถข้ามการประเมินในกรณีที่ไม่มีเหตุการณ์ได้ โดยระบุ N/A ไว้ในช่อง
เลขที่เอกสารอ้างอิง 

สรุปคะแนน ………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะ/แผนการปรับปรุงและพัฒนา ...................................................................................... ................. 
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รหัส 1200 : ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

เกณฑ์การประเมิน ใช่ 
ใช่
บาง
ส่วน 

ไม่ใช่ 
เลขที่

เอกสาร
อ้างอิง 

1. หน่ วยงานตรวจสอบภายในมี การกำหนดความรู้  ทั กษะ และ
ความสามารถอ่ืน ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
2. การวางแผนการตรวจสอบมีการกำหนดความรู้ ทักษะ และความสามารถ
อ่ืน ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในภาพรวมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
3. จำนวนบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายในได้รับวุฒิบัตรที่เกี่ยวข้อง
กับงานตรวจสอบภายในตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
4. ผู้ตรวจสอบภายในทุกคนได้รับการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการในเรื่องที่
จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจำนวนอย่างน้อย 18 ชั่วโมงต่อปี 
5. ผู้ตรวจสอบภายในเคยอบรมหรือได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องการ
ประเมินความเสี่ยงของการเกิดทุจริตและประเมินแนวทางในการบริหาร
จัดการทุจริตของหน่วยงานของรัฐ 
6. ผู้ตรวจสอบภายในเคยอบรมหรือได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยง
และการควบคุมด้าน IT รวมทั้งเทคนิคการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ใน
การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
7. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในไม่รับงานบริการให้คำปรึกษา หรือให้
คำแนะนำ และความช่วยเหลือ เมื่อทีมงานขาดความรู้  ทักษะ และ
ความสามารถอ่ืน ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในเรื่องนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็น
บางส่วนหรือทั้งหมด 

    

สรุปคะแนน ………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะ/แผนการปรับปรุงและพัฒนา .......................................................................................................  
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รหัส 1300 : การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน 

เกณฑ์การประเมิน ใช่ 
ใช่
บาง
ส่วน 

ไม่ใช่ 
เลขที่

เอกสาร
อ้างอิง 

1. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการจัดทำโครงการประกันและการ
ปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในในทุกด้านของการปฏิบัติงานและการ
บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
2. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้หารือกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพ่ือกำกับดูแลโครงการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน 
3. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้หารือกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เกี่ยวกับรูปแบบและความถี่ของการประเมินผลจากภายนอก 
4. การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานมีการประเมินความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และมีการ
ระบุโอกาสในการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 
5. กระบวนการการติดตามประเมินผลในระหว่างที่งานดำเนินไปได้รวมเป็น
ส่วนหนึ่งของวิธีการปฏิบัติงานที่ใช้เป็นประจำ  
6. หน่วยงานจัดให้มีการประเมินผลจากภายนอกในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 
7. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานผลการประเมินภายในองค์กรอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ เกี่ยวกับขอบเขตและ
ความถี่ของการประเมิน ผลการประเมิน และแผนการปรับปรุงแก้ไข 
8. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานผลการประเมินจากภายนอก
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเกี่ยวกับขอบเขตและความถี่ของการ
ประเมิน คุณสมบัติและความเป็นอิสระของบุคคลหรือคณะบุคคลที่ประเมิน
รวมทั้งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น ผลการประเมิน และ
แผนการปรับปรุงแก้ไข 

    

สรุปคะแนน ………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะ/แผนการปรับปรุงและพัฒนา .......................................................................................................  
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มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 
รหัส 2000 : การบริหารงานตรวจสอบภายใน 

เกณฑ์การประเมิน ใช่ 
ใช่
บาง
ส่วน 

ไม่ใช่ 
เลขที่

เอกสาร
อ้างอิง 

1. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการวางแผนการตรวจสอบโดยใช้
ความเสี่ยงเป็นพ้ืนฐานในการจัดลำดับความสำคัญของงานตรวจสอบภายใน 
และสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร 
2. ในการวางแผนการตรวจสอบ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้
หารือร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือทำความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ที่สำคัญ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการบริหารความ
เสี่ยง 
3. กระบวนการวางแผนการตรวจสอบอาศัยข้อมูลจากการประเมินความ
เสี่ยงที่ประเมินเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อยปีละครั้งและมีการนำข้อมูล
จากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมาพิจารณา 
4. กระบวนการวางแผนการตรวจสอบมีการจัดทำหัวข้อของงานตรวจสอบ
ทั้งหมด (Audit Universe) ที่ครอบคลุมความเสี่ยงหลัก ๆ ขององค์กร และมี
การจัดลำดับความเสี่ยง 
5. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการสื่อสารแผนการตรวจสอบและ
ทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีที่มี
นัยสำคัญให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือการสอบทานและอนุมัติ 
6. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการสื่อสารผลกระทบของข้อจำกัด
ของทรัพยากรต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
7. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้บริหารทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
(มีการกำหนดความรู้ ทักษะ และความสามารถต่าง ๆ ที่จ ำเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน) เพียงพอ (มีการระบุปริมาณทรัพยากรที่จำเป็น) และเกิด
ประสิทธิผล ตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ 
8. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้กำหนดนโยบายและวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
9. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล มีการ
ประสานงานและมีการพิจารณาใช้ผลการปฏิบัติงานของผู้อื่นที่ให้บริการด้าน
การให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาในด้านต่าง ๆ ทั้งจากภายในและ
ภายนอกของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าขอบเขตของงาน
ตรวจสอบครอบคลุมเรื่องที่สำคัญอย่างเหมาะสมและลดการปฏิบัติงานที่
ซ้ำซ้อนกัน 
10. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการกำหนดกระบวนการสำหรับ
การใช้ผลการปฏิบัติงานของผู้อื่น 
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เกณฑ์การประเมิน ใช่ 
ใช่
บาง
ส่วน 

ไม่ใช่ 
เลขที่

เอกสาร
อ้างอิง 

11. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้รายงานเป็นระยะ ๆ ต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และ
ผลการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ และการปฏิบัติตาม
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ปฏิบัติ และจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ  
12. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้รายงานประเด็นความเสี่ยงและ
การควบคุมที่มีนัยสำคัญ ความเสี่ยงจากการทุจริต ประเด็นการกำกับดูแล 
รวมทัง้เรื่องอ่ืน ๆ ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความสำคัญ 
13. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้หารือกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เกี่ยวกับความถี่และเนื้อหาของการรายงานโดยคำนึงถึงความสำคัญและ
ความจำเป็นเร่งด่วน 
14. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการรายงานและการสื่อสาร
เกี่ยวกับกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ความเป็นอิสระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในแผนการตรวจสอบและรายงานความคืบหน้าของแผนการ
ตรวจสอบ ความต้องการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ
รายงานผลการตรวจสอบ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

สรุปคะแนน ………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะ/แผนการปรับปรุงและพัฒนา .......................................................................................................  
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รหัส 2100 : ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน 

เกณฑ์การประเมิน ใช่ 
ใช่
บาง
ส่วน 

ไม่ใช่ 
เลขที่

เอกสาร
อ้างอิง 

1. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้ประเมินและช่วยสนับสนุนให้มีการ
ปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของ
หน่วยงานของรัฐ โดยใช้วิธีการที่เป็นระบบ มีระเบียบ และอาศัยความเสี่ยง
ของหน่วยงานของรัฐเป็นพื้นฐาน 
2. หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ประเมินและให้คำแนะนำที่เหมาะสมใน
การปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ  
3. หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ประเมินการออกแบบ การนำไปปฏิบัติ 
และความมีประสิทธิผลของกิจกรรม โครงการ รวมทั้งวัตถุประสงค์ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณของหน่วยงานของรัฐ 
4. หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ประเมินว่าการกำกับดูแลเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่ วยงานของรัฐมีส่ วนสนับสนุนวัตถุประสงค์และ
ยุทธศาสตร์หน่วยงานของรัฐ 
5. หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ประเมินความมีประสิทธิผล และ
สนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
6. หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการกำกับ
ดูแลการดำเนินงาน และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของรัฐความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลสารสนเทศด้านการเงินและการดำเนินงานความมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการดำเนินงานการดูแลทรัพย์สินและการปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ นโยบาย วิธีการปฏิบัติงาน และข้อสัญญาต่าง ๆ 
7. หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ประเมินโอกาสของการเกิดทุจริต และ
วิธีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการทุจริต 
8. ในระหว่างการปฏิบัติงานบริการให้คำปรึกษา ผู้ตรวจสอบภายในได้
ระบุถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของงานที่ได้รับมอบหมาย 
และระมัดระวังความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญอื่น 
9. หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ช่วยหน่วยงานของรัฐในการรักษาระบบ
การควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โดยการประเมินประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการควบคุม และโดยการสนับสนุนให้มีการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง 
10. หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ประเมินถึงความเพียงพอและประสิทธิผล
ของการควบคุม เพ่ือให้การควบคุมที่มีอยู่สามารถตอบสนองความเสี่ยง
ภายใต้การกำกับดูแล การดำเนินงาน และระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
การบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของรัฐ ความถูกต้อง
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เกณฑ์การประเมิน ใช่ 
ใช่
บาง
ส่วน 

ไม่ใช่ 
เลขที่

เอกสาร
อ้างอิง 

และความน่าเชื่อถือของข้อมูลสารสนเทศด้านการเงินและการดำเนินงาน 
ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน การดูแลและรักษา
ทรัพย์สิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ นโยบาย 
วิธีการปฏิบัติงาน และข้อสัญญาต่าง ๆ 

สรุปคะแนน ………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะ/แผนการปรับปรุงและพัฒนา .......................................................................................................  
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รหัส 2200 : การวางแผนการปฏิบัติงาน 

