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ค าน า 
 

เอกสารหลักสูตรอบรมแบบ e-Training การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเป็น
หลักสูตรฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรและด าเนินการฝึกอบรมครู  ข้าราชการพลเรือนและ
บุคลากรทางการศึกษาด้วยหลักสูตรฝึกอบรมแบบ e-Training ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โดยความร่วมมือของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการขององค์กร โดยพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ โดยใช้
หลักสูตรและวิทยากรที่มีคุณภาพ เน้นการพัฒนาโดยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยีการสื่อสาร
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ในทุกที่ทุกเวลา  

 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรอบรมแบบ e-Training การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในจะ
สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเปูาหมายและ
วัตถุประสงค์ทีก่ าหนดไว้ ทั้งนี้เพ่ือยังประโยชน์ต่อระบบการศึกษาของประเทศไทยต่อไป 
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สารบัญ 
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วัตถุประสงค์ 4 
สาระการอบรม 4 
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หลักสูตร 
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

 
รหัส UTQ-55212 
ชื่อหลักสูตรรายวิชา การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
 
วิทยากร 
 คณาจารย์สาขาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเนื้อหา 
  1. นางสาววีณา   อัครธรรม 

2. ดร.พีระ  รัตนวิจิตร 
3. ดร.พิธาน  พ้ืนทอง 
4. ศ.ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์ 
5. รศ.ดร.สุกร ี  รอดโพธิ์ทอง 

6. ผศ.ดร.ชญาพิมพ์  อุสาโห
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รายละเอียดหลักสูตร 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการตรวจสอบทางการเงินบัญชี (Financial 
Audit) การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย (Compliance Audit) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
(Operational Audit) การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Audit) การตรวจสอบสารสนเทศ 
การตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) ได ้

 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ 
1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการตรวจสอบทาง

การเงินบัญชี (Financial Audit) ได ้
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการตรวจสอบการ

ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย (Compliance Audit) ได้  
3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการตรวจสอบ

การปฏิบัติงาน (Operational Audit) ได ้ 
4. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการตรวจสอบการ

ด าเนินงาน (Performance Audit) ได ้
5. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการตรวจสอบ

สารสนเทศ การตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) ได ้
 
สาระการอบรม 

ตอนที่ 1 การตรวจสอบทางการเงินบัญช ี(Financial Audit) 
ตอนที่ 2 การตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย 
ตอนที่ 3 การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit)  
ตอนที่ 4  การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Audit)  
ตอนที่ 5 การตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) 

 
กิจกรรมการอบรม 

1. ท าแบบทดสอบก่อนการอบรม 
2. ศึกษาเนื้อหาสาระการอบรมจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3. ศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติมจากใบความรู้ 
4. สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ 
5. ท าใบงาน/กิจกรรมที่ก าหนด 
6. แสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่สนใจ 
7. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมกับวิทยากรประจ าหลักสูตร 
8. ท าแบบทดสอบหลังการอบรม  
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สื่อประกอบการอบรม  
1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
2. ใบความรู้ 
3. วีดิทัศน์ 
4. แหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง 
5. กระดานสนทนา (Web board) 
6. ใบงาน 
7. แบบทดสอบ 

 
การวัดผลและประเมินผลการอบรม 

วิธีการวัดผล 
1. การทดสอบก่อนและหลังอบรม โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องได้คะแนนการทดสอบหลัง

เรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 
2. การเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ส่งงานตามใบงานที่ก าหนด เข้าร่วมกิจกรรมบนกระดาน

สนทนา 
 
บรรณานุกรม  
1) พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
2) มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 

กรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2545 
3) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551 
4) แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
5) คู่มือการตรวจสอบภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ส าหรับผู้ตรวจสอบภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2549 และปีงบประมาณ 2551 
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หลักสูตร UTQ-55212 
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
 

เค้าโครงเนื้อหา 
ตอนที่ 1 การตรวจสอบทางการเงินบญัช ี(Financial Audit) 

 แนวคิด 
 การตรวจสอบทางการเงินบัญชี(Financial Audit)เป็นการตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล
และตัวเลขต่างๆทางการเงิน การบัญชีและรายงานการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแลปูองกันทรัพย์สิน และ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆว่ามีเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่
บันทึกในบัญชี รายงาน ทะเบียน และเอกสารต่างๆถูกต้อง และสามารถสอบทานได้หรือเพียงพอที่จะปูองกัน
การรั่วไหล สูญหาย ของทรัพย์สินต่างๆได้ 
 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการตรวจสอบทางการเงิน
บัญชี (Financial Audit) ได ้

 
ตอนที่ 2 การตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย (Compliance Audit) 

 แนวคิด 
 การตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย (Compliance Audit) เป็นการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานต่างๆของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และสถานศึกษาว่าเป็นไปตาม
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  
 วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามระเบียบกฎหมาย (Compliance Audit) ได ้ 
 

ตอนที่ 3 การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit)  
 แนวคิด 

การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit) เป็นการตรวจสอบเพ่ือประเมินระบบการ
ควบคุมภายในและประเมินคุณภาพของการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/
มัธยมศึกษา และสถานศึกษาเพ่ือให้ความมั่นใจว่าแต่ละหน่วยงานมีการควบคุมภายในที่ดีและมีการปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน (Operational Audit) ได ้  
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ตอนที่ 4 การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Audit) 
 แนวคิด 
 การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Audit) เป็นการตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนงาน 
งานและโครงการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และสถานศึกษา ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเปูาหมายหรือหลักการที่ก าหนด การตรวจสอบเน้นถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า 
โดยต้องมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม ทั้งนี้ต้อง
ค านึงถึงความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประกอบด้วย 
 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการตรวจสอบการ
ด าเนินงาน (Performance Audit) ได ้
 

ตอนที่ 5 การตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) 
 แนวคิด 
 การตรวจสอบพิเศษ (Special Audit)หมายถึง การตรวจสอบในกรณีที่ได้รับมอบหมายจากฝุาย
บริหาร หรือกรณีที่มีการทุจริตหรือการกระท าท่ีส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า 
จะมีการกระท าที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดข้ึน ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจะด าเนินการตรวจสอบเพ่ือ
ค้นหาสาเหตุ ข้อเทจ็จริง ผลเสียหายหรือผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการปูองกัน 
 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการตรวจสอบสารสนเทศ 
การตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) ได ้
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ตอนที่ 1 การตรวจสอบทางการเงินบัญชี (Financial Audit) 
 
 การตรวจสอบทางการเงินเริ่มที่จะให้ความส าคัญและเวลาลดลงในธุรกรรมที่เป็นงาน
ประจ าวัน ซึ่งมักจะมีระบบการควบคุมภายในที่ก ากับดูแลอยู่แล้วและให้ความส าคัญกับงานที่ไม่ใช่
งานประจ าวันมากขึ้น รวมทั้ง 

- การประมาณการในรายการบางรายการเพ่ือบันทึกบัญชี 
- การตีค่าหรือก าหนดมูลค่าซึ่งอาจจะท าได้หลายวิธี 
- รายการค้างรับ ค้างจ่าย และรายการท่ีเกี่ยวข้องเจ้าหนี้บางประเภท 
- รายการที่ด าเนินการแทนผู้อื่นท่ีไม่ใช่ธุรกรรมที่มีกิจการเป็นคู่ค้าโดยตรง 

แนวคิดพื้นฐานของการตรวจสอบงบการเงิน 
การตรวจสอบงบการเงินต้องอาศัยความเข้าใจแนวคิดพ้ืนฐานที่ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 
- แนวคิด Materiality ความเป็นรูปธรรมที่มีนัยส าคัญ 
- แนวคิด Audit Risk ความเสี่ยงของการตรวจสอบ 
- แนวคิด Evidence เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบ 
 

แนวคิด Materiality 
สิ่งที่เป็นรูปธรรมที่มีนัยส าคัญ ที่ส าคัญที่ผู่ตรวจสอบมักค านึงถึงคือรายการทางการเงินที่ผิด 

(Misstatement) ในงบการเงินซึ่งอาจจะน าไปสู่ความเข้าใจที่ผิดและ/หรือการตัดสินใจที่ผิดไปโดยผู้ที่
ใช้ข้อมูลจากงบการเงินโดยผู้ตรวจสอบจะต้องหาให้ได้ว่าขนาดของความผิดพลาดของรายการทางการ
เงินขนาดไหนที่จะเริ่มมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ใช้ข้อมูลจากงบการเงิน 

โดยทั่วไปผู้ตรวจสอบมักจะใช้ความผิดพลาดจากหลักทางบัญชีเป็นจุดเริ่มต้นของการก าหนด
ขนาดหรือจ านวนเงินที่ถือว่าเป็นการระบุผลการตรวจสอบความเป็นรูปธรรมที่มีนัยส าคัญ  ซึ่ง
หมายความว่าอาจจะมีความสัมพันธ์กันของความเป็นรูปธรรมที่มีนัยส าคัญตามหลักบัญชีกับตาม
หลักการตรวจสอบและโดยทั่วไปการยอมรับได้ในความผิดพลาดของรายการทางการเงินของผู้
ตรวจสอบควรจะน้อยกว่าหลักทางบัญชีเพราะการตรวจสอบใช้หลักของความระมัดระวังไว้ก่อน 

 
แนวคิดของ Audit Risk 

ความเสี่ยงของการตรวจสอบคือความเสี่ยงที่ผู้ตรวจสอบแสดงความเห็นการตรวจสอบที่ไม่
เหมาะสมเมื่องบการเงินมีความผิดพลาดของรายการทางการเงินเกิดขึ้นทั้งนี้เนื่องจากผู้ตรวจสอบไม่
อาจจะให้หลักประกันหรือการรับประกันเต็มที่ได้ว่าไม่มีความผิดพลาดของรายการทางการเงินอีกแล้ว
หรือความผิดพลาดได้ค้นพบหมดสิ้นแล้ว เพียงแต่พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลหรืออนุมานว่าไม่
น่าจะมีความผิดพลาดของรายการทางการเงินกรณีนี้จึงมีความเสี่ยงว่าอาจจะมีโอกาสที่กระบวนการ
ตรวจสอบไม่พบรายการทางการเงินที่ผิดพลาดบางรายการซึ่งผู้ตรวจจะต้องหาว่าระดับความเสี่ยงใน
เกณฑ์ไหนที่ยอมรับได้ในการตรวจสอบทางการเงินนั้น ๆงานการตรวจสอบจึงครอบคลุมไปถึงการ
ควบคุมระดับของความเสี่ยงของการตรวจสอบด้วยการก าหนดกิจกรรมควบคุมระหว่างการด าเนินการ
ตรวจสอบให้พอเพียงหากกิจกรรมการควบคุมที่ว่านี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลความเสี่ยงก็จะลดลงไป
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ได้มากเท่านั้นซึ่งจะท าให้มีโอกาสจะเกิดความผิดพลาดของรายการทางการเงินลดลงและ/หรือโอกาส
จะเกิดรายงานทางการเงินที่ไม่เหมาะสมก็จะลดลงตามไปด้วย 

