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กิตติกรรมประกาศ
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร.ดุรยา สุ ขถมยา อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าแบบอิสระ
ผูซ้ ่ ึ งกรุ ณ าให้ความรู ้ ค าแนะนาและคาปรึ กษา รวมทั้งตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ จนการ
ค้นคว้าแบบอิสระนี้สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
ขอกราบขอบพระคุ ณอาจารย์ ดร.อรุ ณี ยศบุ ตร ที่ กรุ ณาเป็ นประธานกรรมการสอบการ
ค้นคว้าแบบอิสระ และอาจารย์ ดร.ภูริทตั อินยา ที่กรุ ณาเป็ นกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ
และให้ความรู ้ ให้คาแนะนา คาปรึ กษา รวมทั้งตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ ตลอดจนชี้ แนะ
แนวทางอันเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าเป็ นอย่างดีตลอดมา
ขอกราบขอบพระคุ ณ ผอ.วิชัย ปานอุ ท ัย ผูอ้ านวยการหน่ ว ยตรวจสอบภายใน และ
ดร.วชิ ราพร สุ วรรณศรวล ศึ กษานิ เทศก์ ชานาญการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษา
เชียงใหม่ เขต 5 ผูซ้ ่ ึ งให้ความรู ้ คาแนะนา คาปรึ กษา ช่วยเหลือและให้ขอ้ มูลในการจัดทาการค้นคว้า
แบบอิ ส ระนี้ เป็ นอย่า งดี ต ลอดมา ตลอดจนได้ให้ ข ้อเสนะแนะ ข้อคิ ด เห็ น และแนวทางที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อการศึกษานี้เป็ นอย่างดี
ขอกราบขอบพระคุ ณ ผูบ้ ริ หาร ผูป้ ฏิ บ ตั ิ งาน ส านักงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษาประถมศึ กษา
เชียงใหม่ เขต 5 และผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 5 ที่ให้ความร่ วมมือในการให้สัมภาษณ์และตอบแบบสอบถามเพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบการจัด
ทาการค้นคว้าแบบอิสระนี้อย่างเต็มที่
การค้นคว้าแบบอิสระนี้คงสาเร็ จไม่ได้ หากไม่ได้รับแรงบันดาลใจและแรงสนับสนุนจากผู ้
มีพระคุณทุกท่าน นับตั้งแต่บุพการี คณาจารย์ ญาติสนิท มิตรสหาย ขอกราบขอบพระคุณทุกๆ ท่าน
ที่ให้ความรัก ความเข้าใจ จนเกิดความมุ่งมัน่ ในการศึกษาจนสาเร็ จสมดังมุ่งหมาย
ท้ายสุ ดนี้ หากการค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีขอ้ ผิดพลาดประการใด ผูศ้ ึ กษาขอน้อมรับไว้แต่
เพียงผูเ้ ดียว และหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า การค้นคว้าแบบอิสระนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษา
และหรื อสถาบันอื่นๆ ที่มีความประสงค์ที่จะพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายใน ตลอดจนผูส้ นใจ
ทุกท่าน
ดารารัตน์ วงค์สถาน
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บทคัดย่ อ
การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายใน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต 5 ตามโครงการประกันคุ ณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครั ฐ โดยมี ขอบเขตการศึก ษาถึ งมาตรฐานสากลการปฏิ บตั ิ งานวิชาชี พ การ
ตรวจสอบภายใน มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริ ยธรรมของผูต้ รวจสอบภายในของส่ วน
ราชการ และแนวทางการประกันคุ ณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ เพื่อเป็ นกรอบในการพัฒนา
กระบวนการตรวจสอบภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต 5 ตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ โดยผูศ้ ึกษาได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลจาก
การสั ม ภาษณ์ บุ ค ลากรในต าแหน่ งผูบ้ ริ ห าร สั งกัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เชี ย งใหม่ เขต 5 ในฐานะผู ้ต รวจสอบจ านวน 10 คน และรวบรวมข้อ มู ล จากแบบสอบถาม
ผูป้ ฏิ บตั ิงาน และผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาเชี ยงใหม่
เขต 5 ในฐานะผูร้ ับการตรวจ จานวน 86 คน
จากการศึ ก ษาพบว่า กระบวนการตรวจสอบภายในของส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ กษาเชี ยงใหม่ เขต 5 มี แนวทางการพัฒนาให้เป็ นไปตามเกณฑ์การประกันคุ ณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครั ฐ และสอดคล้องกับ ภารกิ จ บทบาทหน้ า ที่ และบริ บ ทสภาพพื้ น ที่ ข อง
หน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐานด้านคุณสมบัติ และมาตรฐานด้านการปฏิบตั ิงาน

ง

ในส่ ว นของมาตรฐานด้า นคุ ณ สมบัติ ทั้ง ผู ้ใ ห้ สั ม ภาษณ์ แ ละผู ้ต อบแบบสอบถามให้
ความสาคัญในเรื่ องกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ความเชี่ยวชาญในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน
ความระมัดระวังรอบคอบในการปฏิ บ ัติ งานตรวจสอบภายใน การพัฒ นาความรู้ ในวิชาชี พ การ
ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนถึงการประเมินผลการปฏิบตั ิงานจากองค์กรภายนอก
ในส่ วนของมาตรฐานด้านการปฏิบตั ิงาน ทั้งผูใ้ ห้สัมภาษณ์ และผูต้ อบแบบสอบถามให้
ความสาคัญกับการตรวจสอบการบริ หาร การตรวจสอบผลการดาเนิ นงานและการตรวจสอบการ
ปฏิ บ ัติ ง าน เพื่ อ วัด ประสิ ท ธิ ผ ลและผลส าเร็ จ ของการปฏิ บ ัติ ง าน ส่ วนขั้น ตอนการปฏิ บ ัติ งาน
ตรวจสอบภายในนั้ น ให้ ค วามส าคัญ กับ การวางแผนการตรวจสอบ และการรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในสามารถนามาปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการบริ หารและการปฏิบตั ิงานของหน่วยรับ
ตรวจ
จากการศึ ก ษาครั้ งมี ข ้อเสนอแนะว่า นอกจากเกณฑ์ ก ารประกัน คุ ณ ภาพงานตรวจสอบ
ภายในภาครัฐแล้ว ผูต้ รวจสอบภายในควรมีการพัฒนาความรู้ในวิชาชีพที่เป็ นมาตรฐานสากลเพื่อ
รองรับ การเปิ ดเสรี ก ารค้าอาเซี ย น มี ความรู้ ห ลากหลาย และควรศึ ก ษาการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้าใช้ในงานตรวจสอบภายใน ส่ วนกระบวนการตรวจสอบภายในโดยใช้เครื อข่ายแบบ
มีส่วนร่ วมเป็ นการแก้ไขปั ญหาจานวนบุคลากรไม่เพียงพอกับปริ มาณงานที่รับผิดชอบ ควรจัดทา
คู่มือการตรวจสอบภายในเพื่ อใช้ในการอบรมและท าความเข้าใจให้ก ับเครื อข่ายช่ วยตรวจสอบ
ภายใน ซึ่ งเป็ นการสร้ างองค์ความรู้ ในการตรวจสอบภายในให้เข้ ม แข็งเสมือนเป็ นผูต้ รวจสอบ
ภายในโดยใช้ ก ระบวนการตรวจสอบภายในแบบเพื่ อ นช่ ว ยเพื่ อ น และมี ก ารแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ในการตรวจสอบระหว่างเครื อข่าย
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ABSTRACT
This independent study aimed at analyzing the development of internal audit process of
Chiang Mai primary educational service area office 5 according to the government internal audit
process quality assurance project. The area of the study includes international standard for the
professional practice of internal auditing, standards for internal auditing and ethics of government
internal auditors, and guidelines for government internal auditing quality assurance of Chiang
Mai primary educational service area office 5 to set the pattern for internal audit process
development of Chiang Mai primary educational service area office 5. The researcher collected
data from interviewing 10 personnel in the position of administrators in the status of auditors
under Chiang Mai primary educational service area office 5. Moreover, data were collected from
86 officers and school administrators in the status of auditees under Chiang Mai primary
educational service area office 5 via questionnaires.
The results revealed that development guideline of internal audit process of Chiang Mai
primary educational service area office 5 complied with the standard of government internal audit
process quality assurance, missions, roles, and area context of the office which consists of
qualification standards and performance standards.

ฉ

In terms of qualification standards, interviewees and questionnaire respondents gave
importance to internal audit charter, the proficiency of internal audit performances, discretion in
internal audit performances, continuous improvement of knowledge in the career, along with
performance evaluation from other organizations.
In terms of performance standards, interviewees and questionnaire respondents gave
importance to the management auditing, operation auditing, and performance auditing to
measured effectiveness of the performance. In terms of internal audit process, they gave
importance to the audit plan and report of the results as it can be used to improve efficiency on
administration and performance of the auditing unit.
From the study, it was recommended that apart from the internal auditing quality
assurance standards, internal auditors should improve knowledge in their profession to
international standards in order to prepare for entering the ASEAN Economic Community (AEC).
Furthermore, they should have versatile knowledge and learn to apply information technology
system with internal audit. Internal audit process by participatory network also helps solving
problem when the numbers of personnel are not enough. The internal audit manual should be
created for training and better understanding on internal audit network. Moreover, using peer
assist method can create strong knowledge in internal audit process which can be compared to the
actual internal audit. In addition, the experiences can be exchanged while auditing among
networks.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
จากการปรั บ เปลี่ ย นการบริ ห ารงานภาครั ฐ ไปสู่ ก ารบริ ห ารจัด การแนวใหม่ ที่ ใ ห้
ความส าคัญ กับ ผลสั ม ฤทธิ์ ของงาน มุ่ ง ปฏิ รู ป ระบบงบประมาณ โดยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผลของการใช้ทรัพยากรสาธารณะแต่มิได้ลดประสิ ทธิ ภาพของการควบคุ มทางการเงิ น
และให้มี ก ารลดบทบาทและกระจายอานาจของหน่ วยงานกลางไปสู่ ส่ วนราชการ การกระจาย
อานาจของหน่วยงานกลางทาให้ส่วนราชการต้องให้ความสาคัญกับความเสี่ ยง การควบคุม การวัด
และประเมินผลงานเพื่อก่อให้เกิ ดการแข่งขันและพัฒนางานในความรับผิดชอบ รวมทั้งสามารถ
ตอบแทนผลสาเร็ จจากการทางานได้อย่างเป็ นธรรมและมีความโปร่ งใส การตรวจสอบภายในถือ
เป็ นเครื่ อ งมื อ ช่ ว ยผู ้บ ริ ห ารในการติ ด ตามและประเมิ น การปฏิ บ ัติ ง านของส่ ว นงานต่ า งๆใน
หน่ วยงาน และเสนอแนะแนวทางหรื อมาตรการที่ ท าให้ ผ ลการดาเนิ นงานมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและ
บรรลุ ผลตามวัต ถุ ป ระสงค์แ ละเป้ าหมายที่ ก าหนด (กรมบัญ ชี ก ลาง, 2545) บทบาทของงาน
ตรวจสอบภายใน คือ การสนับสนุ นส่ งเสริ มให้การปฏิ บตั ิงานในทุ กระดับของหน่ วยงานในส่ วน
ราชการบรรลุ ตามวัตถุ ประสงค์และเป้ าหมายอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ ม้ ค่า
ภายใต้การบริ หารความเสี่ ยง การควบคุ มและการกากับดูแลที่ดี (Good Governance) (สานักกากับ
และพัฒนาการตรวจสอบภายในภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง, 2554)
เมื่ อ รั ฐบาลมี น โยบายปฏิ รูป ระบบราชการ กระทรวงการคลัง จึ งได้ก าหนดให้ ส่ ว น
ราชการที่เป็ นกระทรวง ทบวง กรมหรื อส่ วนราชการที่เรี ยกชื่ ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ต้องจัดให้
มีหน่ วยตรวจสอบภายในที่ข้ ึนตรงต่อหัวหน้าส่ วนราชการ ตามระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การตรวจสอบภายใน พ.ศ.2551 และมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริ ยธรรมการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบภายในของส่ ว นราชการ (กระทรวงการคลัง , 2551) โดยการก าหนดมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในและจริ ยธรรมของผูต้ รวจสอบภายในของส่ วนราชการ ให้มีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลการปฏิ บ ัติ ง านวิ ช าชี พ การตรวจสอบภายใน (International Standards for The
Professional Practice of Internal Auditing) ที่ ก าห น ดโดยส ถ าบั น ผู ้ ต รวจส อบ ภ ายใน ขอ ง
1