เกณฑ์การประเมิน ใช่ 
ใช่
บาง
ส่วน 

ไม่ใช่ 
เลขที่

เอกสาร
อ้างอิง 

1. ผู้ตรวจสอบภายในได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานสำหรับงานที่ได้รับ
มอบหมายแต่ละงานอย่างเป็ นลายลักษณ์ อักษร ซึ่ งประกอบด้วย
วัตถุประสงค์ ขอบเขต ระยะเวลา และการจัดสรรทรัพยากร 
2. ในการวางแผนการปฏิบัติ งาน ผู้ ตรวจสอบภายในได้ พิจารณา
ยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบ และวิธีการที่จะ
นำมาใช้ในการควบคุมผลการดำเนินงานของกิจกรรมนั้น 
3. ในการวางแผนการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในได้พิจารณาความเสี่ยง
ที่มีนัยสำคัญ วัตถุประสงค์ ทรัพยากร และการดำเนินงานของกิจกรรม 
ตลอดจนวิธีการที่จะนำมาใช้จัดการกับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับท่ียอมรับได ้
4. ในการวางแผนการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในได้พิจารณาความ
เพียงพอและความมีประสิทธิผลของการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และ
การควบคุมของกิจกรรม เมื่อเปรียบเทียบกับกรอบการปฏิบัติงาน หรือรูปแบบ
การควบคุมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
5. ในการวางแผนการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในได้พิจารณาโอกาสในการ
ปรับปรุงการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของกิจกรรมให้ดีขึ้น 
6. การปฏิบัติงานบริการให้คำปรึกษา ผู้ตรวจสอบภายในได้ทำความเข้าใจ
กับผู้รับบริการ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และความ
คาดหวังอ่ืน ๆ ของผู้รับบริการ ในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญต้องมีการบันทึก
เรื่องท่ีทำความเข้าใจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
7. ในการวางแผนการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในได้มีการกำหนด
วัตถุประสงค์ของงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละงาน 
8. ผู้ตรวจสอบภายในได้ประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่
จะตรวจสอบ และวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบต้องสะท้อนผลการ
ประเมินความเสี่ยงนั้น 
9. การกำหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบ
ภายในได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง 
การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และข้อบังคับ 
รวมทั้งความเสี่ยงอ่ืน ๆ ที่มีนัยสำคัญ 
10. ผู้ตรวจสอบภายในได้พิจารณาการกำหนดหลักเกณฑ์ของฝ่ายบริหาร
และ/หรือหัวหน้ าหน่วยงานของรัฐว่ามีความเพียงพอในการบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการดำเนินงาน ในกรณีหลักเกณฑ์ที่กำหนดมี
ความเพียงพอ ผู้ตรวจสอบภายในได้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันนั้นในการ
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เกณฑ์การประเมิน ใช่ 
ใช่
บาง
ส่วน 

ไม่ใช่ 
เลขที่

เอกสาร
อ้างอิง 

ประเมินผล แต่ถ้าพิจารณาแล้วว่า หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่เพียงพอ ผู้
ตรวจสอบภายในได้หารือกับฝ่ายบริหารและ/หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพ่ือกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินที่เหมาะสม 
11. วัตถุประสงค์ของการปฏิบั ติ งานบริการให้ คำปรึกษาได้คำนึ งถึ ง
กระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม ตามขอบเขตที่มี
การเห็นชอบร่วมกันกับผู้รับบริการ 
12. วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานบริการให้คำปรึกษามีความสอดคล้อง
กับคุณค่า ยุทธศาสตร์ และวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของหน่วยงานของรัฐ 
13. ขอบเขตของการปฏิบัติงานมีความเพียงพอที่จะช่วยให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 
14. ขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจสอบครอบคลุมถึงระบบการทำงานต่าง 
ๆ เอกสาร หลักฐาน รายงาน บุคลากร และทรัพย์สินต่าง ๆ รวมทั้งในส่วนที่
อยู่ในความดูแลของบุคคลอื่น ๆ  
15. การปฏิบัติงานบริการให้คำปรึกษา ผู้ตรวจสอบภายในได้กำหนด
ขอบเขตการปฏิบัติงานไว้เพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ หากในระหว่าง
ปฏิบัติงานมีการปรับปรุงเงื่อนไขเกี่ยวกับขอบเขตการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบ
ภายในได้หารือกับผู้รับบริการถึงเงื่อนไขที่ปรับปรุงนั้นเพ่ือพิจารณาว่าจะ
ปฏิบัติงานต่อไปหรือไม่ 
16. ในระหว่างการปฏิบัติงานบริการให้คำปรึกษา ผู้ตรวจสอบภายในได้
ระบุการควบคุมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานและตื่นตัวต่อ
ประเด็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ 
17. ผู้ตรวจสอบภายในได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและเพียงพอของทรัพยากร
ในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาจากลักษณะและความ
ซับซ้อนของงาน ตลอดจนข้อจำกัดของเวลาและทรัพยากรที่มีอยู่ 
18. ผู้ตรวจสอบภายในได้พัฒนาและจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์
อักษร เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของงานที่ได้รับมอบหมาย 
19. ผู้ตรวจสอบภายในได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
วิธีการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินผล และบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับ
ในระหว่างการปฏิบัติงาน 
20. แนวทางการปฏิบัติงานได้รับความเห็นชอบก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน 
และในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงได้ดำเนินการขอความเห็นชอบใหม่โดยทันที 

สรุปคะแนน ………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะ/แผนการปรับปรุงและพัฒนา .......................................................................................................  
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รหัส 2300 : การปฏิบัติงาน 

เกณฑ์การประเมิน ใช่ 
ใช่
บาง
ส่วน 

ไม่ใช่ 
เลขที่

เอกสาร
อ้างอิง 

1. ผู้ตรวจสอบภายในได้ระบุ วิเคราะห์ ประเมินผล และจัดเก็บข้อมูลให้
เพียงพอต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานที่ได้รับมอบหมาย 
2. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลที่ได้รับจาก
การปฏิบัติงาน และในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลภายนอกทราบ 
ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและ/หรือหลังจากมีการ
ปรึกษาฝ่ายกฎหมายก่อนตามความเหมาะสม 
3. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้กำหนดข้อกำหนดในการเก็บรักษา
ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงาน ไม่ว่าข้อมูลจะถูกเก็บอยู่ในสื่อรูปแบบใด ทั้งนี้ 
ข้อกำหนดในการเก็บรักษาข้อมูลต้องสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของ
หน่วยงานของรัฐ และกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้อง 
4. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้กำหนดนโยบายในการเก็บรักษา
ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานบริการให้คำปรึกษา รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล
ดังกล่าวให้กับบุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ต้องให้
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ท่ี
เกี่ยวข้อง 
5. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานที่
ได้มอบหมายอย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติงาน
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ คุณภาพได้รับการรับรอง และ
ผู้ตรวจสอบภายในได้รับการพัฒนา โดยหลักฐานของการควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานได้ถูกจัดเก็บและบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 

    

สรุปคะแนน ………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะ/แผนการปรับปรุงและพัฒนา .......................................................................................................  
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รหัส 2400 : การรายงานผลการตรวจสอบ 

เกณฑ์การประเมิน ใช่ 
ใช่
บาง
ส่วน 

ไม่ใช่ 
เลขที่

เอกสาร
อ้างอิง 

1. รายงานผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ขอบเขต ผลการ
ตรวจสอบข้อสรุป ข้อเสนอแนะ และ/หรือแผนการปรับปรุงแก้ไขการ
ดำเนินงานที่เหมาะสม  
2. ผู้ตรวจสอบภายในมีการให้ความเห็นโดยคำนึงถึงความคาดหวังของ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนต้องมีข้อมูลสนับสนุนที่
เพียงพอ น่าเชื่อถือ มีความเก่ียวข้อง และเป็นประโยชน์ 
3. ผู้ตรวจสอบภายในกล่าวถึงข้อตรวจพบที่ดีในการปฏิบัติงานของหน่วยรับ
ตรวจไว้ในรายงานผลการตรวจสอบด้วย 
4. การเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบให้บุคคลภายนอกหน่วยงานของรัฐ
ทราบต้องระบุข้อจำกัดในการเผยแพร่และการนำผลการตรวจสอบไปใช้ต่อ
ด้วย 
5. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้สอบทานและอนุมัติรายงานผลการ
ตรวจสอบชุดสุดท้ายก่อนที่จะเผยแพร่ผลการตรวจสอบ 
6. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการกำหนดผู้ที่ได้รับ
รายงานและวิธีการเผยแพร่รายงาน 
7. การเสนอรายงานผลการตรวจสอบให้แก่บุคคลภายนอกที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
กฎหมายหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องของทางราชการ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานของรัฐ 
ปรึกษากับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและ/หรือที่ปรึกษาด้านกฎหมายตาม
ความเหมาะสม และควบคุมการเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบโดยระบุ
ข้อจำกัดในการใช้รายงานดังกล่าว 
8. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการ
ตรวจสอบการบริการให้คำปรึกษาแก่ผู้รับบริการ 

    

สรุปคะแนน ………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะ/แผนการปรับปรุงและพัฒนา .......................................................................................................  
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รหัส 2500 : การติดตามผล 

เกณฑ์การประเมิน ใช่ 
ใช่
บาง
ส่วน 

ไม่ใช่ 
เลขที่

เอกสาร
อ้างอิง 

1. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้กำหนดให้มีระบบการติดตามการ
ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบเช่น มีการกำหนด
เกี่ยวกับความถี่ในการติดตามสถานะของการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ 
และวิธีการการรายงานสถานะของการปฏิบัติตามแผน เป็นต้น 
2. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้กำหนดกระบวนการที่ต้อง
ดำเนินการ ในกรณีที่ผู้บริหารไม่ดำเนินการแก้ไขตามแผนการปรับปรุงแก้ไข 
3. หน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการติดตามการปฏิบัติตามผลของงาน
บริการให้คำปรึกษาตามขอบเขตการปฏิบัติงานที่ได้มีการเห็นชอบร่วมกับ
ผู้รับบริการ 

    

สรุปคะแนน ………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะ/แผนการปรับปรุงและพัฒนา .......................................................................................................  
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รหัส 2600 : การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร 

เกณฑ์การประเมิน ใช่ 
ใช่
บาง
ส่วน 

ไม่ใช่ 
เลขที่

เอกสาร
อ้างอิง 

1. ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเห็นว่า ความเสี่ยงที่
เหลืออยู่ที่ฝ่ายบริหารยอมรับ อาจจะไม่อยู่ในระดับที่หน่วยงานของรัฐ
สามารถยอมรับได้ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้หารือกับหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ เพ่ือพิจารณาหาข้อยุติ 

    

รวมคะแนน    

สรุปคะแนน ………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะ/แผนการปรับปรุงและพัฒนา .......................................................................................................  
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จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 

เกณฑ์การประเมิน ใช่ 
ใช่
บาง
ส่วน 

ไม่ใช่ 
เลขที่

เอกสาร
อ้างอิง 

1. นโยบายระดับหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการระบุว่าผู้ตรวจสอบภายใน
ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
2. มีหลักฐานว่านโยบายด้านจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในได้มีการ
สื่อสารและผู้ตรวจสอบภายในเข้าใจนโยบายดังกล่าว 
3. ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตามหลักความซื่อสัตย์ ความเที่ยงธรรม การ
ปกปิดความลับ และความสามารถในหน้าที่ 

    

สรุปคะแนน .................................................... 
คะแนนที่หน่วยงานตรวจสอบภายในคาดหวัง  ...................................................... 
ข้อเสนอแนะ/แผนการปรับปรุงและพัฒนา ............................................................................. .......................... 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
 ผลคะแนนด้านการกำกับดูแล ……………………………………………………………………………… 
 (ผลคะแนนของรหัส 1000 1100 1300 และจรรยาบรรณ หารด้วย 4) 
 ผลคะแนนด้านบุคลากร …………………………………………………………………………….…………… 
 (ผลคะแนนของรหัส 1200) 
 ผลคะแนนด้านการบริหารจัดการ …………………………………………………………….……………… 
 (ผลคะแนนของรหัส 2000 2100 และ 2600 หารด้วย 3) 
 ผลคะแนนด้านกระบวนการ ……………………………………………………………….…………………… 
 (ผลคะแนนของรหัส 2200 2300 2400 และ 2500 หารด้วย 4) 
 

ส่วนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและหรือความคิดเห็น  
 

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

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

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

............................................................................................................................. .............................................. ...................... 
 