 
แนวคิดของ Evidence 

การที่ผู้ตรวจสอบจะสามารถก้าวไปถึงจุดของการแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินจะต้องผ่าน
กระบวนการของการประเมินเอกสารหลักฐานอย่างเพียงพอก่อนเอกสารหลักฐานที่จะประกอบการ
ตรวจสอบงบการเงินก็คือ หลักฐานของการบันทึกบัญชีและเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี
ในการด าเนินงานตรวจสอบผู้ตรวจสอบจะจัดโปรแกรมการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซึ่งเอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับการจัดท างบการเงินของฝุายบริหารซึ่งหากรวบรวมได้เพียงพอก็จะสามารถสรุปผลการ
ตรวจสอบและออกรายงานการตรวจสอบได้ โดยการประเมินเอกสารหลักฐานจะด าเนินการ 2 
ประเด็น 
  - Relevance หมายถึงเอกสารหลักฐานนั้นมีความเกี่ยวพันและสัมพันธ์กับประเด็นของ
วัตถุประสงค์ที่ก าลังตรวจสอบหรือไม่ หากไม่เก่ียวข้องกันก็ใช้เป็นเอกสารหลักฐานไม่ได้ 

- Reliability หมายถึงการวินิจฉัยเอกสารหลักฐานว่า น่าเชื่อถือได้ น่าจะเป็นจริงหรือไม่ซึ่ง
อาจจะมาจากแหล่งอ้างอิง ความเห็นจากภายนอกองค์กรด้วยเพ่ือดูว่าประเด็นจากผู้ที่เป็นอิสระไม่มี
ส่วนได้ส่วนเสียเป็นอย่างไร 

จุดเสี่ยงของการตรวจสอบประเด็นของเอกสารหลักฐานคือข้อจ ากัดของเวลาในการ
ด าเนินงานตรวจสอบและงบประมาณการตรวจสอบที่จ ากัดท าให้การค้นหาข้อเท็จจริงท าได้ในระดับ
หนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่คือการสุ่มตัวอย่างขึ้นมาตรวจสอบแทนที่จะตรวจสอบ 100% ของทุกรายการ 
 
พื้นฐานของแนวคิดการตรวจสอบงบการเงิน 

งานตรวจสอบภายในควรจะท าแผนการตรวจสอลและด าเนินงานตรวจสอบเพ่ือจะลดหรือ
จ ากัดความเสี่ยงของการตรวจสอบให้อยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ 

กระบวนการตรวจสอบทั้งหมดมักจะประกอบด้วย 
ขั้นตอนที่ 1 บทสรุปเกี่ยวกับความเข้าใจและการได้มาซึ่งการด าเนินงานของกิจการและ

สภาพแวดล้อมการด าเนินงาน และการควบคุมภายในที่ใช้อยู่ 
ขั้นตอนที่ 2 บทสรุปการระบุความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อความผิดพลาดอย่างมี

นัยส าคัญในงบการเงิน 
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินแนวทางการจัดการ การโต้ตอบความเสี่ยง และเอกสารหลักฐานที่

เกี่ยวข้อง 
ขั้นตอนที่ 4 การเข้าถึงเพ่ือตรวจสอบความเสี่ยงของความผิดพลาดในงบการเงินที่มี

นัยส าคัญเพีอก าหนดกระบวนการตรวจสอบและกิจกรรมการตรวจสอบที่จ า เป็นโดยอิงบนฐานของ
แนวโน้มความเสี่ยง 

การตระหนักในความส าคัญของการตรวจสอบภายในในกิจการต่าง ๆท าให้งานตรวจสอบ
ภายในเกิดการปรับปรุงและยกระดับการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นตามล าดับจากที่ท าตามข้อก าหนดของ
ตนเองเป็นการตรวจสอบที่ อิงตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ เป็นที่ยอมรับทั่วไป ( Generally 
Accepted Auditing Standards) มากขึ้น 
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มาตรฐานการตรวจสอบ (Auditing Standards GAAS) เป็นข้อก าหนดขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางการวัด
และประเมินคุณภาพของผลด าเนินงานของงานตรวจสอบภายใน (Auditor’s performance) ซึ่งเป็น
มาตรฐานที่ออกมาใช้แล้วกว่า 30 ปีและมีการแก้ไขปรับปรุงมาตามล าดับเพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการตรวจสอบภายใน โดยมาตรฐาน GAAS ที่ว่านี้มีองค์ประกอบหลัก 
3 ส่วนคือ 

1. General Standards มาตรฐานทั่วไป 
2. Examination Standards มาตรฐานการตรวจสอบ 
3. Reporting Standards มาตรฐานระบบรายงาน 

 
1. มาตรฐานทัว่ไป (General Standards) 

มาตรฐานทั่วไปให้ความส าคัญกับคุณสมบัติความพร้อมในการปฏิบัติงานตรวจสอบของผู้
ตรวจสอบ ซึ่งระบุไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ตรวจสอบจะต้องผ่านการอบรมอย่างเพียงพอและต้องมีองค์
ความรู้ที่จ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติงาน ไม่ว่าเป็นการศึกษาในระบบการศึกษาต่อเนื่อง การอบรมในระดับ
ที่สูงขึ้น และการเสริมสร้างประสบการณ์รวมทั้งการมีความรู้ทันกับการประกาศด้านมาตรฐานทาง
บัญชีและมาตรฐานการตรวจสอบใหม่รวมทั้งรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่จะกระทบต่อ
วิชาชีพการตรวจสอบ Due Care หรือการที่แผนการตรวจสอบและผลการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
หน้าที่สามารถสะท้อนถึงความมีทักษะที่พึงมีเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ ครอบคลุม รอบคอบ ระมัดระวังมีเหตุมี
ผล และใช้วิจารณญาณได้อย่างดีและเป็นที่ยอมรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการออกตรวจสอบ
ภาคสนามจริงและการจัดท ารายงานผลที่เป็นมูลค่าเพ่ิมแก่กิจการและการมีทัศนคติและยึดมั่นในการ
ให้ความเห็นอย่างอิสระปราศจากการชักจูงหรือการกดดันของผู้ใดโดยใช้วัตถุประสงค์ของการ
ตรวจสอบเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและเปูาหมายของการตรวจสอบภายในซึ่งความเป็นอิสระในที่นี้ไม่ใช่
เพียงการเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระแยกต่างหากแต่ต้องไม่กระท าการใด ๆ ที่ อาจจะกระทบต่อความ
เป็นอิสระ 

บทสรุปส าคัญของมาตรฐานทั่วไป ได้แก่ 
- การชี้แจงให้ฝุายบริหารได้ตระหนักเข้าใจและยอมรับในความรับผิดชอบของตนในฐานะ

ของผู้บริหารที่เป็นเรื่องของการบริหารจัดการและการตัดสินใจทางธุรกิจและการด าเนินงานรวมทั้งผล
ของการด าเนินงานของกิจการ 

- การตรวจสอบท าให้เห็นความม่ันใจในการประกันคุณภาพงานตรวจสอบและความเอาใจใส่
ต่อผลงานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยเฉพาะการให้ความเห็นอย่างอิสระ 

- การก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เหมาะสมในการประเมิน ประเด็น กิจกรรม โครงการที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ 

- การให้ความเห็นโดยดุลยพินิจเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระท าเพราะอาจจะผิดพลาดจากการเอาไปใช้
ประโยชน์ของผู้ใช้งานรายงานการตรวจสอบประกอบการตัดสินใจ 

 
2. มาตรฐานการตรวจสอบ (Examination Standards) 

ในการด าเนินงานตรวจสอบภายใจผู้ตรวจสอบควรพิจารณาแนวคิดของประเด็นที่เป็น
สาระส าคัญและประเด็นของความเสี่ยงที่กระทบต่อผลส าเร็จของการด าเนินกิจการเป็นหลักควบคู่กับ
การมีเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผลการด าเนินงาน  เพ่ือให้มีข้อมูลอ้างอิงที่มีความ
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สมเหตุสมผล เชื่อถือได้ ยอมรับได้เท่านั้น ก่อนที่จะท าการตัดสินใจให้ความเห็นในรายงานผลการ
ตรวจสอบทุกประเด็น 

 
3. มาตรฐานระบบรายงาน (Reporting Standards) 

มาตรฐานของระบบรายงานเป็นแนวพึงปฏิบัติและข้อก าหนดขั้นต่ าที่ควรใช้ประกอบเป็น
องค์ประกอบของการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายในแต่ละครั้ง 
องค์ประกอบขั้นต่ าของระบบรายงานการตรวจสอบภายใน ได้แก่ 

- การระบุจุดประสงค์ของรายงานว่าเพ่ือน าเสนอให้แก่ใคร 
- การอธิบายวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ประเด็นที่ตรวจสอบและกรอบเวลาที่จะใช้ใน

การตรวจสอบ 
- ค าอธิบายความรับผิดชอบ หน้าที่และบทบาทในด้านการก ากับ การบริหารจัดการ และการ

ด าเนินงานในกิจการที่เป็นส่วนของฝุายบริหาร 
- การระบุมาตรฐานการตรวจสอบที่ใช้เป็นกรอบแนวทางอ้างอิงในการจัดกิจกรรมการ

ตรวจสอบ 
- การอธิบายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขหลักท่ีจะน าไปใช้ในการประเมินผลประเด็นที่ตรวจสอบ 
- บทสรุปที่ได้จากการประเมินประเด็นที่ตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต ประเด็นที่ควรมี

การปรับปรุง พร้อมเหตุผลความจ าเป็น 
- วันที่จัดท ารายงานการให้ค าชี้แจงเพ่ิมเติมในกรณีที่มีสถานการณ์หรือเหตุการณ์พิเศษ

นอกเหนือจากเหตุการณ์ปกติท่ัวไป อาจจะแยกออกมาระบุไว้ต่างหากในรายงานได้แก่ 
- ประเด็นที่ยังไม่สามารถเชื่อถือได้ในเอกสารหลักฐานหรือขาดเอกสารหลักฐานประกอบใน

การประเมินประเด็นนั้น ๆได้ด้วยความมั่นใจตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ 
- ประเด็นที่ปฏิบัติไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ 
- สรุปประเด็นที่การด าเนินงานของฝุายบริหารยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปที่

มีการใช้กันอยู่ หรือเอกสารหลักฐานใดที่ยอมรับไม่ได้เชื่อถือไม่ได้ 
 
4. การตรวจสอบทางการเงิน 

ผู้ตรวจสอบทางการเงินจะต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน
ของประเด็นที่ตรวจสอบ สามารถวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงทางการเงินในด้าน
ความส าเร็จของผลประกอบการและในด้านความมั่นคงของกิจการและสภาพที่ไม่มีปัญหาทางการเงิน
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