สหรัฐอเมริ กา (The Institute of Internal Audits : IIA) (กรมบัญชี กลาง กระทรวงการคลัง , 2545)
และได้ดาเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่ วนราชการ โดยจัดทา
โครงการประเมินระบบประกันคุ ณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ เพื่อให้มีการประเมินผลจาก
ทั้งภายในและภายนอก อีกทั้งกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประกันคุ ณภาพงานตรวจสอบ
ภายในของส่ วนราชการ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาและปฏิบตั ิของหน่วยงาน โดยมีหน่วยงาน
ที่เข้าร่ วมนาร่ องโครงการประเมิ นระบบประกันคุ ณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ในปี 2554
ทั้ง หมด 21 หน่ ว ยงาน และมี 2 หน่ ว ยงานที่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น คื อ กรมทางหลวง และ
กรมบัญชี กลาง (กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง, 2555) ซึ่ งกรมบัญชีกลางนาข้อมูลที่ได้มาปรับ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ เพื่อนาไปใช้ในการประเมินต่อไป
จากลัก ษณะการปฏิ บ ัติงานในอดี ตที่ เน้น การตรวจสอบด้านการเงิ น บัญ ชี และการ
บริ หารพัสดุ ปั จจุบนั หน่ วยตรวจสอบภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่
เขต 5 มี ห น้ า ที่ ด าเนิ นการเกี่ ย วกั บ งานตรวจสอบภายใน โดยใช้ วิ ธี การตรวจสอบที่ เป็ น
มาตรฐานสากล คือการตรวจสอบทางการเงิ น การตรวจสอบการดาเนิ นงาน การตรวจสอบการ
บริ หาร การตรวจสอบการปฏิ บ ตั ิ ตามข้อก าหนด การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ และการ
ตรวจสอบพิเศษ ส่ งผลให้ผตู ้ รวจสอบภายในต้องปรับการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบโดยขยายขอบเขต
จากการตรวจสอบความถู ก ต้อ งทางด้า นบัญ ชี และการใช้ จ่ า ยเงิ น ไปสู่ ก ารตรวจสอบที่ เน้ น
ประสิ ทธิ ภาพและผลสัมฤทธิ์ ของงานเป็ นสาคัญ ทาให้บทบาทของผูต้ รวจสอบภายในเปลี่ยนแปลง
ไปจากการท างานค้นหาข้อผิดพลาด เป็ นการส่ งเสริ มให้งานประสบความส าเร็ จหรื อเพิ่ มคุ ณค่ า
ให้กบั องค์กร พัฒนาให้ทนั สมัยและตรงกับความต้องการและวัตถุประสงค์ของฝ่ ายบริ หาร โดยใช้
แนวความเสี่ ย ง (Risk Base Approach) การตรวจสอบแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participative Audit) การ
ตรวจสอบภายในเชิงรุ กแบบก้าวหน้าและสร้างสรรค์ (Proactive and Constructive) การติดตามแนว
การคิดทางการบริ หารใหม่ (สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่ งประเทศไทย , 2548) หน่วยตรวจสอบ
ภายในส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม่ เขต 5 จึ ง ได้ส ร้ างเครื อข่ ายผูช้ ่ วยผู ้
ตรวจสอบภายใน โดยให้ผบู้ ริ หารสถานศึกษาและครู ผสู้ อนที่มีประสบการณ์ ร่วมเป็ นคณะทางาน
ตรวจสอบ (ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม่ เขต 5, 2557) ดัง นั้ น การ
ปฏิบตั ิงานการตรวจสอบภายในจึงต้องมีการปรับปรุ งระบบและกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้ เกิ ด
ความเชื่ อมัน่ ในการให้คาปรึ กษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็ นอิสระ เพราะการตรวจสอบภายในจะช่วย
ให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถปฏิบตั ิงานด้านการเงินและบัญชี ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน บรรลุถึง
เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
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ด้วยเหตุ ผ ลดังกล่ าวข้างต้น ประกอบกับ การที่ ผูศ้ ึก ษาได้เป็ นผูป้ ฏิ บตั ิงานตรวจสอบ
ภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึง
การพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในให้มีประสิ ทธิ ภาพสอดคล้องกับโครงการประกันคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในภาครัฐ ซึ่ งจะส่ งผลการปฏิบตั ิงานเป็ นที่น่าเชื่อถือ มีคุณภาพ และเป็ นที่ยอมรับ
ของทุกฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งจะทาให้เกิ ดประโยชน์ในการปฏิ บตั ิงานเกี่ ยวกับการตรวจสอบภายใน
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ ดี ยิ่ง ขึ้ น และเป็ นประโยชน์ ต่ อส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เชียงใหม่ เขต 5
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในด้านการเงินและบัญชี ของสานักงาน
เขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม่ เขต 5 ตามโครงการประกัน คุ ณ ภาพงานตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ
1.3 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
ท าให้ ท ราบถึ ง การพัฒ นากระบวนการตรวจสอบภายในของส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม่ เขต 5 เป็ นไปตามมาตรฐานโครงการประกัน คุ ณ ภาพการ
ตรวจสอบภายในภาครัฐ
1.4 นิยำมศัพท์
กำรพัฒนำ หมายถึง การทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสู่ อีกสภาพหนึ่งที่
ดีกว่าเดิมอย่างเป็ นระบบ หรื อการทาให้ดีข้ ึนกว่าสภาพเดิมที่เป็ นอยูอ่ ย่างเป็ นระบบ
กระบวนกำรกำรตรวจสอบภำยใน หมายถึ ง การดาเนิ นงาน ขั้นตอนการปฏิ บตั ิ งาน
หรื อการทางานตั้งแต่เริ่ มต้นจนงานเสร็ จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพของกิจกรรมการให้
หลักประกันอย่างเที่ยงธรรมและการให้คาปรึ กษาอย่างเป็ นอิสระ เพื่อเพิ่มคุ ณค่าและปรับปรุ งการ
ปฏิบตั ิงานขององค์กรให้ดีข้ ึน
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สำนั กงำนเขตพื้นที่ก ำรศึ กษำประถมศึ กษำเชี ยงใหม่ เขต 5 หมายถึ ง สานัก งานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน มี อ านาจหน้ าที่ จัด ท านโยบาย แผนพัฒ นา และมาตรฐานการศึ ก ษาให้ ส อดคล้อ งกับ
นโยบายมาตรฐานการศึกษา และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสถานศึกษาที่รับผิดชอบใน 3
อาเภอ คือ อาเภอฮอด อาเภอดอยเต่า และอาเภออมก๋ อย
โครงกำรประกั น คุ ณ ภำพงำนตรวจสอบภำยในภำครั ฐ หมายถึ ง โครงการที่
กรมบัญชี กลางจัดทาขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551 เห็นชอบตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ให้ดาเนิ นการตามแผนปฏิ บตั ิการ
พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึกษาเรื่ อง การพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ได้อาศัยแนวคิดและทฤษฎี ดังต่อไปนี้
2.1 การพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายใน
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
2.3.1 ความหมายของการตรวจสอบภายใน
2.3.2 มาตรฐานสากลการปฏิบตั ิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
2.3.3 จริ ยธรรมของผูต้ รวจสอบภายในของส่ วนราชการ
2.4 หลักเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ
2.5 โครงสร้างการบริ หารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
2.6 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 การพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายใน
การพัฒนา (พจนานุ กรม ฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน พ.ศ.2525, 2538) หมายถึ ง ทาให้
เจริ ญ คือ ทาให้เติบโตได้ งอกงาม ทาให้งอกงามและมากขึ้น
กระบวนการ (พจนานุ ก รม ฉบั บ ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ.2525, 2538) หมายถึ ง
วิธีดาเนินการตามแบบแผนและขั้นตอนที่ได้กาหนดไว้แน่นอน
การตรวจสอบภายใน (สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่ งประเทศไทย , 2548 ) หมายถึ ง
การให้ความเชื่ อมัน่ และการใช้คาปรึ กษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็ นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุ ง
การดาเนินงานขององค์กร
กล่ าวโดยสรุ ป การพัฒ นากระบวนการตรวจสอบภายใน หมายถึ ง การปรับ เปลี่ ย น
วิธีดาเนิ นการ หรื อขั้นตอนการปฏิบตั ิงานการให้ความปรึ กษา ที่ให้ความเชื่ อมัน่ อย่างเที่ยงธรรมและ
เป็ นอิสระเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุ งการดาเนินงานขององค์กร
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2.2 แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ภายใน (ส านั ก บัญ ชี แ ละตรวจสอบภายใน กรมบัญ ชี ก ลาง
กระทรวงการคลัง, 2545)
แนวปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ ระบบการควบคุ ม ภายในส าหรั บ หน่ ว ยงานภาคราชการ ได้
ประยุกต์ตามแนวคิดการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations
of the Tread way Commission) ซึ่ งประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ส่ วน คือ
1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) เป็ นองค์ประกอบแรกที่ถือว่ามี
