U T Q - 55212: การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คานา
เอกสารหลักสูตรอบรมแบบ e-Training การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเป็น
หลักสูตรฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรและดาเนินการฝึกอบรมครู ข้าราชการพลเรือนและ
บุคลากรทางการศึกษาด้วยหลักสูตรฝึกอบรมแบบ e-Training สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน โดยความร่ ว มมื อ ของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและคณะครุ ศ าสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒ นาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ส อดคล้องกับความ
ต้องการขององค์กร โดยพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ โดยใช้
หลักสูตรและวิทยากรที่มีคุ ณภาพ เน้นการพัฒนาโดยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยีการสื่อสาร
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ในทุกที่ทุกเวลา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรอบรมแบบ e-Training การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในจะ
สามารถน าไปใช้ ใ ห้ เ กิด ประโยชน์ ต่ อการพั ฒ นาครู และบุ ค ลากรทางการศึก ษาตามเปู า หมายและ
วัตถุประสงค์ทกี่ าหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อยังประโยชน์ต่อระบบการศึกษาของประเทศไทยต่อไป
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สารบัญ
คานา
หลักสูตร “วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา”
รายละเอียดหลักสูตร
คาอธิบายรายวิชา
วัตถุประสงค์
สาระการอบรม
กิจกรรมการอบรม
สื่อประกอบการอบรม
การวัดผลและประเมินผลการอบรม
บรรณานุกรม
เค้าโครงเนื้อหา
ตอนที่ 1 การตรวจสอบทางการเงินบัญชี (Financial Audit)
ตอนที่ 2 การตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย
ตอนที่ 3 การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit)
ตอนที่ 4 การตรวจสอบการดาเนินงาน (Performance Audit)
ตอนที่ 5 การตรวจสอบพิเศษ (Special Audit)
ใบงานที่ 1
ใบงานที่ 2
ใบงานที่ 3
ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 5
แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียนหลักสูตร
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หลักสูตร
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
รหัส UTQ-55212
ชื่อหลักสูตรรายวิชา การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
วิทยากร
คณาจารย์สาขาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเนื้อหา
1. นางสาววีณา
2. ดร.พีระ
3. ดร.พิธาน
4. ศ.ดร.พฤทธิ์
5. รศ.ดร.สุกรี

อัครธรรม
รัตนวิจิตร
พื้นทอง
ศิริบรรณพิทักษ์
รอดโพธิ์ทอง
6. ผศ.ดร.ชญาพิมพ์

อุสาโห
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รายละเอียดหลักสูตร
คาอธิบายรายวิชา
มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับ การตรวจสอบทางการเงินบัญชี (Financial
Audit) การปฏิ บั ติตามระเบี ยบกฎหมาย (Compliance Audit) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน
(Operational Audit) การตรวจสอบการดาเนินงาน (Performance Audit) การตรวจสอบสารสนเทศ
การตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) ได้
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการตรวจสอบทาง
การเงินบัญชี (Financial Audit) ได้
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย (Compliance Audit) ได้
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับ การตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน (Operational Audit) ได้
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการตรวจสอบการ
ดาเนินงาน (Performance Audit) ได้
5. เพื่อให้ผู้เข้ารับ การอบรม มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับ การตรวจสอบ
สารสนเทศ การตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) ได้
สาระการอบรม
ตอนที่ 1 การตรวจสอบทางการเงินบัญชี (Financial Audit)
ตอนที่ 2 การตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย
ตอนที่ 3 การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit)
ตอนที่ 4 การตรวจสอบการดาเนินงาน (Performance Audit)
ตอนที่ 5 การตรวจสอบพิเศษ (Special Audit)
กิจกรรมการอบรม
1. ทาแบบทดสอบก่อนการอบรม
2. ศึกษาเนื้อหาสาระการอบรมจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3. ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากใบความรู้
4. สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้
5. ทาใบงาน/กิจกรรมที่กาหนด
6. แสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่สนใจ
7. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมกับวิทยากรประจาหลักสูตร
8. ทาแบบทดสอบหลังการอบรม
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สื่อประกอบการอบรม
1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
2. ใบความรู้
3. วีดิทัศน์
4. แหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
5. กระดานสนทนา (Web board)
6. ใบงาน
7. แบบทดสอบ
การวัดผลและประเมินผลการอบรม
วิธีการวัดผล
1. การทดสอบก่อนและหลังอบรม โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องได้คะแนนการทดสอบหลัง
เรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70
2. การเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ส่งงานตามใบงานที่กาหนด เข้าร่วมกิจกรรมบนกระดาน
สนทนา
บรรณานุกรม
1) พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
กรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2545
3) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551
4) แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
5) คู่มือการตรวจสอบภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
สาหรับผู้ตรวจสอบภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปีงบประมาณ 2549 และปีงบประมาณ 2551
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หลักสูตร UTQ-55212
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
เค้าโครงเนื้อหา
ตอนที่ 1 การตรวจสอบทางการเงินบัญชี (Financial Audit)
แนวคิด
การตรวจสอบทางการเงินบัญชี(Financial Audit)เป็นการตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล
และตัวเลขต่างๆทางการเงิน การบัญชีและรายงานการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแลปูองกันทรัพย์สิน และ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆว่ามีเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าข้อมูล ที่
บันทึกในบัญชี รายงาน ทะเบียน และเอกสารต่างๆถูกต้อง และสามารถสอบทานได้หรือเพียงพอที่จะปูองกัน
การรั่วไหล สูญหาย ของทรัพย์สินต่างๆได้
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการตรวจสอบทางการเงิน
บัญชี (Financial Audit) ได้

ตอนที่ 2 การตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย (Compliance Audit)
แนวคิด
การตรวจสอบการปฏิ บั ติ ตามระเบี ยบกฎหมาย (Compliance Audit) เป็ นการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานต่างๆของสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และสถานศึกษาว่าเป็นไปตาม
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามระเบียบกฎหมาย (Compliance Audit) ได้

ตอนที่ 3 การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit)
แนวคิด
การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit) เป็นการตรวจสอบเพื่อประเมินระบบการ
ควบคุมภายในและประเมินคุณภาพของการดาเนินงานของหน่วยงานต่างๆในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/
มัธยมศึกษา และสถานศึกษาเพื่อให้ความมั่นใจว่าแต่ละหน่วยงานมีการควบคุมภายในที่ดีและมีการปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
เพื่อ ให้ ผู้ เ ข้า รั บ การอบรม มีค วามรู้ ความเข้ าใจและสามารถอธิบ ายเกี่ ยวกับ การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน (Operational Audit) ได้
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ตอนที่ 4 การตรวจสอบการดาเนินงาน (Performance Audit)
แนวคิด
การตรวจสอบการดาเนินงาน (Performance Audit) เป็นการตรวจสอบผลการดาเนินงานตามแผนงาน
งานและโครงการของส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึกษา/มั ธยมศึ กษา และสถานศึกษา ให้ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์และเปูาหมายหรือหลักการที่กาหนด การตรวจสอบเน้นถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า
โดยต้องมีผลผลิตและผลลั พธ์เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย ซึ่งวัดจากตัว ชี้วัดที่เหมาะสม ทั้งนี้ต้อง
ค านึ ง ถึ ง ความเพี ย งพอ ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของกิ จ กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายใน
ประกอบด้วย
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรม มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจและสามารถอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ การตรวจสอบการ
ดาเนินงาน (Performance Audit) ได้

ตอนที่ 5 การตรวจสอบพิเศษ (Special Audit)
แนวคิด
การตรวจสอบพิเศษ (Special Audit)หมายถึง การตรวจสอบในกรณีที่ได้รับมอบหมายจากฝุาย
บริหาร หรือกรณีที่มีการทุจริตหรือการกระทาที่ส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า
จะมีการกระทาที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจะดาเนินการตรวจสอบเพื่อ
ค้นหาสาเหตุ ข้อเท็จจริง ผลเสียหายหรือผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการปูองกัน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการตรวจสอบสารสนเทศ
การตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) ได้
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ตอนที่ 1 การตรวจสอบทางการเงินบัญชี (Financial Audit)
การตรวจสอบทางการเงิ น เริ่ ม ที่ จ ะให้ ค วามส าคั ญ และเวลาลดลงในธุ ร กรรมที่ เ ป็ น งาน
ประจาวัน ซึ่งมักจะมีระบบการควบคุมภายในที่กากับดูแลอยู่แล้วและให้ความสาคัญกับงานที่ไม่ใช่
งานประจาวันมากขึ้น รวมทั้ง
- การประมาณการในรายการบางรายการเพื่อบันทึกบัญชี
- การตีค่าหรือกาหนดมูลค่าซึ่งอาจจะทาได้หลายวิธี
- รายการค้างรับ ค้างจ่าย และรายการที่เกี่ยวข้องเจ้าหนี้บางประเภท
- รายการที่ดาเนินการแทนผู้อื่นที่ไม่ใช่ธุรกรรมที่มีกิจการเป็นคู่ค้าโดยตรง
แนวคิดพื้นฐานของการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบงบการเงินต้องอาศัยความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานที่สาคัญ 3 ประการ ได้แก่
- แนวคิด Materiality ความเป็นรูปธรรมที่มีนัยสาคัญ
- แนวคิด Audit Risk ความเสี่ยงของการตรวจสอบ
- แนวคิด Evidence เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบ
แนวคิด Materiality
สิ่งที่เป็นรูปธรรมที่มีนัยสาคัญ ที่สาคัญที่ผู่ตรวจสอบมักคานึงถึงคือรายการทางการเงินที่ผิด
(Misstatement) ในงบการเงินซึ่งอาจจะนาไปสู่ความเข้าใจที่ผิดและ/หรือการตัดสินใจที่ผิดไปโดยผู้ที่
ใช้ข้อมูลจากงบการเงินโดยผู้ตรวจสอบจะต้องหาให้ได้ว่าขนาดของความผิดพลาดของรายการทางการ
เงินขนาดไหนที่จะเริ่มมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ใช้ข้อมูลจากงบการเงิน
โดยทั่วไปผู้ตรวจสอบมักจะใช้ความผิดพลาดจากหลักทางบัญชีเป็นจุดเริ่มต้นของการกาหนด
ขนาดหรือจานวนเงิน ที่ถือว่าเป็น การระบุผลการตรวจสอบความเป็นรูปธรรมที่มีนัยสาคัญ ซึ่ง