4.1 สถานะทางการเงินและรายงานทางการเงิน 
รายงานทางการเงินเป็นเอกสารที่จัดท าและรับรองโดยฝุายบริหารเพ่ือยืนยันเกี่ยวกับการ

บันทึกรายการธุรกรรมต่าง ๆที่ได้เกิดขึ้นในกิจการในระยะที่ผ่านมา และพันธะผูกพันที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต  

การยืนยันและการรับรองของฝุายบริหารต่อรายงานทางการเงินจึงควรจะประกอบด้วย 
- ความมีอยู่ ตัวตน (Existence) ของสินทรัพย์และหนี้สินในงบดุล 
- การเกิดจริงและกระท าการจริง (Occurrence) ของรายได้และรายจ่าย 
- ความครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness) 
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- ความเป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์ในการครอบครองทีค่ครบถ้วนสมบูรณ์ (Ownership) 
- มูลค่าหรือราคาประเมินที่เป็นไปตามความจริง ๆ (Valuation) ของรายการสินทรัพย์และ

หนี้สิน 
- ขนาดและจ านวนหรือปริมาณหรือระดับราคาที่ถูกต้องของรายการรายได้และรายจ่าย 
- การน าเสนอในรูปแบบของจ านวนเงินรายการและหมายเหตุประกอบที่เป็นค าอธิบายหรือ

ค าชี้แจง 
 

ประเด็น รายละเอียดของการยืนยันและรับรอง 
1.ความมีอยู่ตัวตน(Existence) สินทรัพย์และหนีส้ินมีอยู่ มีตัวตนครบถ้วน ณ วันท่ีระบุในงบการเงิน 
2.การเกิดจริงและกระท าการ
จริง (Occurance) 

รายได้และรายจ่ายที่ได้บันทึกเป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริง ณ วันท่ีระบใุนงบ 
การเงิน 

3.ความครบถ้วน สมบูรณ ์
(Completeness) 

ไม่มีกรณีทีส่ินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ รายจ่าย ท่ีไม่ถูกน ามาบันทึกรายการ 
ไว้ในงบการเงิน 

4.ความเป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์ในการ
ครอบครอง(Ownership) 

สินทรัพย์เป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ และหนีส้ินเป็นภาระผูกพันจริงของกิจการ 
ณ วันท่ีระบุในงบการเงิน 

5.ขนาด ปริมาณ ราคา 
(Measurement) 

รายรับและรายจ่าย ได้ก าหนดมลูค่าหรือท าการประเมินอย่างเหมาะสมและ
ได้จัดสรรไว้ในงบการเงินในรอบปบีัญชีท่ีถูกต้อง 

6.มูลค่าหรือราคา
ประเมิน (Valuation) 

สินทรัพย์และหนีส้ินได้ก าหนดมลูค่าอย่างเหมาะสม 

7.การน าเสนอในรูปแบบของจ านวน
เงิน รายการ 

จ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงิน เป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมในการน าเสนอ และ
เหมาะสมในการเปิดเผยแกผู่้ที่เกี่ยวข้อง 

 
4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรองรายการงบการเงินกับการตรวจสอบ 

ขั้นที่ 1 เงื่อนไขที่ต้องเกิดก่อนที่จะเริ่มงานการตรวจสอบทางการเงินคือการรับรองและ
ยืนยันรายการทุกรายการที่บันทึกในงบการเงินอย่างครบถ้วนในประเด็นตามที่ได้ระบุมาแล้ว – 
ประเด็นจากฝุายบริหาร 

ขั้นที่ 2 งานตรวจสอบจะพัฒนา ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ โดยอิงอยู่
บนข้อมูลที่ผ่านการรับรองและยืนยันทุกรายการจากฝุายบริหาร 

ขั้นที่ 3 งานตรวจสอบจะท าการก าหนดขั้นตอนการตรวจสอบเพ่ือทดสอบและสอบทาน
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

ขั้นที่ 4 การรวบรวมหลักฐาน หลักฐานประกอบการตรวจสอบเพ่ือประกอบการรับรอง
และยืนยันงบการเงินจากฝุายบริหาร 
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สิ่งที่ส าคัญคือการก าหนดขอบเขตของการตรวจสอบและวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบทาง
การเงินในขั้นตอนที่ 2 เป็นงานที่ต้องมีการด าเนินการอย่างรอบคอบ ระมัดระวังเพ่ือให้งานการ
ตรวจสอบออกมาอย่างมีคุณค่าแก่องค์กร 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบทางการเงินประกอบด้วย 
องค์ประกอบที่ 1 ความเที่ยงและคงเส้นคงวา (Validity) 
องคป์ระกอบที ่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
การด าเนินงานและธรรมชาติของธุรกิจของกิจการ เพ่ือที่จะได้สามารถตัดสินหรือประเมินได้ว่า
รายงานทางการเงินนั้นมีความเท่ียงตรงและคงเส้นคงวาหรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และ
สถานศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบ แนวปฏิบัติ ข้อก าหนดต่าง ๆ หรือการควบคุมการใช้จ่ายเงินให้
ถูกต้อง เหมาะสม 
 2. ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง เป็นปัจจุบันของการบันทึกรายการทางบัญชีและรายงาน
ทางการเงิน 

3. สอบทานความเพียงพอ เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในด้านการเงินการบัญชี 
 

ขอบเขตของงาน 
 ตรวจสอบระบบการเงินการบัญชีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
และสถานศึกษา ในด้านการบริหารการเงิน การรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดท าบัญชี การรายงานทาง
การเงิน ว่าถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และการควบคุมทางการเงิน มีความเพียงพอ เหมาะสม
เชื่อถือได้และมีความโปร่งใส  
 
ค าจ ากัดความ 

การตรวจสอบการเงินการบัญชี เป็นการตรวจสอบที่มุ่งจะพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ทางการเงินการบัญชีว่า เอกสารประกอบรายการทางการเงินและการบัญชี  รายการที่บันทึกและ
รายงานที่ปรากฏถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน โปร่งใสและสมเหตุสมผลและมั่นใจได้ว่าการควบคุม
ทางการเงินที่มีอยู่ในระบบการเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน การจ่ายเงินการน าส่ง / น าฝาก และการเก็บ
รักษาเงินมีความเหมาะสมเพียงพอที่จะท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. ศึกษาวิเคราะห์ ระเบียบ กฎหมาย ทางการเงินการบัญชี และข้อมูลทั่วไปของกิจกรรม 

ตามแผนการตรวจสอบประจ าปี (Audit Plan) เพ่ือน ามาจัดท าแผนการปฏิบัติงาน(Engagement 
Plan) ที่มีการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น น ามาก าหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบ และขอบเขตการ
ตรวจสอบ  

2. ก าหนดประเด็นการตรวจสอบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การตรวจพร้อมจัดท าแนวทาง 
การตรวจสอบ (Audit Program) ระบบการเงินการบัญชี และการสอบทานการควบคุมภายใน 

3. จัดท าเครื่องมือ กระดาษท าการตรวจสอบ เพ่ือเก็บข้อมูล 
4. ด าเนินการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) โดยสอบทาน 

การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุดังนี้ 
- ระบบการเงิน เช่น การตรวจสอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การรับ และน าส่งเงิน

ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายก าหนด 
- ระบบบัญชี เช่น การตรวจสอบระบบบัญชี และการรายงานทางการเงินว่าถูกต้องและ

เป็นปัจจุบัน 
- การสอบทานการควบคุมภายใน เช่น การสอบทานระบบงานการเงิน การบัญชี เพ่ือให้

มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมและลดความเสี่ยง 
1) วิเคราะห์และสรุปผลการตรวจสอบ  
2) จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ (Audit Report) พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข

ปรับปรุง  
รายงานต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา  
3) แจ้งหน่วยรับตรวจทราบผลการตรวจสอบและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยให้แจ้งผลการ 
ด าเนินการแก้ไขภายในก าหนดเวลา 
4) ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ (Audit Follow up) และวิเคราะห์สรุปผล 
การแก้ไข ว่าเป็นไปตามข้อเสนอแนะเพียงใด  
5) รายงานผลเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา  
ให้ทราบผลการแก้ไข หรือพิจารณาสั่งการเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี 
6) ผลการแก้ไขท่ีเห็นว่าเสร็จสิ้น ให้รวบรวมเก็บเป็นข้อมูลสารสนเทศ แบบฟอร์มที่ใช้ 

กระดาษท าการ ตรวจสอบประเภทต่างๆ 
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หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี 1แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป  
การตรวจสอบทางการเงินบัญชี (Financial Audit) เป็นการตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้

ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางการเงิน การบัญชีและรายงานการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแล
ปูองกนัทรัพย์สิน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ ว่ามี
เพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่บันทึกในบัญชี รายงาน ทะเบียน และเอกสารต่างๆถูกต้อง และ
สามารถสอบทานได้หรือเพียงพอที่จะปูองกันการรั่วไหล สูญหาย ของทรัพย์สินต่างๆได้ เกิดขึ้นใน
ห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม และสามารถใช้ภาษาด้วยการพูดและเขียน ตาม
สถานการณ์ท่ีก าหนด 
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ตอนท่ี 2 การตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย  
(Compliance Audit) 
 

ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการพ.ศ. 2542 

 
 โดยที่ลักษณะงานและขอบเขตงานตรวจสอบภายในมีพัฒนาการไปจากเดิมมากเป็นผลให้
ระเบียบที่ใช้บังคับไม่ครอบคลุมสาระส าคัญของงานตรวจสอบภายในและไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่
ควรจะเป็นเพื่อให้เป็นไปตามความในข้อ 69 แห่งระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังของ
ส่วนราชการพ.ศ.2520 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมกระทรวงการคลังจึงก าหนดระเบียบการตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1.ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2542" 
 ข้อ 2.ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2543 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการพ .ศ. 
2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2536 และฉบับที ่3 พ.ศ. 2537 
 บรรดาระเบียบข้อบังคับและค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 
  "การตรวจสอบภายใน" หมายถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนงานที่เกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณการบริหารการเงินการบริหารพัสดุและทรัพย์สินการบริหารงานด้านอ่ืนๆตลอดจนการ
ตรวจสอบบัญชีการวิเคราะห์ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในของส่วน
ราชการรวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
  "ส่วนราชการ" หมายถึงกระทรวงทบวงกรมส านักงานหรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐทั้งใน
ส่วนกลางส่วนภูมิภาคหรือต่างประเทศแต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น 
 “หัวหน้าส่วนราชการ” 

 - ในส่วนกลางหมายถึงปลัดกระทรวงปลัดทบวงอธิบดีหรือหัวหน้าของส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม 

 - ในส่วนภูมิภาคหมายถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 
 "ผู้ตรวจสอบภายใน" หมายถึงผู้ตรวจสอบภายในระดับกรมและผู้ตรวจสอบภายในระดับ
กระทรวง 
  "ผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม" หมายถึงผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการระดับกรมผู้
ตรวจสอบภายในของส านักงานปลัดกระทรวงส านักงานปลัดทบวงหรือผู้ตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรมและผู้ตรวจสอบภายในของจังหวัด 
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  "ผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง" หมายถึงผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบภายใน
ระดับกระทรวงหรือทบวงและขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวงโดยปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในเฉพาะที่ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวงและ / หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
และให้ท าหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบด้วย 
 "คณะกรรมการตรวจสอบ" หมายถึงคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีให้มี
หน้าที่ก ากับดูแลการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
 "หน่วยรับตรวจ" หมายถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 
 ข้อ 5. ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

หมวด 1 
ความท่ัวไป 

 
ข้อ 6. ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ก.พ.ก าหนดและ

คุณสมบัติอื่นๆตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 
   ในกรณีที่ส่วนราชการใดมีผู้ตรวจสอบภายในมากกว่า 1 คนให้หัวหน้าส่วนราชการ
แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในคนหนึ่งเป็นหัวหน้าควบคุมการปฏิบัติงานรวมทั้งให้มีอ านาจในการอนุญาต
หรือให้ความเห็นในฐานะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการลาตามระเบียบว่าด้วยการลาของส านัก
นายกรัฐมนตรีและรับรองการใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการและค่าตอบแทนตามกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับหรือค าสั่งใดที่ก าหนดให้เป็นอ านาจของผู้อ านวยการกองหัวหน้ากองหรือผู้ ด ารงต าแหน่ง
เทียบเท่า 
  ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางมาปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในหัวหน้าส่วนราชการจะแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมจากส่วนราชการอ่ืนให้ปฏิบัติหน้าที่
ตรวจสอบภายในในส่วนราชการนั้นหรือจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกก็ได้ 
  ข้อ 7. ให้ผู้ตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการไม่อาจมอบ
อ านาจในการปกครองบังคับบัญชาและดูแลงานของผู้ตรวจสอบภายในให้ผู้อ่ืนได้ 

ข้อ 8. หัวหน้าส่วนราชการจะพิจารณาสั่งการให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอ่ืน 
นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบที่อนุมัติแล้วได้ตามควรแก่กรณีทั้งนี้งานดังกล่าวต้องเป็นงานใน
หน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในและต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบหรือ
งานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบอีกทั้งไม่ใช่งานที่มีลักษณะเป็นงานประจ าหรืองาน
ตรวจก่อนจ่าย 
  ข้อ 9. ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระทั้งในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น
ในการตรวจสอบและมิให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัด
อันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น 

ข้อ 10. ให้ผู้ตรวจสอบภายในระดับกรมรับผิดชอบตรวจสอบหน่วยรับตรวจดังต่อไปนี้ 
   (1) ผู้ตรวจสอบภายในในส่วนกลางรับผิดชอบตรวจสอบราชการบริหารส่วนกลางที่
มีส านักงานตั้งอยู่ในส่วนกลางส่วนภูมิภาคหรือต่างประเทศ 

(2) ผู้ตรวจสอบภายในของจังหวัดรับผิดชอบตรวจสอบราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
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   ในกรณีที่ส่วนราชการในส่วนกลางมีหน่วยงานในสังกัดตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคหัวหน้า
ส่วนราชการในส่วนกลางอาจมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนินการแทนตามระเบียบว่าด้วย
การบริหารงบประมาณระเบียบว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดินระเบียบว่าด้วยการพัสดุระเบียบ
เกี่ยวกับการเงินหรือระเบียบอ่ืนๆของทางราชการโดยให้ผู้ตรวจสอบภายในตาม (2) เป็นผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบเฉพาะในส่วนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน 
 ข้อ 11. ให้ผู้ตรวจสอบภายในระดับกรมและระดับกระทรวงประสานงานและปฏิบัติงาน
ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้การตรวจสอบภายในของส่วนราชการมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 

หมวด 2 
ผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม 

 
 ข้อ 12. ให้ผู้ตรวจสอบภายในระดับกรมมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

  (1) ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆด้วยเทคนิคและ
วิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไปปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสมโดยค านึงถึง
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบรวมทั้งวิเคราะห์และ
ประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 (2) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณการบริหารการเงินการ
บริหารพัสดุและทรัพย์สินรวมทั้งการบริหารงานด้านอ่ืนๆของส่วนราชการให้เป็นไปตามนโยบาย
กฎหมายระเบียบข้อบังคับค าสั่งและมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบการดูแลรักษาทรัพย์สินและ
การใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด 
  (3) ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง
แก้ไขเพ่ือให้การปฏิบัติงานตาม (1) และ (2) เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัดยิ่งขึ้น
รวมทั้งเสนอแนะเพ่ือปูองปรามมิให้เกิดความเสียหายหรือการทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับการเงินหรือ
ทรัพย์สินต่างๆของทางราชการ 
  (4) ติดตามผลการตรวจสอบเสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริหารของหน่วยรับ
ตรวจเพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจถูกต้องตามที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะ 
  (5) ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวงในการประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับขอบเขตงานแผนงานและผลการตรวจสอบข้อจ ากัดและปัญหาต่างๆ
ที่ตรวจพบรวมทั้งหารือเพ่ือขอรับความเห็นและข้อเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง
แก้ไขร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและประสานงานกับส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานตรวจสอบของส่วนราชการบรรลุเปูาหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  (6) ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบให้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาร่วม
ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เสนอขอบเขตและรายละเอียดของงานคุณสมบัติของผู้รับจ้างระยะเวลา
ด าเนินการและผลงานที่คาดหวังจากผู้รับจ้างรวมทั้งข้อเสนอโครงการของผู้รับจ้างให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะก่อนเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติให้
ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต่อไป 
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  (7) ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้าส่วนราชการนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจ าปี 
 ข้อ 13. ขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบวิเคราะห์
รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของส่วนราชการ
ตลอดจนการประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายซึ่งรวมถึง 
  (1) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานในหน้าที่ของ
หน่วยรับตรวจ 
  (2) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ / หรือระเบียบข้อบังคับค าสั่ง
ที่ทางราชการก าหนดเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และ
สอดคล้องกับนโยบาย 
  (3) สอบทานความเชื่อถือได้ของข้อมูล 
  (4) ตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับ
ตรวจให้มีความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้นๆ 
  (5) วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพประหยัดและคุ้มค่าในการใช้
ทรัพยากรของหน่วยงานโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย 
 ข้อ 14. ให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานและคู่มือการ
ตรวจสอบภายในของกระทรวงการคลังกรณีที่ไม่ได้ก าหนดไว้ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานของสมาคม
วิชาชีพในประเทศหรือต่างประเทศ 
 ข้อ 15. ให้ผู้ ตรวจสอบภายในในส่วนกลางเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบภายในสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนของทุกปีเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม
ก่อนเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติ ให้ด าเนินการภายในเ ดือนตุลาคมและส่งส าเนาให้
กรมบัญชีกลางทราบด้วย 
  ให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบตามแผนที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ได้รับ
อนุมัติให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระหว่างปีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงาน
ผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการตรวจสอบภายในเวลาอันสมควรหรืออย่าง
น้อยทุก 2 เดือนหรือเมื่อตรวจสอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเสร็จตามแผนกรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่
จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที 
 ข้อ 16. ให้ผู้ตรวจสอบภายในของจังหวัดเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปีและส่งส าเนาให้กรมบัญชีกลางทราบ 
  ให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบตามแผนที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ได้รับ
อนุมัติให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงพร้อมทั้ง
ส่งส าเนารายงานผลการตรวจสอบให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดของหน่วยรับตรวจทราบและในท านอง
เดียวกันหากผู้ตรวจสอบภายในในส่วนกลางตรวจสอบส่วนราชการในส่วนภูมิภาคให้ส่งส าเนารายงาน
ผลการตรวจสอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย 
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หมวด 3 
ผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 

 
ข้อ 17. ให้ผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวงมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

 (1) จัดระบบการประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในระดับกรมเพ่ือให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในระดับกรมและให้ข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะตามข้อ 12 (5) เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลและพัฒนาศักยภาพงานตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการตามหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  (2) วิเคราะห์และเสนอความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและขอบเขต
ของแผนการตรวจสอบประจ าปีของผู้ตรวจสอบภายในระดับกรมพร้อมทั้งสรุปเป็นแผนการตรวจสอบ
ในภาพรวมของกระทรวงโดยให้ครอบคลุมงาน/โครงการที่ส าคัญเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะตลอดจนประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในระดับกรมในกรณี
ต้องปรับแผนการตรวจสอบให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  (3) ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานงาน / โครงการที่มี
ความส าคัญต่อผลส าเร็จของนโยบายหรืองาน / โครงการที่ได้รับนโยบายให้ติดตามก ากับดูแลเป็น
กรณีพิเศษหรืองาน / โครงการที่มีความเสี่ยงสูงหรือที่มีสัญญาณบอกเหตุว่าจะเกิดความเสียหายต่อ
ราชการตามที่ปลัดกระทรวงและ / หรือคณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายทั้งนี้ให้น าความในข้อ 12-
14 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  (4) ด าเนินการเร่งรัดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานงาน / โครงการ
ของผู้ตรวจสอบภายในระดับกรมตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  (5) ประมวลและวิเคราะห์รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในระดับ
กรมและสรุปผลการตรวจสอบในภาพรวมของกระทรวงเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือ
ประโยชน์ในการก ากับดูแลและการติดตามประเมินผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 (6) ให้ค าปรึกษาแนะน าเสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับระบบการตรวจสอบภายใน 
 (7) ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการงานเลขานุการและงานประชาสัมพันธ์
ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆและผู้ที่เก่ียวข้อง 
 (8) ปฏิบัติงานตรวจสอบอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงและ/หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
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หมวด 4 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
ข้อ 18. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

 (1) ก ากับดูแลระบบการตรวจสอบภายในของส่วนราชการและเสนอแนะมาตรการ
การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพต่อผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการเพ่ือให้การบริหาร
งบประมาณและการใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด 
  (2) ประเมินระดับความเสี่ยงในการบริหารและด าเนินงานร่วมกับผู้บริหารและผู้มี
หน้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบปูองกันเพ่ือทบทวนและเสนอแนะมาตรการปูองกันความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้นตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในเพ่ือ
ลดความเสี่ยงในการบริหารงานของผู้บริหารและเพ่ือปูองปรามการทุจริตรั่วไหลในขั้นตอนการ
ด าเนินงาน / โครงการของส่วนราชการ 
  (3) มอบหมายงานตรวจสอบงาน / โครงการที่มีความส าคัญต่อผลส าเร็จของ
นโยบายหรืองาน / โครงการที่ได้รับนโยบายให้ติดตามก ากับดูแลเป็นกรณีพิเศษหรืองาน / โครงการที่
มีความเสี่ยงสูงหรือที่มีสัญญาณบอกเหตุว่าจะเกิดความเสียหายต่อราชการให้ผู้ตรวจสอบภายในระดับ
กระทรวงด าเนินการตามข้อ 17(3) 
  (4) เสนอแนะนโยบายการตรวจสอบขอบเขตและแผนการตรวจสอบรวมทั้งการ
รายงานผลการตรวจสอบแก่ผู้ตรวจสอบภายในเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบและสนับสนุน
ให้การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในระบบการบริหารและการจัดการของส่วน
ราชการ 