ส่วนที่ 5 แผนการพัฒนาและปรับปรุงการตรวจสอบภายใน 

ลำดับที่ เรื่องท่ีปรับปรุง 
กระบวนการ/
วิธีการดำเนินงาน 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 
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รายช่ือผู้ประเมิน 
 
 
 ลงชื่อ..........................................................................................  
   (.........................................................................................)  
 ตำแหน่ง........................................................ .............................. 
 
 
 ลงชื่อ..........................................................................................  
   (.........................................................................................)  
 ตำแหน่ง...................................................................................... 
 
 
 ลงชื่อ..........................................................................................  
   (....................................................................................... ..) 
 ตำแหน่ง......................................................................................  
 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 
 
 ลงชื่อ..........................................................................................  
   (.........................................................................................)  
 ตำแหน่ง........................................................ .............................. 
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ตัวอย่าง  แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองเป็นระยะ 
 

รายงานการประเมินตนเองเป็นระยะ 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 25XX 

ส่วนที่ 1 

ชื่อหน่วยงานของรัฐ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด .................... 

หน่วยงานเจ้าสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ 

ชื่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด .................... 

จำนวนบุคลากร …………………3…………………… คน  ประกอบด้วย 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 นาย เก่ง   กบ   ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ 

รายช่ือผู้ตรวจสอบภายในทั้งหมด (ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน) 

1. นาง รอง   ลม   ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 

2. นางสาว สวย สม  ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
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ส่วนที่  2 
มาตรฐานด้านคุณสมบัติ 
รหัส 1000 : วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 

เกณฑ์การประเมิน ใช่ 
ใช่
บาง
ส่วน 

ไม่ใช่ 
เลขที่

เอกสาร
อ้างอิง 

1. หน่วยงานตรวจสอบภายในมีกฎบัตรการตรวจสอบภายในเป็นลายลักษณ์
อักษร 
2. กฎบัตรการตรวจสอบภายในระบุถึงวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และ 
ความรับผิดชอบ สายการรายงานตามหน้าที่ และความสัมพันธ์ของหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ การกำหนดสิทธิใน
การเข้าถึงข้อมูล บุคลากร และทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน รวมถึงกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
3. กฎบัตรการตรวจสอบภายในระบุถึงการตรวจสอบภายในทั้งที่ เป็น
ลักษณะของงานบริการให้ความเชื่อมั่น และการตรวจสอบภายในที่เป็น
ลักษณะของงานบริการให้คำปรึกษา 
4. กฎบัตรการตรวจสอบภายในได้มีการนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เห็นชอบ 
5. กฎบัตรการตรวจสอบภายในมีการสอบทานความเหมาะสมอย่างน้อยปี
ละครั้ง 
6. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการหารือกับหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ เกี่ยวกับกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ภารกิจงานตรวจสอบภายใน 
ตามคำนิยามของการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ มาตรฐาน
และจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐซึ่งแสดงให้
เห็นถึงความเข้าใจตรงกันและการยอมรับจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

1 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

1 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
2 
 
- 
 
 

สรุปคะแนน ....4.16.... 
ข้อเสนอแนะ/แผนการปรับปรุงและพัฒนา  
  กำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในกับหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ (ศึกษาธิการจังหวัด) เพ่ือหารือร่วมกันเกี่ยวกับกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ภารกิจงาน
ตรวจสอบภายใน คำนิยามของการตรวจสอบภายใน จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน มาตรฐาน
การตรวจสอบภายใน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ รวมถึง
การคาหวังของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีต่อหน่วยตรวจสอบภายใน 
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รหัส 1100 : ความเป็นอิสระและความเท่ียงธรรม 

เกณฑ์การประเมิน ใช่ 
ใช่
บาง
ส่วน 

ไม่ใช่ 
เลขที่

เอกสาร
อ้างอิง 

1. โครงสร้างของหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ  
2. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถเข้าถึงฝ่ายบริหารระดับสูง 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ได้โดยตรงและไม่มีข้อจำกัด 
3. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการยืนยันกับหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐ เกี่ยวกับความเป็นอิสระระดับองค์กรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
อย่างน้อยปีละครั้ง 
4. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการรายงานตามหน้าที่โดยตรงกับ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
5. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ได้เห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
6. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี  
7. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ได้อนุมัติแผนงบประมาณและแผนการจัดสรร
ทรัพยากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
8. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ได้รับทราบผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเปรียบเทียบกับแผนงาน 
9. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
10. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ใน
การปฏิบัติงานโดยตรงกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
11. *การกำหนดมาตรการป้องกัน เพ่ือจำกัดวงความเสื่อมเสียจากการขาด
ความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม เมื่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
มีหรือคาดว่าจะมีบทบาทหรือความรับผิดชอบที่นอกเหนือจากงานตรวจสอบ
ภายใน (เช่น การกำกับดูแล หรือการบริหารความเสี่ยง) 
12. ผู้ตรวจสอบภายในไม่ได้ประเมินงานที่ตนเคยมีหน้าที่รับผิดชอบในปีที่
ผ่านมา 
13. *ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจำกัดไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างอิสระหรือเที่ยง
ธรรม ผู้ตรวจสอบภายในได้เปิดเผยถึงเหตุหรือข้อจำกัดดังกล่าวให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบตามความเหมาะสม โดยลักษณะของการเปิดเผยจะขึ้นอยู่กับ
เหตุการณ์หรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณี 
14. *การให้ความเชื่อมั่นในงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่
รับผิดชอบอยู่นั้นมีการควบคุมดูแลจากหน่วยงานอ่ืนภายนอกหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 
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181 

เกณฑ์การประเมิน ใช่ 
ใช่
บาง
ส่วน 

ไม่ใช่ 
เลขที่

เอกสาร
อ้างอิง 

15. *การให้ความเชื่อมั่นในงานที่หน่วยงานตรวจสอบภายในเคยให้บริการ
คำปรึกษามาก่อน ได้มีการพิจารณาผลกระทบต่อความเที่ยงธรรม 
16. *ในการจัดสรรทรัพยากรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานให้ความเชื่อมั่นต่องานที่
เคยบริการให้คำปรึกษามาก่อน ได้มีการบริหารจัดการและพิจารณาถึงความ
เที่ยงธรรมในระดับบุคคล 
17. *ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจำกัดในอันที่จะทำให้ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่
สามารถบริการให้คำปรึกษาได้อย่างอิสระหรือเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายใน
ได้เปิดเผยเหตุหรือข้อจำกัดดังกล่าวให้กับผู้รับบริการทราบก่อนที่จะรับงาน
นั้น 
18. หน่วยงานตรวจสอบภายในมีคู่มือ/นโยบายเกี่ยวกับความเป็นอิสระ ความ
เที่ยงธรรม การจัดการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และลักษณะของ
ความเสื่อมเสียจากการขาดความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม 
19. หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการสื่อสารคู่มือ/นโยบายเกี่ยวกับความเป็นอิสระ
ความเที่ยงธรรมไปยังบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
20. หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการกำหนดรูปแบบรายงานหรือแบบฟอร์ม
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
21. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการสื่อสารกับหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐโดยไม่มีผู้บริหารระดับสูงอื่นร่วมด้วย 
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*ข้อ 11 13 14 15 16 และ 17 หน่วยงานของรัฐสามารถข้ามการประเมินในกรณีท่ีไม่มีเหตุการณ์ได้ 
โดยระบุ N/A ไว้ในช่องเลขที่เอกสารอ้างอิง 

สรุปคะแนน  .....4.33..... 
ข้อเสนอแนะ/แผนการปรับปรุงและพัฒนา  
 ............................................................................................................................. ...................
.................................................................................................................................... ..........................
.................................................................................................... .......................................................... 
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รหัส 1200 : ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

เกณฑ์การประเมิน ใช่ 
ใช่
บาง
ส่วน 

ไม่ใช่ 
เลขที่

เอกสาร
อ้างอิง 

1. หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการกำหนดความรู้ ทักษะ และความสามารถ
อ่ืน ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
2. การวางแผนการตรวจสอบมีการกำหนดความรู้ ทักษะ และความสามารถ
อ่ืน ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในภาพรวมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
3. จำนวนบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายในได้รับวุฒิบัตรที่เกี่ยวข้อง
กับงานตรวจสอบภายในตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
4. ผู้ตรวจสอบภายในทุกคนได้รับการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการในเรื่องที่
จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจำนวนอย่างน้อย 18 ชั่วโมงต่อปี 
5. ผู้ตรวจสอบภายในเคยอบรมหรือได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องการ
ประเมินความเสี่ยงของการเกิดทุจริตและประเมินแนวทางในการบริหาร
จัดการทุจริตของหน่วยงานของรัฐ 
6. ผู้ตรวจสอบภายในเคยอบรมหรือได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยง
และการควบคุมด้าน IT รวมทั้งเทคนิคการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ใน
การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
7. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในไม่รับงานบริการให้คำปรึกษา หรือให้
คำแนะนำ และความช่วยเหลือ เมื่อทีมงานขาดความรู้  ทักษะ และ
ความสามารถอ่ืน ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในเรื่องนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็น
บางส่วนหรือทั้งหมด 
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สรุปคะแนน  .....4.29..... 
ข้อเสนอแนะ/แผนการปรับปรุงและพัฒนา  
 ............................................................................... .................................................................
............................................................................................................................. .................................
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รหัส 1300 : การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน 