หมายความว่าอาจจะมีความสัมพันธ์กันของความเป็นรูปธรรมที่มีนัยสาคัญตามหลักบัญชีกับตาม
หลั ก การตรวจสอบและโดยทั่ว ไปการยอมรั บได้ ในความผิ ดพลาดของรายการทางการเงิน ของผู้
ตรวจสอบควรจะน้อยกว่าหลักทางบัญชีเพราะการตรวจสอบใช้หลักของความระมัดระวังไว้ก่อน
แนวคิดของ Audit Risk
ความเสี่ยงของการตรวจสอบคือความเสี่ยงที่ผู้ตรวจสอบแสดงความเห็นการตรวจสอบที่ไม่
เหมาะสมเมื่องบการเงินมีความผิดพลาดของรายการทางการเงินเกิดขึ้นทั้งนี้เนื่องจากผู้ตรวจสอบไม่
อาจจะให้หลักประกันหรือการรับประกันเต็มที่ได้ว่าไม่มีความผิดพลาดของรายการทางการเงินอีกแล้ว
หรือความผิดพลาดได้ค้นพบหมดสิ้นแล้ว เพียงแต่พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลหรืออนุมานว่าไม่
น่าจะมีความผิดพลาดของรายการทางการเงินกรณีนี้จึงมีความเสี่ยงว่าอาจจะมีโอกาสที่กระบวนการ
ตรวจสอบไม่พบรายการทางการเงินที่ผิดพลาดบางรายการซึ่งผู้ตรวจจะต้องหาว่าระดับความเสี่ยงใน
เกณฑ์ไหนที่ยอมรับได้ในการตรวจสอบทางการเงินนั้น ๆงานการตรวจสอบจึงครอบคลุมไปถึงการ
ควบคุมระดับของความเสี่ยงของการตรวจสอบด้วยการกาหนดกิจกรรมควบคุมระหว่างการดาเนินการ
ตรวจสอบให้พอเพียงหากกิจกรรมการควบคุมที่ว่านี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลความเสี่ยงก็จะลดลงไป
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ได้มากเท่านั้นซึ่งจะทาให้มีโอกาสจะเกิดความผิดพลาดของรายการทางการเงินลดลงและ/หรือโอกาส
จะเกิดรายงานทางการเงินที่ไม่เหมาะสมก็จะลดลงตามไปด้วย
แนวคิดของ Evidence
การที่ผู้ตรวจสอบจะสามารถก้าวไปถึงจุดของการแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินจะต้องผ่าน
กระบวนการของการประเมินเอกสารหลักฐานอย่างเพียงพอก่อนเอกสารหลักฐานที่จะประกอบการ
ตรวจสอบงบการเงินก็คือ หลักฐานของการบันทึกบัญชีและเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี
ในการดาเนินงานตรวจสอบผู้ตรวจสอบจะจัดโปรแกรมการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารหลักฐาน
เกี่ย วกับ การจั ดทางบการเงิน ของฝุ ายบริห ารซึ่งหากรวบรวมได้เพียงพอก็จะสามารถสรุปผลการ
ตรวจสอบและออกรายงานการตรวจสอบได้ โดยการประเมินเอกสารหลั กฐานจะดาเนิ นการ 2
ประเด็น
- Relevance หมายถึงเอกสารหลักฐานนั้นมีความเกี่ยวพันและสัมพันธ์กับประเด็นของ
วัตถุประสงค์ที่กาลังตรวจสอบหรือไม่ หากไม่เกี่ยวข้องกันก็ใช้เป็นเอกสารหลักฐานไม่ได้
- Reliability หมายถึงการวินิจฉัยเอกสารหลักฐานว่า น่าเชื่ อถือได้ น่าจะเป็นจริงหรือไม่ซึ่ง
อาจจะมาจากแหล่งอ้างอิง ความเห็นจากภายนอกองค์กรด้วยเพื่อดูว่าประเด็นจากผู้ที่เป็นอิสระไม่มี
ส่วนได้ส่วนเสียเป็นอย่างไร
จุ ด เสี่ ย งของการตรวจสอบประเด็ น ของเอกสารหลั ก ฐานคื อ ข้ อ จ ากั ด ของเวลาในการ
ดาเนินงานตรวจสอบและงบประมาณการตรวจสอบที่ จากัดทาให้การค้นหาข้อเท็จจริงทาได้ในระดับ
หนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่คือการสุ่มตัวอย่างขึ้นมาตรวจสอบแทนที่จะตรวจสอบ 100% ของทุกรายการ
พื้นฐานของแนวคิดการตรวจสอบงบการเงิน
งานตรวจสอบภายในควรจะทาแผนการตรวจสอลและดาเนินงานตรวจสอบเพื่อจะลดหรือ
จากัดความเสี่ยงของการตรวจสอบให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
กระบวนการตรวจสอบทั้งหมดมักจะประกอบด้วย
ขั้น ตอนที่ 1 บทสรุป เกี่ย วกับความเข้าใจและการได้มาซึ่งการดาเนินงานของกิจการและ
สภาพแวดล้อมการดาเนินงาน และการควบคุมภายในที่ใช้อยู่
ขั้ น ตอนที่ 2 บทสรุ ป การระบุ ค วามเสี่ ย งที่ อ าจจะมี ผ ลกระทบต่ อ ความผิ ด พลาดอย่ า งมี
นัยสาคัญในงบการเงิน
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินแนวทางการจัดการ การโต้ตอบความเสี่ยง และเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง
ขั้ น ตอนที่ 4 การเข้ า ถึ ง เพื่ อ ตรวจสอบความเสี่ ย งของความผิ ด พลาดในงบการเงิ น ที่ มี
นัยสาคัญเพีอกาหนดกระบวนการตรวจสอบและกิจกรรมการตรวจสอบที่จาเป็นโดยอิงบนฐานของ
แนวโน้มความเสี่ยง
การตระหนักในความสาคัญของการตรวจสอบภายในในกิจการต่าง ๆทาให้งานตรวจสอบ
ภายในเกิดการปรับปรุงและยกระดับการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นตามลาดับจากที่ทาตามข้อกาหนดของ
ตนเองเป็ น การตรวจสอบที่ อิ ง ตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ทั่ ว ไป ( Generally
Accepted Auditing Standards) มากขึ้น
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มาตรฐานการตรวจสอบ (Auditing Standards GAAS) เป็นข้อกาหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการวัด
และประเมินคุณภาพของผลดาเนินงานของงานตรวจสอบภายใน (Auditor’s performance) ซึ่งเป็น
มาตรฐานที่ออกมาใช้แล้วกว่า 30 ปีและมีการแก้ไขปรับปรุงมาตามลาดับเพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการตรวจสอบภายใน โดยมาตรฐาน GAAS ที่ว่านี้มีองค์ประกอบหลัก
3 ส่วนคือ
1. General Standards มาตรฐานทั่วไป
2. Examination Standards มาตรฐานการตรวจสอบ
3. Reporting Standards มาตรฐานระบบรายงาน
1. มาตรฐานทัว่ ไป (General Standards)
มาตรฐานทั่วไปให้ความสาคัญกับคุณสมบัติความพร้อมในการปฏิบัติงานตรวจสอบของผู้
ตรวจสอบ ซึ่งระบุไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ตรวจสอบจะต้องผ่านการอบรมอย่างเพียงพอและต้องมีองค์
ความรู้ที่จาเป็นเพื่อการปฏิบัติงาน ไม่ว่าเป็นการศึกษาในระบบการศึกษาต่อเนื่ อง การอบรมในระดับ
ที่สูงขึ้น และการเสริมสร้างประสบการณ์รวมทั้งการมีความรู้ทันกับการประกาศด้านมาตรฐานทาง
บัญชีและมาตรฐานการตรวจสอบใหม่รวมทั้งรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่จะกระทบต่อ
วิชาชีพการตรวจสอบ Due Care หรือการที่แผนการตรวจสอบและผลการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
หน้าที่สามารถสะท้อนถึงความมีทักษะที่พึงมีเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ ครอบคลุม รอบคอบ ระมัดระวังมีเหตุมี
ผล และใช้วิจารณญาณได้อย่างดีและเป็นที่ยอมรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการออกตรวจสอบ
ภาคสนามจริงและการจัดทารายงานผลที่เป็นมูลค่าเพิ่มแก่กิจการและการมีทั ศนคติและยึดมั่นในการ
ให้ ความเห็ น อย่ างอิ ส ระปราศจากการชั กจู งหรื อการกดดั นของผู้ ใ ดโดยใช้วั ต ถุป ระสงค์ ของการ
ตรวจสอบเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและเปูาหมายของการตรวจสอบภายในซึ่งความเป็นอิสระในที่นี้ไม่ใช่
เพียงการเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระแยกต่างหากแต่ต้องไม่กระทาการใด ๆ ที่ อาจจะกระทบต่อความ
เป็นอิสระ
บทสรุปสาคัญของมาตรฐานทั่วไป ได้แก่
- การชี้แจงให้ฝุายบริหารได้ตระหนักเข้าใจและยอมรับในความรับผิดชอบของตนในฐานะ
ของผู้บริหารที่เป็นเรื่องของการบริหารจัดการและการตัดสินใจทางธุรกิจและการดาเนินงานรวมทั้งผล
ของการดาเนินงานของกิจการ
- การตรวจสอบทาให้เห็นความมั่นใจในการประกันคุณภาพงานตรวจสอบและความเอาใจใส่
ต่อผลงานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยเฉพาะการให้ความเห็นอย่างอิสระ
- การกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เหมาะสมในการประเมิน ประเด็น กิจกรรม โครงการที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
- การให้ความเห็นโดยดุลยพินิจเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทาเพราะอาจจะผิดพลาดจากการเอาไปใช้
ประโยชน์ของผู้ใช้งานรายงานการตรวจสอบประกอบการตัดสินใจ
2. มาตรฐานการตรวจสอบ (Examination Standards)
ในการด าเนิ น งานตรวจสอบภายใจผู้ ต รวจสอบควรพิจ ารณาแนวคิด ของประเด็น ที่เ ป็ น
สาระสาคัญและประเด็นของความเสี่ยงที่กระทบต่อผลสาเร็จของการดาเนินกิจการเป็นหลักควบคู่กับ
การมีเอกสารหลั กฐานประกอบการประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อให้ มีข้อมูล อ้างอิงที่มีความ
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สมเหตุสมผล เชื่อถือได้ ยอมรับได้เท่านั้น ก่อนที่จะทาการตัดสินใจให้ความเห็นในรายงานผลการ
ตรวจสอบทุกประเด็น
3. มาตรฐานระบบรายงาน (Reporting Standards)
มาตรฐานของระบบรายงานเป็นแนวพึงปฏิบัติและข้อกาหนดขั้นต่าที่ควรใช้ประกอบเป็น
องค์ประกอบของการจัดทารายงานผลการตรวจสอบภายในแต่ละครั้ง
องค์ประกอบขั้นต่าของระบบรายงานการตรวจสอบภายใน ได้แก่
- การระบุจุดประสงค์ของรายงานว่าเพื่อนาเสนอให้แก่ใคร
- การอธิบายวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ประเด็นที่ตรวจสอบและกรอบเวลาที่จะใช้ใน
การตรวจสอบ
- คาอธิบายความรับผิดชอบ หน้าที่และบทบาทในด้านการกากับ การบริหารจัดการ และการ
ดาเนินงานในกิจการที่เป็นส่วนของฝุายบริหาร
- การระบุมาตรฐานการตรวจสอบที่ใช้เป็นกรอบแนวทางอ้างอิงในการจัดกิจกรรมการ
ตรวจสอบ
- การอธิบายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขหลักที่จะนาไปใช้ในการประเมินผลประเด็นที่ตรวจสอบ
- บทสรุปที่ได้จากการประเมินประเด็นที่ตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต ประเด็นที่ควรมี
การปรับปรุง พร้อมเหตุผลความจาเป็น
- วันที่จัดทารายงานการให้คาชี้แจงเพิ่มเติมในกรณีที่มีสถานการณ์หรือเหตุการณ์พิเศษ
นอกเหนือจากเหตุการณ์ปกติทั่วไป อาจจะแยกออกมาระบุไว้ต่างหากในรายงานได้แก่
- ประเด็นที่ยังไม่สามารถเชื่อถือได้ในเอกสารหลักฐานหรือขาดเอกสารหลักฐานประกอบใน
การประเมินประเด็นนั้น ๆได้ด้วยความมั่นใจตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้
- ประเด็นที่ปฏิบัติไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้
- สรุปประเด็นที่การดาเนินงานของฝุายบริหารยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปที่
มีการใช้กันอยู่ หรือเอกสารหลักฐานใดที่ยอมรับไม่ได้เชื่อถือไม่ได้
4. การตรวจสอบทางการเงิน
ผู้ตรวจสอบทางการเงินจะต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน
ของประเด็น ที่ตรวจสอบ สามารถวิ เคราะห์ และประเมินระดับความเสี่ ยงทางการเงิ นในด้า น
ความสาเร็จของผลประกอบการและในด้านความมั่นคงของกิจการและสภาพที่ไม่มีปัญหาทางการเงิ น
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
4.1 สถานะทางการเงินและรายงานทางการเงิน
รายงานทางการเงินเป็นเอกสารที่จัดทาและรับรองโดยฝุายบริหารเพื่อยืนยันเกี่ยวกับการ
บันทึกรายการธุรกรรมต่าง ๆที่ได้เกิดขึ้นในกิจการในระยะที่ผ่านมา และพันธะผูกพันที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต
การยืนยันและการรับรองของฝุายบริหารต่อรายงานทางการเงินจึงควรจะประกอบด้วย
- ความมีอยู่ ตัวตน (Existence) ของสินทรัพย์และหนี้สินในงบดุล
- การเกิดจริงและกระทาการจริง (Occurrence) ของรายได้และรายจ่าย
- ความครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness)
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- ความเป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์ในการครอบครองทีค่ครบถ้วนสมบูรณ์ (Ownership)
- มูลค่าหรือราคาประเมินที่เป็นไปตามความจริง ๆ (Valuation) ของรายการสินทรัพย์และ
หนี้สิน
- ขนาดและจานวนหรือปริมาณหรือระดับราคาที่ถูกต้องของรายการรายได้และรายจ่าย
- การนาเสนอในรูปแบบของจานวนเงินรายการและหมายเหตุประกอบที่เป็นคาอธิบายหรือ
คาชี้แจง
ประเด็น
1.ความมีอยู่ตัวตน(Existence)
2.การเกิดจริงและกระทาการ
จริง (Occurance)
3.ความครบถ้วน สมบูรณ์
(Completeness)
4.ความเป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์ในการ
ครอบครอง(Ownership)
5.ขนาด ปริมาณ ราคา
(Measurement)
6.มูลค่าหรือราคา
ประเมิน (Valuation)
7.การนาเสนอในรูปแบบของจานวน
เงิน รายการ

รายละเอียดของการยืนยันและรับรอง
สินทรัพย์และหนีส้ ินมีอยู่ มีตัวตนครบถ้วน ณ วันที่ระบุในงบการเงิน
รายได้และรายจ่ายที่ได้บันทึกเป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริง ณ วันที่ระบุในงบ
การเงิน