(5) เสนอความเห็นเพ่ือพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้
เป็นที่ยอมรับของผู้บริหารและบุคคลภายนอก 
  (6) พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในกรณีที่ส่วนราชการจ าเป็นต้องจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในตามข้อ 12(6) 
   (7) ประเมินผลการตรวจสอบภายในและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในแก่ผู้บริหารของหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
  (8) ประสานงานกับส านักงานตรวจเงินแผ่นดินผู้บริหารของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
และผู้บริหารของส่วนราชการทุกระดับเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  (9) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อปลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีตาม
ควรแก่กรณีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
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หมวด 5 
หน่วยตรวจรับ 

 
 ข้อ 19. ให้หน่วยรับตรวจมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
  (1) อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 

(2) จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน 
(3) จัดเตรียมรายละเอียดแผนงาน/โครงการตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องในการ

ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 
(4) จัดท าบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชีรวมทั้งจัดท ารายงาน

การเงินให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบันพร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบได้ 
  (5) ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆพร้อมทั้งหาข้อมูลเพ่ิมเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบ
ภายใน 
  (6) ปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องต่างๆที่
หัวหน้าส่วนราชการสั่งให้ปฏิบัติ 
  กรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจกระท าการโดยจงใจไม่ปฏิบัติหรือละเลยต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคแรกให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณาสั่งการตามควรแก่กรณีตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนที่ใช้บังคับอยู่ใน
ขณะนั้นหรือตามกฎหมายเฉพาะของส่วนราชการนั้น 
 

หมวด 6 
เบ็ดเตล็ด 

 
 ข้อ 20. การตรวจสอบภายในของส่วนราชการสังกัดกระทรวงกลาโหมให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงกลาโหมว่าด้วยการตรวจสอบภายในที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

ข้อ 21. ให้กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางก าหนดมาตรฐานและจัดท าคู่มือหรือแนว
ปฏิบัติให้ผู้ตรวจสอบภายในถือปฏิบัติ 

ข้อ 22. กรณีที่ส่วนราชการมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้
ให้ขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
   
 ประกาศณวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 
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ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 

 
โดยที่สมควรก าหนดระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในเพ่ือให้หน่วยรับตรวจ

น าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดให้มีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะส่งผลให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของประเทศชาติโดยรวม 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 15(3) (ก) แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจึงออกระเบียบไว้ 
ดังต่อไปนี ้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป ระเบียบ หรือข้อบังคับใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
“หน่วยรับตรวจ” หมายความว่า 

(1) กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็น กระทรวง ทบวง 
หรือกรม 

(2) หน่วยงานของราชการส่วนภูมิภาค 
(3) หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น 
(4) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น 
(5) หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(6) หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน หรือกิจการที่ได้รับเงิน หรือทรัพย์สินลงทุนจากหน่วย

รับตรวจตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (5) 
(7) หน่วยงานอ่ืนใดหรือกิจการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐที่มีกฎหมายก าหนดให้

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบ 
“หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 

องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มี
กฎหมายจัดตั้งขึ้น 

“ผู้ก ากับดูแล” หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการก ากับดูแล
หรือบังคับบัญชาผู้รับตรวจหรือหน่วยรับตรวจ 

“ผู้รับตรวจ” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ 

“ฝุายบริหาร” หมายความว่า ผู้รับตรวจหรือผู้บริหารทุกระดับของหน่วยรับตรวจ 
“คณะกรรมการตรวจสอบ” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี

หรือผู้มีอ านาจตามที่กฎหมายก าหนด ให้มีหน้าที่ก ากับดูแลการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในของหน่วยรับตรวจ 

“การตรวจสอบภายใน” หมายความว่า กิจกรรมที่ด าเนินการอย่างเป็นอิสระและเป็นกลางที่
หน่วยรับตรวจจัดให้มีขึ้นเพ่ือให้เกิดความมั่นใจและให้ค าแนะน าปรึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุง
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การด าเนินงาน การตรวจสอบภายในช่วยให้หน่วยรับตรวจบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  โดยการ
ประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแล
อย่างเป็นระบบและมีระเบียบแบบแผนที่ดี  

“หน่วยตรวจสอบภายใน” หมายความว่า หน่วยงานของหน่วยรับตรวจที่ตั้งขึ้นมาเพ่ือด าเนิน
กิจกรรมการตรวจสอบภายใน  

“หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งสูงสุดของหน่วยตรวจสอบ
ภายในที่ได้รับการแต่งตั้งโดยผู้รับตรวจหรือผู้มีอ านาจตามท่ีกฎหมายก าหนด 

“ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยรับตรวจ
หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ท าหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายใน 

ข้อ 4 ให้หน่วยรับตรวจน าแนวทางปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในท้ายระเบียบนี้ไปใช้
เพ่ือให้การตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ข้อ 5 ให้หน่วยรับตรวจส่งส าเนาแผนการตรวจสอบประจ าปีและแผนการตรวจสอบเฉพาะ
กรณีของหน่วยตรวจสอบภายในที่ได้รับการอนุมัติแล้ว  ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน
สามสิบวัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ เว้นแต่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะขอให้ด าเนินการเป็น
อย่างอ่ืน 

ข้อ6 ให้หน่วยรับตรวจส่งส าเนารายงานผลการตรวจของผู้ตรวจสอบภายในและของ
คณะกรรมการตรวจสอบที่มีข้อตรวจพบที่ส าคัญ และเกิดความเสียหายหรืออาจเกิดความเสียหายให้
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในสิบห้าวัน นับจากวันที่ผู้รับตรวจได้รับรายงานผลการตรวจ 

ข้อ 7 ให้ผู้รับตรวจก ากับดูแลให้หน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบภายในตามที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอความร่วมมือ หากมีปัญหาหรือข้อขัดข้องใน
การปฏิบัติงานให้ชี้แจงเหตุผลต่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ข้อ 8 ให้ผู้รับตรวจก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในของหน่วยรับตรวจให้สอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด  

ข้อ 9 ในกรณีหน่วยรับตรวจ ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้หน่วยรับตรวจขอท าความ
ตกลงกับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ข้อ 10 ในกรณีหน่วยรับตรวจ มีเจตนาหรือละเลยในการปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยไม่มีเหตุอัน
สมควรคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอ านาจเสนอข้อสังเกตและความเห็นพร้อมทั้งพฤติการณ์ของ
หน่วยรับตรวจ ให้กระทรวงเจ้าสังกัด หรือผู้บังคับบัญชา หรือผู้ก ากับดูแลแล้วแต่กรณี เพ่ือก าหนด
มาตรการที่จ าเป็นให้หน่วยรับตรวจไปปฏิบัติ 

ในกรณีกระทรวงเจ้าสังกัดหรือผู้บังคับบัญชา หรือผู้ก ากับดูแล ไม่ด าเนินการตาม
วรรคหนึ่งภายในระยะเวลาอันสมควร คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอ านาจรายงานต่อประธาน
รัฐสภา เพ่ือแจ้งไปยังคณะกรรมาธิการของรัฐสภาที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่รวมทั้งแจ้งไปยัง คณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีของรัฐสภา  เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
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ข้อ 11 ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินรักษาการตามระเบียบนี้ และคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินมีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้ระเบียบนี้ 

ในกรณีมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอาจยกเว้นหรือผ่อนผันการ
ปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้ 

 
ประกาศ ณ วันที่..28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 

  
(นายปัญญา ตันติยวรงค)์ 

ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ทราบว่าการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และสถานศึกษาถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง และมีข้อมูลทางการเงินที่เชื่อถือได้ 

2. เพ่ือประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในด้านการเงิน การบัญชี และการพัสด ุ
3. เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน เสนอแนะวิธีการ มาตรการในการปรับปรุงแก้ไขการ

ปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และสถานศึกษา ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  
ขอบเขตของงาน 

1. ตรวจสอบการเงิน การบัญชีว่ามีการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกฎหมายทางการเงิน การ
บัญชี  

2. ตรวจสอบพัสด ุว่ามีการจัดหา ควบคุม และจ าหน่าย เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทางด้าน
พัสดุ  
 

ค าจ ากัดความ 
การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ได้แก่ การตรวจสอบการเงิน การบัญชี การพัสดุ 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/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
กิจกรรมตามแผนการตรวจสอบประจ าปี (Audit Plan) เพ่ือน ามาจัดท าแผนการปฏิบัติงาน (Engagement 
Plan) ที่มีการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น น ามาก าหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบ และขอบเขตการ
ตรวจสอบ  

2. ก าหนดประเด็นการตรวจสอบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การตรวจพร้อมจัดท าแนวทาง 
 การตรวจสอบ (Audit Program) การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ของการปฏิบัติงานทาง
การเงิน การบัญชี การพัสดุ และการสอบทานการควบคุมภายใน 

1. จัดท าเครื่องมือ หรือ กระดาษท าการตรวจสอบ 
2. ด าเนินการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) และสอบทานระบบ

การควบคุมภายในของการรับจ่ายเงิน การบันทึกบัญชีและการจัดท ารายงาน การจัดซื้อจ้าง การควบคุม และ
การจ าหน่ายพัสดุ พร้อมจัดเก็บข้อมูลลงกระดาษท าการ ให้มีข้อมูลเพียงพอต่อการสรุปผลการ
ตรวจสอบตามประเด็นการตรวจสอบ หรือวัตถุประสงค์การตรวจสอบที่ก าหนดไว้  

3. วิเคราะห์และสรุปผลการตรวจสอบ  
4. จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ (Audit Report) พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง 

รายงานต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา  
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5. แจ้งหน่วยรับตรวจทราบผลการตรวจสอบและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยให้แจ้งผลการ
ด าเนินการแก้ไขภายในก าหนดเวลา 

6. ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ (Audit Follow up) และวิเคราะห์สรุปผลการ
แก้ไขว่าเป็นไปตามข้อเสนอแนะเพียงใด  

7. รายงานผลเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา  
ให้ทราบผลการแก้ไข หรือพิจารณาสั่งการเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี 
ผลการแก้ไขที่เห็นว่าเสร็จสิ้น ให้รวบรวมเก็บเป็นข้อมูลสารสนเทศ  
 

 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี 2 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป  
การตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย (Compliance Audit) เป็นการตรวจสอบ 

การปฏิบัติงานต่างๆของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และสถานศึกษา
ว่าเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  
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ตอนท่ี 3 การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit)  
  