เกณฑ์การประเมิน ใช่ 
ใช่
บาง
ส่วน 

ไม่ใช่ 
เลขที่

เอกสาร
อ้างอิง 

๑. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการจัดทำโครงการประกันและการ
ปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในในทุกด้านของการปฏิบัติงานและการ
บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
๒. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้หารือกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพ่ือกำกับดูแลโครงการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน 
๓. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้หารือกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เกี่ยวกับรูปแบบและความถี่ของการประเมินผลจากภายนอก 
๔. การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานมีก ารประเมินความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และมีการ
ระบุโอกาสในการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 
๕. กระบวนการการติดตามประเมินผลในระหว่างที่งานดำเนินไปได้รวมเป็น
ส่วนหนึ่งของวิธีการปฏิบัติงานที่ใช้เป็นประจำ  
๖. หน่วยงานจัดให้มีการประเมินผลจากภายนอกในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 
๗. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานผลการประเมินภายในองค์กรอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ เกี่ยวกับขอบเขตและ
ความถี่ของการประเมิน ผลการประเมิน และแผนการปรับปรุงแก้ไข 
๘. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานผลการประเมินจากภายนอก
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเกี่ยวกับขอบเขตและความถี่ของการ
ประเมิน คุณสมบัติและความเป็นอิสระของบุคคลหรือคณะบุคคลที่ประเมิน
รวมทั้งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น ผลการประเมิน และ
แผนการปรับปรุงแก้ไข 
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สรุปคะแนน  …..5….. 
ข้อเสนอแนะ/แผนการปรับปรุงและพัฒนา  
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มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 
รหัส 2000 : การบริหารงานตรวจสอบภายใน 

เกณฑ์การประเมิน ใช่ 
ใช่
บาง
ส่วน 

ไม่ใช่ 
เลขที่

เอกสาร
อ้างอิง 

1. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการวางแผนการตรวจสอบโดยใช้
ความเสี่ยงเป็นพ้ืนฐานในการจัดลำดับความสำคัญของงานตรวจสอบภายใน 
และสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร 
2. ในการวางแผนการตรวจสอบ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้
หารือร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือทำความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ที่สำคัญ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการบริหารความ
เสี่ยง 
3. กระบวนการวางแผนการตรวจสอบอาศัยข้อมูลจากการประเมินความ
เสี่ยงที่ประเมินเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อยปีละครั้งและมีการนำข้อมูล
จากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมาพิจารณา 
4. กระบวนการวางแผนการตรวจสอบมีการจัดทำหัวข้อของงานตรวจสอบ
ทั้งหมด (Audit Universe) ที่ครอบคลุมความเสี่ยงหลัก ๆ ขององค์กร และมี
การจัดลำดับความเสี่ยง 
5. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการสื่อสารแผนการตรวจสอบและ
ทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีที่มี
นัยสำคัญให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือการสอบทานและอนุมัติ 
6. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการสื่อสารผลกระทบของข้อจำกัด
ของทรัพยากรต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
7. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้บริหารทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
(มีการกำหนดความรู้ ทักษะ และความสามารถต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน) เพียงพอ (มีการระบุปริมาณทรัพยากรที่จำเป็น) และเกิด
ประสิทธิผล ตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ 
8. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้กำหนดนโยบายและวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
9. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล มีการ
ประสานงานและมีการพิจารณาใช้ผลการปฏิบัติงานของผู้อื่นที่ให้บริการด้าน
การให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาในด้านต่าง ๆ ทั้งจากภายในและ
ภายนอกของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าขอบเขตของงาน
ตรวจสอบครอบคลุมเรื่องที่สำคัญอย่างเหมาะสมและลดการปฏิบัติงานที่
ซ้ำซ้อนกัน 
10. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการกำหนดกระบวนการสำหรับ
การใช้ผลการปฏิบัติงานของผู้อื่น 
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เกณฑ์การประเมิน ใช่ 
ใช่
บาง
ส่วน 

ไม่ใช่ 
เลขที่

เอกสาร
อ้างอิง 

11. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้รายงานเป็นระยะ ๆ ต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และ
ผลการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ และการปฏิบัติตาม
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ปฏิบัติ และจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ  
12. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้รายงานประเด็นความเสี่ยงและ
การควบคุมที่มีนัยสำคัญ ความเสี่ยงจากการทุจริต ประเด็นการกำกับดูแล 
รวมทั้งเรื่องอ่ืน ๆ ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความสำคัญ 
13. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้หารือกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เกี่ยวกับความถี่และเนื้อหาของการรายงานโดยคำนึงถึงความสำคัญและ
ความจำเป็นเร่งด่วน 
14. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการรายงานและการสื่อสาร
เกี่ยวกับกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ความเป็นอิสระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในแผนการตรวจสอบและรายงานความคืบหน้าของแผนการ
ตรวจสอบ ความต้องการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ
รายงานผลการตรวจสอบ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
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สรุปคะแนน .....4.64..... 
ข้อเสนอแนะ/แผนการปรับปรุงและพัฒนา 
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รหัส 2100 : ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน 

เกณฑ์การประเมิน ใช่ 
ใช่
บาง
ส่วน 

ไม่ใช่ 
เลขที่

เอกสาร
อ้างอิง 

1. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้ประเมินและช่วยสนับสนุนให้มีการ
ปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของ
หน่วยงานของรัฐ โดยใช้วิธีการที่เป็นระบบ มีระเบียบ และอาศัยความเสี่ยง
ของหน่วยงานของรัฐเป็นพื้นฐาน 
2. หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ประเมินและให้คำแนะนำที่เหมาะสมใน
การปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ  
3. หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ประเมินการออกแบบ การนำไปปฏิบัติ 
และความมีประสิทธิผลของกิจกรรม โครงการ รวมทั้งวัตถุประสงค์ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณของหน่วยงานของรัฐ 
4. หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ประเมินว่าการกำกับดูแลเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่ วยงานของรัฐมีส่ วนสนับสนุนวัตถุประสงค์และ
ยุทธศาสตร์หน่วยงานของรัฐ 
5. หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ประเมินความมีประสิทธิผล และ
สนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
6. หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการกำกับ
ดูแลการดำเนินงาน และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของรัฐความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลสารสนเทศด้านการเงินและการดำเนินงานความมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการดำเนินงานการดูแลทรัพย์สินและการปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ นโยบาย วิธีการปฏิบัติงาน และข้อสัญญาต่าง ๆ 
7. หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ประเมินโอกาสของการเกิดทุจริต และ
วิธีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการทุจริต 
8. ในระหว่างการปฏิบัติงานบริการให้คำปรึกษา ผู้ตรวจสอบภายในได้
ระบุถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของงานที่ได้รับมอบหมาย 
และระมัดระวังความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญอื่น 
9. หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ช่วยหน่วยงานของรัฐในการรักษาระบบ
การควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โดยการประเมินประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการควบคุม และโดยการสนับสนุนให้มีการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง 
10. หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ประเมินถึงความเพียงพอและประสิทธิผล
ของการควบคุม เพ่ือให้การควบคุมที่มีอยู่สามารถตอบสนองความเสี่ยง
ภายใต้การกำกับดูแล การดำเนินงาน และระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
การบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของรัฐ ความถูกต้อง
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เกณฑ์การประเมิน ใช่ 
ใช่
บาง
ส่วน 

ไม่ใช่ 
เลขที่

เอกสาร
อ้างอิง 

และความน่าเชื่อถือของข้อมูลสารสนเทศด้านการเงินและการดำเนินงาน 
ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน การดูแลและรักษา
ทรัพย์สิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ นโยบาย 
วิธีการปฏิบัติงาน และข้อสัญญาต่าง ๆ 

สรุปคะแนน .....3.50..... 
ข้อเสนอแนะ/แผนการปรับปรุงและพัฒนา 
 ............................................................................................................................. ...................
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............................................................................................................................. ................................. 
 
  



 
188 

รหัส 2200 : การวางแผนการปฏิบัติงาน 

เกณฑ์การประเมิน ใช่ 
ใช่
บาง
ส่วน 

ไม่ใช่ 
เลขที่

เอกสาร
อ้างอิง 

1. ผู้ตรวจสอบภายในได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานสำหรับงานที่ได้รับ
มอบหมายแต่ละงานอย่างเป็ นลายลักษณ์ อักษร ซึ่ งประกอบด้วย
วัตถุประสงค์ ขอบเขต ระยะเวลา และการจัดสรรทรัพยากร 
2. ในการวางแผนการปฏิบัติ งาน ผู้ ตรวจสอบภายในได้ พิจารณา
ยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบ และวิธีการที่จะ
นำมาใช้ในการควบคุมผลการดำเนินงานของกิจกรรมนั้น 
3. ในการวางแผนการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในได้พิจารณาความเสี่ยง
ที่มีนัยสำคัญ วัตถุประสงค์ ทรัพยากร และการดำเนินงานของกิจกรรม 
ตลอดจนวิธีการที่จะนำมาใช้จัดการกับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ 
4. ในการวางแผนการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในได้พิจารณาความ
เพียงพอและความมีประสิทธิผลของการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และ
การควบคุมของกิจกรรม เมื่อเปรียบเทียบกับกรอบการปฏิบัติงาน หรือรูปแบบ
การควบคุมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
5. ในการวางแผนการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในได้พิจารณาโอกาสในการ
ปรับปรุงการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของกิจกรรมให้ดีขึ้น 
6. การปฏิบัติงานบริการให้คำปรึกษา ผู้ตรวจสอบภายในได้ทำความเข้าใจ
กับผู้รับบริการ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และความ
คาดหวังอ่ืน ๆ ของผู้รับบริการ ในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญต้องมีการบันทึก
เรื่องท่ีทำความเข้าใจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
7. ในการวางแผนการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในได้มีการกำหนด
วัตถุประสงค์ของงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละงาน 
8. ผู้ตรวจสอบภายในได้ประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่
จะตรวจสอบ และวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบต้องสะท้อนผลการ
ประเมินความเสี่ยงนั้น 
9. การกำหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบ
ภายในได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง 
การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และข้อบังคับ 
รวมทั้งความเสี่ยงอ่ืน ๆ ที่มีนัยสำคัญ 
10. ผู้ตรวจสอบภายในได้พิจารณาการกำหนดหลักเกณฑ์ของฝ่ายบริหาร
และ/หรือหัวหน้ าหน่วยงานของรัฐว่ามีความเพียงพอในการบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการดำเนินงาน ในกรณีหลักเกณฑ์ที่กำหนดมี
ความเพียงพอ ผู้ตรวจสอบภายในได้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันนั้นในการ
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เกณฑ์การประเมิน ใช่ 
ใช่
บาง
ส่วน 