ไม่มีกรณีทสี่ ินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ รายจ่าย ที่ไม่ถูกนามาบันทึกรายการ
ไว้ในงบการเงิน
สินทรัพย์เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ และหนีส้ ินเป็นภาระผูกพันจริงของกิจการ
ณ วันที่ระบุในงบการเงิน
รายรับและรายจ่าย ได้กาหนดมูลค่าหรือทาการประเมินอย่างเหมาะสมและ
ได้จัดสรรไว้ในงบการเงินในรอบปีบัญชีที่ถูกต้อง
สินทรัพย์และหนีส้ ินได้กาหนดมูลค่าอย่างเหมาะสม
จานวนเงินที่แสดงในงบการเงิน เป็นรูปแบบที่เหมาะสมในการนาเสนอ และ
เหมาะสมในการเปิดเผยแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรองรายการงบการเงินกับการตรวจสอบ
ขั้นที่ 1 เงื่อนไขที่ต้องเกิดก่อนที่จะเริ่มงานการตรวจสอบทางการเงินคือการรับรองและ
ยื น ยั น รายการทุกรายการที่ บั น ทึกในงบการเงินอย่างครบถ้ว นในประเด็นตามที่ได้ ระบุมาแล้ ว –
ประเด็นจากฝุายบริหาร
ขั้นที่ 2 งานตรวจสอบจะพัฒนา ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ โดยอิงอยู่
บนข้อมูลที่ผ่านการรับรองและยืนยันทุกรายการจากฝุายบริหาร
ขั้นที่ 3 งานตรวจสอบจะทาการกาหนดขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อทดสอบและสอบทาน
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ขั้นที่ 4 การรวบรวมหลักฐาน หลักฐานประกอบการตรวจสอบเพื่อประกอบการรับรอง
และยืนยันงบการเงินจากฝุายบริหาร
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สิ่งที่สาคัญคือการกาหนดขอบเขตของการตรวจสอบและวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบทาง
การเงินในขั้นตอนที่ 2 เป็นงานที่ต้องมีการดาเนินการอย่างรอบคอบ ระมัดระวังเพื่อให้งานการ
ตรวจสอบออกมาอย่างมีคุณค่าแก่องค์กร
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบทางการเงินประกอบด้วย
องค์ประกอบที่ 1 ความเที่ยงและคงเส้นคงวา (Validity)
องค์ประกอบที่ 2 ความครบถ้วน สมบูรณ์ (Completeness)
องค์ประกอบที่ 3 การตัดตอนรายการถูกต้อง (Cutoff)
องค์ประกอบที่ 4 ความเป็นเจ้าของ มีกรรมสิทธิ์ครอบครอง (Ownership)
องค์ประกอบที่ 5 ความถูกต้อง (Accuracy)
องค์ประกอบที่ 6 การระบุมูลค่าที่ถูกต้องเหมาะสม (Valuation)
องค์ประกอบที่ 7 การแจกแจงประเภทรายการ (Classification)
องค์ประกอบที่ 8 การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน (Disclosure)
ผู้ตรวจสอบกับบทบาทผู้เชี่ยวชาญ
การจะตรวจสอบทางการเงินได้ผู้ตรวจสอบจะต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับลักษณะธุรกิจรูปแบบ
การดาเนิ น งานและธรรมชาติของธุรกิ จของกิจการ เพื่อที่จะได้ ส ามารถตัดสิ นหรือประเมินได้ว่ า
รายงานทางการเงินนั้นมีความเที่ยงตรงและคงเส้นคงวาหรือไม่
วัตถุประสงค์
1. ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และ
สถานศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบ แนวปฏิบัติ ข้อกาหนดต่าง ๆ หรือการควบคุมการใช้จ่ายเงินให้
ถูกต้อง เหมาะสม
2. ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง เป็นปัจจุบันของการบันทึกรายการทางบัญชีและรายงาน
ทางการเงิน
3. สอบทานความเพียงพอ เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในด้านการเงินการบัญชี
ขอบเขตของงาน
ตรวจสอบระบบการเงินการบัญชีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
และสถานศึกษา ในด้านการบริหารการเงิน การรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดทาบัญชี การรายงานทาง
การเงิน ว่าถูกต้องครบถ้ว น เป็นปัจจุบัน และการควบคุมทางการเงิน มีความเพียงพอ เหมาะสม
เชื่อถือได้และมีความโปร่งใส
คาจากัดความ
การตรวจสอบการเงินการบัญชี เป็นการตรวจสอบที่มุ่งจะพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ทางการเงินการบัญชีว่า เอกสารประกอบรายการทางการเงินและการบัญชี รายการที่บันทึกและ
รายงานที่ปรากฏถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน โปร่งใสและสมเหตุสมผลและมั่นใจได้ว่าการควบคุม
ทางการเงินที่มีอยู่ในระบบการเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน การจ่ายเงินการนาส่ง / นาฝาก และการเก็บ
รักษาเงินมีความเหมาะสมเพียงพอที่จะทาให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษาวิเคราะห์ ระเบียบ กฎหมาย ทางการเงินการบัญชี และข้อมูลทั่วไปของกิจกรรม
ตามแผนการตรวจสอบประจาปี (Audit Plan) เพื่อนามาจัดทาแผนการปฏิบัติงาน(Engagement
Plan) ที่มีการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น นามากาหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบ และขอบเขตการ
ตรวจสอบ
2. กาหนดประเด็นการตรวจสอบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การตรวจพร้อมจัดทาแนวทาง
การตรวจสอบ (Audit Program) ระบบการเงินการบัญชี และการสอบทานการควบคุมภายใน
3. จัดทาเครื่องมือ กระดาษทาการตรวจสอบ เพื่อเก็บข้อมูล
4. ดาเนินการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) โดยสอบทาน
การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุดังนี้
- ระบบการเงิน เช่น การตรวจสอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การรับ และนาส่งเงิน
ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายกาหนด
- ระบบบัญชี เช่น การตรวจสอบระบบบัญชี และการรายงานทางการเงินว่าถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน
- การสอบทานการควบคุมภายใน เช่น การสอบทานระบบงานการเงิน การบัญชี เพื่อให้
มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมและลดความเสี่ยง
1) วิเคราะห์และสรุปผลการตรวจสอบ
2) จัดทารายงานผลการตรวจสอบ (Audit Report) พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปรับปรุง
รายงานต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
3) แจ้งหน่วยรับตรวจทราบผลการตรวจสอบและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยให้แจ้งผลการ
ดาเนินการแก้ไขภายในกาหนดเวลา
4) ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ (Audit Follow up) และวิเคราะห์สรุปผล
การแก้ไข ว่าเป็นไปตามข้อเสนอแนะเพียงใด
5) รายงานผลเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
ให้ทราบผลการแก้ไข หรือพิจารณาสั่งการเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี
6) ผลการแก้ไขที่เห็ นว่าเสร็จสิ้น ให้รวบรวมเก็บเป็นข้อมูลสารสนเทศ แบบฟอร์มที่ใช้
กระดาษทาการ ตรวจสอบประเภทต่างๆ
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สรุป
การตรวจสอบทางการเงินบัญชี (Financial Audit) เป็นการตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้
ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางการเงิน การบัญชีและรายงานการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแล
ปูองกันทรัพย์สิน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ ว่ามี
เพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่บันทึกในบัญชี รายงาน ทะเบียน และเอกสารต่างๆถูกต้อง และ
สามารถสอบทานได้หรือเพียงพอที่จะปูองกันการรั่วไหล สูญหาย ของทรัพย์สินต่างๆได้ เกิดขึ้นใน
ห้ อ งเรี ย น สถานศึ ก ษา ชุ ม ชน และสั ง คม และสามารถใช้ ภ าษาด้ ว ยการพู ด และเขี ย น ตาม
สถานการณ์ที่กาหนด
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 1แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 1
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ตอนที่ 2 การตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย
(Compliance Audit)
ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการพ.ศ. 2542
โดยที่ลักษณะงานและขอบเขตงานตรวจสอบภายในมีพัฒนาการไปจากเดิมมากเป็นผลให้
ระเบียบที่ใช้บังคับไม่ครอบคลุมสาระสาคัญของงานตรวจสอบภายในและไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่
ควรจะเป็นเพื่อให้เป็นไปตามความในข้อ 69 แห่งระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลังของ
ส่วนราชการพ.ศ.2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกระทรวงการคลังจึงกาหนดระเบียบการตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1.ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2542"
ข้อ 2.ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2543 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการพ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2536 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2537
บรรดาระเบียบข้อบังคับและคาสั่งอื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
"การตรวจสอบภายใน" หมายถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนงานที่เกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณการบริหารการเงินการบริหารพัสดุและทรัพย์สินการบริหารงานด้านอื่นๆตลอดจนการ
ตรวจสอบบัญชีการวิเคราะห์ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในของส่วน
ราชการรวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
"ส่วนราชการ" หมายถึงกระทรวงทบวงกรมสานักงานหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐทั้งใน
ส่วนกลางส่วนภูมิภาคหรือต่างประเทศแต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น
“หัวหน้าส่วนราชการ”
- ในส่วนกลางหมายถึงปลัดกระทรวงปลัดทบวงอธิบดีหรือหัวหน้าของส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม
- ในส่วนภูมิภาคหมายถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
"ผู้ตรวจสอบภายใน" หมายถึงผู้ตรวจสอบภายในระดับกรมและผู้ตรวจสอบภายในระดับ
กระทรวง
"ผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม" หมายถึงผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการระดับกรมผู้
ตรวจสอบภายในของสานักงานปลัดกระทรวงสานักงานปลัดทบวงหรือผู้ตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมและผู้ตรวจสอบภายในของจังหวัด
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"ผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง" หมายถึงผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบภายใน
ระดับกระทรวงหรื อทบวงและขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงหรือปลั ดทบวงโดยปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในเฉพาะที่ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวงและ / หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
และให้ทาหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบด้วย
"คณะกรรมการตรวจสอบ" หมายถึงคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีให้มี
หน้าที่กากับดูแลการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
"หน่วยรับตรวจ" หมายถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
ข้อ 5. ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด 1
ความทั่วไป
ข้อ 6. ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ก.พ.กาหนดและ
คุณสมบัติอื่นๆตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
ในกรณีที่ส่วนราชการใดมีผู้ตรวจสอบภายในมากกว่า 1 คนให้หัวหน้าส่วนราชการ
แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในคนหนึ่งเป็นหัวหน้าควบคุมการปฏิบัติงานรวมทั้งให้มีอานาจในการอนุญาต
หรื อ ให้ ค วามเห็ น ในฐานะผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเกี่ ย วกั บ การลาตามระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการลาของส านั ก
นายกรั ฐ มนตรี และรับ รองการใช้สิ ทธิขอรับเงินสวัส ดิการและค่าตอบแทนตามกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับหรือคาสั่งใดที่กาหนดให้เป็นอานาจของผู้อานวยการกองหัวหน้ากองหรือผู้ ดารงตาแหน่ง
เทียบเท่า
ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางมาปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในหั วหน้ าส่ วนราชการจะแต่งตั้งผู้ ที่เหมาะสมจากส่ วนราชการอื่นให้ ปฏิบัติหน้าที่
ตรวจสอบภายในในส่วนราชการนั้นหรือจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกก็ได้
ข้อ 7. ให้ผู้ตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการไม่อาจมอบ
อานาจในการปกครองบังคับบัญชาและดูแลงานของผู้ตรวจสอบภายในให้ผู้อื่นได้
ข้อ 8. หั ว หน้ าส่ วนราชการจะพิจารณาสั่ งการให้ผู้ ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอื่น
นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบที่อนุมั ติแล้วได้ตามควรแก่กรณีทั้งนี้งานดังกล่าวต้องเป็นงานใน
หน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในและต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบหรือ
งานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบอีกทั้งไม่ใช่งานที่มีลักษณะเป็นงานประจาหรืองาน
ตรวจก่อนจ่าย
ข้อ 9. ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระทั้งในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น
ในการตรวจสอบและมิให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัด
อันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น
ข้อ 10. ให้ผู้ตรวจสอบภายในระดับกรมรับผิดชอบตรวจสอบหน่วยรับตรวจดังต่อไปนี้
(1) ผู้ตรวจสอบภายในในส่วนกลางรับผิดชอบตรวจสอบราชการบริหารส่วนกลางที่
มีสานักงานตั้งอยู่ในส่วนกลางส่วนภูมิภาคหรือต่างประเทศ
(2) ผู้ตรวจสอบภายในของจังหวัดรับผิดชอบตรวจสอบราชการบริหารส่วนภูมิภาค
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ในกรณีที่ส่วนราชการในส่วนกลางมีหน่วยงานในสังกั ดตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคหัวหน้า
ส่วนราชการในส่วนกลางอาจมอบอานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดาเนินการแทนตามระเบียบว่าด้วย
การบริหารงบประมาณระเบียบว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดินระเบียบว่าด้วยการพัสดุระเบียบ
เกี่ยวกับการเงินหรือระเบียบอื่นๆของทางราชการโดยให้ผู้ตรวจสอบภายในตาม (2) เป็นผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบเฉพาะในส่วนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับมอบอานาจให้ดาเนินการแทน
ข้อ 11. ให้ผู้ตรวจสอบภายในระดับกรมและระดับกระทรวงประสานงานและปฏิบัติงาน
ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้การตรวจสอบภายในของส่วนราชการมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
หมวด 2
ผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม
ข้อ 12. ให้ผู้ตรวจสอบภายในระดับกรมมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
(1) ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆด้วยเทคนิคและ
วิธีการตรวจสอบที่ยอมรับ โดยทั่ว ไปปริมาณมากน้อยตามความจาเป็นและเหมาะสมโดยคานึงถึง
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความสาคัญของเรื่องที่ตรวจสอบรวมทั้งวิเคราะห์และ
ประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
(2) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณการบริหารการเงินการ
บริหารพัสดุและทรัพย์สิ นรวมทั้งการบริห ารงานด้านอื่นๆของส่ วนราชการให้เป็นไปตามนโยบาย
กฎหมายระเบียบข้อบังคับคาสั่งและมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบการดูแลรักษาทรัพย์สินและ
การใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด
(3) ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง
แก้ไขเพื่อให้การปฏิบัติงานตาม (1) และ (2) เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัดยิ่งขึ้น
รวมทั้งเสนอแนะเพื่อปู องปรามมิให้ เกิดความเสียหายหรือการทุจริตรั่ว ไหลเกี่ยวกับการเงินหรือ
ทรัพย์สินต่างๆของทางราชการ
(4) ติดตามผลการตรวจสอบเสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่ผู้บริหารของหน่วยรับ
ตรวจเพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจถูกต้องตามที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะ
(5) ประสานงานกั บ ผู้ ต รวจสอบภายในระดั บ กระทรวงในการประชุ ม ร่ ว มกั บ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับขอบเขตงานแผนงานและผลการตรวจสอบข้อจากัดและปัญหาต่างๆ
ที่ตรวจพบรวมทั้งหารือเพื่อขอรับความเห็นและข้อเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง
แก้ไขร่ว มกับ คณะกรรมการตรวจสอบและประสานงานกับสานักงานตรวจเงินแผ่นดินเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานตรวจสอบของส่วนราชการบรรลุเปูาหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(6) ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบให้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาร่วม
ปฏิบั ติงานตรวจสอบให้ เสนอขอบเขตและรายละเอียดของงานคุณสมบัติของผู้ รับจ้างระยะเวลา
ดาเนินการและผลงานที่คาดหวังจากผู้รับจ้างรวมทั้งข้อเสนอโครงการของผู้รับจ้างให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะก่อนเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติให้
ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต่อไป
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(7) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้าส่วนราชการนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจาปี
ข้อ 13. ขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในให้ ค รอบคลุ ม ถึง การตรวจสอบวิเ คราะห์
รวมทั้งการประเมิน ความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของส่ว นราชการ
ตลอดจนการประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายซึ่งรวมถึง
(1) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินงานในหน้าที่ของ
หน่วยรับตรวจ
(2) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ / หรือระเบียบข้อบังคับคาสั่ง
ที่ทางราชการกาหนดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนาไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และ
สอดคล้องกับนโยบาย
(3) สอบทานความเชื่อถือได้ของข้อมูล
(4) ตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับ
ตรวจให้มีความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้นๆ
(5) วิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพประหยั ด และคุ้ ม ค่ า ในการใช้
ทรัพยากรของหน่วยงานโดยคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย
ข้อ 14. ให้ ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานและคู่มือการ
ตรวจสอบภายในของกระทรวงการคลังกรณีที่ไม่ได้กาหนดไว้ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานของสมาคม
วิชาชีพในประเทศหรือต่างประเทศ
ข้อ 15. ให้ ผู้ ต รวจสอบภายในในส่ ว นกลางเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปี ต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบภายในสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนของทุกปีเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
ก่ อ นเสนอให้ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการอนุ มั ติ ใ ห้ ด าเนิ น การภายในเ ดื อ นตุ ล าคมและส่ ง ส าเนาให้
กรมบัญชีกลางทราบด้วย
ให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบตามแผนที่กาหนดตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ได้รับ
อนุมัติให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระหว่างปีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงาน
ผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการตรวจสอบภายในเวลาอันสมควรหรืออย่าง
น้อยทุก 2 เดือนหรือเมื่อตรวจสอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเสร็จตามแผนกรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่
จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที
ข้อ 16. ให้ผู้ตรวจสอบภายในของจังหวัดเสนอแผนการตรวจสอบประจาปีต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปีและส่งสาเนาให้กรมบัญชีกลางทราบ
ให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบตามแผนที่กาหนดตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ได้รับ
อนุมัติให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงพร้อมทั้ง
ส่งสาเนารายงานผลการตรวจสอบให้ส่ว นราชการเจ้าสังกัดของหน่วยรับตรวจทราบและในทานอง
เดียวกันหากผู้ตรวจสอบภายในในส่วนกลางตรวจสอบส่วนราชการในส่วนภูมิภาคให้ส่งสาเนารายงาน
ผลการตรวจสอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย
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หมวด 3
ผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
ข้อ 17. ให้ผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวงมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
(1) จัดระบบการประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในระดับกรมเพื่อให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ รั บ ข้ อ มู ล การปฏิ บั ติ ง านของผู้ ต รวจสอบภายในระดั บ กรมและให้ ข้ อ คิ ด เห็ น หรื อ
ข้อเสนอแนะตามข้อ 12 (5) เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลและพัฒนาศักยภาพงานตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการตามหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
(2) วิเคราะห์และเสนอความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายและขอบเขต
ของแผนการตรวจสอบประจาปีของผู้ตรวจสอบภายในระดับกรมพร้อมทั้งสรุปเป็นแผนการตรวจสอบ
ในภาพรวมของกระทรวงโดยให้ครอบคลุมงาน/โครงการที่สาคัญเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะตลอดจนประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในระดับกรมในกรณี
ต้องปรับแผนการตรวจสอบให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
(3) ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงานงาน / โครงการที่มี
ความสาคัญต่อผลสาเร็จของนโยบายหรืองาน / โครงการที่ได้รับนโยบายให้ติดตามกากับดูแลเป็น
กรณีพิเศษหรืองาน / โครงการที่มีความเสี่ยงสูงหรือที่มีสัญญาณบอกเหตุว่าจะเกิดความเสียหายต่อ
ราชการตามที่ปลัดกระทรวงและ / หรือคณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายทั้งนี้ให้นาความในข้อ 1214 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(4) ดาเนินการเร่งรัดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานงาน / โครงการ
ของผู้ตรวจสอบภายในระดับกรมตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบ
(5) ประมวลและวิเคราะห์รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในระดับ
กรมและสรุ ป ผลการตรวจสอบในภาพรวมของกระทรวงเสนอต่ อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อ
ประโยชน์ในการกากับดูแลและการติดตามประเมินผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
(6) ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าเสนอแนะและให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ กฎหมายระเบี ย บ
ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับระบบการตรวจสอบภายใน
(7) ดาเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอานวยการงานเลขานุการและงานประชาสัมพันธ์
ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการจั ด ประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบและประสานงานกั บ
หน่วยงานต่างๆและผู้ที่เกี่ยวข้อง