ความสาคัญมากที่สุด เป็ นเสมือนรากฐานให้องค์ประกอบอื่นเกิดขึ้นหรื อดารงอยูไ่ ด้อย่างมัน่ คงและ
มีประสิ ทธิ ผล สภาพแวดล้อมของการควบคุม หมายรวมถึ ง ปั จจัยต่างๆ เช่น นโยบาย วิธีการ และ
วิธีป ฏิ บ ตั ิ ที่ แสดงให้ เห็ น ถึ งทัศนคติ ข องบุ ค ลากรที่ มี ต่อการควบคุ ม ภายในของกิ จการ ปั จจัย ที่
สาคัญยิ่ง คื อ คนภายในองค์กรนัน่ เอง เช่ น ความซื่ อสัตย์และจริ ยธรรม ความรู้ความสามารถของ
บุ ค ลากร การมี ส่ วนร่ ว มอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของคณะกรรมการบริ ห าร และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โครงสร้างการจัดองค์กร การมอบอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
2) การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment) ความเสี่ ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่พึง
ประสงค์หรื อการกระทาใด ๆ อันจะก่อให้เกิ ดผลลัพธ์ในด้านลบหรื อเป็ นผลลัพธ์ที่ไม่ตอ้ งการ ทา
ให้งานไม่ประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมายที่ กาหนด ความเสี่ ยงอาจเกิ ดผลจากลักษณะงานหรื อ
กิจกรรมของหน่วยงาน การควบคุมภายใน การที่หน่วยงานตรวจไม่พบข้อผิดพลาด
3) กิ จกรรมควบคุ ม (Control Activities) กิ จกรรมการควบคุ ม หมายถึ ง นโยบายและ
วิธีการต่างๆ ที่ จะสนับสนุ นมาตรการที่ ป้องกันความเสี่ ยงที่ อาจเกิ ดขึ้ น ประเภทของการควบคุ ม
กิจกรรมการควบคุมอาจแตกแยกตามความจาเป็ นและลักษณะของการควบคุม ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั ความ
เหมาะสมในการดาเนิ นงานของหน่วยงานนั้นๆ เช่น การควบคุมแบบป้ องกัน (Preventive Control)
เป็ นวิ ธี ก ารควบคุ ม ที่ ก าหนดขึ้ น เพื่ อ ป้ องกัน ไม่ ใ ห้ เกิ ด ความเสี่ ย งและข้อ ผิ ด พลาดตั้ง แต่ แ รก
การควบคุมแบบค้นพบ (Detection Control) เป็ นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาด
ที่ เกิ ด ขึ้ น แล้ว การควบคุ ม แบบแก้ไ ข (Corrective Control) เป็ นวิธี ก ารควบคุ มที่ ก าหนดขึ้ น เพื่ อ
แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรื อเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต
การควบคุ ม แบบส่ งเสริ ม (Directive Control) เป็ นวิธีการส่ งเสริ มหรื อกระตุ น้ ให้เกิ ดความส าเร็ จ
โดยตรงกับวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ
4) ส ารสนเทศและการสื่ อส าร (Information and Communication) สารส นเทศ
หมายถึ ง ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการบริ หาร ซึ่ งเป็ นข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงิน รวมทั้ง
ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ทั้งจากแหล่งภายในและภายนอก การสื่ อสาร หมายถึง การรับและส่ งข่าวสาร
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ระหว่างกัน เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจอันดี ระหว่างบุคคลที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่สัมพันธ์
กัน การสื่ อสารจะเกิดได้ท้ งั ภายในและภายนอกหน่วยงาน ระบบการสื่ อสารที่ดีและมีประสิ ทธิ ภาพ
ควรเป็ นการสื่ อสารแบบสองทางและติดต่อระหว่างหน่วยงานอย่างทัว่ ถึงครบถ้วน
5) การติ ด ตามผล (Monitoring and Evaluation) การติ ด ตามผล หมายถึ ง การ
สอดส่ องดูแลกิจกรรมที่อยูร่ ะหว่างการดาเนิ นงาน เพื่อให้เกิ ดความมัน่ ใจว่า การดาเนิ นงานเป็ นไป
ตามระบบการควบคุ ม ภายในที่ ก าหนด การประเมิ น ผล หมายถึ ง การเปรี ย บเที ย บผลการ
ปฏิบตั ิงานกับระบบการควบคุมภายในที่กาหนดไว้วา่ มีความสอดคล้องหรื อไม่เพียงใด และประเมิน
ระบบการควบคุมภายในที่มีอยูว่ า่ ยังมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปั จจุบนั หรื อไม่ รวมทั้ง
การวิเคราะห์ การหาสาเหตุของความแตกต่างระหว่างแผนงานกับผลการดาเนิ นงาน สรุ ปผลและ
เสนอข้อแนะนาเพื่อให้การดาเนินงานมีประสิ ทธิผลและประสิ ทธิภาพ
2.3 แนวคิดเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
1) ความหมายของการตรวจสอบภายใน (กรมบัญ ชี ก ลาง , 2546) กรมบัญ ชี ก ลางได้ใ ห้
ความหมายของการตรวจสอบภายใน โดยอ้างอิงจากมาตรฐานสากลการปฏิ บตั ิงานวิชาชี พการ
ตรวจสอบภายในที่ ก าหนดโดยสถาบัน ผูต้ รวจสอบภายในของสหรั ฐอเมริ ก า (The Institute of
Internal Audits : IIA) ดังนี้
การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรมและ
การให้ คาปรึ กษาอย่างเป็ นอิ สระ ซึ่ งจัดให้มีข้ ึ นเพื่ อเพิ่ มคุ ณค่าและปรั บปรุ งการปฏิ บ ตั ิงานของ
องค์กรให้ดีข้ ึน การตรวจสอบภายในช่ วยให้องค์กรบรรลุ ถึงเป้ าหมายที่ วางไว้ ด้วยการประเมิน
และปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการบริ หารความเสี่ ยง การควบคุมและการกากับดูแลอย่าง
เป็ นระบบและเป็ นระเบียบ
การตรวจสอบภายในมีความจาเป็ นสาหรับการบริ หารองค์กรในปั จจุบนั โดยถือเป็ น
เครื่ องมื อของผูบ้ ริ หารในการบริ หารงานทั้งในภาคเอกชนและภาคราชการ ซึ่ งเดิ มจะเน้นเฉพาะการ
ตรวจสอบทางด้านการเงิ น การบัญชี ซึ่ งมีหน้าที่ในการตรวจสอบ การติดตาม และการประเมินผล แต่
ในปั จจุ บ ัน ได้เน้ นเรื่ องของการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพ ประสิ ท ธิ ผล และประหยัดในการปฏิ บ ัติ งาน
ด้านต่างๆ จึงเพิ่มการตรวจสอบภายในด้านการตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน และการตรวจสอบการบริ หาร
ประเภทของการตรวจสอบภายใน แบ่ งเป็ น 6 ประเภท คื อ การตรวจสอบทาง
การเงิน การตรวจสอบการดาเนิ นงาน การตรวจสอบการบริ หาร การตรวจสอบการปฏิบตั ิตาม
ข้อกาหนด การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ การตรวจสอบพิเศษ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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- การตรวจสอบทางการเงิ น (Financial Auditing) เป็ นการตรวจสอบความถู ก ต้อง
เชื่ อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางการเงิน การบัญชี และรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุ ม
ถึงการดูแลป้ องกันทรัพย์สิน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงาน
ต่าง ๆ ว่ามี เพี ยงพอที่ จะมัน่ ใจได้ว่าข้อมูล ที่ บนั ทึ กในบัญ ชี รายงาน ทะเบี ยน และเอกสารต่ าง ๆ
ถูกต้อง และสามารถสอบทานได้หรื อเพียงพอที่จะป้ องกันการรั่วไหล สู ญหาย ของทรัพย์สินต่าง ๆ
ได้
- การตรวจสอบการด าเนิ น งาน (Performance Auditing) เป็ นการตรวจสอบผลการ
ดาเนิ นงานตามแผนงาน งานและโครงการขององค์กร ให้เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์และเป้ าหมาย
หรื อหลักการที่กาหนด การตรวจสอบเน้นถึงประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลและความคุม้ ค่า โดยต้องมี
ผลผลิตและผลลัพธ์เป็ นไปตามวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมาย ซึ่ งวัดจากตัวชี้ วดั ที่เหมาะสม ทั้งนี้ ต้อง
คานึ งถึ งความเพี ยงพอ ความมี ประสิ ทธิ ภาพของกิ จกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม
ภายในขององค์กรประกอบด้วย
ความมีประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) คือ มีการจัดระบบงานให้มนั่ ใจได้ว่าการใช้
ทรัพยากรสาหรั บแต่ละกิ จกรรมสามารถเพิ่มผลผลิ ตและลดต้นทุ น อันมี ผลทาให้องค์กรได้รับ
ผลประโยชน์อย่างคุม้ ค่า
ความมีประสิ ทธิ ผล (Effectiveness) คือ มีการจัดระบบงาน และวิธีปฏิบตั ิงาน
ซึ่ งทาให้ผลที่เกิดจากการดาเนินงานเป็ นไปตามเป้ าหมายขององค์กร
ความคุ ้ ม ค่ า (Economy) คื อ มี ก ารใช้ จ่ า ยเงิ น อย่ า งรอบคอบ ระมัด ระวัง ไม่
สุ รุ่ยสุ ร่าย ฟุ่ มเฟื อย ซึ่ งส่ งผลให้องค์กรสามารถประหยัดต้นทุนหรื อลดการใช้ทรัพยากรต่ ากว่าที่
กาหนดไว้ โดยยังได้รับผลผลิตตามเป้ าหมาย
- การตรวจสอบการบริ หาร (Management Auditing) เป็ นการตรวจสอบการ
บริ หารงานด้านต่าง ๆ ขององค์กร ว่ามีระบบการบริ หารจัดการเกี่ ยวกับการวางแผน การควบคุ ม
การประเมินผล เกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริ หารงาน
ด้านต่ า ง ๆ ว่า เป็ นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ ภารกิ จขององค์ก ร รวมทั้ง เป็ นไปตาม
หลักการบริ หารงานและหลักการกากับดูแลที่ดี (Good Governance) ในเรื่ องความน่าเชื่ อถือ ความ
รับผิดชอบ ความเป็ นธรรม และความโปร่ งใส
- การตรวจสอบการปฏิ บ ั ติ ต ามข้อ ก าหนด (Compliance Auditing) เป็ นการ
ตรวจสอบการปฏิ บตั ิ งานต่ าง ๆ ขององค์กรว่าเป็ นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบังคับ
คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องที่กาหนดทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร เป็ นการตรวจสอบ