ขอบเขตของงาน 

การตรวจสอบการปฏิบัติงานครอบคลุมถึงการตรวจสอบกระบวนการในการปฏิบัติงานโดยให้
ความส าคัญกับขั้นตอนการปฏิบัติงานความมีประสิทธิภาพ ประหยัด ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 
และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบ วิธีการ หรือมาตรฐาน ที่ก าหนดหรือไม่อย่างไร 
ผลลัพธ์ หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน  
 
ค าจ ากัดความ 
 การตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นการตรวจสอบกระบวนการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของ
กิจกรรมต่าง ๆ ข้อเท็จจริงที่ เกิดขึ้น(Condition) จากการด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานเพ่ือ
เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ (Criteria) การด าเนินงาน /ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามวัตถุประสงค์เปูาหมายที่
ก าหนดไว้หรือไม่ถ้ามีข้อแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์ (Criteria) กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น (Condition) 
เกิดปัญหา/ผลกระทบ (Effect)มีสาเหตุ(Cause)จากเรื่องใดเพ่ือให้ข้อแนะน า(Recommendation)ที่
มีคุณค่าสามารถปฏิบัติได้จริงในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ประหยัด คุ้มค่า เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบ วิธีการ หรือมาตรฐาน ที่ก าหนด 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. การวางแผนปฏิบัติงานแผนการปฏิบัติงาน เป็นแผนที่ผู้ตรวจสอบภายในจัดท าไว้ล่วงหน้า
ว่าจะตรวจสอบแผนงาน งาน/โครงการหรือกิจกรรม ในประเด็นการตรวจสอบใดโดยก าหนด
วัตถุประสงค์ ขอบเขต และแนวทางการตรวจสอบ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบให้บรรลุผล
ส าเร็จ 

2. การปฏิบัติงานตรวจสอบเมื่อแผนการปฏิบัติงานที่จัดท าไว้ ได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายในแล้วผู้ตรวจสอบภายในจะคัดเลือกหรือออกแบบ เครื่องมือกระดาษท า
การให้เหมาะสมเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ซึ่งมีขั้นตอนย่อยๆประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์และประเมินผลสรุปประเด็นข้อตรวจพบ บันทึกข้อมูลไว้ในกระดาษท าการ โดยให้มีรายละเอียด
เพียงพอต่อการสรุปผลการตรวจสอบ 

3. การรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อผู้ตรวจสอบภายใน ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการ
ปฏิบัติงานแล้วขั้นตอนต่อไปผู้ตรวจสอบภายในควรรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ซึ่งได้บันทึกไว้ในกระดาษท าการ มาจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ซึ่งรายงานควรมีสาระครบทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ 
ข้อเท็จจริงของการปฏิบัติงาน เกณฑ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ผลต่างที่เกิดมีสาเหตุใด เป็นเรื่องของ
การละเลยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนงาน หรือเนื่องจากในกระบวนงานยังไม่มีระบบการ
ควบคุมที่เพียงพอ และความเสี่ยงของกระท าที่ต่างจากเกณฑ์  ก่อให้เกิดผลกระทบต่องานของทาง
ราชการในประเด็นใดบ้าง และข้อเสนอแนะในการแก้ไข ทั้งนี้ส่วนประกอบของรายงาน มี 2 ส่วน คือ 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร และรายละเอียดผลการตรวจสอบซึ่งการจัดท ารายงานมี ขั้นตอนย่อยๆ
ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูล การคัดเลือกข้อมูล การร่างรายงาน และการเสนอรายงาน 
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4. การติดตามผลการตรวจสอบเป็นการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่ได้
รายงานให้หน่วยรับตรวจทราบ และก าหนดเวลาให้ด าเนินการและแจ้งผลในช่วงเวลาอันควร การ
ติดตามผลมีความส าคัญและจ าเป็น เนื่องจากจะได้ทราบว่าข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะตามรายงาน
นั้น หน่วยรับตรวจได้มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะหรือไม่ และผลการด าเนินการสามารถลดความเสี่ยงได้ 
หรือมีปัญหาอุปสรรคใดที่ต้องมีการให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม หรือต้องมีการตรวจติดตามเพ่ือหาสาเหตุใหม่ 
ทั้งนี้การติดตามผลการตรวจสอบมีขั้นตอนย่อยประกอบด้วย การวางแผนการติดตามผล ด าเนินการ
ติดตามผล และรายงานผลการติดตาม  
 

 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี 4 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป 
การตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นการตรวจสอบกระบวนการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

ของกิจกรรมต่าง ๆ ข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน(Condition) จากการด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานเพ่ือ
เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ (Criteria)การด าเนินงาน/ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามวัตถุประสงค์
เปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ถ้ามีข้อแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์ (Criteria) กับข้อเท็จจริงที่
เกิดขึ้น(Condition) เกิดปัญหา/ผลกระทบ (Effect) มีสาเหตุ(Cause)จากเรื่องใดเพ่ือให้
ข้อแนะน า(Recommendation)ที่มีคุณค่าสามารถปฏิบัติได้จริงในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คุ้มค่า เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ระบบ วิธีการ หรือมาตรฐาน ที่ก าหนดการจับใจความส าคัญของเรื่องราวการหา
รายละเอียดของเรื่องราวทั้งการแสดงความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับเนื้อความที่อ่าน จะท าได้ง่าย
ขึ้น เพราะคนฟังหรือคนอ่านมีจุดมุ่งหมายในการอ่านท่ีแน่นอนและชัดเจน  
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ตอนที่ 4 การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Audit) 
 

การตรวจสอบการด าเนินงานเริ่มมีมาตั้งแต่ตอนใกล้สิ้นสงครามโลกครั้งที่ 2 ในขณะที่รัฐบาล
ของประเทศต่าง ๆ มีภารกิจกว้างขวางและซับซ้อนขึ้น งบประมาณรายจ่ายก็ต้องเพ่ิมสูงขึ้นตามไป
ด้วย เพ่ือน ามาใช้จ่ายในการพัฒนาฟ้ืนฟูประเทศ ความต้องการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพ่ิมสูงขึ้นใน
ขณะที่งบประมาณมีอยู่อย่างจ ากัด รัฐบาลจะจัดสรรและใช้จ่ายเงินอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
รัฐบาลจะทราบได้อย่างไรว่างบประมาณที่จัดสรรไปนั้นเป็นไปตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์ การ
ตรวจสอบการด าเนินงานเป็นกลไกหนึ่งที่สามารถให้ค าตอบเหล่านี้ได้ การตรวจสอบการด าเนินงานจึง
เข้ามามีบทบาทร่วมกับการตรวจสอบทางบัญชีและการเงิน เนื่องจากการตรวจสอบทางบัญชีและ
การเงินเพียงด้านเดียวไม่เพียงพอที่จะเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงผลการด าเนินงานว่าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดและได้ผลคุ้มค่าหรือไม่ เนื่องจากสิ่งที่เขียนไว้ในแผนไม่จ าเป็นต้อง
เกิดข้ึนจริงเสมอไปเมื่อน ามาปฏิบัติงานจริง รัฐบาลมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลการใช้ทรัพยากรของประเทศ
(คน เงิน วัสดุอุปกรณ์และอ่ืน ๆ) ให้เป็นไปในทิศทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือสูญเสียน้อย
ที่สุดต่อส่วนรวม ดังนั้นจึงเป็นความจ าเป็นที่การตรวจสอบการด าเนินงานต้องเข้ามีบทบาทเสริมใน
ส่วนนี้ ระบบงบประมาณแผ่นดินส่วนใหญ่ที่ประเทศต่างๆ ใช้กันอยู่ในปัจจุบันรวมทั้งประเทศไทย 
เป็นระบบงบประมาณแบบแสดงแผนงาน (Planning Programming Budgeting System) หรือ 
งบประมาณแบบแสดงผลงาน (Performance based Budgeting) ซึ่งเป็นระบบที่เน้นความสัมฤทธิ์
ผลของการก าเนินงานเป็นส าคัญ หรือ งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic 
Performance-Based Budgeting -SPBB) และต้องมีการวัดผลการด าเนินงานที่เป็นระบบและเป็น
รูปธรรม การตรวจสอบการด าเนินงานก็เป็นกระบวนการหนึ่งในการประเมินหรือวัดผลการด าเนินงาน 
และสามารถให้ค าตอบได้ว่าการด าเนินงานสัมฤทธิ์ผลตามที่ต้องการหรือไม่ ส าหรับประเทศไทย 
แนวคิดเรื่องการตรวจสอบการด าเนินงานนี้ได้ถูกน ามาใช้ในภาครัฐอย่างเป็นทางการในส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินตั้งแต่เริ่มใช้พระราชบัญญัติตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2522 และได้พัฒนาแนวทางและ
วิธีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องตลอดมาจนถึงปัจจุบัน  
 การตรวจสอบภาครัฐสมัยใหม่ ได้ขยายขอบเขตการตรวจสอบออกไปจากที่เคยเน้นเฉพาะ
การตรวจสอบด้านการเงินและบัญชีและรวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย (Financial and Compliance Audit) ไปถึงการ
ตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Audit) ด้วย ดังนั้นในปัจจุบันการตรวจสอบภาครัฐจะท า
ควบคู่กันไประหว่างการตรวจสอบทางด้านการเงินและการตรวจสอบการด าเนินงาน ดังแผนภาพ 
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แผนภาพขอบเขตของการตรวจสอบภาครัฐสมัยใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ 
(Full - scope Audit or ComprehensiveAudit) 

การตรวจสอบแบบดั้งเดิม 
(Regularity Audit or Financial 

& Compliance Audit) 

การตรวจสอบการด าเนินงาน 
(Performance Audit) 

การตรวจสอบบัญชี 
และการเงิน 

(Financial Audit) 

การตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามระเบียบ 

กฎหมาย 
(Compliance 

Audit) 

การตรวจสอบ
การปฏิบัติตาม

ระเบียบ 
กฎหมาย 

(Compliance 
Audit) 

 

การตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ

และความ
ประหยัด 

(Efficiency 
&Economy 

Audit) 
 

การตรวจสอบ
ประสิทธิผล 

(Effectivenes
Audit) 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ทราบว่าผลการด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์เปูาหมาย ตามแผนงาน 

งาน/โครงการที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบ วิธีการ หรือมาตรฐาน ที่ก าหนดหรือไม่อย่างไร  

2. เพ่ือให้ทราบถึงผลลัพธ์ หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาและสถานศึกษา 

3. เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
และสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนงาน งาน/โครงการที่ก าหนดไว้ตลอดจนประสิทธิภาพในการดูแล
รกัษาทรัพย์สินของทางราชการ 

4. เพ่ือให้ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น และหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน
ตามแผนงาน งาน/โครงการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาและ
สถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายที่วางไว้ 
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ขอบเขตของงาน 
การตรวจสอบการด าเนินงานครอบคลุมถึงการตรวจสอบการวางแผนการบริหารโครงการ/