(8) ปฏิบัติงานตรวจสอบอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงและ/หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ
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หมวด 4
คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อ 18. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
(1) กากับดูแลระบบการตรวจสอบภายในของส่วนราชการและเสนอแนะมาตรการ
การควบคุ ม ภายในที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต่ อ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของส่ ว นราชการเพื่ อ ให้ ก ารบริ ห าร
งบประมาณและการใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด
(2) ประเมินระดับความเสี่ยงในการบริหารและดาเนินงานร่วมกับผู้บริหารและผู้มี
หน้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบปูองกันเพื่อทบทวนและเสนอแนะมาตรการปูองกันความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้นตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในเพื่อ
ลดความเสี่ ย งในการบริ ห ารงานของผู้ บริห ารและเพื่ อปูองปรามการทุจริต รั่ว ไหลในขั้นตอนการ
ดาเนินงาน / โครงการของส่วนราชการ
(3) มอบหมายงานตรวจสอบงาน / โครงการที่มีความสาคัญต่อผลสาเร็จของ
นโยบายหรืองาน / โครงการที่ได้รับนโยบายให้ติดตามกากับดูแลเป็นกรณีพิเศษหรืองาน / โครงการที่
มีความเสี่ยงสูงหรือที่มีสัญญาณบอกเหตุว่าจะเกิดความเสียหายต่อราชการให้ผู้ตรวจสอบภายในระดับ
กระทรวงดาเนินการตามข้อ 17(3)
(4) เสนอแนะนโยบายการตรวจสอบขอบเขตและแผนการตรวจสอบรวมทั้งการ
รายงานผลการตรวจสอบแก่ผู้ตรวจสอบภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและสนับสนุน
ให้การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในระบบการบริหารและการจัดการของส่วน
ราชการ
(5) เสนอความเห็นเพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้
เป็นที่ยอมรับของผู้บริหารและบุคคลภายนอก
(6) พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในกรณีที่ส่วนราชการจาเป็นต้องจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในตามข้อ 12(6)
(7) ประเมินผลการตรวจสอบภายในและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในแก่ผู้บริหารของหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
(8) ประสานงานกับสานักงานตรวจเงินแผ่นดินผู้บริหารของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
และผู้บริหารของส่วนราชการทุกระดับเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
(9) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อปลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีตาม
ควรแก่กรณีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
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หมวด 5
หน่วยตรวจรับ
ข้อ 19. ให้หน่วยรับตรวจมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
(1) อานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
(2) จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน
(3) จัดเตรี ยมรายละเอียดแผนงาน/โครงการตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
(4) จั ดท าบั ญชี และจัด เก็ บเอกสารประกอบรายการบัญ ชีร วมทั้ง จัดท ารายงาน
การเงินให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบันพร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบได้
(5) ชี้แจงและตอบข้ อซักถามต่ างๆพร้อมทั้งหาข้อมูล เพิ่ม เติมให้ แก่ ผู้ ตรวจสอบ
ภายใน
(6) ปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในในเรื่อ งต่างๆที่
หัวหน้าส่วนราชการสั่งให้ปฏิบัติ
กรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจกระทาการโดยจงใจไม่ปฏิบัติหรือละเลยต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคแรกให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณาสั่ งการตามควรแก่กรณีตามกฎหมายว่าด้ว ยระเบียบข้ าราชการพลเรือนที่ใช้บังคับอยู่ใน
ขณะนั้นหรือตามกฎหมายเฉพาะของส่วนราชการนั้น
หมวด 6
เบ็ดเตล็ด
ข้อ 20. การตรวจสอบภายในของส่วนราชการสังกัดกระทรวงกลาโหมให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงกลาโหมว่าด้วยการตรวจสอบภายในที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
ข้อ 21. ให้กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางกาหนดมาตรฐานและจัดทาคู่มือหรือแนว
ปฏิบัติให้ผู้ตรวจสอบภายในถือปฏิบัติ
ข้อ 22. กรณีที่ส่วนราชการมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้
ให้ขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลัง
ประกาศณวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542
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ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546
โดยที่สมควรกาหนดระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในเพื่อให้หน่วยรับตรวจ
นาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดให้มีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะส่งผลให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการดาเนินงานและการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของประเทศชาติโดยรวม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 15(3) (ก) แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจึงออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป ระเบียบ หรือข้อบังคับใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“หน่วยรับตรวจ” หมายความว่า
(1) กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็น กระทรวง ทบวง
หรือกรม
(2) หน่วยงานของราชการส่วนภูมิภาค
(3) หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น
(4) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น
(5) หน่วยงานอื่นของรัฐ
(6) หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน หรือกิจการที่ได้รับเงิน หรือทรัพย์สินลงทุนจากหน่วย
รับตรวจตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (5)
(7) หน่ ว ยงานอื่น ใดหรือกิจการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ ที่มีกฎหมายกาหนดให้
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบ
“หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น ” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้งขึ้น
“ผู้กากับดูแล” หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุ คคลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกากับดูแล
หรือบังคับบัญชาผู้รับตรวจหรือหน่วยรับตรวจ
“ผู้รับตรวจ” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ
“ฝุายบริหาร” หมายความว่า ผู้รับตรวจหรือผู้บริหารทุกระดับของหน่วยรับตรวจ
“คณะกรรมการตรวจสอบ” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี
หรือผู้มีอานาจตามที่กฎหมายกาหนด ให้มีหน้าที่กากับดูแลการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในของหน่วยรับตรวจ
“การตรวจสอบภายใน” หมายความว่า กิจกรรมที่ดาเนินการอย่างเป็นอิสระและเป็นกลางที่
หน่วยรับตรวจจัดให้มีขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจและให้คาแนะนาปรึกษาเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุง
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การดาเนินงาน การตรวจสอบภายในช่วยให้หน่วยรับตรวจบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยการ
ประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแล
อย่างเป็นระบบและมีระเบียบแบบแผนที่ดี
“หน่วยตรวจสอบภายใน” หมายความว่า หน่วยงานของหน่วยรับตรวจที่ตั้งขึ้นมาเพื่อดาเนิน
กิจกรรมการตรวจสอบภายใน
“หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ผู้ดารงตาแหน่งสูงสุดของหน่วยตรวจสอบ
ภายในที่ได้รับการแต่งตั้งโดยผู้รับตรวจหรือผู้มีอานาจตามที่กฎหมายกาหนด
“ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ผู้ดารงตาแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยรับตรวจ
หรือดารงตาแหน่งอื่นที่ทาหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายใน
ข้อ 4 ให้หน่วยรับตรวจนาแนวทางปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในท้ายระเบียบนี้ไปใช้
เพือ่ ให้การตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ข้อ 5 ให้หน่วยรับตรวจส่งสาเนาแผนการตรวจสอบประจาปีและแผนการตรวจสอบเฉพาะ
กรณีของหน่ วยตรวจสอบภายในที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ให้ สานักงานการตรวจเงินแผ่ นดินภายใน
สามสิบวัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ เว้นแต่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะขอให้ดาเนินการเป็น
อย่างอื่น
ข้ อ 6 ให้ ห น่ ว ยรั บ ตรวจส่ ง ส าเนารายงานผลการตรวจของผู้ ต รวจสอบภายในและของ
คณะกรรมการตรวจสอบที่มีข้อตรวจพบที่สาคัญ และเกิดความเสียหายหรืออาจเกิดความเสียหายให้
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในสิบห้าวัน นับจากวันที่ผู้รับตรวจได้รับรายงานผลการตรวจ
ข้ อ 7 ให้ ผู้ รั บ ตรวจก ากั บ ดู แ ลให้ ห น่ ว ยตรวจสอบภายในปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ตรวจสอบภายในตามที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอความร่วมมือ หากมีปัญหาหรือข้อขัดข้องใน
การปฏิบัติงานให้ชี้แจงเหตุผลต่อสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
ข้อ 8 ให้ผู้รับตรวจกาหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในของหน่วยรับตรวจให้สอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินกาหนด
ข้อ 9 ในกรณีหน่วยรับตรวจ ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้หน่วยรับตรวจขอทาความ
ตกลงกับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ข้อ 10 ในกรณีห น่ ว ยรั บ ตรวจ มีเจตนาหรือละเลยในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ห รือตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยไม่มีเหตุอัน
สมควรคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอานาจเสนอข้อสังเกตและความเห็ นพร้อมทั้งพฤติการณ์ของ
หน่วยรับตรวจ ให้กระทรวงเจ้าสังกัด หรือผู้บังคับบัญชา หรือผู้กากับดูแลแล้วแต่กรณี เพื่อกาหนด
มาตรการที่จาเป็นให้หน่วยรับตรวจไปปฏิบัติ
ในกรณีกระทรวงเจ้าสังกัดหรือผู้บังคับบัญชา หรือผู้กากับดูแล ไม่ดาเนินการตาม
วรรคหนึ่งภายในระยะเวลาอันสมควร คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอานาจรายงานต่อประธาน
รัฐสภา เพื่อแจ้งไปยังคณะกรรมาธิการของรัฐสภาที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดาเนินการตามอานาจ
หน้ าที่ร วมทั้งแจ้ งไปยั ง คณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีของรัฐ สภา เพื่อ
ประกอบการพิจ ารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
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ข้อ 11 ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินรักษาการตามระเบียบนี้ และคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินมีอานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้ระเบียบนี้
ในกรณีมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอาจยกเว้นหรือผ่อนผันการ
ปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้
ประกาศ ณ วันที่..28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
(นายปัญญา ตันติยวรงค์)
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ทราบว่าการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุของส านัก งานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา/มัธ ยมศึกษา และสถานศึกษาถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสื อสั่ งการที่