8

การปฏิ บ ตั ิ งานต่ าง ๆ ขององค์กรว่าเป็ นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบังคับ ค าสั่ ง มติ
คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องที่กาหนดทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร
- การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing) เป็ นการ
พิ สู จน์ ค วามถู ก ต้อ งและเชื่ อ ถื อ ได้ ข องระบบงานและข้อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการประมวลผลด้ว ย
คอมพิวเตอร์ รวมทั้ง ระบบการเข้าถึ งข้อมูลในการปรับปรุ งแก้ไขและการรักษาความปลอดภัย
ของข้อ มูล การตรวจสอบประเภทนี้ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของงานตรวจสอบภายในเกื อบทุกงานที่นา
ระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการปฏิบตั ิงานไม่วา่ เป็ นการตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการ
ดาเนิ นงาน หรื อการตรวจสอบการบริ หาร ผูต้ รวจสอบภายในจึงจาเป็ นต้องมีความรู้ในระบบงาน
สารสนเทศนี้ เพื่อให้สามารถดาเนินการตรวจสอบได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การตรวจสอบประเภทนี้ อาจจ้างผูต้ รวจสอบที่ มี ความเชี่ ยวชาญทางคอมพิวเตอร์
โดยตรงมาดาเนิ นการตรวจสอบ เนื่ องจากเป็ นงานเทคนิ คเฉพาะ ผูต้ รวจสอบภายในอาจมีความรู้
ความชานาญ ไม่เพียงพอ และต้องใช้เวลานานพอสมควรที่จะเรี ยนรู ้ ซึ่ งอาจทาเกิ ดความเสี ยหาย
แก่งานขององค์กรได้ วัตถุ ประสงค์ที่สาคัญที่สุดของการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ ก็เพื่อให้
ทราบถึงความน่าเชื่ อถือของข้อมูลและความปลอดภัยของระบบการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
- การตรวจสอบพิ เศษ (Special Auditing) หมายถึ ง การตรวจสอบในกรณี ที่ ได้รั บ
มอบหมายจากฝ่ ายบริ หาร หรื อกรณี ที่มีการทุจริ ตหรื อการกระทาที่ส่อไปในทางทุจริ ต ผิดกฎหมาย
หรื อกรณี ที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า จะมีการกระทาที่ส่อไปในทางทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบเกิ ดขึ้น
ซึ่ งผูต้ รวจสอบภายในจะด าเนิ น การตรวจสอบเพื่ อ ค้น หาสาเหตุ ข้อ เท็ จ จริ ง ผลเสี ย หายหรื อ
ผูร้ ับผิดชอบ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการป้ องกัน
2) มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชี พการตรวจสอบภายใน (สมาคมผูต้ รวจสอบภายใน
แห่งประเทศไทย, 2554 ) ได้กาหนดโครงสร้างของมาตรฐานประกอบด้วย มาตรฐานด้านคุณสมบัติ
(Attribute Standards) และมาตรฐานด้านการปฏิ บ ัติงาน (Performance Standards) มาตรฐานด้าน
คุ ณสมบัติ คื อ มาตรฐานเกี่ ยวกับ ลักษณะขององค์กร และบุ คลากรที่ท าหน้าที่ ตรวจสอบภายใน
มาตรฐานด้านการปฏิ บ ัติงาน คื อมาตรฐานที่ กล่ าวถึ งลักษณะของกิ จกรรมการตรวจสอบภายใน
และการกาหนดบรรทัดฐานทางคุ ณภาพที่ สามารถนาไปใช้ประเมินผลการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบ
ภายใน มาตรฐานด้านคุณสมบัติและมาตรฐานด้านการปฏิบตั ิงานสามารถนามาใช้กบั งานตรวจสอบ
ภายในโดยทัว่ ไป ส่ วนมาตรฐานด้านการนาไปปฏิ บตั ิเป็ นการขยายความมาตรฐานด้านคุณสมบัติ
และด้านการปฏิบตั ิงาน ทั้งในการนาไปใช้งานต่อกิจกรรมด้านการให้ความเชื่อมัน่ หรื อด้านการให้
ค าปรึ ก ษาการบริ ก ารให้ ค วามเชื่ อมั่น เกี่ ย วข้องกับ การประเมิ น หลัก ฐานอย่างเที่ ย งธรรมโดยผู ้
ตรวจสอบภายในเพื่อให้ความเห็นหรื อข้อสรุ ปอย่างเป็ นอิสระต่อหน่ วยงาน/องค์กร การปฏิบตั ิงาน
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หน้าที่ กระบวนการระบบงาน หรื อเรื่ องอื่นๆ โดย ผูต้ รวจสอบภายในจะเป็ นผูก้ าหนดลักษณะและ
ขอบเขตของภารกิจการให้ความเชื่อมัน่ ซึ่ งจะมีผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง 3 ฝ่ าย คือ 1) เจ้าของงาน ได้แก่บุคคล
หรื อกลุ่ ม บุ ค คลที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับ หน่ วยงาน/องค์ก ร การปฏิ บตั ิ งาน หน้าที่ กระบวนการ
ระบบงาน หรื อเรื่ องอื่นๆ 2) ผูต้ รวจสอบภายใน ได้แก่บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่ทาการประเมิน 3)
ผูใ้ ช้ ได้แก่บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่ใช้ผลการประเมิน
3) จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่ วนราชการ (กรมบัญชีกลาง, 2545) มีดงั นี้
- หลักปฏิบตั ิที่กาหนดในจริ ยธรรมของผูต้ รวจสอบภายในเป็ นหลักการพื้นฐาน
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ที่ผตู้ รวจสอบภายในพึงปฏิบตั ิโดยใช้สามัญสานึกและวิจารณญาณอันเหมาะสม
- ผูต้ รวจสอบภายในควรประพฤติปฏิบตั ิตนตามกรอบจริ ยธรรมนี้ นอกเหนือ
จากการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของข้าราชการและกฎหมายหรื อระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ผูต้ รวจสอบภายในควรยึดถือและดารงไว้ซ่ ึ งหลักปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
ความมี จุดยืน ที่ ม ั่นคง (Integrity) : ความมี จุดยืน ที่ ม นั่ คงของผูต้ รวจสอบ
ภายในจะช่วยให้เกิดความเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลทัว่ ไป
ความเที่ ย งธรรม (Objectivity) : ผู้ต รวจสอบภายในต้อ งรวบรวมข้อ มู ล
ประเมินผลและรายงานผลการตรวจสอบด้วยความเที่ยงธรรม ผูต้ รวจสอบภายในต้องทาหน้าที่
ประเมินอย่างเป็ นธรรมในทุกๆ สถานการณ์ และไม่ปล่อยให้ความรู ้สึกส่ วนตัว หรื อความรู ้สึกนึ ก
คิดของบุคคลอื่นเข้ามามีอิทธิพลเหนื อการประเมิน นั้น
การปกปิ ดความลับ (Confidentiality) : ผูต้ รวจสอบภายในจะต้องเคารพต่อ
คุณ ค่าและสิ ทธิ แห่ งข้อมู ลที่ ตนได้รับทราบจากการปฏิ บ ตั ิ งานและไม่เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ าวโดย
ไม่ได้รับอนุ ญาตจากผูท้ ี่ มีอานาจหน้าที่ โดยตรงเสี ยก่ อน ยกเว้นในกรณี ที่มีพนั ธะในแง่ของงาน
อาชีพและเกี่ยวข้องกับกฎหมายเท่านั้น
ความสามารถในหน้าที่ (Competency) : ผูต้ รวจสอบภายในจะต้องนาความรู้
ทักษะและประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่ให้บริ การตรวจสอบภายในอย่างเต็มที่
2.4 หลักเกณฑ์ การประเมิ นการประกันคุ ณภาพการตรวจสอบภายในภาครั ฐ (ส านักก ากับและ
พัฒนาการตรวจสอบภายในภาครัฐ กรมบัญชีกลาง , 2555)
หลักเกณฑ์การประเมินการประกันคุ ณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ ได้กาหนด
ตามกรอบมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริ ยธรรมการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบภายในของส่ วน
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ราชการประกอบด้วย มาตรฐานหลัก 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณสมบัติ และมาตรฐานด้าน
การปฏิบตั ิงาน ดังนี้
มาตรฐานด้านคุณสมบัติ มีจานวน 6 ประเด็น ประกอบด้วย
1) กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประเด็นที่ใช้ในการประเมิน คือ มีการจัดทากฎบัตร
การตรวจสอบภายใน ซึ่ งมีองค์ประกอบครบถ้วน ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา
อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ คานิ ยามของการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและจริ ยธรมในการ
ปฏิ บตั ิงานตรวจสอบภายใน ได้รับความเห็ นชอบโดยหัวหน้าส่ วนราชการ มี การทบทวนกฎบัตร
การตรวจสอบภายในและนาเสนอหัวหน้าส่ วนราชการทุ กปี มี การเผยแพร่ กฎบัตรการตรวจสอบ
ภายในให้ทราบทัว่ กันในส่ วนราชการ
2) การปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในที่เป็ นอิสระและเที่ยงธรรม ประเด็นที่ใช้ในการ
ประเมิ น คื อ การเสนอรายงานตรงต่ อ หัว หน้ าส่ วนราชการ การอนุ ม ัติ แผนการตรวจสอบโดย
หัวหน้าส่ วนราชการ มีการกาหนดกรอบความประพฤติเกี่ ยวกับความเที่ยงธรรมและข้อจากัดของ
ความเป็ นอิสระหรื อความเที่ยงธรรม มาตรฐานจริ ยธรรม คุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เสนอให้หัวหน้าส่ วนราชการให้ความเห็ นชอบและมีการเผยแพร่ ให้ทราบทัว่ กันในส่ วนราชการ
บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในทราบและถือปฏิบตั ิตามกรอบฯที่กาหนด
3) ความเชี่ ย วชาญด้า นการตรวจสอบภายใน ประเด็ น ที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น คื อ
ประสบการณ์การปฏิบตั ิงานด้านการตรวจสอบภายใน และการฝึ กอบรมด้านการตรวจสอบภายใน
ของบุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายใน
4) การปฏิ บตั ิ งานของผูต้ รวจสอบภายในอย่างระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชี พ ประเด็นที่ใช้ในการประเมินคือ มีการบันทึกการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบภายในกระดาษทา
การที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบตั ิงาน มีการกากับดูแลและสอบทานการ
ปฏิ บตั ิงานที่สาคัญโดยหัวหน้าหน่ วยตรวจสอบภายใน มีการยืนยันถึ งความถูกต้องเหมาะสมของ
เรื่ องที่ ตรวจพบและข้อคิ ดเห็ นหรื อข้อเสนอแนะกับหน่ วยรับ ตรวจ ไม่มีขอ้ ทักท้วงจากหน่ วยรั บ
ตรวจต่อรายงานผลการตรวจสอบ
5) การพัฒ นาวิ ช าชี พ การตรวจสอบภายใน ประเด็ น ที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น คื อ มี
แผนพัฒนาบุคลากรในระดับหน่วยตรวจสอบภายใน มีการฝึ กอบรมด้านการตรวจสอบภายใน การ
ควบคุ มภายใน การบริ หารความเสี่ ยงและความรู ้ ที่เป็ นประโยชน์ ที่เกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิ งาน มี การ
เผยแพร่ องค์ความรู้และนาไปใช้ในการปฏิบตั ิงาน
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6) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน ประเด็นที่ใช้ในการประเมินคือ มี
การประเมินผลการปฏิ บตั ิงานจากภายนอกอย่างน้อยทุก 5 ปี มีการรายงานผลการประเมินทั้งจาก
ภายในและภายนอกให้หัวหน้าส่ วนราชการทราบ และมีการกาหนดแผนหรื อแนวทางการพัฒนา
ปรับปรุ งตามผลการประเมิน
มาตรฐานด้านการปฏิบตั ิงาน มีจานวน 10 ประเด็น ประกอบด้วย
1) การวางแผนการตรวจสอบ การเสนอ และอนุมตั ิแผนการตรวจสอบ ประเด็นที่ใช้
ในการประเมินคือ มีการนาข้อมูลข่าวของฝ่ ายบริ หารมาใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนการตรวจ
สอบระยะยาว แผนการตรวจสอบสอดคล้องกับนโยบายของหัวหน้าส่ วนราชการ มีการกาหนดงาน
ให้คาปรึ กษาไว้ในแผนการตรวจสอบประจาปี มีการวางแผนการตรวจสอบที่ครอบคลุมประเภท
งานให้ความเชื่อมัน่
2) การประเมินความเสี่ ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประเด็นที่ใช้ในการประเมินคือ
มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการระบุปัจจัยเสี่ ยง มีการกาหนดระบุปัจจัยเสี่ ยงทั้งระดับหน่วยงาน
และระดับ กิ จกรรม มี การจัดทาข้อตกลงในการกาหนดเกณฑ์ ความเสี่ ยงร่ วมกันของบุ คลากรใน
องค์ก รกับ หน่ วยตรวจสอบภายใน มี ก ารปรั บ หรื อ ทบทวนปั จจัยเสี่ ย งและเกณฑ์ ค วามเสี่ ย งให้
สอดคล้องกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลง
3) งบประมาณ และอัตรากาลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประเด็นที่ใช้ในการ
ประเมิ นคื อ มี บุคลากรผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานเต็มจานวนตามกรอบอัตรากาลัง และมี การบริ หารทรัพ ยากร
อย่างเหมาะสม เพียงพอ สามารถปฏิบตั ิงานให้บรรลุตามแผนการตรวจสอบประจาปี และแผนการ
ตรวจสอบระยะยาวที่ได้รับอนุมตั ิ
4) นโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิงาน การประสานงาน ประเด็นที่ใช้ในการประเมิน
คือ มีการกาหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบภายใน มีการสื่ อสารนโยบายและ
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานอย่างทัว่ ถึงภายในหน่วยตรวจสอบภายใน และนานโยบายของหัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายในไปปฏิ บตั ิ มีแนวทางหรื อคู่มือการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในที่เป็ นปั จจุบนั และ
นาไปใช้การปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
5) รายงานสรุ ปผลการปฏิบตั ิงานตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประเด็นที่
ใช้ในการประเมินคือ มีการรายงานสรุ ปผลการปฏิบตั ิงานในรอบปี และมีสาระสาคัญครบถ้วน มี
การพัฒนารู ปแบบรายงานสรุ ป ผลการปฏิ บตั ิ งานให้เข้าใจง่าย น่ าสนใจ และเผยแพร่ ส่วนที่ เป็ น
สาระสาคัญให้หน่วยรับตรวจและผูเ้ กี่ยวข้องทราบ
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6) กิ จกรรมการตรวจสอบภายใน ต้องประเมินและช่ วยสนับสนุ นให้มีการปรับปรุ ง
กระบวนการกากับดูแลการบริ หารความเสี่ ยง และการควบคุมของส่ วนราชการ ประเด็นที่ใช้ในการ
ประเมินคือ กิ จกรรมการตรวจสอบภายในมีการประเมินกระบวนการกากับดูแล การบริ หารความ
เสี่ ย งและการควบคุ ม ของส่ วนราชการ มี ก ารให้ ข ้อ เสนอแนะเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพปรั บ ปรุ ง
ระบบงาน กระบวนการทางาน
7) การวางแผนการปฏิ บ ัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) ประเด็ น ที่ ใช้ใ นการ
ประเมิ นคื อ มีก ารจัดท าแผนการปฏิ บ ตั ิ งานตรวจสอบสอดคล้องกับ ภารกิ จที่ ได้รับ มอบหมายมี
องค์ป ระกอบครบถ้วนและสั ม พัน ธ์ ก ัน มี ก ารน าแผนการปฏิ บ ัติ ง านตรวจสอบไปปฏิ บ ัติ ง าน
ตรวจสอบภาคสนาม มีการนาผลการดาเนิ นงานตามแผนการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบของปี ที่ผ่านมา
มาร่ วมพิจารณาในการจัดทาแผนการปฏิบตั ิงานตรวจสอบทุกปี
8) การปฏิบตั ิงานตรวจสอบภาคสนาม ประเด็นที่ใช้ในการประเมินคือ มีการระบุและ
รวบรวมข้อมูล สารสนเทศที่มีความเพียงพอ มีความน่ าเชื่ อถื อ มีความเกี่ยวข้องและเป็ นประโยชน์
ต่อการปฏิบตั ิงาน มีการวิเคราะห์และประเมินผลที่เหมาะสม มีการบันทึกข้อมูลครบถ้วนทุกภารกิจ
งานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจาปี มีการจัดเก็บกระดาษทาการและรายงาน ตลอดถึ ง
หลักฐานต่างๆ อย่างเป็ นระบบ
9) รายงานผลการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ ประเด็นที่ใช้ในการประเมินคือ การรายงาน
ผลการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบครบถ้วนตามแผนการตรวจสอบประจาปี รายงานผลการปฏิ บตั ิงาน
ตรวจสอบมีองค์ประกอบครบถ้วนถูกต้อง เที่ยงธรรม ชัดเจน รัดกุม สร้างสรรค์ และทันเวลา มีการ
แสดงความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ส่วนราชการในภาพรวม
10) การติ ด ตามผลการตรวจสอบ ประเด็ น ที่ ใ ช้ใ นกรประเมิ น คื อ มี ก ระบวนการ
ติดตามผลการตรวจสอบ และมีก ารรายงานสรุ ปผลการปฏิ บ ตั ิ ตามข้อเสนอแนะ พร้ อมทั้งมี การ
วิเคราะห์ในภาพรวม เพื่อหาแนวทางการพัฒนาองค์กรเสนอต่อหัวหน้าส่ วนราชการ
2.5 โครงสร้ า งการบริ ห ารส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ยงใหม่ เขต 5 (หน่ ว ย
ตรวจสอบภายใน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551)
ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา มี รู ป แบบการบริ ห าร โดยให้ ก าร
บริ ห ารและ การจัด การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน และอุ ด มศึ ก ษาระดับ ต่ า กว่าปริ ญ ญาให้ ยึด เขตพื้ น ที่
การศึ ก ษา (มาตรา 37) โดยให้ มี ค ณ ะกรรมการและส านั ก งานการศึ ก ษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เขตพื้นที่การศึกษา กากับดูแลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับต่ากว่าปริ ญญา (มาตรา 38) และให้กระทรวงกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึกษา
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ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริ หารงานบุคคล และการบริ หารทัว่ ไป ไปยังเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาโดยตรง (มาตรา 39) โดยมีโครงสร้างการบริ หารงานดังนี้
โครงสร้ างหน่ วยตรวจสอบภายในสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