กิจกรรม กระบวนงาน ผลการด าเนินงานตามแผนงาน งาน/โครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร และการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบ วิธีการ หรือมาตรฐาน ที่ก าหนดหรือไม่ ผลลัพธ์ หรือผลกระทบที่
เกิดข้ึนจากการด าเนินงาน การติดตามแล ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข 
 
ค าจ ากัดความ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Audit) เป็นการตรวจสอบผลการด าเนินงานตาม
แผนงาน งานและโครงการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และสถานศึกษา ให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายหรือหลักการที่ก าหนด การตรวจสอบเน้นถึงประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและความคุ้มค่า โดยต้องมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย ซึ่งวัด
จากตัวชี้วัดที่เหมาะสม รวมถึงการบริหารจัดการการบริหารความเสี่ยงการใช้ทรัพยากรและการ
ปฏิบัติตามกฎหมายทั้งนี้ต้องค านึงถึงความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 
องค์ประกอบในการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 

1. เกณฑ์ในการตรวจสอบ สิ่งที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบกับสภาพที่เกิดขึ้นจริงของ
โครงการ แผนงาน หรือกิจกรรมที่ตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเป็นเกณฑ์ที่ถูกต้อง และเป็นหลักในการ
ด าเนินงานในเรื่องนั้นๆ 

2. สภาพที่เกิดขึ้นจริง ข้อเท็จจริงที่ผู้ตรวจสอบได้ค้นพบ และได้รับการตรวจสอบแน่ชัดแล้ว
ว่าถูกต้อง มีข้อมูลหลักฐานสนับสนุน และเก่ียวข้องกับประเด็นข้อตรวจพบที่ก าหนดไว้ 

3. ผลกระทบ ผลที่เกิดจากสภาพที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างไปจากเกณฑ์ที่ก าหนด แต่การที่จะ
พิจารณาว่าผลกระทบนั้นมีสาระส าคัญที่สมควรรายงานหรือไม่ อาจพิจารณาจากความมากน้อย 
ความถี่ของผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมไปถึงผลกระทบนั้นมีขอบเขตกว้างไกล และมีระยะเวลาในการ
เกิดผลกระทบมากน้อยเพียงใด 

4. สาเหตุ สิ่งที่ท าให้สภาพที่เกิดขึ้นจริง ไม่เป็นไปตามที่ก าหนด ซึ่งจะต้องพิสูจน์ให้ทราบแน่
ชัดว่าเป็นสาเหตุ ที่แท้จริงและมีความส าคัญ เพราะสาเหตุที่ตรวจพบอาจมีหลายประการ 

5. ข้อเสนอแนะ ควรสอดคล้อง และเป็นเหตุเป็นผลสนับสนุนซึ่งกันและกันกับสาเหตุ ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และอยู่ในขอบเขตและกรอบศีลธรรมอันดี ควรรระบุ
ใหเชัดเจนว่า  

- อะไรที่จ าเป็นต้องด าเนินการ  
- ใครคือผู้ที่ต้องด าเนินการ 
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ประเภทของการตรวจสอบภายใน 
ลักษณะการด าเนินงานของแตละองคกรที่มีความหลากหลายแตกตางกัน ท าใหจ าเปนต้องใช

วิธีปฏิบัติการตรวจสอบใหเหมาะสม เพ่ือใหมั่นใจวางานตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงกิจกรรมตางๆ
ในองคกร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหทราบถึงจุดออน จุดแข็งของการบริหารงาน ระบบการควบคุม
ภายในความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูลทางบัญชีและการเงิน การควบคุมดูแลและการใชทรัพยากร 
การปฏิบัติตามระเบียบค าสั่งการประเมินประสิทธิผลประสิทธิภาพและความประหยัดในการจัดการ
และการบริหารงานของผู บริหารในองคกร จากนั้นจึงรวบรวมขอบกพรองตาง ๆท ารายงาน
เสนอแนะฝายบริหาร เพ่ือพิจารณาสั่งการแกไขปรับปรุงตอไป 

วัตถุประสงคและเปาหมายของการตรวจสอบแตละระบบงาน หรือแตละกิจกรรมจะมีสวน
ส าคัญในการก าหนดวิธีการตรวจสอบ และสามารถแยกประเภทของการตรวจสอบภายในที่ใช กัน
โดยทั่วไปเปน 6 ประเภท ดังนี้ 

1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) เปนการตรวจสอบความถูกตอง
เชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตาง ๆ ทางการเงิน การบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึง
การดูแลปองกันทรัพยสิน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานตาง 
ๆ วามีเพียงพอทีจ่ะม่ันใจไดวาขอมูลที่บันทึกในบัญชีรายงาน ทะเบียน และเอกสารตาง ๆ ถูกตองและ
สามารถสอบทานไดหรือเพียงพอที่จะปองกันการรั่วไหล สูญหาย ของทรัพยสินตาง ๆ ได ้
 2. การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Auditing) เปนการตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานตามแผนงานงานและโครงการขององคกรใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายหรือ
หลักการที่ก าหนดการตรวจสอบเนนถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุมคาโดยตองมีผลผลิต
และผลลัพธเปนไปตามวัตถุประสงคหรือเปาหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม ทั้งนี้ตองค านึงถึง
ความเพียงพอความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค
กรประกอบดวย 

 2.1 ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ มีการจัดระบบงานใหมั่นใจไดวาการใช
ทรัพยากรส าหรับแตละกิจกรรมสามารถเพ่ิมผลผลิตและลดตนทุน อันมีผลท าใหองคกรไดรับผลประ
โยชนอยางคุมคา 

 2.2 ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ มีการจัดระบบงาน และวิธีปฏิบัติงานซึ่ง
ท าใหผลที่เกิดจากการด าเนินงานเปนไปตามเปาหมายขององคกร 

2.3 ความคุมคา (Economy) คือ มีการใชจายเงินอยางรอบคอบระมัดระวัง ไมสุรุย 
สุรายฟุมเฟอย ซึ่งสงผลใหองคกรสามารถประหยัดตนทุนหรือลดการใชทรัพยากรต่ํากวาที่ก าหนดไว
โดยยังไดรับผลผลิตตามเปาหมาย 
 3. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) เปนการตรวจสอบการ
บริหารงานดานตาง ๆ ขององคกร วามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การ
ประเมินผลเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้งการบริหารงานดานตาง ๆ 
วาเปนไปอยางเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจขององคกร รวมทั้งเปนไปตามหลักการบริหารงาน
และหลักการก ากับดูแลที่ดี (Good Governance) ในเรื่องความนาเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเป
นธรรม และความโปรงใส 

4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอก าหนด (Compliance Auditing) เปนการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตางๆ ขององคกรวาเปนไปตามนโยบาย กฎหมายระเบียบ ขอบังคับ ค าสั่ง มติ



34 
U T Q - 55212: การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
 

34 | ห น้ า  

คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของที่ก าหนดทั้งจากภายนอกและภายในองคกรการตรวจสอบประเภทนี้อาจจะ
ท าการตรวจสอบโดยเฉพาะหรือถือเปนสวนหนึ่งของการตรวจสอบทางการเงิน หรือการตรวจสอบ
การด าเนินงานก็ได้ 
 5. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing) เปนการ 
พิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของระบบงานและขอมูลที่ไดจากการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร
รวมทั้งระบบการเขาถึงขอมูลในการปรับปรุงแกไขและการรักษาความปลอดภัยของขอมูลการ
ตรวจสอบประเภทนี้เปนสวนหนึ่งของงานตรวจสอบภายในเกือบทุกงานที่น าระบบคอมพิวเตอรมาใช
ในการปฏิบัติงานไมวาเปนการตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการด าเนินงาน หรือการ
ตรวจสอบการบริหารผูตรวจสอบภายในจึงจ าเปนตองมีความรูในระบบงานสารสนเทศนี้เพ่ือให
สามารถด าเนินการตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การตรวจสอบประเภทนี้อาจจางผูตรวจสอบที่มีความเชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอรโดยตรงมา
ด าเนินการตรวจสอบ เนื่องจากเปนงานเทคนิคเฉพาะผูตรวจสอบภายในอาจมีความรูความช านาญ 
กลมุงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายในไมเพียงพอ และตองใชเวลานานพอสมควรที่จะเรียนรูซึ่ง
อาจท าเกิดความเสียหายแกงานขององคกรไดวัตถุประสงคที่ส าคัญที่สุดของการตรวจสอบระบบงาน
สารสนเทศก็เพ่ือใหทราบถึงความนาเชื่อถือของขอมูลและความปลอดภัยของระบบการประมวลผลด
วยคอมพิวเตอร 

6. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) หมายถึงการตรวจสอบในกรณีที่ไดรับ
มอบหมายจากฝายบริหาร หรือกรณีที่มีการทุจริตหรือการกระท าที่สอไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย 
หรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวา จะมีการกระท าที่สอไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น ซึ่งผู
ตรวจสอบภายในจะด าเนินการตรวจสอบเพ่ือคนหาสาเหตุขอเท็จจริงผลเสียหายหรือผูรับผิดชอบ พร
อมทั้งเสนอแนะมาตรการปองกัน 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การตรวจสอบการด าเนินงานเป็นขั้นตอนที่ต่อจากการวางแผนการตรวจสอบ ซึ่ ง
ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้  

1. การวางแผนปฏิบัติงานแผนการปฏิบัติงาน เป็นแผนที่ผู้ตรวจสอบภายในควรจัดท าไว้
ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบแผนงาน งาน/โครงการใด ในประเด็นการตรวจสอบใดโดยใช้ข้อมูลจากความ
เสี่ยง นโยบาย ข้อมูลข่าวสารจากผู้บริหาร ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือ
สภาพแวดล้อมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาและสถานศึกษามาใช้
ประกอบการพิจารณาเพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลส าเร็จโดยมีขั้นตอนย่อยดังนี้ 

1.1 ก าหนดประเด็นการตรวจสอบ เป็นการก าหนดในเรื่องความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญต่อผล
การด าเนินงานที่อาจไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายของแผนงาน งาน/โครงการ เช่น การ
ด าเนินการล่าช้า ผลผลิตไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนด ไม่ได้น าไปใช้อย่างคุ้มค่า 

1.2 ก าหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบ เมื่อได้ประเด็นการตรวจสอบแล้ว น าประเด็น
ดังกล่าวก าหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบเพ่ือให้ทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแตกต่างจากที่ก าหนดไว้
อย่างไร ปัญหา อุปสรรคและผลกระทบที่เกิดขึ้นรวมทั้งสาเหตุและข้อเสนอแนะ 

1.3  ก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ เป็นการก าหนดขอบเขตการตรวจสอบที่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบควรก าหนดให้ครอบคลุมถึงระบบงาน เอกสารหลักฐานรายงาน 
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บุคลากร สถานที่ ระยะเวลาและทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง โดยสอดคล้องกับประเด็นการตรวจสอบที่ก าหนด 
การก าหนดขอบเขตการตรวจสอบควรค านึงถึงทรัพยากรที่ใช้ในการตรวจสอบด้วย เช่น อัตราก าลัง
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบภายใน ระยะเวลาและงบประมาณ 