เกี่ยวข้อง และมีข้อมูลทางการเงินที่เชื่อถือได้
2. เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
3. เพื่อประเมิน ผลการปฏิบัติงาน เสนอแนะวิธีการ มาตรการในการปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และสถานศึกษา ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
ขอบเขตของงาน
1. ตรวจสอบการเงิน การบัญชีว่ามีการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกฎหมายทางการเงิน การ
บัญชี
2. ตรวจสอบพัสดุ ว่ามีการจัดหา ควบคุม และจาหน่าย เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทางด้าน
พัสดุ
คาจากัดความ
การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ได้แก่ การตรวจสอบการเงิน การบัญชี การพัสดุ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และสถานศึกษาว่า ปฏิบัติงานถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และยังเป็นการปูองปรามผู้ปฏิบัติงาน ให้
ระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาด หรือทุจริตได้
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ เป็นการตรวจสอบงานการเงิน บัญชี และพัสดุ มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ศึกษาวิเคราะห์ ระเบียบ กฎหมาย ทางการเงินการบัญชี และพัสดุ และข้อมูลทั่วไปของ
กิจกรรมตามแผนการตรวจสอบประจาปี (Audit Plan) เพื่อนามาจัดทาแผนการปฏิบัติงาน (Engagement
Plan) ที่มีการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น นามากาหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบ และขอบเขตการ
ตรวจสอบ
2. กาหนดประเด็นการตรวจสอบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การตรวจพร้อมจัดทาแนวทาง
การตรวจสอบ (Audit Program) การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ของการปฏิบัติงานทาง
การเงิน การบัญชี การพัสดุ และการสอบทานการควบคุมภายใน
1. จัดทาเครื่องมือ หรือ กระดาษทาการตรวจสอบ
2. ดาเนินการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) และสอบทานระบบ
การควบคุมภายในของการรับจ่ายเงิน การบันทึกบัญชีและการจัดทารายงาน การจัดซื้อจ้าง การควบคุม และ
การจ าหน่ ายพัส ดุ พร้ อมจั ด เก็บ ข้อมู ล ลงกระดาษทาการ ให้ มีข้ อมูล เพี ยงพอต่อ การสรุ ปผลการ
ตรวจสอบตามประเด็นการตรวจสอบ หรือวัตถุประสงค์การตรวจสอบที่กาหนดไว้
3. วิเคราะห์และสรุปผลการตรวจสอบ
4. จัดทารายงานผลการตรวจสอบ (Audit Report) พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง
รายงานต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
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5. แจ้ งหน่ วยรั บตรวจทราบผลการตรวจสอบและแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะ โดยให้ แจ้ งผลการ
ดาเนินการแก้ไขภายในกาหนดเวลา
6. ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ (Audit Follow up) และวิเคราะห์สรุปผลการ
แก้ไขว่าเป็นไปตามข้อเสนอแนะเพียงใด
7. รายงานผลเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
ให้ทราบผลการแก้ไข หรือพิจารณาสั่งการเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี
ผลการแก้ไขที่เห็นว่าเสร็จสิ้น ให้รวบรวมเก็บเป็นข้อมูลสารสนเทศ
สรุป
การตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย (Compliance Audit) เป็นการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานต่างๆของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และสถานศึกษา
ว่าเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 2 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 2
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ตอนที่ 3 การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit)
ขอบเขตของงาน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานครอบคลุมถึงการตรวจสอบกระบวนการในการปฏิบัติงานโดยให้
ความสาคัญกับขั้นตอนการปฏิบัติงานความมีประสิทธิภาพ ประหยัด ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร
และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบ วิธีการ หรือมาตรฐาน ที่กาหนดหรือไม่อย่างไร
ผลลัพธ์ หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน
คาจากัดความ
การตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นการตรวจสอบกระบวนการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของ
กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น (Condition) จากการด าเนิ น งาน/ผลการด าเนิ น งานเพื่ อ
เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ (Criteria) การดาเนินงาน /ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามวัตถุประสงค์เปูาหมายที่
กาหนดไว้หรือไม่ถ้ามีข้อแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์ (Criteria) กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น (Condition)
เกิดปัญหา/ผลกระทบ (Effect)มีสาเหตุ(Cause)จากเรื่องใดเพื่อให้ข้อแนะนา(Recommendation)ที่
มีคุณค่าสามารถปฏิบัติได้จริงในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ประหยัด คุ้มค่า เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบ วิธีการ หรือมาตรฐาน ที่กาหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. การวางแผนปฏิบัติงานแผนการปฏิบัติงาน เป็นแผนที่ผู้ตรวจสอบภายในจัดทาไว้ล่วงหน้า
ว่ า จะตรวจสอบแผนงาน งาน/โครงการหรื อ กิ จ กรรม ในประเด็ น การตรวจสอบใดโดยก าหนด
วัตถุประสงค์ ขอบเขต และแนวทางการตรวจสอบ เพื่อ ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบให้บรรลุผล
สาเร็จ
2. การปฏิบั ติงานตรวจสอบเมื่อแผนการปฏิบัติงานที่จัดท าไว้ ได้รับความเห็ น ชอบจาก
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายในแล้วผู้ตรวจสอบภายในจะคัดเลือกหรือออกแบบ เครื่องมือกระดาษทา
การให้เหมาะสมเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ซึ่งมีขั้นตอนย่อยๆประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์และประเมินผลสรุปประเด็นข้อตรวจพบ บันทึกข้อมูลไว้ในกระดาษทาการ โดยให้มีรายละเอียด
เพียงพอต่อการสรุปผลการตรวจสอบ
3. การรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อผู้ตรวจสอบภายใน ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการ
ปฏิบัติงานแล้วขั้นตอนต่อไปผู้ตรวจสอบภายในควรรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ซึ่งได้บันทึกไว้ในกระดาษทาการ มาจัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ซึ่งรายงานควรมีสาระครบทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ
ข้อเท็จจริงของการปฏิบัติงาน เกณฑ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ผลต่างที่เกิดมีสาเหตุใด เป็นเรื่องของ
การละเลยไม่ปฏิบั ติตามขั้นตอนของกระบวนงาน หรือเนื่องจากในกระบวนงานยังไม่มีระบบการ
ควบคุมที่เพียงพอ และความเสี่ยงของกระทาที่ต่างจากเกณฑ์ ก่อให้เกิดผลกระทบต่องานของทาง
ราชการในประเด็นใดบ้าง และข้อเสนอแนะในการแก้ไข ทั้งนี้ ส่วนประกอบของรายงาน มี 2 ส่วน คือ
บทสรุ ป ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห าร และรายละเอียดผลการตรวจสอบซึ่งการจัดทารายงานมี ขั้นตอนย่อยๆ
ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูล การคัดเลือกข้อมูล การร่างรายงาน และการเสนอรายงาน
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4. การติดตามผลการตรวจสอบเป็นการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่ได้
รายงานให้หน่วยรับตรวจทราบ และกาหนดเวลาให้ดาเนินการและแจ้งผลในช่วงเวลาอันควร การ
ติดตามผลมีความสาคัญและจาเป็น เนื่องจากจะได้ทราบว่าข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะตามรายงาน
นั้น หน่วยรับตรวจได้มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะหรือไม่ และผลการดาเนินการสามารถลดความเสี่ยงได้
หรือมีปัญหาอุปสรรคใดที่ต้องมีการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หรือต้องมีการตรวจติดตามเพื่อหาสาเหตุใหม่
ทั้งนี้การติดตามผลการตรวจสอบมีขั้นตอนย่อยประกอบด้วย การวางแผนการติดตามผล ดาเนินการ
ติดตามผล และรายงานผลการติดตาม
สรุป
การตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นการตรวจสอบกระบวนการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ของกิจกรรมต่าง ๆ ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น(Condition) จากการดาเนินงาน/ผลการดาเนินงานเพื่อ
เปรี ย บเที ย บกั บ หลั ก เกณฑ์ (Criteria)การด าเนิ น งาน/ผลผลิ ต /ผลลั พ ธ์ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์
เปูาหมายที่กาหนดไว้หรื อไม่ถ้ามีข้อแตกต่างระหว่างหลั กเกณฑ์ (Criteria) กับข้อเท็จจริงที่
เกิ ด ขึ้ น (Condition) เกิ ด ปั ญ หา/ผลกระทบ (Effect) มี ส าเหตุ ( Cause)จากเรื่ อ งใดเพื่ อ ให้
ข้อแนะน า(Recommendation)ที่มีคุณค่ าสามารถปฏิบัติ ได้ จริงในการปรับปรุง พัฒ นาการ
ดาเนิ น งานให้ มีป ระสิ ทธิภ าพ ประสิ ทธิผ ล ประหยัด คุ้ มค่า เป็นไปตามกฎหมาย ระเบีย บ
ข้อบังคับ ระบบ วิธีการ หรือมาตรฐาน ที่กาหนดการจับใจความสาคัญของเรื่องราวการหา
รายละเอียดของเรื่องราวทั้งการแสดงความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับเนื้อความที่อ่าน จะทาได้ง่าย
ขึ้น เพราะคนฟังหรือคนอ่านมีจุดมุ่งหมายในการอ่านที่แน่นอนและชัดเจน
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 4 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 4
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ตอนที่ 4 การตรวจสอบการดาเนินงาน (Performance Audit)
การตรวจสอบการดาเนินงานเริ่มมีมาตั้งแต่ตอนใกล้สิ้นสงครามโลกครั้งที่ 2 ในขณะที่รัฐบาล
ของประเทศต่าง ๆ มีภารกิจกว้างขวางและซับซ้อนขึ้น งบประมาณรายจ่ายก็ต้องเพิ่มสูงขึ้นตามไป
ด้วย เพื่อนามาใช้จ่ายในการพัฒนาฟื้นฟูประเทศ ความต้องการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพิ่ม สูงขึ้นใน
ขณะที่งบประมาณมีอยู่อย่างจากัด รัฐบาลจะจัดสรรและใช้จ่ายเงินอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
รัฐบาลจะทราบได้อย่างไรว่างบประมาณที่จัดสรรไปนั้นเป็นไปตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์ การ
ตรวจสอบการดาเนินงานเป็นกลไกหนึ่งที่สามารถให้คาตอบเหล่านี้ได้ การตรวจสอบการดาเนินงานจึง
เข้ามามีบทบาทร่วมกับการตรวจสอบทางบัญชีและการเงิน เนื่องจากการตรวจสอบทางบัญชีและ
การเงิ น เพี ย งด้า นเดี ย วไม่ เพีย งพอที่ จะเป็น เครื่องชี้ใ ห้ เ ห็ นถึ งผลการด าเนิน งานว่า เป็ นไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดและได้ผลคุ้มค่าหรือไม่ เนื่องจากสิ่งที่เขียนไว้ในแผนไม่จาเป็นต้อง
เกิดขึ้นจริงเสมอไปเมื่อนามาปฏิบัติงานจริง รัฐบาลมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลการใช้ทรัพยากรของประเทศ
(คน เงิน วัสดุอุปกรณ์และอื่น ๆ) ให้เป็นไปในทิศทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือสูญเสียน้อย
ที่สุดต่อส่วนรวม ดังนั้นจึงเป็นความจาเป็นที่การตรวจสอบการดาเนินงานต้องเข้ามีบทบาทเสริมใน
ส่วนนี้ ระบบงบประมาณแผ่นดินส่วนใหญ่ที่ประเทศต่างๆ ใช้กันอยู่ในปัจจุบันรวมทั้งประเทศไทย
เป็นระบบงบประมาณแบบแสดงแผนงาน (Planning Programming Budgeting System) หรือ
งบประมาณแบบแสดงผลงาน (Performance based Budgeting) ซึ่งเป็นระบบที่เน้นความสัมฤทธิ์
ผลของการกาเนินงานเป็นสาคัญ หรือ งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic
Performance-Based Budgeting -SPBB) และต้องมีการวัดผลการดาเนินงานที่เป็นระบบและเป็น