กลุ่ม
อานวยการ

กลุ่ม
บริ หารงาน
บุคคล

กลุ่มบริ หาร
การเงินและ
สิ นทรัพย์

กลุ่ม
นโยบาย
และแผน

กลุ่ม
ส่งเสริ ม
การจัดการ
ศึกษา

กลุ่มส่ งเสริ ม
สถานศึกษา
เอกชน

กลุ่มนิ เทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัดการ
ศึกษา

สถานศึกษา

ที่มา : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งตามหนังสื อสานักงานคณะกรรมการข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษา
2.6 เอกสารและการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้ อง
รั ศมี ยาสมุทร (2546) ได้ศึกษาเกี่ ยวกับแนวทางการประยุกต์ใช้การจัดการคุณภาพ
โดยรวม (TQM) เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลางโดยใช้วธิ ี สัมภาษณ์
แบบเจาะลึกจากคณะทางานด้านการตรวจสอบภายใน เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับปั ญหาและอุปสรรค
ในการปฏิ บตั ิงาน พบว่า เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในมีการสับเปลี่ยนหน้าที่ ทาให้งานที่ตรวจสอบ
ไม่ต่อเนื่อง และเมื่อนาระบบการจัดการคุณภาพโดยรวมมาประยุกต์ใช้กบั การปรับปรุ งคุณภาพของ
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รายงานการตรวจสอบภายใน โดยการนาวงจรคุ ณภาพ PDCA มาใช้ มี การกาหนดวัตถุ ป ระสงค์
เพื่ อ ให้ ข ้อ เสนอแนะที่ เพิ่ ม คุ ณ ค่ า แก่ ฝ่ ายบริ ห ารในการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการท างาน เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ผลและการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ ม้ ค่า ซึ่ งมีกลยุทธ์ในการดาเนิ นงานคือ การ
พัฒ นารายงานการตรวจสอบให้ ต อบสนองต่ อ ความต้อ งการของหน่ ว ยงานต่ า งๆ ให้ ส ามารถ
สนับ สนุ น การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม แก่ อ งค์ ก รโดยรวมและสามารถมี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ ดี
เหมาะสม พร้ อ มถื อ ปฏิ บ ั ติ อ ย่ า งสม่ า เสมอ และการพัฒ นาผู ้ต รวจสอบภายในให้ มี ค วามรู ้
ความสามารถเพี ย งพอที่ ส ามารถสร้ างผลงานที่ เป็ นลัก ษณะเพิ่ ม คุ ณ ค่ า ให้ แก่ องค์ก รตามความ
คาดหมายของผูใ้ ช้บริ การงานด้านการตรวจสอบภายใน ผลที่ได้รับจากการศึกษาพบว่าการทางาน
ของผูต้ รวจสอบภายในเป็ นระบบมากขึ้น มีคุณภาพ มีการทางานเป็ นที ม โดยได้รับความร่ วมมื อ
จากผูบ้ ริ หาร หน่วยรับตรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาสั่งการ ดาเนินการตรวจสอบ
และนาข้อเสนอแนะไปสู่ การปฏิบตั ิจริ ง การรายงานมีคุณค่าได้รับความร่ วมมือจากผูบ้ ริ หาร หน่วย
รับ ตรวจ องค์กรมีก ารพัฒ นาเปลี่ ยนแปลงในระดับกลยุท ธ์ นาไปสู่ ค วามเป็ นองค์กรชั้นนาระดับ
สากล
วารุ ณี สุ กใส (2550) ได้ทาการศึกษาการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบภายใน พบว่าภาพรวมของการปฏิ บ ัติ ง านในประเด็ น ต่ า งๆ ของกระบวนการ
ตรวจสอบภายใน ซึ่ งประกอบด้วย การประเมินผลความเสี่ ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจาปี
การจัดทาแผนการตรวจสอบประจาปี การเสนอขออนุมตั ิแผนการตรวจสอบประจาปี การวางแผน
การปฏิ บ ัติงาน การสอบทานการประเมิ นผลการควบคุ มภายใน การตรวจสอบรายงานการเงิ น
ประจาปี การตรวจสอบการดาเนินงาน การตรวจสอบพัสดุ การให้บริ การคาปรึ กษา การจัดองค์กร
และการพัฒ นาบุ ค ลากร มี ก ารปฏิ บ ัติ ใ นระดับ ปานกลาง การตรวจสอบภายในจะประสบ
ความสาเร็ จ และเกิ ดคุ ณค่าแก่มหาวิทยาราชภัฎอุ บลราชธานี มากน้อยเพียงใด ส่ วนหนึ่ งขึ้นอยู่กบั
ผูบ้ ริ ห ารของมหาวิ ท ยาลัย ที่ จ ะเห็ น ความส าคัญ ของงานตรวจสอบภายใน ทั้ง ในเรื่ อ งกรอบ
อัตรากาลัง งบประมาณ เครื่ องมืออุปกรณ์ต่างๆ การมอบหมายงานที่เหมาะสมกับหน้าที่ และความ
รั บ ผิ ด ชอบของผู ้ต รวจสอบภายใน รวมทั้ง การท าให้ ห น่ ว ยงานที่ อ ยู่ใ นความรั บ ผิ ด ชอบและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ ยวข้อง ให้ความร่ วมมือและยอมรับผูต้ รวจสอบภายใน และการปฏิ บตั ิหน้าที่ของผู ้
ตรวจสอบภายใน
นิ วัต ร ชนะพาล (2550) ได้ศึ ก ษาการพัฒ นาแนวทางการปฏิ บ ัติก ารตรวจสอบ
ภายในของสถานศึ ก ษาสั งกัดส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษานครนายก โดยการสั ม ภาษณ์ ค วาม
ต้องการและไม่ ต้องการแนวทางการปฏิ บ ัติก ารตรวจสอบภายในของสถานศึ ก ษาจากผูบ้ ริ ห าร
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สถานศึกษาและครู พบว่า มีความต้องการแนวทางการปฏิบตั ิการตรวจสอบภายในของสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษานครนายก จานวน 5 ประเด็ น คื อ หลัก การส าคัญ ของการ
ตรวจสอบภายใน วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการตรวจสอบภายใน ขอบข่ า ยการตรวจสอบภายใน
คณะทางานการตรวจสอบภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายใน และแนวทางการปฏิบตั ิการ
ตรวจสอบภายในของสถานศึ ก ษาตรงกับ ความต้องการและตรงกับ มาตรฐานทางวิช าการ มี 2
รายการที่ ไ ม่ มี ค วามสอดคล้อ งกับ มาตรฐานทางวิช าการ คื อ คุ ณ สมบัติ ท ั่ว ไปของคณะท างาน
ตรวจสอบภายใน และการแต่งตั้งคณะทางานตรวจสอบภายใน ปั ญหาที่เกิ ดขึ้นกับการดาเนิ นงาน
ตรวจสอบภายใน ของส านักงาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษานครนายก คื อ มี ก ารปฏิ บ ัติไ ม่ ถู ก ต้องตาม
ระเบียบปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิไม่ครบถ้วน และไม่เป็ นปั จจุบนั ปั ญหาการปฏิบตั ิงานการเงินและบัญชีของ
โรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก คือ ผูต้ รวจสอบไม่ได้ตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ การจัดทารายงาน
ไม่ถูกต้องและทาส่ งล่าช้า
กรรณิการ์ ปัญญาดี (2554)ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากระบวนการ
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยได้ทาสัมภาษณ์บุคลาการที่มี
หน้าที่ในการจัดให้มีการตรวจสอบดูแลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้า นนา และท าการเปรี ย บเที ย บกระบวนการปฏิ บ ัติ ง านตรวจสอบภายในของมหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในปั จจุบนั กับมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่ วนราชการและ
ระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่ วนราชการ พ.ศ. 2551 เพื่ อหาแนว
ทางแก้ไขและพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ต่อไปในอนาคต พบว่ากระบวนการปฏิ บ ตั ิ งานตรวจสอบภายในของผูต้ รวจสอบภายในยังไม่
ครอบคลุ มตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่ วนราชการ และระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการตรวจสอบภายในของส่ วนราชการ พ.ศ.2551 และยังพบปั ญหา อุปสรรค ข้อบกพร่ องด้าน
การด าเนิ น งาน ได้แ ก่ กฎบัต ร กรอบอัต ราก าลัง ความรู ้ ค วามสามารถความเชี่ ย วชาญของผู ้
ตรวจสอบภายใน การประกัน คุ ณ ภาพการตรวจสอบภายใน และด้า นกระบวนการปฏิ บ ัติ งาน
ตรวจสอบภายใน ซึ่ งได้แก่ ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานตรวจสอบและขั้นตอนการ
จัดท ารายงานและติ ด ตามผล ดัง นั้น จึ ง ต้อ งมี แนวทางการพัฒ นาด้านการด าเนิ น งานและด้า น
กระบวนการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบภายใน ได้แก่ การทบทวนกฎบัตรให้สอดคล้องกับภารกิ จของ
หน่วยงานและมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ด้านกรอบอัตรากาลังควรนาเรื่ องทรัพยากรที่ตอ้ งใช้
ในการปฏิบตั ิงานเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อหารื อกับผูบ้ ริ หารและคณะกรรมการตรวจสอบ
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาเรื่ อง การพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ กษาเชี ยงใหม่ เขต 5 เป็ นการศึกษาสารวจ เพื่อศึกษาการพัฒนากระบวนการตรวจสอบ
ภายในด้านการเงิ นและบัญชี ของสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต 5 ตาม
โครงการประกัน คุ ณ ภาพงานตรวจสอบภายในภาครั ฐ ซึ่ งผูศ้ ึ ก ษาได้ก าหนดหัวข้อระเบี ย บวิ ธี
การศึกษา อันประกอบด้วย ขอบเขตการศึกษา ขอบเขตเนื้ อหา ขอบเขตประชากร วิธีการศึกษา
ข้อมูลและแหล่งข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้
3.1 ขอบเขตการศึกษา
3.1.1 ขอบเขตเนือ้ หา
เนื้ อหาในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ประกอบด้วย การศึ ก ษามาตรฐานสากลการปฏิ บ ัติงาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริ ยธรรมของผูต้ รวจสอบภายใน
ของส่ วนราชการ และแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ เพื่อเป็ นกรอบที่ใช้
ในการประเมิ น การพัฒ นากระบวนการตรวจสอบภายในของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ตามการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
3.1.2 ขอบเขตประชากร
ประชากรในการศึ ก ษาครั้ งนี้ จากบุ ค ลากรสั ง กัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต 5 จานวน 115 คน (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่
เขต 5 , 2556) ซึ่ งแบ่งเป็ น 2 ส่ วนคือ
ระดับผู้บริหารในฐานะผู้ตรวจสอบ จานวน 10 คน ได้ แก่
- ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 จานวน 1 คน
- ผูอ้ านวยการกลุ่ ม งาน 8 กลุ่ ม ได้แ ก่ กลุ่ ม อ านวยการ กลุ่ ม บริ ห ารการเงิ น และ
สิ นทรั พ ย์ กลุ่ ม นโยบายและแผน กลุ่ ม บริ หารงานบุ คคล กลุ่ ม ส่ งเสริ ม การจัดการศึ ก ษา กลุ่ ม
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ส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน กลุ่มนิ เทศติดตามและประเมินผล และหน่วยตรวจสอบภายใน จานวน
8 คน
- ผูป้ ฏิบตั ิงานหน่วยตรวจสอบภายใน จานวน 1 คน
ระดับผู้ปฏิบัติงานในฐานะผู้รับการตรวจสอบ จานวน 105 คน ได้ แก่
- ผูป้ ฏิ บ ตั ิ งาน 7 กลุ่ ม ได้แก่ กลุ่ ม อานวยการ กลุ่ ม บริ ห ารการเงิ นและสิ นทรั พ ย์
กลุ่ ม นโยบายและแผน กลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คล กลุ่ ม ส่ ง เสริ ม การจัดการศึ ก ษา กลุ่ ม ส่ งเสริ ม
การศึกษาเอกชน และกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล จานวน 7 คน
- ผูอ้ านวยการสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่
เขต 5 จานวน 98 คน
3.2 วิธีการศึกษา
3.2.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1) ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
โดยการสัมภาษณ์ ผมู ้ ีส่วนเกี่ ยวข้องเกี่ ยวกับกระบวนการตรวจสอบภายใน
และการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชี ยงใหม่ เขต 5 และใช้แบบสอบถามผูป้ ฏิ บตั ิงานในเรื่ อง การปฏิ บตั ิงานตรวจสอบภายในตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริ ยธรรมการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในของส่ วนราชการ
2) ข้ อ มู ล ทุ ติ ยภู มิ (Secondary Data) โดยการค้น คว้า และศึ ก ษาข้อมู ล จาก
หนังสื อ วารสาร สิ่ งพิมพ์ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ ยวข้อง การค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต
และเอกสารที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
3.2.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ
1) แบบสั ม ภาษณ์ เป็ นแบบสัมภาษณ์ แบบมี โครงสร้ าง สาหรับผูบ้ ริ หารใน
ฐานะผูต้ รวจสอบ จานวน 10 คน ซึ่ งในแบบสัมภาษณ์มี 2 ส่ วนคือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป ข้อมูลส่ วนบุคคล วันเดือนปี ที่สัมภาษณ์ ผูส้ ัมภาษณ์
ผูร้ ับการสัมภาษณ์
ส่ ว นที่ 2 เนื้ อหาที่ สั ม ภาษณ์ ผูศ้ ึ กษาได้ก าหนดประเด็น หัวข้อไว้ 2 หัวข้อ
คือ กระบวนการตรวจสอบภายในโดยใช้เครื อข่ายแบบมีส่วนร่ วม และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในภาครัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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- กระบวนการตรวจสอบภายใน เป็ นค าถามเกี่ ย วกับ การมี ส่ ว นร่ ว มของ
เครื อข่ายตรวจสอบภายใน ความสาคัญและประโยชน์ของการตรวจสอบภายใน ขอบเขตของงาน
ตรวจสอบภายใน ความรับผิดชอบและอานาจหน้าที่ของผูต้ รวจสอบภายใน ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบภายใน ได้แก่ การวางแผนการตรวจสอบ การปฏิ บ ตั ิ ง านตรวจสอบ และการจัดท า
รายงานและติด ตามผล และปัญหาอุปสรรคของงานตรวจสอบภายใน
- เกณฑ์การประกันคุ ณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ เป็ นคาถามเกี่ ยวกับ
การปฏิบตั ิงานของหน่วยตรวจสอบภายในว่ามีการปฏิบตั ิงานที่มีคุณภาพเป็ นไปตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในของส่ วนราชการ รวมถึ งวิธีการและแนวทางการพัฒนากระบวนการตรวจสอบ
ภายในที่ควรนามาปรับใช้
2) แบบสอบถาม เป็ นคาถามที่ให้ผตู้ อบแบบสอบถามแสดงความเห็น สาหรับ
ผูป้ ฏิบตั ิงานในฐานะผูร้ ับการตรวจสอบ จานวน 105 คน โดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็ น 3 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อ มู ล ทั่วไปเกี่ ย วกับ ผูต้ อบแบบสอบถาม โดยมี ล ัก ษณะแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) เป็ นข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ เพศ อายุ ต าแหน่ ง งาน ระดับ
การศึกษา สาขาที่สาเร็ จการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ ยวกับการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในโดยใช้
เกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐานหลัก 2 มาตรฐาน
คือ มาตรฐานด้านคุณสมบัติแ ละมาตรฐานด้านการปฏิ บตั ิงาน มาใช้ในการปรับปรุ งกระบวนการ
ตรวจสอบภายใน โดยกาหนดระดับความเห็ น เป็ น 5 ระดับ (Rating scale) คือ เห็ นด้วยมากที่สุ ด
เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยน้อยที่สุด
ส่ วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ เป็ นลักษณะคาถามปลายเปิ ด
ให้ผตู ้ อบแสดงความเห็นเพิ่มเติม
3.2.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่รวบรวมได้จากแบบสัมภาษณ์ แบ่งได้ดงั นี้
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิ ง พรรณนา
(Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการตีความหมายใน
รู ปของการวิเคราะห์เนื้ อหา ผลการศึกษาแยกตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาและหัวข้อของแนว
ค าถามโดยพรรณนาในเชิ ง อธิ บ าย และการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้ ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Deviation) เพื่อวิเคราะห์ความกระจายของข้อมูลที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
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การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม แบ่งได้ดงั นี้
ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมจากแบบสอบถามส่ วนที่ 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
สถิ ติ เชิ ง พรรณ นา (Descriptive Statistics) ประกอบด้ ว ย ค่ า ความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage)
ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมจากแบบสอบถามส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การ
พัฒนาการประกันคุ ณภาพการตรวจสอบภายในภาครั ฐ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิ ติเชิ ง พรรณนา
(Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ค่าความถี่ (Frequency) ค่ าร้ อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ ย
(Mean) ซึ่ งแบบสอบถามที่มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) มีการกาหนดระดับ
มาตราส่ วนแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ดังนี้
ระดับคะแนน
ระดับความคิดเห็น
5
เห็นด้วยมากที่สุด
4
เห็นด้วยมาก
3
เห็นด้วยปานกลาง
2
เห็นด้วยน้อย
1
เห็นด้วยน้อยมาก
การคานวณช่วงค่าเฉลี่ยเพื่อวิเคราะห์แปลผลแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
ค่ าเฉลีย่
แปรผล
4.50 – 5.00
เห็นด้วยมากที่สุด
3.50 – 4.49
เห็นด้วยมาก
2.50 – 3.49
เห็นด้วยปานกลาง
1.50 – 2.49
เห็นด้วยน้อย
1.00 – 1.49
เห็นด้วยน้อยมาก
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ซึ่ งเป็ นลักษณะคาถามปลายเปิ ดให้ผตู้ อบ
แสดงความเห็ นเพิ่มเติ ม จะใช้การวิเคราะห์ ขอ้ มูลเชิ งเนื้ อหา และหาค่าความถี่ ของความเห็ นและ
ข้อเสนอแนะ
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาถึ งการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ซึ่ งผูศ้ ึกษาแบ่งการศึกษาออกเป็ น 3 ตอน
คือ
1. การเปรี ยบเทียบเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐกับการ
ปฏิ บตั ิงานตรวจสอบภายในของสานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเชี ยงใหม่ เขต 5 เพื่ อ
นามาใช้ในการสร้างแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม
2. ผลการสั ม ภาษณ์ บุ ค ลากรสั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เชียงใหม่ เขต 5 ในฐานะผูต้ รวจสอบ
3. ผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็ นของผูป้ ฏิ บตั ิงาน สังกัดสานัก งานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5ในฐานะผูร้ ับการตรวจสอบ
4.1 การเปรี ยบเทียบเกณฑ์ ก ารประกัน คุ ณ ภาพงานตรวจสอบภายในภาครั ฐ กับ การปฏิ บั ติงาน
ตรวจสอบภายในของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
จากการเปรี ยบเทียบเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐกับการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในของสานักงานเขตพั้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต 5 ปรากฎ
ผลดังตารางที่ 4.1
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ตารางที่ 4.1 การเปรี ยบเทียบเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐกับการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 5
ลาดับ
ที่