ไม่ใช่ 
เลขที่

เอกสาร
อ้างอิง 

ประเมินผล แต่ถ้าพิจารณาแล้วว่า หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่เพียงพอ 
ผู้ตรวจสอบภายในได้หารือกับฝ่ายบริหารและ/หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพ่ือกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินที่เหมาะสม 
11. วัตถุประสงค์ของการปฏิบั ติ งานบริการให้ คำปรึกษาได้คำนึ งถึ ง
กระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม ตามขอบเขตที่มี
การเห็นชอบร่วมกันกับผู้รับบริการ 
12. วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานบริการให้คำปรึกษามีความสอดคล้อง
กับคุณค่า ยุทธศาสตร์ และวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของหน่วยงานของรัฐ 
13. ขอบเขตของการปฏิบัติงานมีความเพียงพอที่จะช่วยให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 
14. ขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจสอบครอบคลุมถึงระบบการทำงาน 
ต่าง ๆ เอกสาร หลักฐาน รายงาน บุคลากร และทรัพย์สินต่าง ๆ รวมทั้ง 
ในส่วนที่อยู่ในความดูแลของบุคคลอื่น ๆ  
15. การปฏิบัติงานบริการให้คำปรึกษา ผู้ตรวจสอบภายในได้กำหนด
ขอบเขตการปฏิบัติงานไว้เพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ หากในระหว่าง
ปฏิบัติงานมีการปรับปรุงเงื่อนไขเกี่ยวกับขอบเขตการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบ
ภายในได้หารือกับผู้รับบริการถึงเงื่อนไขที่ปรับปรุงนั้นเพ่ือพิจารณาว่าจะ
ปฏิบัติงานต่อไปหรือไม่ 
16. ในระหว่างการปฏิบัติงานบริการให้คำปรึกษา ผู้ตรวจสอบภายในได้
ระบุการควบคุมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานและตื่นตัวต่อ
ประเด็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ 
17. ผู้ตรวจสอบภายในได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและเพียงพอของทรัพยากร
ในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาจากลักษณะและความ
ซับซ้อนของงาน ตลอดจนข้อจำกัดของเวลาและทรัพยากรที่มีอยู่ 
18. ผู้ตรวจสอบภายในได้พัฒนาและจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์
อักษร เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของงานที่ได้รับมอบหมาย 
19. ผู้ตรวจสอบภายในได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
วิธีการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินผล และบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับ
ในระหว่างการปฏิบัติงาน 
20. แนวทางการปฏิบัติงานได้รับความเห็นชอบก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน 
และในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงได้ดำเนินการขอความเห็นชอบใหม่โดยทันที 
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สรุปคะแนน .....3.88..... 
ข้อเสนอแนะ/แผนการปรับปรุงและพัฒนา 
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รหัส 2300 : การปฏิบัติงาน 

เกณฑ์การประเมิน ใช่ 
ใช่
บาง
ส่วน 

ไม่ใช่ 
เลขที่

เอกสาร
อ้างอิง 

1. ผู้ตรวจสอบภายในได้ระบุ วิเคราะห์ ประเมินผล และจัดเก็บข้อมูลให้
เพียงพอต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานที่ได้รับมอบหมาย 
2. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลที่ได้รับจาก
การปฏิบัติงาน และในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลภายนอกทราบ 
ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและ/หรือหลังจากมีการ
ปรึกษาฝ่ายกฎหมายก่อนตามความเหมาะสม 
3. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้กำหนดข้อกำหนดในการเก็บรักษา
ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงาน ไม่ว่าข้อมูลจะถูกเก็บอยู่ในสื่อรูปแบบใด ทั้งนี้ 
ข้อกำหนดในการเก็บรักษาข้อมูลต้องสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของ
หน่วยงานของรัฐ และกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้อง 
4. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้กำหนดนโยบายในการเก็บรักษา
ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานบริการให้คำปรึกษา รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล
ดังกล่าวให้กับบุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ต้องให้
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ท่ี
เกี่ยวข้อง 
5. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานที่
ได้มอบหมายอย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติงาน
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ คุณภาพได้รับการรับรอง และ
ผู้ตรวจสอบภายในได้รับการพัฒนา โดยหลักฐานของการควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานได้ถูกจัดเก็บและบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 
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สรุปคะแนน .....5.00..... 
ข้อเสนอแนะ/แผนการปรับปรุงและพัฒนา 
 ............................................................................................................................. ...................
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รหัส 2400 : การรายงานผลการตรวจสอบ 

เกณฑ์การประเมิน ใช่ 
ใช่
บาง
ส่วน 

ไม่ใช่ 
เลขที่

เอกสาร
อ้างอิง 

1. รายงานผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ขอบเขต ผลการ
ตรวจสอบข้อสรุป ข้อเสนอแนะ และ/หรือแผนการปรับปรุงแก้ไขการ
ดำเนินงานที่เหมาะสม  
2. ผู้ตรวจสอบภายในมีการให้ความเห็นโดยคำนึงถึงความคาดหวังของ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนต้องมีข้อมูลสนับสนุนที่
เพียงพอ น่าเชื่อถือ มีความเก่ียวข้อง และเป็นประโยชน์ 
3. ผู้ตรวจสอบภายในกล่าวถึงข้อตรวจพบที่ดีในการปฏิบัติงานของหน่วยรับ
ตรวจไว้ในรายงานผลการตรวจสอบด้วย 
4. การเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบให้บุคคลภายนอกหน่วยงานของรัฐ
ทราบต้องระบุข้อจำกัดในการเผยแพร่และการนำผลการตรวจสอบไปใช้ต่อ
ด้วย 
5. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้สอบทานและอนุมัติรายงานผลการ
ตรวจสอบชุดสุดท้ายก่อนที่จะเผยแพร่ผลการตรวจสอบ 
6. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการกำหนดผู้ที่ได้รับ
รายงานและวิธีการเผยแพร่รายงาน 
7. การเสนอรายงานผลการตรวจสอบให้แก่บุคคลภายนอกที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
กฎหมายหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องของทางราชการ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานของรัฐ 
ปรึกษากับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและ/หรือที่ปรึกษาด้านกฎหมายตาม
ความเหมาะสม และควบคุมการเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบโดยระบุ
ข้อจำกัดในการใช้รายงานดังกล่าว 
8. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการ
ตรวจสอบการบริการให้คำปรึกษาแก่ผู้รับบริการ 
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สรุปคะแนน .....5.00..... 
ข้อเสนอแนะ/แผนการปรับปรุงและพัฒนา 
 ............................................................................................................................. ...................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................. 
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รหัส 2500 : การติดตามผล 

เกณฑ์การประเมิน ใช่ 
ใช่
บาง
ส่วน 

ไม่ใช่ 
เลขที่

เอกสาร
อ้างอิง 

1. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้กำหนดให้มีระบบการติดตามการ
ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบเช่น มีการกำหนด
เกี่ยวกับความถี่ในการติดตามสถานะของการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ 
และวิธีการการรายงานสถานะของการปฏิบัติตามแผน เป็นต้น 
2. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้กำหนดกระบวนการที่ต้อง
ดำเนินการ ในกรณีที่ผู้บริหารไม่ดำเนินการแก้ไขตามแผนการปรับปรุงแก้ไข 
3. หน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการติดตามการปฏิบัติตามผลของงาน
บริการให้คำปรึกษาตามขอบเขตการปฏิบัติงานที่ได้มีการเห็นชอบร่วมกับ
ผู้รับบริการ 

1 
 
 
 
1 

  
 
 
 
 
 
0 
 

.... 
 
 
 

.... 
 
- 

สรุปคะแนน .....3.33..... 
ข้อเสนอแนะ/แผนการปรับปรุงและพัฒนา 
 ............................................................................................................................. ...................
........................................................................................................................................................... ...
............................................................................................................................. ................................. 
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รหัส 2600 : การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร 

เกณฑ์การประเมิน ใช่ 
ใช่
บาง
ส่วน 

ไม่ใช่ 
เลขที่

เอกสาร
อ้างอิง 

1. ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเห็นว่า ความเสี่ยงที่
เหลืออยู่ที่ฝ่ายบริหารยอมรับ อาจจะไม่อยู่ในระดับที่หน่วยงานของรัฐ
สามารถยอมรับได้ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้หารือกับหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ เพ่ือพิจารณาหาข้อยุติ 

  0 - 

สรุปคะแนน .....0.00..... 
ข้อเสนอแนะ/แผนการปรับปรุงและพัฒนา 
 ............................................................................................................................. ...................
................................................................................................................ ..............................................
............................................................................................................................. ................................. 
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จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 

เกณฑ์การประเมิน ใช่ 
ใช่
บาง
ส่วน 

ไม่ใช่ 
เลขที่

เอกสาร
อ้างอิง 

1. นโยบายระดับหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการระบุว่าผู้ตรวจสอบภายใน
ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
2. มีหลักฐานว่านโยบายด้านจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในได้มีการ
สื่อสารและผู้ตรวจสอบภายในเข้าใจนโยบายดังกล่าว 
3. ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตามหลักความซื่อสัตย์ ความเที่ยงธรรม การ
ปกปิดความลับ และความสามารถในหน้าที่ 

1 
 
1 
 
1 

  .... 
 

.... 
 

.... 
 

สรุปคะแนน .....5.00..... 
คะแนนที่หน่วยงานตรวจสอบภายในคาดหวัง  .....5.00..... 
ข้อเสนอแนะ/แผนการปรับปรุงและพัฒนา 
 ............................................................................................................................. ...................
................................................................................................................ ..............................................
............................................................................................................................. ................................. 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
 ผลคะแนนด้านการกำกับดูแล (4.16 + 4.33 + 5.00 + 5.00)/4 = 4.62  
 (ผลคะแนนของรหัส 1000 1100 1300 และจรรยาบรรณ หารด้วย 4) 
 ผลคะแนนด้านบุคลากร = 4.29 
 (ผลคะแนนของรหัส 1200) 
 ผลคะแนนด้านการบริหารจัดการ (4.64 + 3.50 + 0)/3 = 2.71 
 (ผลคะแนนของรหัส 2000 2100 และ 2600 หารด้วย 3) 
 ผลคะแนนด้านกระบวนการ (3.88 + 5.00 + 5.00 + 3.33)/4 = 4.30 
 (ผลคะแนนของรหัส 2200 2300 2400 และ 2500 หารด้วย 4) 
 

ส่วนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและหรือความคิดเห็น  
 

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  จึงได้มี
แนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในในปีงบประมาณ พ.ศ. ........ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนด ดังนี้ 

1. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐมือ
อาชีพ (CGIA) หลักสูตรพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่ องตามเกณฑ์ 
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ และหลักสูตรอ่ืนๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน 

2. พัฒนาความรู้ เสริมทักษะและความสามารถในการตรวจสอบภายในให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน
บรรจุใหม่ โดยให้ร่วมเป็นทีมงาน KM ตรวจสอบทั้งด้านการปฏิบัติงาน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. หากมีการเปลี่ยนแปลง ศึกษาธิการจังหวัด  ให้ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด นำแผนการตรวจสอบเข้าหารือในกรณีที่มีเรื่องที่ต้องตรวจสอบหรือดำเนินการ
มากกว่าที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจั งหวัด 
จะดำเนินการปรับแผนการตรวจสอบ ต่อไป 
 
ส่วนที่ 5 แผนการพัฒนาและปรับปรุงการตรวจสอบภายใน 

ลำดับ
ที ่

เรื่องท่ีปรับปรุง 
กระบวนการ/วิธีการ

ดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

1 การพัฒนาผู้ตรวจสอบ
ภายใน 

เข้ารับการอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบ
ภายในภาครัฐมืออาชีพ 
(CGIA) 