รูปธรรม การตรวจสอบการดาเนินงานก็เป็นกระบวนการหนึ่งในการประเมินหรือวัดผลการดาเนินงาน
และสามารถให้คาตอบได้ว่าการดาเนินงานสั มฤทธิ์ผลตามที่ต้องการหรือไม่ สาหรับประเทศไทย
แนวคิดเรื่องการตรวจสอบการดาเนินงานนี้ได้ถูกนามาใช้ในภาครัฐอย่างเป็นทางการในสานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินตั้งแต่เริ่มใช้พระราชบัญญัติตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2522 และได้พัฒนาแนวทางและ
วิธีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
การตรวจสอบภาครัฐสมัยใหม่ ได้ขยายขอบเขตการตรวจสอบออกไปจากที่เคยเน้นเฉพาะ
การตรวจสอบด้านการเงินและบัญชีและรวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย (Financial and Compliance Audit) ไปถึงการ
ตรวจสอบการดาเนินงาน (Performance Audit) ด้วย ดังนั้นในปัจจุบันการตรวจสอบภาครัฐจะทา
ควบคู่กันไประหว่างการตรวจสอบทางด้านการเงินและการตรวจสอบการดาเนินงาน ดังแผนภาพ
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แผนภาพขอบเขตของการตรวจสอบภาครัฐสมัยใหม่

การตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ
(Full - scope Audit or ComprehensiveAudit)

การตรวจสอบแบบดั้งเดิม
(Regularity Audit or Financial
& Compliance Audit)

การตรวจสอบบัญชี
และการเงิน
(Financial Audit)

การตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมาย
(Compliance
Audit)

การตรวจสอบการดาเนินงาน
(Performance Audit)

การตรวจสอบ
การปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กฎหมาย
(Compliance
Audit)

การตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ
และความ
ประหยัด
(Efficiency
&Economy
Audit)

การตรวจสอบ
ประสิทธิผล
(Effectivenes
Audit)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบว่าผลการดาเนินงานบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์เปูาหมาย ตามแผนงาน
งาน/โครงการที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบ วิธีการ หรือมาตรฐาน ที่กาหนดหรือไม่อย่างไร
2. เพื่อให้ทราบถึงผลลัพธ์ หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาและสถานศึกษา
3. เพื่อติดตามผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
และสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนงาน งาน/โครงการที่กาหนดไว้ตลอดจนประสิทธิภาพในการดูแล
รักษาทรัพย์สินของทางราชการ
4. เพื่อให้ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น และหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงาน
ตามแผนงาน งาน/โครงการของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา/มั ธ ยมศึ ก ษาและ
สถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายที่วางไว้
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ขอบเขตของงาน
การตรวจสอบการดาเนินงานครอบคลุมถึงการตรวจสอบการวางแผนการบริหารโครงการ/
กิจกรรม กระบวนงาน ผลการดาเนินงานตามแผนงาน งาน/โครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
เปูาหมาย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร และการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบ วิธีการ หรือมาตรฐาน ที่กาหนดหรือไม่ ผลลัพธ์ หรือผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน การติดตามแล ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข
คาจากัดความ
การตรวจสอบการดาเนินงาน (Performance Audit) เป็นการตรวจสอบผลการดาเนินงานตาม
แผนงาน งานและโครงการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และสถานศึกษา ให้
เป็ นไปตามวั ตถุ ประสงค์ และเปู าหมายหรื อหลั กการที่ ก าหนด การตรวจสอบเน้ นถึ งประสิ ทธิ ภาพ
ประสิทธิผลและความคุ้มค่า โดยต้องมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย ซึ่งวัด
จากตัวชี้วัดที่เหมาะสม รวมถึงการบริหารจัดการการบริหารความเสี่ ยงการใช้ทรัพยากรและการ
ปฏิบัติตามกฎหมายทั้งนี้ต้องคานึงถึงความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
องค์ประกอบในการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ
1. เกณฑ์ในการตรวจสอบ สิ่งที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบกับสภาพที่เกิดขึ้นจริงของ
โครงการ แผนงาน หรื อกิจ กรรมที่ตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเป็นเกณฑ์ที่ถูกต้อง และเป็นหลั กในการ
ดาเนินงานในเรื่องนั้นๆ
2. สภาพที่เกิดขึ้นจริง ข้อเท็จจริงที่ผู้ตรวจสอบได้ค้นพบ และได้รับการตรวจสอบแน่ชัดแล้ว
ว่าถูกต้อง มีข้อมูลหลักฐานสนับสนุน และเกี่ยวข้องกับประเด็นข้อตรวจพบที่กาหนดไว้
3. ผลกระทบ ผลที่เกิดจากสภาพที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างไปจากเกณฑ์ที่กาหนด แต่การที่จะ
พิจารณาว่าผลกระทบนั้ นมีสาระส าคัญที่สมควรรายงานหรือไม่ อาจพิจารณาจากความมากน้อย
ความถี่ของผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมไปถึงผลกระทบนั้นมีขอบเขตกว้างไกล และมีระยะเวลาในการ
เกิดผลกระทบมากน้อยเพียงใด
4. สาเหตุ สิ่งที่ทาให้สภาพที่เกิดขึ้นจริง ไม่เป็นไปตามที่กาหนด ซึ่งจะต้องพิสูจน์ให้ทราบแน่
ชัดว่าเป็นสาเหตุ ที่แท้จริงและมีความสาคัญ เพราะสาเหตุที่ตรวจพบอาจมีหลายประการ
5. ข้อเสนอแนะ ควรสอดคล้อง และเป็นเหตุเป็นผลสนับสนุนซึ่งกันและกันกับสาเหตุ ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และอยู่ในขอบเขตและกรอบศีลธรรมอันดี ควรรระบุ
ใหเชัดเจนว่า
- อะไรที่จาเป็นต้องดาเนินการ
- ใครคือผู้ที่ต้องดาเนินการ
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ประเภทของการตรวจสอบภายใน
ลักษณะการดาเนินงานของแตละองคกรที่มีความหลากหลายแตกตางกัน ทาใหจาเปนต้องใช
วิธีปฏิบัติการตรวจสอบใหเหมาะสม เพื่อใหมั่นใจวางานตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงกิจกรรมตางๆ
ในองคกร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงจุดออน จุดแข็งของการบริหารงาน ระบบการควบคุม
ภายในความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูลทางบัญชีและการเงิน การควบคุมดูแลและการใชทรัพยากร
การปฏิบัติตามระเบียบคาสั่งการประเมินประสิทธิผลประสิทธิภาพและความประหยัดในการจัดการ
และการบริ ห ารงานของผู บริ ห ารในองคกร จากนั้ น จึ ง รวบรวมข อบกพรองตาง ๆท ารายงาน
เสนอแนะฝายบริหาร เพื่อพิจารณาสั่งการแกไขปรับปรุงตอไป
วัตถุประสงคและเปาหมายของการตรวจสอบแตละระบบงาน หรือแตละกิจกรรมจะมีส วน
สาคัญในการกาหนดวิธีการตรวจสอบ และสามารถแยกประเภทของการตรวจสอบภายในที่ใช กัน
โดยทั่วไปเปน 6 ประเภท ดังนี้
1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) เปนการตรวจสอบความถูกตอง
เชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตาง ๆ ทางการเงิน การบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึง
การดูแลปองกันทรัพยสิน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานตาง
ๆ วามีเพียงพอทีจ่ ะมั่นใจไดวาขอมูลที่บันทึกในบัญชีรายงาน ทะเบียน และเอกสารตาง ๆ ถูกตองและ
สามารถสอบทานไดหรือเพียงพอที่จะปองกันการรั่วไหล สูญหาย ของทรัพยสินตาง ๆ ได้
2. การตรวจสอบการดาเนินงาน (Performance Auditing) เปนการตรวจสอบผลการ
ดาเนินงานตามแผนงานงานและโครงการขององคกรใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายหรือ
หลักการที่กาหนดการตรวจสอบเนนถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ มคาโดยตองมีผลผลิต
และผลลัพธเปนไปตามวัตถุประสงคหรือเปาหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม ทั้งนี้ต องคานึงถึง
ความเพียงพอความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค
กรประกอบดวย
2.1 ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ มีการจัดระบบงานใหมั่นใจไดวาการใช
ทรัพยากรสาหรับแตละกิจกรรมสามารถเพิ่มผลผลิตและลดตนทุน อันมีผลทาใหองคกรไดรับผลประ
โยชนอยางคุมคา
2.2 ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ มีการจัดระบบงาน และวิธีปฏิบัติงานซึ่ง
ทาใหผลที่เกิดจากการดาเนินงานเปนไปตามเปาหมายขององคกร
2.3 ความคุ มคา (Economy) คือ มีการใชจายเงินอยางรอบคอบระมัดระวัง ไมสุรุ ย
สุรายฟุมเฟอย ซึ่งสงผลใหองคกรสามารถประหยัดตนทุนหรือลดการใชทรัพยากรต่ํากวาที่กาหนดไว
โดยยังไดรับผลผลิตตามเปาหมาย
3. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) เปนการตรวจสอบการ
บริหารงานดานตาง ๆ ขององคกร วามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การ
ประเมินผลเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้งการบริหารงานดานตาง ๆ
วาเปนไปอยางเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจขององคกร รวมทั้งเปนไปตามหลักการบริหารงาน
และหลักการกากับดูแลที่ดี (Good Governance) ในเรื่องความนาเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเป
นธรรม และความโปรงใส
4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกาหนด (Compliance Auditing) เปนการตรวจสอบ
การปฏิบั ติง านตางๆ ขององคกรวาเปนไปตามนโยบาย กฎหมายระเบีย บ ขอบัง คับ ค าสั่ ง มติ
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คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของที่กาหนดทั้งจากภายนอกและภายในองคกรการตรวจสอบประเภทนี้อาจจะ
ทาการตรวจสอบโดยเฉพาะหรื อถือเปนสวนหนึ่งของการตรวจสอบทางการเงิน หรือการตรวจสอบ
การดาเนินงานก็ได้
5. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing) เปนการ
พิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของระบบงานและขอมูลที่ไดจากการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร
รวมทั้งระบบการเขาถึง ขอมูล ในการปรั บปรุ งแกไขและการรักษาความปลอดภัยของขอมู ล การ
ตรวจสอบประเภทนี้เปนสวนหนึ่งของงานตรวจสอบภายในเกือบทุกงานที่นาระบบคอมพิวเตอรมาใช
ในการปฏิ บั ติ ง านไมวาเปนการตรวจสอบทางการเงิ น การตรวจสอบการด าเนิ น งาน หรื อ การ
ตรวจสอบการบริห ารผู ตรวจสอบภายในจึงจาเปนตองมีความรู ในระบบงานสารสนเทศนี้เพื่อให
สามารถดาเนินการตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิภาพ
การตรวจสอบประเภทนี้อาจจางผูตรวจสอบที่มีความเชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอรโดยตรงมา
ดาเนินการตรวจสอบ เนื่องจากเปนงานเทคนิคเฉพาะผู ตรวจสอบภายในอาจมีความรู ความชานาญ
กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายในไมเพียงพอ และตองใชเวลานานพอสมควรที่จะเรียนรู ซึ่ง
อาจทาเกิดความเสียหายแกงานขององคกรไดวัตถุประสงคที่สาคัญที่สุดของการตรวจสอบระบบงาน
สารสนเทศก็เพื่อใหทราบถึงความนาเชื่อถือของขอมูลและความปลอดภัยของระบบการประมวลผลด
วยคอมพิวเตอร
6. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) หมายถึงการตรวจสอบในกรณีที่ไดรับ
มอบหมายจากฝายบริหาร หรือกรณีที่มีการทุจริตหรือการกระทาที่ส อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย
หรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวา จะมีการกระทาที่ส อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น ซึ่งผู
ตรวจสอบภายในจะดาเนินการตรวจสอบเพื่อคนหาสาเหตุขอเท็จจริงผลเสียหายหรือผู รับผิดชอบ พร
อมทั้งเสนอแนะมาตรการปองกัน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบการด าเนิ น งานเป็ น ขั้ น ตอนที่ ต่ อ จากการวางแผนการตรวจสอบ ซึ่ ง
ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้
1. การวางแผนปฏิบัติงานแผนการปฏิ บัติงาน เป็นแผนที่ผู้ ตรวจสอบภายในควรจัดทาไว้
ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบแผนงาน งาน/โครงการใด ในประเด็นการตรวจสอบใดโดยใช้ข้อมูลจากความ
เสี่ ย ง นโยบาย ข้ อ มู ล ข่ า วสารจากผู้ บ ริ ห าร ตลอดจนการเปลี่ ย นแปลงของสถานการณ์ ห รื อ