1

เกณฑ์ การประกันคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในภาครัฐของ
กรมบัญชีกลาง
มาตรฐานด้ านคุณสมบัติ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
- มีการจัดทากฎบัตรการตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งมีองค์ประกอบ
ครบถ้วนคือ วัตถุประสงค์ สาย
การบังคับบัญชา อานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ คานิยามของการ
ตรวจสอบภายใน มาตรฐานและ
จริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบภายใน
-ได้รับความเห็นชอบโดยหัวหน้า
ส่วนราชการทุกปี

การปฏิบัตงิ านตรวจสอบภายใน
ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม

- มีการจัดทากฎบัตรการตรวจสอบ
ภายใน ตามแนวทางของสานัก
ตรวจสอบภายในสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีองค์ประกอบคือ คานิยาม
วัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา
อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ

กฎบัตรการตรวจสอบ
ภายในของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาควร
มีองค์ประกอบเพิ่มเติม
คือ มาตรฐานและ
จริ ยธรรมในการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
ภายใน
-

- ได้รับความเห็นชอบโดย
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 5 ทุกปี

- มีการทบทวนกฎบัตรการ
ตรวจสอบภายในและนาเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการทุกปี
- มีการเผยแพร่ กฎบัตรการ
ตรวจสอบภายในให้ทราบทัว่ กัน
ในส่วนราชการ
2

-

- มีการเผยแพร่ กฎบัตรการ
ตรวจสอบภายในผ่านเว็บไซต์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

การปฏิบัตงิ านตรวจสอบภายในที่
เป็ นอิสระและเทีย่ งธรรม
- เสนอรายงานตรงต่อหัวหน้าส่วน - มีการเสนอรายงานตรงต่อ
ราชการ
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 5
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หน่วยตรวจสอบภายใน
ควรมีการทบทวนกฎ
บัตรการตรวจสอบ
ภายในทุกปี
-

-

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
ลาดับ
ที่

เกณฑ์ การประกันคุณภาพ
การปฏิบัตงิ านตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายในภาครัฐของ ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
กรมบัญชีกลาง
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
- อนุมตั ิแผนการตรวจสอบโดย
- แผนการตรวจสอบประจาปี ได้รับ
หัวหน้าส่วนราชการ
การอนุมตั ิจากผูอ้ านวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 5
- มีการกาหนดกรอบความ
ประพฤติเกี่ยวกับความเที่ยงธรรม
และข้อจากัดของความเป็ นอิสระ
หรื อความเที่ยงธรรม/มาตรฐาน
จริ ยธรรม/คุณธรรมของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเสนอให้หวั หน้า
ส่วนราชการให้ความเห็นชอบ

- บุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในทราบและถือปฏิบตั ิตาม
กรอบฯที่กาหนด

-

- มีการเผยแพร่ กรอบความ
ประพฤติเกี่ยวกับความเที่ยงธรรม
และข้อจากัดของความเป็ นอิสระ
หรื อความเที่ยงธรรม/มาตรฐาน
จริ ยธรรม/คุณธรรมของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในให้ทราบทัว่ กัน
ในส่วนราชการ

-
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ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม

-

หน่วยตรวจสอบภายใน
ควรมีการกาหนดกรอบ
ความประพฤติเกี่ยวกับ
ความเที่ยงธรรมและ
ข้อจากัดของความเป็ น
อิสระหรื อความเที่ยง
ธรรม / มาตรฐาน
จริ ยธรรม / คุณธรรม
ของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน และเสนอให้
ผูอ้ านวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 5 ให้ความเห็นชอบ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ควรจัดทากรอบฯและ
ถือปฏิบตั ิตามกรอบที่
กาหนด
หน่วยตรวจสอบภายใน
ควรจัดทากรอบฯและ
เผยแพร่ ให้ทราบภายใน
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 5

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
ลาดับ
ที่
3

4

เกณฑ์ การประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐของ
กรมบัญชีกลาง
ความเชี่ยวชาญด้ านการตรวจสอบ
ภายใน
- บุคลากรในหน่วยตรวจสอบ
ภายในมีประสบการณ์ดา้ นการ
ตรวจสอบภายในมากกว่า 5 ปี ขึ้น
ไป มีจานวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้น
ไป
- บุคลากรในหน่วยตรวจสอบ
ภายในได้รับวุฒิบตั ร มีจานวน
มากกว่า ร้อยละ 65

การปฏิบัตงิ านของผู้ตรวจสอบ
ภายในอย่ างระมัดระวังเยีย่ งผู้
ประกอบวิชาชีพ
- มีการบันทึกการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบในกระดาษทาการที่
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรครอบคลุม
ทุกกระบวนการปฏิบตั ิงาน ซึ่ง
ประกอบด้วย การสอบทานระบบ
การควบคุมภายใน การประเมิน
ความเสี่ ยงเพื่อวางแผนการ
ตรวจสอบ การวางแผนการ
ตรวจสอบ การวางแผนการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบ การ
ตรวจสอบภาคสนาม การสรุ ปข้อ
ตรวจสอบ

การปฏิบัตงิ านตรวจสอบภายใน
ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม

หน่วยตรวจสอบภายในมีบุคลากรที่ ส่งเสริ มให้บุคลากรที่มี
มีประสบการณ์ดา้ นการตรวจสอบ อายุงานน้อยได้พฒั นา
ภายในมากกว่า 5 ปี มีเพียง 1 คน ความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายในมีบุคลากรที่ ควรส่งเสริ มสนับสนุน
ได้รับวุฒิบตั ร CGIA ของ
ให้บุคลากรหน่วย
กรมบัญชีกลาง 1 คน
ตรวจสอบภายในศึกษา
หาความรู ้ในวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน
เพิ่มเติม

มี ก าร บั น ทึ ก ก าร ป ฏิ บั ติ ง าน
ตรวจสอบในตามกระดาษทาการที่
หน่ วยตรวจสอบภายใน สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก า ห น ด ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย
วัตถุประสงค์ ผลของการตรวจสอบ
การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล การสรุ ป ผล
การตรวจสอบ แต่การสอบทานการ
ควบคุ ม ภายใน และการประเมิ น
ความเสี่ ยง ได้จดั ทาทุก 5 ปี แต่ไม่มี
การจัดทากระดาษทาการ ส่ วนการ
วางแผนการตรวจสอบ และการวาง
แผนการปฏิบตั ิงานได้กาหนดไว้ใน
แผนการปฏิบตั ิงานประจาปี
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ควรบันทึกกระบวนการ
ปฏิบตั ิงานไว้ใน
กระดาษทาการ โดยทา
การแยกตามรายงานผล
การตรวจสอบ
สถานศึกษารายโรง

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
ลาดับ
ที่

5

เกณฑ์ การประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐของ
กรมบัญชีกลาง
- มีการกากับดูแลและสอบทานการ
ปฏิบตั ิงานที่สาคัญโดยหัวหน้า
งานตรวจสอบภายใน/ผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมายที่มีความรู ้และ
ประสบการณ์ที่เหมาะสม
- มีการยืนยันถึงความถูกต้อง
เหมาะสมของเรื่ องที่ตรวจพบและ
ข้อคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะกับ
หน่วยรับตรวจ

การปฏิบัตงิ านตรวจสอบภายใน
ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ผูอ้ านวยการหน่วยตรวจสอบ
ภายในเป็ นผูก้ ากับดูแลและสอบ
ทานการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
ภายใน

ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม

-

ควรมีการจัดทารายงาน
สรุ ปผลการตรวจสอบ
แยกตามรายสถานศึกษา
เพื่อยืนยันความถูกต้อง
ของเรื่ องที่ตรวจพบ
รวมทั้งข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ
ควรให้ขอ้ เสนอแนะ
เกี่ยวกับผลการ
ตรวจสอบโดยตรงแก่
สถานศึกษา

- ไม่มีขอ้ ทักท้วงจากหน่วยรับตรวจ
ต่อรายงานผลการตรวจสอบหรื อ
มีขอ้ ทักท้วงจากหน่วยรับตรวจต่อ
รายงานผลการตรวจสอบแต่
สามารถแก้ไขข้อทักท้วงอย่างมี
เหตุผลได้
การพัฒนาวิชาชีพอย่ างต่ อเนือ่ ง
- มีแผนการพัฒนาบุคลากรใน
ในแผนการปฏิบตั ิงานประจาปี ได้
ระดับหน่วยงานตรวจสอบภายใน กาหนดงบประมาณในการพัฒนา
บุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายใน
- มีแผนการพัฒนาบุคลากรใน
มีการกาหนดแผนการพัฒนา
ระดับบุคคลที่สอดคล้องกับผล
บุคลากรที่สอดคล้องกับผลการ
การประเมิน competency
ประเมิน competency ในระดับ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
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-

-

-

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
ลาดับ
ที่

6

เกณฑ์ การประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐของ
กรมบัญชีกลาง
- มีการฝึ กอบรมด้านการตรวจสอบ
ภายใน การควบคุมภายใน การ
บริ หารความเสี่ ยง และความรู ้ที่
เป็ นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบตั ิงาน 30 ชม.: คน : ปี
- มีการเผยแพร่ องค์ความรู ้และ
นาไปใช้ในการปฏิบตั ิงาน

การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบภายใน
- มีการประเมินผลและติดตามผล
การปฏิบตั ิงานตามสายการบังคับ
บัญชาภายในหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน
- มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ทั้งระดับบุคคลและระดับ
หน่วยงานด้วยตนเองหรื อสอบ
ทานโดยบุคคลอื่นที่อยูภ่ ายใน
ส่วนราชการ
- มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
จากภายนอกอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี
โดยผูท้ ี่มีความรู ้ ประสบการณ์การ
ตรวจสอบภายใน

- มีการรายงานผลการประเมินทั้ง
จากภายในและภายนอกให้
หัวหน้าส่วนราชการทราบ

การปฏิบัตงิ านตรวจสอบภายใน
ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานมีนโยบายในการให้บุคลากร
ได้รับการฝึ กอบรมด้านการตรวจสอบ
ภายใน และความรู ้ที่เป็ นประโยชน์ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน
มีการนาความรู ้ที่ได้รับจากการ
ฝึ กอบรมขยายผลสู่บุคลากรใน
หน่วยตรวจสอบภายในและ
สถานศึกษาในสังกัด

ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม

มีการประเมินผลและติดตามผลการ
ปฏิบตั ิงานตามสายการบังคับบัญชา
ภายในหน่วยตรวจสอบภายในทุก
6 เดือน
มีการจัดทาการประเมินความพึง
พอใจของหน่วยตรวจสอบภายใน
จากสถานศึกษาในสังกัดทุกปี

-

ยังไม่มีการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานจากภายนอก เนื่องจาก
อยูร่ ะหว่างการเตรี ยมความพร้อม
ก่อนการเข้าร่ วมโครงการประกัน
คุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ ระดับสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยังไม่มีการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานจากภายนอก

-
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-

-

-

-

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
ลาดับ
ที่

7

เกณฑ์ การประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐของ
กรมบัญชีกลาง
- มีการกาหนดแผนหรื อแนว
ทางการพัฒนา/ปรับปรุ งตามผล
การปฏิบตั ิงาน

มาตรฐานด้ านการปฏิบัตงิ าน
การวางแผนการตรวจสอบ การ
เสนอและอนุมตั แิ ผนการตรวจสอบ
- จัดทาแผนการตรวจสอบตามผล
การประเมินความเสี่ ยง
- มีการนาข้อมูลข่าวสารของฝ่ าย
บริ หารมาใช้ประกอบการ
พิจารณาวางแผนการตรวจสอบ
- แผนการตรวจสอบได้รับอนุมตั ิ
จากหัวหน้าส่วนราชการภายใน
เดือนกันยายน

การปฏิบัตงิ านตรวจสอบภายใน
ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ยังไม่มีการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานจากภายนอก เนื่องจาก
อยูร่ ะหว่างการเตรี ยมความพร้อม
ก่อนการเข้าร่ วมโครงการประกัน
คุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ ระดับ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยังไม่มีการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานจากภายนอก เนื่องจาก
อยูร่ ะหว่างการเตรี ยมความพร้อม
ก่อนการเข้าร่ วมโครงการประกัน
คุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ ระดับ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม

มีการนาผลการประเมินความเสี่ ยงมาใช้
ในการวางแผนการตรวจสอบระยะยาว
มีการนาข้อมูลข่าวสารของผูบ้ ริ หาร
และคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษามาใช้ประกอบการ
พิจารณาวางแผนการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบประจาปี ได้รับ
การอนุมตั ิจากผูอ้ านวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ใน
เดือนกันยายนของทุกปี และจัดส่ง
สาเนาให้ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ

-
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-

-

-

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
ลาดับ
ที่

เกณฑ์ การประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐของ
กรมบัญชีกลาง
- แผนการตรวจสอบระยะยาว
ครอบคลุมหน่วยรับตรวจ/
กิจกรรม (Audit Universe) และ
ไม่เกิน 5 ปี
- แผนการตรวจสอบสอดคล้องกับ
นโยบาย/ความคิดเห็นของหัวหน้า
ส่วนราชการ
- มีการกาหนดงานให้คาปรึ กษาไว้
ในแผนการตรวจสอบประจาปี

- มีการวางแผนตรวจสอบที่
ครอบคลุมประเภทงานให้ความ
เชื่อมัน่ ได้แก่ การตรวจสอบ
รายงานทางการเงิน(Financial
Auditing) การตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
(Compliance Auditing) การ
ตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน
(Operational Auditing) การ
ตรวจสอบผลการดาเนินงาน
(Performance Auditing) การ
ตรวจสอบสารสนเทศ
(Information Technology
Auditing) การตรวจสอบการ
บริ หาร (Management Auditing)

การปฏิบัตงิ านตรวจสอบภายใน
ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
แผนการตรวจสอบระยะยาว
ครอบคลุมสถานศึกษาในสังกัด
ภายในระยะเวลา 3 ปี

ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม

-

มีการนานโยบายของผูอ้ านวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 มาใช้
ในการจัดทาแผนการตรวจสอบ
มีการปฏิบตั ิงานการให้คาปรึ กษา ควรกาหนดแผนการ
แต่ไม่ได้ระบุไว้ในแผนการ
ปฏิบตั ิงานให้คาปรึ กษา
ตรวจสอบประจาปี
ไว้ในแผนการ
ตรวจสอบประจาปี
มีการวางแผนตรวจสอบที่
ครอบคลุมประเภทงานให้ความ
เชื่อมัน่ ทุกประเภท
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-