ต.ค. 63 - ก.ย. 63 ตสน.ศธจ. 10,000  
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รายช่ือผู้ประเมิน 
 
 
 ลงชื่อ .......................................................................................... 
                (..............นาง รอง  ลม.................) 
 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 
 
 
 ลงชื่อ ..........................................................................................  
               (..............นางสาว สวย  สม.................) 
 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
 
 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 
 
 ลงชื่อ ..........................................................................................  
                (..............นาง เก่ง  กบ....................) 
 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ 
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การประเมินตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง เพ่ือทราบผลการ
ดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานในสังกัด เพ่ือรักษา
และปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
การตรวจสอบภายในที่กรมบัญชีกลางกำหนด  โดยกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงาน จำนวน  4  ด้าน  ดังนี้ 
 1. กฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรม 
 2. การวางแผนตรวจสอบระยะยาวและแผนการตรวจสอบประจำปี 
 3. การรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบและการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน 
 4. การประเมินตนเอง 
 
 1. เกณฑ์การพิจารณาด้านกฎบตัรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรม 

ระดับคะแนน 1 1. มีองค์ประกอบครบถ้วน ประกอบด้วย 
 - วัตถุประสงค์  
 - สายการบังคับบัญชา 
 -  อำนาจหน้าที่   
 -  ความรับผิดชอบ 
 -  คำนิยามของการตรวจสอบภายใน มาตรฐานการตรวจสอบและ
จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน   
โดยองค์ประกอบดังกล่าวต้องครอบคลุมลักษณะงานให้ความเชื่อมั่นและ
งานการให้คำปรึกษา 
2. มีการให้ความเห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายใน โดยศึกษาธิการจังหวัด 

ระดับคะแนน 2 มีการเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายในให้หน่วยรับตรวจทราบอย่างทั่วกัน 
ระดับคะแนน 3 มีการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในและนำเสนอศึกษาธิการจังหวัดทุกปี 
ระดับคะแนน 4 มีการบริหารและพัฒนา ดังนี้ 

1. มีการบริหารงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามกฎบัตรการตรวจสอบ
ภายในที่ได้รับความเห็นชอบ   

2. มีการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุง
งาน หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ภายใน 3 ปี 

 

 
 
 
 
 
 



 
198 

 2. เกณฑ์การพิจารณาด้านการวางแผนตรวจสอบ 
ระดับคะแนน 1 มีการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ดังนี้ 

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

และงานการให้คำปรึกษา 
2. มีการเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีให้ศึกษาธิการจังหวัดอนุมัติภายใน

เดือนกันยายน 
ระดับคะแนน 2 มีการจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาวครอบคลุมหน่วยรับตรวจ/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. การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing) 
5. การตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology Auditing) 
6. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) 

 
 3. เกณฑ์การพิจารณาด้านการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ระดับคะแนน 1 มีการกำหนดระบบหรือเกณฑ์การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปีของหน่วยตรวจสอบภายในไว้อย่างชัดเจน 

ระดับคะแนน 2 มีการจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเสนอศึกษาธิการ
จังหวัดครบถ้วนเป็นไปตามระบบหรือเกณฑ์การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานที่
กำหนด 

ระดับคะแนน 3 มีการจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่มีสาระสำคัญ
ครบถ้วน ได้แก่  
1. ผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี และ 
2. ประเด็นความเสี่ยงและการควบคุมที่มีนัยสำคัญ และ/หรือ 
3. ข้อตรวจพบที่สำคัญ/โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด/การทุจริต/ความ

เสียหาย และ/หรือ 
4. ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่

กำหนด   
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ระดับคะแนน 4 มีการจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีและพัฒนารูปแบบรายงาน
สรุปผลการปฏิบัติงานให้เข้าใจง่าย น่าสนใจ รวมทั้งเผยแพร่ส่วนที่เป็น
สาระสำคัญให้หน่วยรับตรวจ และผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 
  4. เกณฑ์การพิจารณาด้านการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ระดับคะแนน 1 มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ดังนี้ 
1. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยครบถ้วนทุกภารกิจงาน

ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี 
2. มีการเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบให้หนว่ยรับตรวจ 

โดยครบถ้วนทุกภารกิจงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี 
ระดับคะแนน 2 มีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ดังนี้ 

1. มีองค์ประกอบครบถ้วน ประกอบด้วย 
 - วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
 - ขอบเขตการตรวจสอบ 
 - สรุปผลการตรวจสอบ (ผลการตรวจสอบ ความเสี่ยง/ผลกระทบและสาเหตุ) 
 - ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข 
ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ 
2. มีการจัดทำบทสรุปผู้บริหารเพ่ืออธิบายผลการตรวจสอบในภาพรวม ให้

ผู้บริหารสามารถให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการปรับปรุงแก้ไขประเด็น 
ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นอันดับแรก 

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

ระดับคะแนน 4 มีการแสดงความคิดเห็นที่ เป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าเพ่ิมให้แก่ 
ส่วนราชการในภาพรวมโดยครอบคลุมหน่วยรับตรวจเป็นส่วนใหญ่ 

 
  5. เกณฑ์การพิจารณาด้านการประเมินตนเอง 

ระดับคะแนน 1 มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเองเป็นระยะตามแบบฟอร์มที่
กรมบัญชีกลางกำหนด 

ระดับคะแนน 2 มีการเสนอรายงานการประเมินตนเองเป็นระยะให้ศึกษาธิการจังหวัดเห็นชอบ  
และแจ้งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด 

ระดับคะแนน 3 มีการประเมินตนเองสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงาน 
ระดับคะแนน 4 มีการนำข้อเสนอแนะ/แผนการปรับปรุงในรายงานการประเมินตนเอง

เป็นระยะไปพัฒนางานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ฯ  
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การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
  ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ภาครัฐกำหนดให้ หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ต้องทำการสำรวจความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในขณะเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ของ สำนักงาน กพร. กำหนดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ด้วยเหตุนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จึงต้องทำการสำรวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เสนอรายงานต่อศึกษาธิการจังหวัด แล้วส่งสำเนารายงานให้
กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  แบบสำรวจ ดังแนบ  ตัวอย่างการรายงานในภาคผนวก ข 
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- ตัวอย่าง - 
แบบสอบถาม  

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

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...................... 
 

คำชี้แจง 

 1. แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพ่ือสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการที่มี 
ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด................ 
เพ่ือนำผลสำรวจที่ได้ไปพัฒนา/ปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด............... ซึ่งคำตอบของท่านจะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาถึงปัจจัยด้านต่างๆ 
ในการพัฒนา /ปรับปรุงงาน  
  ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานที่รับการตรวจสอบ หรือให้คำปรึกษา
จากหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 2. โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับคำตอบของท่าน หรือเติมข้อความลงใน
ช่องว่าง โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 7 ส่วน ประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อหน่วยตรวจสอบภายใน 
 ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อกระบวนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 
 ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
 ส่วนที่ 5 ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกของการตรวจสอบภายใน 
 ส่วนที่ 6 ความพึงพอใจต่อคุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบ 
 ส่วนที่ 7 ความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการด้านต่างๆ 
 ส่วนที่ 8 ความคาดหวังต่อการให้บริการ 
 3. เมื่อท่านตอบแบบสอบถามฉบับนี้แล้ว กรุณาส่งทางไปรษณีย์ถึงหน่วยตรวจสอบภายใน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด........................................................เลขที่..........................................................................หรือทาง
โทรสารหมายเลข ............................................ภายในวันที่........................................................  

 จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดตอบแบบสอบถามนี้ตามความเป็นจริง คำตอบของ
ท่านจะไม่มีผลกระทบต่อท่านเป็นส่วนตัวและไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานของท่านแต่อย่างใด 

 
 ขอบพระคุณอย่างสูง 

       หนว่ยตรวจสอบภายใน              
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด................... 
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แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ของหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ..... 

ส่วนที ่1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตำแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม 

    ผู้บริหาร 

    หัวหน้างาน 

    ผู้ปฏิบัติงาน 

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

ส่วนที ่2  ความพึงพอใจในภาพรวมต่อหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด............ 

สิ่งท่ีประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
5 4 3 2 1 

1. ภาพลักษณ์ของหน่วยตรวจสอบภายใน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

      

2. ความพึงใจที่มีต่อสัมพันธภาพของหน่วย
ตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกับหน่วยรับตรวจ 

      

3. การมี มนุ ษยสั มพั นธ์ ในการติ ดต่ อ
ประสานงานกับหน่วยรับตรวจ 

      

4. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายในในช่องทางต่างๆ 

      

 
ส่วนที ่3  ความพึงพอใจต่อกระบวนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 

สิ่งท่ีประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
5 4 3 2 1 

1. ผู้ตรวจสอบมีการอธิบายขอบเขตและ
วัตถุประสงค์การตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน 

      

2. การตรวจสอบส่งผลกระทบต่อการทำงาน
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
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงและสำคัญ 

      

6. การมีส่วนร่วมในการช่วยหน่วยรับตรวจ
แก้ไขปัญหาให้การปฏิบัติงานมีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

      

7. การให้คำแนะนำ คำปรึกษา เกี่ยวกับเรื่อง
ที่ตรวจสอบ รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เหมาะสม 

      

8. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน 

      

 
ส่วนที ่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  ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกของการตรวจสอบภายใน 

สิ่งท่ีประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
5 4 3 2 1 

1. แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบที่
ผู้ตรวจสอบภายในใช้ในการปฏิบัติงาน
ครอบคลุม ครบถ้วน และชัดเจนตาม
ประเด็นที่เป็นความเสี่ยง 

      

2. มีช่องทางที่ง่ายต่อการติดต่อประสานงาน
การตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบภายใน 

      

 



 
204 

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 

      

 
ส่วนที ่7  การประเมินความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการด้านต่างๆ 
7.1 ความไม่พึงพอใจต่อกระบวนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 
............................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................. ............................................................. 
............................................................................................................................. ................................. 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง
..................................................................................................................................... ......................... 
......................................................................................................... ..................................................... 
............................................................................................................................. ................................. 

7.2 ความไม่พึงพอใจต่อผู้ตรวจสอบภายใน 
................................................................................................................................... ........................... 
....................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. ................................. 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง
...................................................................... ........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................. 
..................................................................................................................................... ......................... 
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7.3 ความไม่พึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก 
............................................................... ...............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................. 
.............................................................................................................................. ................................ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง
....................................................................... .......................................................................................  
............................................................................................................................. ................................. 
...................................................................................................................................... ........................ 
7.4 ความไม่พึงพอใจต่อคุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบ 
............................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................. ............................................................. 
............................................................................................................................. ................................. 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง
..................................................................................................................................... ......................... 
......................................................................................................... ..................................................... 
............................................................................................................................. ................................. 
 