สภาพแวดล้ อมของสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาและสถานศึกษามาใช้
ประกอบการพิจารณาเพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลสาเร็จโดยมีขั้นตอนย่อยดังนี้
1.1 กาหนดประเด็นการตรวจสอบ เป็นการกาหนดในเรื่องความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญต่อผล
การดาเนิ น งานที่ อาจไม่ บ รรลุ วัต ถุประสงค์ห รื อเปูาหมายของแผนงาน งาน/โครงการ เช่น การ
ดาเนินการล่าช้า ผลผลิตไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่กาหนด ไม่ได้นาไปใช้อย่างคุ้มค่า
1.2 กาหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบ เมื่อได้ประเด็นการตรวจสอบแล้ว นาประเด็น
ดังกล่าวกาหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแตกต่างจากที่กาหนดไว้
อย่างไร ปัญหา อุปสรรคและผลกระทบที่เกิดขึ้นรวมทั้งสาเหตุและข้อเสนอแนะ
1.3 กาหนดขอบเขตการตรวจสอบ เป็นการกาหนดขอบเขตการตรวจสอบที่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบควรกาหนดให้ครอบคลุมถึงระบบงาน เอกสารหลักฐานรายงาน
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บุคลากร สถานที่ ระยะเวลาและทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง โดยสอดคล้องกับประเด็นการตรวจสอบที่กาหนด
การกาหนดขอบเขตการตรวจสอบควรคานึงถึงทรัพยากรที่ใช้ในการตรวจสอบด้วย เช่น อัตรากาลัง
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบภายใน ระยะเวลาและงบประมาณ
1.4 กาหนดแนวทางการตรวจสอบ ซึ่งจะต้องชัดเจนและมีรายละเอียดเพียงพอที่จะ
ปฏิบัติตามได้ซึ่งประกอบด้ว ย เกณฑ์การตรวจสอบ เช่น ดัชนีวัดผลการประเมิน KPI มาตรฐานที่
ยอมรับโดยทั่วไป แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานส่วนกลาง มาตรฐานของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น และวิธีการตรวจสอบ ซึ่งเป็นการระบุรายละเอียดขั้นตอนหรือ
วิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล หลักฐานต่างๆที่ดี เพียงพอในการสนับสนุนข้อสรุป
หรือข้อคิดเห็นที่เกี่ยวกับข้องตรวจสอบ
2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ เมื่อผู้ตรวจสอบภายในได้กาหนดแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
การดาเนินงานของแผนงาน งาน/โครงการ และได้รับความเห็นชอบจากผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบ
ภายในแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในควรกาหนดรูปแบบกระดาษทาการ สาหรับการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบ และปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบการ
ดาเนินงานดังกล่าวการปฏิบัติงานตรวจสอบมีขั้นตอน ดังนี้
2.1 รวบรวมข้อมูลข้อมูลที่รวบรวมควรมีลักษณะดังนี้
- ความถูกต้องเชื่อถือได้
- ความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับประเด็นการตรวจสอบ
- ความเพียงพอต่อการสรุปผลการตรวจสอบ
- ความมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
2.2 วิเคราะห์และประเมินผลโดยวิเคราะห์ประเมินผลว่าผลของสภาพการดาเนินงานที่
เกิดขึ้นจริงมีความแตกต่างจากแผนหรือเกณฑ์ หรือสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นหรือสิ่งที่ควรจะเป็นหากผลการ
ดาเนินงานแตกต่างจากแผนหรือเกณฑ์หรือสิ่งที่ควรจะเป็น ควรวิเคราะห์ต่อไปว่าจะเกิดผลกระทบ
ทางตรงหรือทางอ้อมอย่างไรบ้าง มีสาเหตุมาจากอะไรควรมีการปรับปรุง แก้ไขการดาเนินงานหรือไม่
อย่างไร
2.3 สรุปประเด็นข้อตรวจพบ บันทึกข้อมูลไว้ในกระดาษทาการ โดยให้มีรายละเอียด
เพียงพอต่อการสนับสนุนผลการตรวจสอบภายในรายงานผลการปฏิบัติงานที่เสนอต่อหัวหน้าส่วน
ราชการ โดยสรุปเป็นประเด็น 5 เรื่องดังนี้
- หลักเกณฑ์/ สิ่งที่ควรจะเป็น
- ข้อเท็จจริง/สิ่งที่เป็นอยู่
- ผลกระทบ
- สาเหตุ
- ข้อเสนอแนะ
2.4 บั น ทึกข้อ มูล ผู้ ต รวจสอบภายในนาข้อมู ล ที่ได้บั นทึกในกระดาษทาการโดยให้ มี
รายละเอียดเพียงพอต่อการสนับสนุนผลการตรวจสอบในการรายงานผลการปฏิบัติงานที่เสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา ผู้ ตรวจสอบภายในควรควบคุมการเข้าถึงข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผย
ให้บุคคลภายนอกทราบเว้นแต่ได้อนุญาตจากผู้มีอานาจหรือหลังจากที่ได้มีการปรึกษาฝุายกฎหมาย
แล้ว การเก็บกระดาษทาการควรเก็บให้สะดวกต่อการค้นหาและอยู่ในที่ปลอดภัยเป็นไปตามระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
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3. การรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อผู้ตรวจสอบภายใน ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
แผนการปฏิ บั ติ ง านแล้ ว ขั้น ตอนต่ อ ไปผู้ ต รวจสอบภายในควรรวบรวมข้ อมู ล ต่ างๆ ที่ไ ด้ จ ากการ
ปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบซึ่ ง ได้ บั น ทึ ก ไว้ ใ นกระดาษท าการ มาจั ด ท ารายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน
ส่วนประกอบของรายงาน มี 2 ส่วน คือ บทสรุปสาหรับผู้บริหาร และรายละเอียดผลการตรวจสอบ
ซึ่งการจัดทารายงานมีขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้คือ
3.1 การรวบรวมข้อมูล
3.2 การคัดเลือกข้อมูล
3.3 การร่างรายงาน
3.4 การเสนอรายงาน
4. การติดตามผลการตรวจสอบ เป็นการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขปัญหาของหน่วยรับตรวจ
ตามข้อ เสนอแนะในรายงานการปฏิ บัติง านของผู้ ต รวจสอบภายใน ซึ่ งมี ความส าคัญ และจาเป็ น
เนื่องจากจะได้ทราบว่า ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะตามรายงานนั้นหัวหน้าส่วนราชการได้มีการสั่ง
การตาม ข้อเสนอแนะดังกล่าวหรือไม่ และหน่วยรับตรวจได้ปรับปรุงการดาเนินงานตามการสั่งการนั้น
หรือไม่อย่างไร ขั้นตอนการติดตามผลมีดังนี้
4.1 วางแผนการติดตามผล
4.2 ดาเนินการติดตามผล
4.3 รายงานผลการติดตาม
สรุป
การตรวจสอบการดาเนินงาน (Performance Audit) เป็นการตรวจสอบผลการดาเนินงาน
ตามแผนงาน งานและโครงการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และ
สถานศึกษา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายหรือหลักการที่กาหนด การตรวจสอบเน้นถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า โดยต้องมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเปูาหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม ทั้งนี้ต้องคานึงถึงความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพ
ของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประกอบด้วย
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 5 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 5
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ตอนที่ 5 การตรวจสอบพิเศษ (Special Audit)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับกับสภาพความเป็นจริง เพื่อนามาสรุปประเด็นตามการร้องเรียน
หรือกรณีสงสัยว่ามีการดาเนินการที่ไม่โปร่งใสหรือทุจริตเกิดขึ้นหรือไม่ อย่างไร
ขอบเขตของงาน
ตรวจสอบข้อมูลตามประเด็นข้อร้องเรียน หรือกรณีสงสัยว่ามีการดาเนินการที่ไม่โปร่งใสหรือ
ทุจริตเกิดขึ้นรวมถึงการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามที่ได้รับมอบหมายโดยผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความ
เที่ยงธรรม ระมัดระวังในการใช้ข้อมูล ไม่เปิดเผยข้อมูล และไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับไปแสวงหาประโยชน์
ให้กับตนเองหรือผู้อื่น
คาจากัดความ
การตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) หมายถึง การตรวจสอบในกรณีที่ได้รับมอบหมายจากฝุาย
บริหาร หรือกรณีที่มีการทุจริตหรือการกระทาที่ส่อไปในทางทุจริต ผิ ดกฎหมาย หรือกรณีที่มีเหตุอัน
ควรสงสัยว่า จะมีการกระทาที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจะ
ดาเนินการตรวจสอบเพื่อค้นหาสาเหตุ ข้อเท็จจริง ผลเสียหายหรือผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งเสนอแนะ
มาตรการปูองกัน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ส ารวจข้อ มูล เบื้ อ งต้ น ตามประเด็น ข้อ ร้อ งเรี ยน/ข้อสงสั ยที่จ ะส่ อไปในทางทุจ ริต หรื อ
ประพฤติมิชอบเพื่อทราบวัตถุประสงค์ / เปูาหมาย ที่จะทาการตรวจสอบ ซึ่งผู้ตรวจสอบจะเข้าไปทาการ
ตรวจสอบ ณจุดใดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ สมเจตนารมณ์ จะต้องวางแผน การตรวจสอบอย่างรัดกุม
และมีแผนการปฏิบั ติงานที่ดีรองรับการปฏิบัติงานนั้นๆโดยคานึงถึงนโยบายในเรื่องนั้น ว่ามีอย่างไร
การวางแผนขั้นตอนการทางานหาจุดที่จะเข้าตรวจโดยจัดลาดับความสาคัญงานก่อนหลัง จุดใดควร
จะต้องตรวจสอบก่อน ระยะเวลาและอัตรากาลังที่ต้องใช้ในการตรวจสอบ เป็นต้น
2. กาหนดประเด็นหรือเรื่องที่จะตรวจสอบ และแหล่งข้อมูลเกี่ยวข้องกับผู้ใดบ้าง เนื่องจาก
การตรวจสอบทุกครั้งจะต้องทราบถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบต่อรายงาน จึง
ต้องเขีย นไว้ในรายงานการตรวจสอบให้ ชัดเจน ว่ามีขอบเขตของการปฏิบัติงานครั้งนั้นมากน้อย
เพียงใด
3. กาหนดเทคนิค วิธีการตรวจสอบเพื่อนาไปสู่ การบรรลุ วัตถุประสงค์/เปูาหมาย เป็นที่
ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าไม่สามารถทางานทุกอย่างได้ในเวลาเดียวกันและทุกเรื่องพร้อมกันจึงจาเป็น
อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งเลื อ กวิ ธี ก ารตรวจสอบให้ เ หมาะสมเพื่ อ น าไปสู่ ข้ อ มู ล ที่ แ ท้ จ ริ ง ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น
อุปสรรคที่ขัดขวางการปฏิบัติงานเป็นต้น
4. ดาเนินการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐาน เอกสาร รวมถึงถ้อยคาของผู้เกี่ยวข้อง
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5. วิ เ คราะห์ แ ละสรุ ป ผลการตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง เปรี ย บเที ย บกั บ ระเบี ย บกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้เห็นถึงสภาพของการควบคุม และความเสี่ยงหรือผลของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทาง
ราชการ
6. รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้ อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/
มัธยมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อทาการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ปัญหา
อุปสรรคและอื่นๆ มาเรียบร้อยแล้วจะมาถึงขั้นตอนการทารายงานเสนอผู้บังคับบัญชา การรายงาน
การตรวจสอบถือเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งของผู้ปฏิบัติงาน เพราะจะแสดงให้เห็นความ สามารถความ
รอบรู้ ความชัดเจน ความชานาญของงาน รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของรายงานหรือจะสรุปให้ง่าย
ก็คือเขียนรายงานให้ผู้มีอานาจอ่านเข้าใจและสั่งการเพื่อนาไปใช้หรือถือปฏิบัติ
7.ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มบริหารงานบุคคลกรณีมีการสั่งการให้ดาเนินการต่อ
ทางกฎหมาย สพฐ./สตง. หรือหน่วยงานอื่นที่ส่ งเรื่องร้องเรียน ให้ ทราบผลการดาเนินการ และ
รวบรวมเป็นข้อมูลสารสนเทศ
สรุป
การตรวจสอบพิเศษ (Special Audit)หมายถึง การตรวจสอบในกรณีที่ได้รับมอบหมายจาก
ฝุายบริหาร หรือกรณีที่มีการทุจริตหรือการกระทาที่ส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีที่มี
เหตุอันควรสงสัยว่า จะมีการกระทาที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น ซึ่งผู้ตรวจสอบ
ภายในจะดาเนินการตรวจสอบเพื่อค้นหาสาเหตุ ข้อเท็จจริง ผลเสียหายหรือผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้ง
เสนอแนะมาตรการปูองกัน
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 5 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 5
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