1.4  ก าหนดแนวทางการตรวจสอบ ซึ่งจะต้องชัดเจนและมีรายละเอียดเพียงพอที่จะ
ปฏิบัติตามได้ซึ่งประกอบด้วย เกณฑ์การตรวจสอบ เช่น ดัชนีวัดผลการประเมิน KPI มาตรฐานที่
ยอมรับโดยทั่วไป แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานส่วนกลาง มาตรฐานของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น และวิธีการตรวจสอบ ซึ่งเป็นการระบุรายละเอียดขั้นตอนหรือ
วิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล หลักฐานต่างๆที่ดี เพียงพอในการสนับสนุนข้อสรุป
หรือข้อคิดเห็นที่เก่ียวกับข้องตรวจสอบ 

2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ เมื่อผู้ตรวจสอบภายในได้ก าหนดแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
การด าเนินงานของแผนงาน งาน/โครงการ และได้รับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบ
ภายในแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในควรก าหนดรูปแบบกระดาษท าการ ส าหรับการรวบรวมข้อมูลเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบ และปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบการ
ด าเนินงานดังกล่าวการปฏิบัติงานตรวจสอบมีขั้นตอน ดังนี้  

2.1 รวบรวมข้อมูลข้อมูลที่รวบรวมควรมีลักษณะดังนี ้
- ความถูกต้องเชื่อถือได ้
- ความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับประเด็นการตรวจสอบ 
- ความเพียงพอต่อการสรุปผลการตรวจสอบ 
- ความมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 

2.2 วิเคราะห์และประเมินผลโดยวิเคราะห์ประเมินผลว่าผลของสภาพการด าเนินงานที่
เกิดข้ึนจริงมีความแตกต่างจากแผนหรือเกณฑ์ หรือสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นหรือสิ่งที่ควรจะเป็นหากผลการ
ด าเนินงานแตกต่างจากแผนหรือเกณฑ์หรือสิ่งที่ควรจะเป็น ควรวิเคราะห์ต่อไปว่าจะเกิดผลกระทบ
ทางตรงหรือทางอ้อมอย่างไรบ้าง มีสาเหตุมาจากอะไรควรมีการปรับปรุง แก้ไขการด าเนินงานหรือไม่
อย่างไร 

2.3 สรุปประเด็นข้อตรวจพบ บันทึกข้อมูลไว้ในกระดาษท าการ โดยให้มีรายละเอียด
เพียงพอต่อการสนับสนุนผลการตรวจสอบภายในรายงานผลการปฏิบัติงานที่เสนอต่อหัวหน้าส่วน
ราชการ โดยสรุปเป็นประเด็น 5 เรื่องดังนี้ 

 - หลักเกณฑ์/ สิ่งที่ควรจะเป็น 
 - ข้อเท็จจริง/สิ่งที่เป็นอยู่ 
 - ผลกระทบ 
 - สาเหตุ 

 - ข้อเสนอแนะ 
2.4 บันทึกข้อมูล ผู้ตรวจสอบภายในน าข้อมูลที่ได้บันทึกในกระดาษท าการโดยให้มี

รายละเอียดเพียงพอต่อการสนับสนุนผลการตรวจสอบในการรายงานผลการปฏิบัติงานที่เสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา ผู้ ตรวจสอบภายในควรควบคุมการเข้าถึงข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผย
ให้บุคคลภายนอกทราบเว้นแต่ได้อนุญาตจากผู้มีอ านาจหรือหลังจากที่ได้มีการปรึกษาฝุายกฎหมาย
แล้ว การเก็บกระดาษท าการควรเก็บให้สะดวกต่อการค้นหาและอยู่ในที่ปลอดภัยเป็นไปตามระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง 
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3. การรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อผู้ตรวจสอบภายใน ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
แผนการปฏิบัติงานแล้วขั้นตอนต่อไปผู้ตรวจสอบภายในควรรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบซึ่งได้บันทึกไว้ ในกระดาษท าการ มาจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนประกอบของรายงาน มี 2 ส่วน คือ บทสรุปส าหรับผู้บริหาร และรายละเอียดผลการตรวจสอบ 
ซึ่งการจัดท ารายงานมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้คือ  

3.1 การรวบรวมข้อมูล  
3.2 การคัดเลือกข้อมูล 
3.3 การร่างรายงาน  
3.4 การเสนอรายงาน 

4. การติดตามผลการตรวจสอบ เป็นการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขปัญหาของหน่วยรับตรวจ
ตามข้อเสนอแนะในรายงานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความส าคัญและจ าเป็น 
เนื่องจากจะได้ทราบว่าข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะตามรายงานนั้นหัวหน้าส่วนราชการได้มีการสั่ง
การตาม ข้อเสนอแนะดังกล่าวหรือไม่ และหน่วยรับตรวจได้ปรับปรุงการด าเนินงานตามการสั่งการนั้น
หรือไม่อย่างไร ขั้นตอนการติดตามผลมีดังนี้  

4.1  วางแผนการติดตามผล  
4.2 ด าเนินการติดตามผล  
4.3 รายงานผลการติดตาม  

 

 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี 5 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 

สรุป  
การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Audit) เป็นการตรวจสอบผลการด าเนินงาน

ตามแผนงาน งานและโครงการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และ
สถานศึกษา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายหรือหลักการที่ก าหนด การตรวจสอบเน้นถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า โดยต้องมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเปูาหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม ทั้งนี้ต้องค านึงถึงความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพ
ของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประกอบด้วย 
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ตอนที่ 5 การตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับกับสภาพความเป็นจริง เพ่ือน ามาสรุปประเด็นตามการร้องเรียน 
หรือกรณีสงสัยว่ามีการด าเนินการที่ไม่โปร่งใสหรือทุจริตเกิดข้ึนหรือไม่ อย่างไร 
 
ขอบเขตของงาน 

ตรวจสอบข้อมูลตามประเด็นข้อร้องเรียน หรือกรณีสงสัยว่ามีการด าเนินการที่ไม่โปร่งใสหรือ
ทุจริตเกิดขึ้นรวมถึงการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามที่ได้รับมอบหมายโดยผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความ
เที่ยงธรรม ระมัดระวังในการใช้ข้อมูล ไม่เปิดเผยข้อมูล และไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับไปแสวงหาประโยชน์
ให้กับตนเองหรือผู้อื่น 
 
ค าจ ากัดความ 

การตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) หมายถึง การตรวจสอบในกรณีที่ได้รับมอบหมายจากฝุาย
บริหาร หรือกรณีที่มีการทุจริตหรือการกระท าที่ส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีที่มีเหตุอัน
ควรสงสัยว่า จะมีการกระท าที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจะ
ด าเนินการตรวจสอบเพ่ือค้นหาสาเหตุ ข้อเท็จจริง ผลเสียหายหรือผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งเสนอแนะ
มาตรการปูองกัน 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1. ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นตามประเด็นข้อร้องเรียน/ข้อสงสัยที่จะส่อไปในทางทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบเพ่ือทราบวัตถุประสงค์ / เปูาหมาย ที่จะท าการตรวจสอบ ซึ่งผู้ตรวจสอบจะเข้าไปท าการ
ตรวจสอบ ณจุดใดเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ สมเจตนารมณ์ จะต้องวางแผน การตรวจสอบอย่างรัดกุม
และมีแผนการปฏิบัติงานที่ดีรองรับการปฏิบัติงานนั้นๆโดยค านึงถึงนโยบายในเรื่องนั้นว่ามีอย่างไร 
การวางแผนขั้นตอนการท างานหาจุดที่จะเข้าตรวจโดยจัดล าดับความส าคัญงานก่อนหลัง จุดใดควร
จะต้องตรวจสอบก่อน ระยะเวลาและอัตราก าลังที่ต้องใช้ในการตรวจสอบ เป็นต้น 
 2. ก าหนดประเด็นหรือเรื่องที่จะตรวจสอบ และแหล่งข้อมูลเกี่ยวข้องกับผู้ใดบ้าง เนื่องจาก 
การตรวจสอบทุกครั้งจะต้องทราบถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบต่อรายงาน จึง
ต้องเขียนไว้ในรายงานการตรวจสอบให้ชัดเจน ว่ามีขอบเขตของการปฏิบัติงานครั้งนั้นมากน้อย
เพียงใด 
 3. ก าหนดเทคนิค วิธีการตรวจสอบเพ่ือน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์/เปูาหมาย เป็นที่
ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าไม่สามารถท างานทุกอย่างได้ในเวลาเดียวกันและทุกเรื่องพร้อมกันจึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องเลือกวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมเพ่ือน าไปสู่ข้อมูลที่แท้จริงปัญหาที่เกิดขึ้น 
อุปสรรคที่ขัดขวางการปฏิบัติงานเป็นต้น 
 4. ด าเนินการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐาน เอกสาร รวมถึงถ้อยค าของผู้เกี่ยวข้อง 
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 5. วิเคราะห์และสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเปรียบเทียบกับระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้เห็นถึงสภาพของการควบคุม และความเสี่ยงหรือผลของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทาง
ราชการ  
 6. รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/
มัธยมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อท าการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ปัญหา 
อุปสรรคและอ่ืนๆ มาเรียบร้อยแล้วจะมาถึงขั้นตอนการท ารายงานเสนอผู้บังคับบัญชา การรายงาน 
การตรวจสอบถือเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งของผู้ปฏิบัติงาน เพราะจะแสดงให้เห็นความ สามารถความ
รอบรู้ ความชัดเจน ความช านาญของงาน รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของรายงานหรือจะสรุปให้ง่าย
ก็คือเขียนรายงานให้ผู้มีอ านาจอ่านเข้าใจและสั่งการเพ่ือน าไปใช้หรือถือปฏิบัติ 
 7.ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มบริหารงานบุคคลกรณีมีการสั่งการให้ด าเนินการต่อ
ทางกฎหมาย สพฐ./สตง. หรือหน่วยงานอ่ืนที่ส่งเรื่องร้องเรียน ให้ทราบผลการด าเนินการ และ
รวบรวมเป็นข้อมูลสารสนเทศ 
 

 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี 5 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป  
การตรวจสอบพิเศษ (Special Audit)หมายถึง การตรวจสอบในกรณีที่ได้รับมอบหมายจาก

ฝุายบริหาร หรือกรณีที่มีการทุจริตหรือการกระท าที่ส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีที่มี
เหตุอันควรสงสัยว่า จะมีการกระท าที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น ซึ่งผู้ตรวจสอบ
ภายในจะด าเนินการตรวจสอบเพื่อค้นหาสาเหตุ ข้อเท็จจริง ผลเสียหายหรือผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้ง
เสนอแนะมาตรการปูองกัน 

 