ส่วนที ่8  ความคาดหวังต่อการให้บริการ 
................................................................................................................................... ........................... 
....................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. ................................. 
 
 
 

ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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- ตัวอย่าง - 
แบบสอบถาม 

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

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ......... 
 
คำชี้แจง 

 1. แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพ่ือสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพ่ือทราบว่าบุคลากรที่ได้รับข้อแนะนำ ข้อเสนอแนะ นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จะนำผลสำรวจที่ได้ไปพัฒนา/
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับบริการจากผู้รับตรวจ  เช่น ถ้าหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ศธจ. ตรวจสอบการเงิน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ครูหรือบุคลากรที่ใช้บริการของกลุ่มการเงิน 
เป็นต้น 
 2. โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับคำตอบของท่าน หรือเติมข้อความ 
ลงในช่องว่าง โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 การประเมินความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน 
 ส่วนที่ 3 การประเมินความไม่พึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ส่วนที่ 4 ความคาดหวังต่อการให้บริการ 
 3. เมื่อท่านตอบแบบสอบถามฉบับนี้แล้ว กรุณาส่งทางไปรษณีย์ถึงหน่วยตรวจสอบภายใน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด......................เลขที่..............................................หรือทางโทรสาร
หมายเลข...............................................ภายในวันที่.............................................  

 จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดตอบแบบสอบถามนี้ตามความเป็นจริง คำตอบของท่าน
จะไม่มีผลกระทบต่อท่านเป็นส่วนตัวและไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานของท่านแต่อย่างใด 

 
 ขอบพระคุณอย่างสูง 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด................ 
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แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ของหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด........... 
 

ส่วนที ่1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตำแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 คร ู

 บุคลากรทางการศึกษา 

ส่วนที ่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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ภาคผนวก ก 

รายชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
(5) 

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
สำนักงาน กศน. จังหวัด จำนวน 77 แห่ง 

สถาบัน กศน. ภาคจำนวน 5 แห่ง 
1. สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ(จังหวัดลำปาง) 
2. สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้(จังหวัดสงขลา) 
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(จังหวัดอุบลราชธานี) 
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ศูนย์วิทยาสตร์เพื่อการศึกษา จำนวน 16 แห่ง 
1. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี 
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น 
3. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาตรัง 
4. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
5. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครราชสีมา 
6. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครศรีธรรมราช 
7. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ 
8. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาลำปาง 
9. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาสระแก้ว 
10. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาสมุทรสาคร 
11. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษายะลา 
12. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาอุบลราชธานี 
13. ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด 
14. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาพิษณุโลก 
15. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครพนม 
16. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานราธิวาส 

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจำนวน 9 แห่ง 
1. ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรงพระคุณ” 
2. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
3. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย 
4. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร 
5. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี 
6. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร 
7. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว 
8. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์ 
9. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์ 

หมายเหตุ : ข้อมูลจากเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
(www.nfe.go.th)
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รายชื่อวิทยาลัยชุมชน 
จำนวน 20 แห่ง 

 
1. วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 2. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
3. วิทยาลัยชุมชนตาก 4. วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 
5. วิทยาลัยชุมชนแพร่ 6. วิทยาลัยชุมชนน่าน 
7. วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 8. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 
9. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 10. วิทยาลัยชุมชนตราด 
11. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 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 
จำนวน 57 แห่ง ประกอบด้วย 

 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 38 แห่ง 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 20. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 21. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 22. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 23. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 24. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
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. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 33. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 34. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
16. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 35. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
17. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 36. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
18. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 37. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
19. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 38. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 9 แห่ง 
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
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ประเภทของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ประเภทสถานศึกษา จำนวนสถานศึกษา (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 ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศกึษา 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ภาคผนวก ข 

ตัวอย่างรายงานในภาคผนวก 
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สารบัญ 

 หน้า 
 
บทที่  1 บทนำ 
 หลักการและเหตุผล 1 
 วัตถุประสงค์ของการสำรวจ 1 
 ขอบเขตของการสำรวจ 2 
 วิธีดำเนินการ 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 
 -  แบบสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความคาดหวังของผู้รับบริการ 18 
  ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
 - แบบสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 23 
  ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
  



 
บทที่ 1 
บทนำ 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาระบบราชการเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งในอันที่จะช่วยให้ระบบการบริหาร
ราชการมีประสิทธิภาพ  ซึ่งสังคมคาดหวังว่าภาคราชการจะเป็นกลไกสำคัญในการนำนโยบายไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุ้มค่า รวดเร็ว เป็นที่ยอมรับของประชาชน การ
พัฒนาระบบราชการจึงเป็นภารกิจสำคัญที่จะต้องดำเนินการให้เป็นรูปธรรมต่อเนื่องและจริงจัง 
ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของประชาชน โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
ในช่วงระยะปี พ.ศ. 2556 – 2561  จำนวน 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 ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ความไม่
พึงพอใจ และความคาดหวังต่อการให้บริการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือนำข้อมูล 
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ที่ได้จากการสำรวจไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการสำรวจ 
 1. เพ่ือสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความคาดหวังของผู้รับบริการต่อการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ในประเด็นหลัก 5 ด้าน  คือ 
ด้านภาพรวมต่อกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบภายใน ด้านเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านคุณภาพของ
รายงานผลการตรวจสอบ 
 2. เพ่ือสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ในประเด็นเรื่องผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานเมื่อได้รับ
ข้อแนะนำ/ข้อเสนอแนะจากกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 



 

 

 

(13) 

 3. เพ่ือสำรวจความไม่พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน คือ ด้านกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ด้านเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน และด้าน
คุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบ 
 4. เพ่ือสอบถามความคาดหวังต่อการให้บริการ เพ่ือพัฒนางานของกลุ่มตรวจสอบ
ภายในระดับกระทรวง 
3.  ขอบเขตของการสำรวจ 
 3.1 งานบริการที่สำรวจเป็นงานตามพันธกิจหลักของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับ
กระทรวง คือ  งานตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง  โดยเน้นการสำรวจความ
พึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความคาดหวังในภาพรวม 
 3.2 ประเด็นหลักท่ีทำการสำรวจ ประกอบด้วย 
  3.2.1 ผู้รับบริการ 
 • ความพึงพอใจ ในภาพรวมต่อกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
    • ความพึงพอใจ และความไม่ พึงพอใจ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 
    • ความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจ ด้านเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
    • ความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

    • ความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจ ต่อคุณภาพของรายงานผลการ
ตรวจสอบ 

    • ความคาดหวังต่อการให้บริการ 
  3.2.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    • ความคิดเห็นในผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
    • ความไม่พึงพอใจ ด้านกระบวนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 
    • ความไม่พึงพอใจ ด้านเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
    • ความไม่พึงพอใจ ต่อคุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบ 
    • ความคาดหวังต่อการให้บริการ 
 
4.  วิธีดำเนินการ 
 4.1 วิธีการสำรวจ 
  ในการสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความคาดหวัง ของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการให้บริการของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง  ใช้วิธีการสำรวจ
โดยจัดส่งแบบสอบถามให้ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 4.2 การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มผู้รับบริการ  ได้แก่  ผู้รับบริการของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
ตามพันธกิจ ได้แก่ ผู้บริหาร /หัวหน้างาน/ผู้ปฏิบัติงานด้านแผน/งบประมาณ 
  กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ได้แก่  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับ
กระทรวง ได้แก่ อาจารย์/บุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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 4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ 
 การสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความคาดหวัง ของผู้รับบริการ และ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการให้บริการของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ใช้แบบสอบถามความ 
พึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล  ดังนี้ 

 4.3.1 ผู้รับบริการ 
    ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ตำแหน่งของผู้ตอบ
แบบสอบถาม    
    ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านต่างๆ 5 ด้าน คือ ความพึง
พอใจในภาพรวมต่อกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน  ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  ความพึงพอใจต่อสิ่ง
อำนวยความสะดวกของการตรวจสอบภายใน  และความพึงพอใจต่อคุณภาพของรายงานผลการ
ตรวจสอบ 
    ส่วนที่ 3 ความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการด้านต่างๆ 4 ด้าน คือ ความไม่
พึงพอใจต่อกระบวนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน  ความไม่พึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
ความไม่พึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก  ความไม่พึงพอใจต่อคุณภาพของรายงานผลการ
ตรวจสอบ โดยเป็นคำถามปลายเปิด 
    ส่วนที่ 4 ความคาดหวังต่อการให้บริการ โดยเป็นคำถามปลายเปิด 

 4.3.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ตำแหน่งของผู้ตอบ
แบบสอบถาม     
    ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นในผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
    ส่วนที่  3 ความไม่พึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ด้าน
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ด้านเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน และด้านคุณภาพของ
รายงานผลการตรวจสอบ โดยเป็นคำถามปลายเปิด 
    ส่วนที่ 4 ความคาดหวังต่อการให้บริการ โดยเป็นคำถามปลายเปิด 
 4.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ดำเนินการจัดส่งแบบสอบถามให้แก่ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลังจากที่
คณะผู้ตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ดำเนินการตรวจสอบเชิงบูรณาการ 
ณ สถานที่ตั้งของหน่วยรับบริการ ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557 
 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนำมาลงรหัสและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์
โปรแกรมสำเร็จรูป หาค่าต่างๆ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation : SD) 
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  วิธีการประมวลผลความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านต่างๆ ได้กำหนดเกณฑ์ในการ
วัดตามระบบ Likert Scales แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยกำหนดช่วงคะแนน 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 ทำให้ทราบระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการ
ให้บริการของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ในด้านต่างๆ 
 5.2 ทำให้ทราบความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการ
ให้บริการของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ในด้านต่างๆ 
 5.3 นำข้อมูล ข้อคิดเห็น ความคาดหวัง ข้อเสนอแนะ ที่ได้จากการสำรวจไปพัฒนา
ปรับปรุง แก้ไข ให้การบริการดียิ่งขึ้น 
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บทที่ 2 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลผู้รับบริการ 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางท่ี  1  แสดงรายละเอียดตำแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตำแหน่ง 
ผู้รับบริการ 

จำนวน ร้อยละ 

ผู้บริหาร 7 30.43 

หัวหน้างาน 10 43.48 

ผู้ปฏิบัติงาน 6 26.09 

รวม 23 100.00 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้รับบริการที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 23 คน ส่วนใหญ่เป็นหัวหน้างาน 
จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 43.48 รองลงมาเป็นผู้บริหาร จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 30.43 
และผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 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.  ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก 
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 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกของการตรวจสอบภายใน 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) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกของการตรวจสอบภายใน 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) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นคำถาม 
โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก พบว่า การมีมนุษยสัมพันธ์ในการติดต่อประสานงาน
กับหน่วยรับตรวจ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( 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. การตรวจสอบส่งผลกระทบต่อการทำงาน 
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 
ที่มีความเสี่ยงและสำคัญ 

4.04 0.64 มาก 80.80 

6. การมีส่วนร่วมในการช่วยหน่วยรับตรวจแก้ไข
ปัญหาให้การปฏิบัติงานมีความครบถ้วนสมบูรณ์ 

3.96 0.64 มาก 79.20 

7. การให้คำแนะนา คำปรึกษา 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) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นคำถาม  
โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก 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  สุขุม  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) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นคำถาม  
โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก 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  แสดงรายละเอียดความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อสิ่งอำนวยความสะดวกของการตรวจสอบภายใน 
 

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 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกของ 
การตรวจสอบภายใน อยู่ในระดับมาก ( x = 4.20 คิดเป็นร้อยละ 84.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นคำถาม 
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) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นคำถาม  
โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ลำดับแรก 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 
จำนวน  
(คน) 

ร้อยละ 

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

 

 จากตารางที่ 8 พบว่า ผู้รับบริการมีความไม่พึงพอใจและข้อเสนอแนะต่อการให้บริการ
ของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ในด้านกระบวนการปฏิบัติงานการตรวจสอบ และด้าน 
สิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.35 
 

ส่วนที่  4  ความคาดหวังต่อการให้บริการของผู้รับบริการ 
 

1. เพ่ิมการอบรมด้านตรวจสอบกลยุทธ์ กับด้านสารสนเทศให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน  
ที่กำกับดูแล เพ่ือให้การตรวจสอบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2. คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบในการหาข้อสังเกต ข้อผิดพลาดเพ่ือแก้ไขปัญหา 
ได้ทันท่วงท ี

3. ควรมีการตรวจสอบปีละ 2 ครั้ง 
4. กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ควรจะเป็นพ่ีเลี้ยงให้กลุ่มตรวจสอบภายใน

ของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีอย่างนี้ต่อไป 
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2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางท่ี  9  แสดงรายละเอียดตำแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตำแหน่ง 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

จำนวน ร้อยละ 

อาจารย์ 1 4.35 

บุคลากรทางการศึกษา 22 95.65 

รวม 23 100.00 
 

 จากตารางที่ 9 พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 23 คน ส่วนใหญ่ 
เป็นบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 95.65 รองลงมาเป็นอาจารย์ จำนวน 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 
เป็นรายประเด็นคำถาม โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก 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. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสามารถให้คำแนะนำและบริการที่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ
การทำงานและก่อให้เกิดประสิทธิผล 
 2. ควรปรับการรายงานโดยแยกการรายงานให้เห็นเป็นภาพเฉพาะของแต่ละหน่วยรับตรวจ 
เพ่ือหน่วยรับตรวจจะได้ทราบข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะในส่วนของตนได้อย่างรวดเร็ว 
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บทที่ 3 

สรุปผลและแนวทางการพัฒนา 
 
 กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ได้ดำเนินการสำรวจสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ 
และความคาดหวัง ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ 
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ
ความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ความคาดหวัง ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่มีต่อการให้บริการของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง และนำผลที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุง 
และพัฒนาการบริการให้ดียิ่งข้ึน ซึ่งผลการสำรวจสรุปได้ ดังนี้ 
 1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
ในภาพรวม 5 ด้าน คือ ด้านภาพรวมของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ด้านกระบวนการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ด้านเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกของการ
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) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกของการตรวจสอบภายใน 
อยู่ในระดับมาก (= 4.20 คิดเป็นร้อยละ 83.91) และด้านกระบวนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 
อยู่ในระดับมาก ( x = 4.10 คิดเป็นร้อยละ 82.00) 
  เมื่อพิจารณาในรายละเอียดประเด็นที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ  
ด้านกระบวนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน พบว่า ประเด็นที่มีค่าคะแนนต่ำกว่า ร้อยละ 80  
มี 2 ประเด็น คือ การมีส่วนร่วมในการช่วยหน่วยรับตรวจแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน การให้คำแนะนำ 
คำปรึกษา เกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบ รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 
เหมาะสม ( x = 3.96 คิดเป็นร้อยละ 79.20) และการตรวจสอบส่งผลกระทบต่อการทำงานของบุคลากร
ในระดับที่เหมาะสม ( x = 3.83 คิดเป็นร้อยละ 76.60) เนื่องจากระยะเวลาที่ดำเนินการตรวจสอบมีจำกัด 
ทำให้ต้องขอความร่วมมือหน่วยรับตรวจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการตรวจสอบ ย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติงาน 
ประกอบกับในกรณีที่หน่วยงานต้องการรับบริการในหลายเรื่อง ผู้ตรวจสอบภายในจึงต้องเลือกเรื่องที่มี
ความสำคัญสูงสุดก่อนตามระยะเวลาที่มี 
 2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความคิดเห็น/ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( x = 3.98 คิดเป็นร้อยละ 79.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น
คำถาม โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก 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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  เมื่อพิจารณาจำแนกรายประเด็น สำหรับประเด็นที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
เฉพาะค่าคะแนนต่ำกว่า ร้อยละ 80 พบว่ามี 2 ประเด็น คือ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องแผนงานและงบประมาณเพ่ิมมากขึ้น ( x = 3.96 คิดเป็นร้อยละ 79.20) 
และหน่วยงานจะมีระบบการควบคุมด้านงบประมาณดีขึ้น ( x = 3.91 คิดเป็นร้อยละ 78.20)  เนื่องจาก
ระบวนการด้านงบประมาณเกี่ยวข้องกับการบริหาร หากผู้บริหารให้ความร่วมมือในการดำเนินการ
ด้านงบประมาณ ย่อมมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น และการที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจ
เพ่ิมมากข้ึน ไม่ถึงร้อยละ 80 อาจเป็นเพราะข้อจำกัดด้านระยะเวลาในการให้บริการ 
 3. ผู้ รับบริการมีความไม่ พึ งพอใจและและความคาดหวังต่อการให้ บริการของ 
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง  ดังนี้ 
 

ประเด็น แนวทางปรับปรุง 
ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ  
1. ขาดกระบวนการในการติดตาม - หน่วยงานมีกระบวนการติดตามตามมาตรฐาน 

การตรวจสอบอยู่แล้ว 
2 การเผยแพร่ข้อมูล/ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของ 
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงบางครั้ง 
ไม่สามารถเข้าค้นหา/สืบค้นข้อมูลได้ 

- เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านบุคลากร คือ ไม่มี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเว็บไซด์โดยตรงและ 
ไม่มีงบประมาณในการจัดจ้าง ทำให้บางครั้งเว็บไซต์
มีปัญหาไม่สามารถเข้าไปแก้ไขได้ทันท่วงที 

3. ขอบเขตการตรวจสอบในเรื่องที่กลุ่มตรวจสอบภายใน
ระดับกระทรวงให้ตรวจสอบ บางครั้งผู้ตรวจสอบ
ภายในของมหาวิทยาลัย ยังไม่มีความชำนาญ
เพียงพอในการตรวจสอบ ทำให้เกิดปัญหาในการ
จัดทำสรุปรายงานเมื่อตรวจสอบแล้วเสร็จ 

- หน่วยงานมีการจัดอบรมให้ความรู้กับผู้ตรวจสอบภายใน
เป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะในเรื่องที่ต้องการให้บูรณาการ
ตรวจสอบรว่มกัน 

ความคาดหวังของผู้รับบริการ  
1. ควรเพ่ิมการอบรมด้านตรวจสอบกลยุทธ์ และ
ด้านสารสนเทศให้แก่ผู้ตรวจสอบภายในที่กำกับดูแล 
เพ่ือให้การตรวจสอบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

- หน่วยงานมีการจัดอบรมให้ความรู้กับผู้ตรวจสอบภายใน
เป็นประจำทุกปี แต่เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร ทำให้ต้องจำกัดผู้เข้ารับการอบรม 
ไมส่ามารถอบรมได้ครอบคลุมผู้ตรวจสอบภายในทุกคน 

2. ควรให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบในการ
หาข้อสังเกต ข้อผิดพลาดเพ่ือแก้ไขปัญหาได้
ทันท่วงที 

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หน่วยงานกำหนดให้มี
การดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ตรวจสอบ
ภายใน ไว้ในแผนการตรวจสอบ 

3. ควรมีการตรวจสอบปีละ 2 ครั้ง 
 

- เนื่องจากหน่วยรับตรวจมีจำนวนมาก รวมทั้ง 
มีข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากรทำให้ 
ไม่สามารถเพ่ิมระยะเวลาการตรวจสอบได้ 

4. กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ควรจะเป็น
พ่ีเลี้ยงให้กลุ่มตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย
เป็นอย่างดีอย่างนี้ต่อไป 

- หน่วยงานดำเนนิการให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบข้อซักถาม 
และปัญหาแก่หน่วยงานในสังกัดในทุกช่องทาง เช่น 
โทรศัพท์ Fax  Facebook  E-mail และ Line 
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 4. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความไม่พึงพอใจและความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  ดังนี้ 
 

ประเด็น แนวทางปรับปรุง 
1. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสามารถให้คำแนะนำ
และบริการที่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน
และก่อให้เกิดประสิทธิผลในการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 

- เนื่องจากภารกิจของหน่วยงานเป็นการอบรม 
ให้ความรู้แก่ผู้ตรวจสอบภายในเท่านั้น ทำให้ไม่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณสำหรับอบรมผู้ปฏิบัติงาน แต่หน่วยงาน
รับเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานในสังกัด 
 

2. ควรปรับการรายงานโดยแยกการรายงานให้เห็น
เป็นภาพเฉพาะของแต่ละหน่วยรับตรวจ  
เพ่ือหน่วยรับตรวจจะได้ทราบข้อตรวจพบ 
และข้อเสนอแนะในส่วนของตนได้อย่างรวดเร็ว 

เนื่องจากสภาพปัญหาของแต่ละหน่วยรับตรวจ  
ส่วนใหญ่คล้ายคลึงกัน แต่ก็มีบางหน่วยงานที่มี
สภาพปัญหาที่แตกต่างออกไป ซึ่งเป็นสาระสำคัญ 
ที่ควรให้หน่วยรับตรวจอื่นทราบด้วย เพื่อจะได้นำ
ข้อเสนอแนะไปถือปฏิบัติกรณีเกิดปัญหาเดียวกันได้ 
ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายในได้สรุปประเด็นปัญหา
เฉพาะหน่วยรับตรวจให้หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน
ทราบข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะในระหว่าง
ดำเนินการตรวจสอบแล้ว 
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ภาคผนวก ค 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงคูม่ือ 
การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

319 ถนนราชด าเนินนอก  ดุสิต  กทม.  10300
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