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
ลาดับ
ที่
8

เกณฑ์ การประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐของ
กรมบัญชีกลาง
การประเมินความเสี่ยงเพือ่ วาง
แผนการตรวจสอบ
- มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ใน
การระบุปัจจัยเสี่ ยงที่ครอบคลุม
ภารกิจของส่วนราชการ

- มีการจัดทาบัญชีรายการความ
เสี่ ยง มีการวิเคราะห์และ
จัดลาดับความเสี่ ยง

- มีการนาผลการประเมินความ
เสี่ ยงไปใช้เพื่อการวางแผนการ
ตรวจสอบ
- มีการกาหนดระบุปัจจัยเสี่ ยงทั้ง
ระดับหน่วยงานและระดับ
กิจกรรม
- มีการจัดทาข้อตกลงในการ
กาหนดเกณฑ์ความเสี่ ยงร่ วมกัน
ของบุคลากรในองค์กรกับ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

การปฏิบัตงิ านตรวจสอบภายใน
ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม

มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการ
ระบุปัจจัยเสี่ ยงที่ครอบคลุมภารกิจ
ด้านกลยุทธ์ การดาเนินงาน การ
บริ หารความรู ้ การเงินการบัญชี
และการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
มีการวิเคราะห์และจัดลาดับความ
เสี่ ยงจากแบบประเมินความเสี่ ยง
ของแต่ละกลุ่มงานและจัดทาบัญชี
รายการความเสี่ ยงเพื่อจัดลาดับ
ความเสี่ ยงและวางแผนในการ
ตรวจสอบ
มีการจัดทาบัญชีรายการความเสี่ ยง
เพื่อจัดลาดับความเสี่ ยงและวางแผน
ในการตรวจสอบ
มีการดาเนินการตรวจสอบตาม
กิจกรรมของปั จจัยเสี่ ยง

-

-

- มีการปรับหรื อทบทวนปั จจัย
เสี่ ยงและเกณฑ์ความเสี่ ยงให้
สอดคล้องกับสภาวะการที่
เปลี่ยนแปลง
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-

-

-

ผูอ้ านวยการกลุ่มงาน
ควรมีส่วนร่ วมในการ
กาหนดเกณฑ์ความเสี่ ยง
ภายในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 5
ควรมีการทบทวนปัจจัย
เสี่ ยงและเกณฑ์ความเสี่ ยง
ให้สอดคล้องกับสภาวะ
การที่เปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
ลาดับ
ที่

9

เกณฑ์ การประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐของ
กรมบัญชีกลาง
- มีการพิจารณาคาร้องขอของ
หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า
หน่วยรับตรวจในการวาง
แผนการตรวจสอบ

งบประมาณและอัตรากาลังของ
หน่ วยงานตรวจสอบภายใน
- มีกรอบงบประมาณของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

- มีกรอบอัตรากาลังผูต้ รวจสอบ
ภายใน และมีผปู ้ ฏิบตั ิงานเต็ม
จานวนตามกรอบอัตรากาลัง

- มีการบริ หารทรัพยากรอย่าง
เหมาะสม เพียงพอ สามารถ
ปฏิบตั ิงานให้บรรลุตามแผนการ
ตรวจสอบประจาปี และแผนการ
ตรวจสอบระยะยาวที่ได้รับอนุมตั ิ

การปฏิบัตงิ านตรวจสอบภายใน
ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
มีการนานโยบายของผูอ้ านวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 มา
พิจารณาในการวางแผนการ
ตรวจสอบ

หน่วยตรวจสอบภายในได้รับการ
จัดสรรงบประมาณทั้งในแบบ
เฉพาะเจาะจงและในภาพรวมของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
หน่วยตรวจสอบภายใน มี
อัตรากาลังไม่ครบตามกรอบ
อัตรากาลังที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กาหนด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 5 แก้ไขปั ญหาโดยการจัดจ้าง
ลูกจ้างชัว่ คราวช่วยในการ
ปฏิบตั ิงาน มีขอ้ จากัดในการพัฒนา
ความรู ้ความสามารถตามมาตรฐาน
วิชาชีพตรวจสอบภายใน
ทรัพยากรทางด้านงบประมาณและ
บุคลากรยังได้รับการจัดสรรใน
อัตราที่นอ้ ยไม่เพียงพอกับปริ มาณ
งานที่รับผิดชอบ

30

ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม

ควรจัดให้มีการประชุม
เพื่อรับทราบถึงความ
ต้องการและข้อเสนอแนะ
จากผูอ้ านวยการ
สถานศึกษาในสังกัดเพือ่
นาข้อมูลที่ได้รับมาวาง
แผนการตรวจสอบ

-

ในการตรวจสอบ
ภายในจาเป็ นต้องได้รับ
บุคลากรที่มีความรู ้
ความสามารถเฉพาะ
ตาแหน่ง ซึ่งจะทาให้
การตรวจสอบมี
ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

การจัดสรรทรัพยากร
ควรคานึงปริ มาณงานที่
รับผิดชอบ

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
ลาดับ
ที่
10

เกณฑ์ การประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐของ
กรมบัญชีกลาง
นโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัตงิ าน การประสานงาน
- มีการกาหนดนโยบายและ
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบภายใน

การปฏิบัตงิ านตรวจสอบภายใน
ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

หน่วยตรวจสอบภายในได้กาหนด
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์
และจัดทาคู่มือการตรวจสอบ
ภายใน เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงาน
- มีการสื่ อสารนโยบายและขั้นตอน มีการประชาสัมพันธ์โครงสร้างการ
การปฏิบตั ิงานอย่างทัว่ ถึงภายใน ปฏิบตั ิงาน และผลการปฏิบตั ิงาน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน และนา ในการจัดนิทรรศการสานักงานเขต
นโยบายของหัวหน้าหน่วยงาน
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตรวจสอบภายในไปปฏิบตั ิ
เชียงใหม่ เขต 5
- มีแนวทางหรื อคู่มือการ
หน่วยตรวจสอบภายในได้จดั ทา
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในที่
คู่มือการตรวจสอบภายใน
เป็ นปั จจุบนั และนาไปใช้ในการ สถานศึกษาสาหรับใช้เป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ิงาน
ในการตรวจสอบ และจัดทาคู่มือ
การรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
สาหรับสถานศึกษาเพื่อเป็ น
แนวทางในการจัดทารายงานผล
การปฏิบตั ิงาน
- มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
หน่วยตรวจสอบภายในมีการ
ประสานงานเพื่อให้ขอบเขตของ แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงาน
งานตรวจสอบครอบคลุมเรื่ องที่ กับกลุ่มงานต่างๆ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่
สาคัญอย่างเหมาะสม และลด
ครอบคลุมงานที่ตรวจสอบ
การปฏิบตั ิงานที่ซ้ าซ้อน
- มีการทบทวนหรื อปรับปรุ ง
มีการสร้างเครื อข่ายช่วยตรวจสอบ
นโยบายและขั้นตอนการ
ภายในในการตรวจสอบภายใน
ปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับ
สถานศึกษา และปรับรู ปแบบการ
ศักยภาพของหน่วยงาน
รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ
ตรวจสอบภายใน
สถานศึกษาให้ง่ายต่อการตรวจสอบ
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ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม

-

-

-

-

-

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
ลาดับ
ที่

เกณฑ์ การประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐของ
กรมบัญชีกลาง
- มีการขอรับนโยบายหรื อความ
คิดเห็นจากหัวหน้าส่วนราชการ
มาประกอบในการพิจารณา
ทบทวนหรื อปรับปรุ งนโยบาย

- มีแนวทางหรื อคู่มือการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในที่
เป็ นปั จจุบนั และนาไปใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบ

11

การปฏิบัตงิ านตรวจสอบภายใน
ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
หน่วยตรวจสอบภายในปฏิบตั ิตาม
แนวทางหรื อนโยบายของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
กาหนด และมีการปรับขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิงานเพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพพื้นที่รับผิดชอบ
หน่วยตรวจสอบภายในได้จดั ทา
คู่มือการตรวจสอบภายใน
สถานศึกษาเพื่อเป็ นแนวทางในการ
ตรวจสอบสถานศึกษา และใช้คู่มือ
การตรวจสอบภายในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการตรวจสอบสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 5

รายงานสรุปผลการปฏิบตั งิ านตาม
แผนของหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายใน
- มีการรายงานสรุ ปผลการ
มีการจัดทารายงานสรุ ปผลการ
ปฏิบตั ิงาน 3 ครั้งในรอบปี และมี ปฏิบตั ิงานประจาปี และรายงานผล
สาระสาคัญครบถ้วน
การตรวจสอบตามนโยบายของ
สานักงานคณะกรรมการ การศึกษา
ขั้นพื้นฐานและจัดส่งภายในเวลาที่
กาหนด ส่วนในการตรวจสอบ
สถานศึกษาในสังกัด ไม่มีการ
รายงานผลการตรวจสอบที่เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร เพียงแต่แจ้งด้วยวาจา
ให้ผบู ้ ริ หารทราบและให้ผทู ้ ี่
เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไขปั ญหา
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ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม

-

-

ควรมีการจัดทารายงาน
ผลการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบภายในของ
สถานศึกษาที่เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรเพื่อติดตาม
การแก้ไขตามที่ได้
เสนอแนะไว้

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
ลาดับ
ที่

12

13

เกณฑ์ การประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐของ
กรมบัญชีกลาง
- มีการพัฒนารู ปแบบรายงาน
สรุ ปผลการปฏิบตั ิงานให้เข้าใจ
ง่าย น่าสนใจ และเผยแพร่ ส่วนที่
เป็ นสาระสาคัญให้หน่วยรับ
ตรวจและผูเ้ กี่ยวข้องทราบ
กิจกรรมการตรวจสอบภายในต้ อง
ประเมินและช่ วยสนับสนุนให้ มี
การปรับปรุงกระบวนการกากับ
ดูแล การบริหารความเสี่ยง และ
การควบคุมของส่ วนราชการ
- กิจกรรมการตรวจสอบภายในมี
การประเมินกระบวนการกากับ
ดูแล การบริ หารความเสี่ ยง และ
การควบคุมของส่วนราชการ
ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน
- มีการให้ขอ้ เสนอแนะ เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพปรับปรุ ง
กระบวนการทางาน

- มีการให้ขอ้ เสนอแนะที่หวั หน้า
ส่วนราชการสัง่ การให้ปฏิบตั ิและ
หน่วยรับตรวจยอมรับนาไปสู่การ
ปฏิบตั ิ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ปรับปรุ งกระบวนการทางาน
การวางแผนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบ (Engagement Plan)
- มีการจัดทาแผนการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบครบถ้วนทุกภารกิจงาน
ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจาปี

การปฏิบัตงิ านตรวจสอบภายใน
ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
-

ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม

ควรศึกษาหาตัวอย่าง
รู ปแบบรายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานที่เข้าใจง่าย
กระชับ และน่าสนใจมา
ปรับใช้ในการรายงาน

กิจกรรมการตรวจสอบมีการประเมิน
กระบวนการกากับดูแล การบริ หาร
ความเสี่ ยง และการควบคุมของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
หน่วยตรวจสอบภายในมีการให้
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุ ง
กระบวนการทางานของ
สถานศึกษาในสังกัดให้เป็ นไป
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
หน่วยตรวจสอบภายในมีการนา
ข้อเสนอแนะจากผูอ้ านวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ไป
ปรับปรุ งกระบวนการทางาน

-

หน่วยตรวจสอบภายในมีแผนการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบครบถ้วนตาม
แผนการตรวจสอบประจาปี เพื่อ
นาไปใช้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบภาคสนาม

-
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-

-

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
ลาดับ
ที่

14

เกณฑ์ การประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐของ
กรมบัญชีกลาง
- แผนการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย มีองค์ประกอบ
ครบถ้วนและสัมพันธ์กนั

การปฏิบัตงิ านตรวจสอบภายใน
ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
หน่วยตรวจสอบภายในมีแผนการ
การปฏิบตั ิงานตรวจสอบครบถ้วน
ตามแผนการตรวจสอบประจาปี
เพื่อนาไปใช้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
ภาคสนาม
- มีการนาแผนการปฏิบตั ิงาน
หน่วยตรวจสอบภายในมีแผนการ
ตรวจสอบ (Engagement Plan) ไป การปฏิบตั ิงานตรวจสอบครบถ้วน
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบภาคสนาม
ตามแผนการตรวจสอบประจาปี
เพื่อนาไปใช้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
ภาคสนาม
- มีการนาผลการดาเนินงานตาม
หน่วยตรวจสอบภายในมีการนาผล
แผนการปฏิบตั ิงานตรวจสอบของ การตรวจสอบของปี ที่ผา่ นมา
ปี ที่ผา่ นมามาร่ วมพิจารณาในการ นามาใช้ในการจัดทาแผนการ
จัดทาแผนการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบและติดตามผล
ตรวจสอบปี ปั จจุบนั
การปฏิบัตงิ านภาคสนาม
- มีการระบุและรวบรวมข้อมูล
หน่วยตรวจสอบภายในมีการ
สารสนเทศที่มีความเพียงพอ มี
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่
ความน่าเชื่อถือ มีความเกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้อง เป็ นประโยชน์ กับการ
และเป็ นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน
ปฏิบตั ิงาน
- มีการวิเคราะห์และประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายในมีการ
ข้อมูลสารสนเทศที่เหมาะสม
วิเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับ
เพื่อให้การปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
สะดวก และรวดเร็ ว
- มีการบันทึกข้อมูลครบถ้วนทุก มีการบันทึกข้อมูลเพื่อการจัดทา
ภารกิจงานตรวจสอบตามแผนการ รายงานผลการปฏิบตั ิงานตาม
ตรวจสอบประจาปี
สภาพความเป็ นจริ งโดยไม่มี
รู ปแบบที่ชดั เจน
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ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม

-

-

-

-

-

ควรมีการจัดทารู ปแบบ
การบันทึกข้อมูล และการ
รายงานผลที่ชดั เจน และ
ครอบคลุมภารกิจงาน
ตรวจสอบที่รับผิดชอบ

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
ลาดับ
ที่

15

เกณฑ์ การประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐของ
กรมบัญชีกลาง
- ได้รับการสอบทานจากหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน/ผูท้ ี่
ได้รับมอบหมายที่มีความรู ้และ
ประสบการณ์ที่เหมาะสม
- มีการจัดเก็บกระดาษทาการและ
รายงาน ตลอดถึงหลักฐานต่างๆ
อย่างเป็ นระบบ

การปฏิบัตงิ านตรวจสอบภายใน
ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ได้รับการสอบทานการปฏิบตั ิงาน
จากผูอ้ านวยการหน่วยตรวจสอบ
ภายใน

ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม

มีการจัดเก็บแฟ้ มหลักฐานและ
รายงานผลการปฏิบตั ิงานโดยแยก
ตามขั้นตอนการตรวจสอบ

- มีการสื่ อสารยืนยันถึงความ
เหมาะสมของวัตถุประสงค์ และ
ขอบเขตการตรวจสอบกับหน่วย
รับตรวจ
- นาผลการวิเคราะห์ และการสรุ ป
ข้อตรวจพบมาใช้ในการให้
ข้อคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะ เพื่อ
แก้ไขข้อบกพร่ อง / ปรับปรุ งการ
ปฏิบตั ิงาน / พัฒนาองค์กรได้
รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบ
- รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบครบถ้วนตามแผนการ
ตรวจสอบประจาปี

ก่อนการตรวจสอบจะมีการแจ้งถึง
วัตถุประสงค์และขอบเขตของการ
ตรวจสอบให้แก่สถานศึกษาที่
ตรวจสอบ
มีการจัดฝึ กอบรมและชี้แจงข้อสรุ ป
จากการตรวจสอบในภาพรวม
เพื่อให้สถานศึกษานาไปปรับใช้ใน
การปฏิบตั ิงาน

ควรมีการจัดทากระดาษ
ทาการในรู ปแบบที่
ชัดเจนและจัดเก็บโดย
แยกตามสถานศึกษา
-

- รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบถูกต้อง เที่ยงธรรม
ชัดเจน รัดกุม สร้างสรรค์
ครบถ้วน และทันเวลา
- มีการเผยแพร่ รายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบให้ผทู ้ ี่
เกี่ยวข้องทราบ

-

-

การจัดทารายงานผลการปฏิบตั ิงาน
มีการจัดทาครบถ้วนตามแผนการ
ตรวจสอบประจาปี และมี
องค์ประกอบครบถ้วน
รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบถูกต้อง เที่ยงธรรม
ชัดเจน รัดกุม สร้างสรรค์
ครบถ้วน และทันเวลา
ไม่มีการเผยแพร่ รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพียงแจ้ง
เป็ นข้อสรุ ปในการประชุมผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

35

-

-

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
ลาดับ
ที่

16

เกณฑ์ การประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐของ
กรมบัญชีกลาง
- มีการแสดงความคิดเห็นที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าเพิ่ม
ให้แก่ส่วนราชการในภาพรวม
การติดตามผลการตรวจสอบ
- มีการกาหนดระบบ/เกณฑ์การ
ติดตามผลการตรวจสอบอย่าง
ชัดเจน

การปฏิบัตงิ านตรวจสอบภายใน
ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
มีการให้ขอ้ เสนอแนะและ
ข้อคิดเห็นในการประชุมเตรี ยม
ความพร้อมก่อนเปิ ดภาคเรี ยน

มีการวางแผนติดตามผลการ
ตรวจสอบไว้ในแผนการตรวจสอบ
ประจาปี มีการกาหนดระยะเวลาที่
ชัดเจน
- มีกระบวนการติดตามผลการ
มีการวางแผนการตรวจติดตาม และ
ตรวจสอบตามระบบ/เกณฑ์การ
นาผลการตรวจสอบของปี ที่ผา่ นมา
ติดตามผล
เป็ นแนวทางในการตรวจติดตาม
- มีการรายงานผลการติดตามเสนอ มีการรายงานผลการติดตามซึ่ง
หัวหน้าส่วนราชการ
รายงานผลการติดตามจะปรากฏอยู่
ในรายงานการตรวจสอบประจาปี
เพื่อเสนอผูอ้ านวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 5 และสาเนาให้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อทราบ
- มีการรายงานสรุ ปผลการปฏิบตั ิ ในรายงานสรุ ปผลการปฏิบตั ิงานมี
ตามข้อเสนอ พร้อมทั้งมีการ
การให้ขอ้ เสนอแนะ แนวทางใน
วิเคราะห์ในภาพรวม เพื่อหาแนว การปรับปรุ งงานให้มีประสิ ทธิภาพ
ทางการพัฒนาองค์กรเสนอต่อ
มากยิง่ ขึ้น
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม

-

-

-

-

-

จากตารางที่ 4.1 จากการเปรี ยบเที ยบเกณฑ์ การประกันคุ ณ ภาพงานตรวจสอบ
ภายในภาครัฐกับการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษา
เชียงใหม่ เขต 5 พบว่า

36

มาตรฐานด้านคุณสมบัติ มีขอ้ ค้นพบเพื่อการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายใน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ดังนี้ 1) กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ควรมี อ งค์ ป ระกอบเพิ่ ม เติ ม คื อ มาตรฐานและจริ ย ธรรมในการปฏิ บ ัติ ง านตรวจสอบภายใน
2) หน่วยตรวจสอบภายในควรมีการทบทวนกฎบัตรทุกปี 3) ควรมีการกาหนดกรอบความประพฤติ
เกี่ยวกับความเที่ยงธรรมและข้อจากัดของความเป็ นอิสระหรื อความเที่ยงธรรม / มาตรฐานจริ ยธรรม
/ คุ ณ ธรรมของหน่ วยตรวจสอบภายใน และเสนอให้ ผูอ้ านวยการส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต 5 ให้ความเห็ นชอบ 4) ควรจัดทากรอบความประพฤติเกี่ ยวกับความ
เที่ยงธรรมและข้อจากัดของความเป็ นอิสระหรื อความเที่ยงธรรม/มาตรฐานจริ ยธรรม/คุณธรรมและ
ถือปฏิบตั ิตามกรอบที่กาหนด และมีการเผยแพร่ 5) ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้บุคลากรที่มีอายุงาน
น้อยได้มีการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิ งานในวิชาชี พการตรวจสอบภายใน 6)
ต้องบันทึ กผลการปฏิ บตั ิ งานไว้ในกระดาษทาการเพื่อประกอบการให้ขอ้ เสนอแนะแก่ หน่ วยรั บ
ตรวจ
มาตรฐานการปฏิ บตั ิ งานมีขอ้ ค้นพบ ดังนี้ 1) ควรกาหนดแผนการปฏิ บตั ิงานให้
คาปรึ กษาไว้ในแผนการตรวจสอบประจาปี 2) ผู้อานวยการกลุ่มงานควรมีส่วนร่ วมในการกาหนด
เกณฑ์ความเสี่ ยงภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 3) มีการทบทวน
ปั จจัยความเสี่ ยงและเกณฑ์ความเสี่ ยงให้สอดกับสภาวะที่ เปลี่ ยนแปลง 4) บุ คลากรต้องมี ความรู ้
ความสามารถเฉพาะตาแหน่ ง ซึ่ งจะทาให้การตรวจสอบมี ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น 5) การจัดสรร
ทรัพยากรความคานึ งถึ งปริ มาณงานที่รับผิดชอบ 6) จัดการประชุ มเพื่อรับทราบถึ งความต้องการ
และข้อ เสนอแนะจากผู ้อ านวยการสถานศึ ก ษาในสั ง กัด เพื่ อ น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม าจัด ท าแผนการ
ตรวจสอบ 7) จัดท ารายงานผลการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบภายในของสถานศึก ษาเป็ นลายลักษณ์
อักษรเพื่อติดตามการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 8)มีการปรับรู ปแบบรายงานผลการปฏิบตั ิงานที่เข้าใจ
ง่าย กระชับ และครอบคลุมภารกิจงานตรวจสอบภายใน
4.2 ผลการสั มภาษณ์ บุคลากรสั งกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต 5
จากการศึ ก ษาข้อ มู ล เกี่ ย วกับ การพัฒ นากระบวนการตรวจสอบภายในของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต 5 จากการสัมภาษณ์ผอู้ านวยการสานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม่ เขต 5 ผูอ้ านวยการกลุ่ ม งาน 8 กลุ่ ม ได้แ ก่ กลุ่ ม
อานวยการ กลุ่มบริ หารการเงินและสิ นทรัพย์ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริ หารงานบุคคล กลุ่ม
ส่ งเสริ มการจัดการศึกษา กลุ่มส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน กลุ่มนิ เทศติดตามและประเมินผล หน่วย
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ตรวจสอบ และผูป้ ฏิบตั ิงานหน่วยตรวจสอบในฐานะผูต้ รวจสอบ ได้ให้ความเห็นในเรื่ องการพัฒนา
กระบวนการตรวจสอบภายในของส านักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเชี ยงใหม่ เขต 5โดย
แบ่งเป็ น 3 ส่ วน คือ
4.2.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้สัมภาษณ์การพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
4.2.2 กระบวนการตรวจสอบภายในโดยใช้เครื อข่ายแบบมีส่วนร่ วม
4.2.3 เกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
4.2.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ให้ สัมภาษณ์
ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ การพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต 5 เป็ นเพศหญิง 6 คนและเพศชาย 4 คนซึ่ งเป็ นผู้
ดารงตาแหน่ งระดับผูบ้ ริ หารในฐานะผูต้ รวจสอบ ประกอบด้วย ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ยงใหม่ เขต 5 ผูอ้ านวยการกลุ่ ม อานวยการ กลุ่ ม บริ ห ารการเงิ น และ
สิ น ทรัพ ย์ กลุ่ ม นโยบายและแผน กลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คล กลุ่ ม ส่ งเสริ ม การจัดการศึ ก ษา กลุ่ ม
ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน กลุ่ ม นิ เทศติ ด ตามและประเมิ น ผล หน่ ว ยตรวจสอบภายใน และ
ผูป้ ฏิบตั ิงานหน่วยตรวจสอบภายใน เป็ นผูม้ ีอายุราชการต่ากว่า 10 ปี 1 คน อายุราชการ 20-25 ปี 2
คน อายุราชการ 26-30 ปี 4 คน อายุราชการ 31-35 ปี 2 คน และอายุราชการเกิ น 35 ปี 1 คน
รายละเอียดดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้สัมภาษณ์
ข้อมูลทัว่ ไป
1. เพศ
หญิง
ชาย
2. อายุการรับราชการ
ต่ากว่า 10 ปี
20 – 25 ปี
26 – 30 ปี
31 – 35 ปี
เกิน 35 ปี

จานวน
6
4
1
2
4
2
1
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4.2.2 กระบวนการตรวจสอบภายในโดยใช้ เครือข่ ายแบบมีส่วนร่ วม
กระบวนการตรวจสอบภายในโดยใช้เครื อข่ายแบบมีส่วนร่ วม ประกอบด้วยหัวข้อในการ
สั ม ภาษณ์ คื อ ความส าคัญ ของการควบคุ ม ภายในต่ องานตรวจสอบภายใน ประโยชน์ ข องการ
ตรวจสอบภายใน ขอบเขตการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน กฎบัตรการตรวจสอบภายใน อานาจ
หน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน การปรับใช้ขอ้ มูลจาก
รายงานผลการตรวจสอบภายในเพื่ อการบริ หาร ปั ญหาและอุปสรรคของงานตรวจสอบภายใน
ปั จจุ บนั แนวทางการแก้ไขปั ญหาและอุ ปสรรคของงานตรวจสอบภายใน การใช้เครื อข่ายช่ วย
ตรวจสอบภายในในการพัฒนางานตรวจสอบภายใน ปั ญหาและอุปสรรคในการใช้เครื อข่ายช่ วย
ตรวจสอบภายในช่ วยตรวจสอบภายในสถานศึ ก ษา แนวทางการปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข ปั ญ หาและ
อุป สรรคในการใช้เครื อข่ายช่ วยตรวจสอบภายในช่ วยตรวจสอบภายในสถานศึ กษา การพัฒนา
ความเชี่ยวชาญของผูช้ ่วยผูต้ รวจสอบภายใน
4.2.2.1 ความสาคัญของการควบคุมภายในต่องานตรวจสอบภายใน
จากการสั ม ภาษณ์ บุ ค ลากรสั ง กัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เชี ย งใหม่ เขต 5 ผูส้ ั ม ภาษณ์ ใ ห้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกับ ความส าคัญ ของการควบคุ ม ภายในต่ อ งาน
ตรวจสอบภายใน รายละเอียดดังตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 ความสาคัญของการควบคุมภายในต่องานตรวจสอบภายใน
จานวนผูแ้ สดง
ความคิดเห็น
การควบคุมภายในเป็ นมาตรการช่วยเรื่ องการตรวจสอบภายในทั้งระบบ
4
การควบคุมภายในช่วยให้งานตรวจสอบภายในมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
2
การตรวจสอบภายในจะต้องนาแนวทางในการควบคุมภายในมาใช้ในการวาง
2
แผนการตรวจสอบ
การควบคุมภายในเป็ นการควบคุมการบริ หารงานทั้ง 4 ด้านของสถานศึกษา
1
การควบคุ มภายในเป็ นการควบคุ มการใช้จ่ายเงิ น ส่ วนตรวจสอบภายในเป็ น
1
การสอบทานการควบคุมภายใน
ความคิดเห็น

จากตารางที่ 4.3 จะเห็ นได้ว่า การควบคุ มภายในมีความสาคัญต่องานตรวจสอบ
ภายใน คื อ ท าให้ เกิ ดความมั่นใจในระดับ ที่ ส มเหตุ ส มผลเป็ นมาตรการช่ วยเรื่ องการตรวจสอบ
ภายในทั้ง ระบบ โดยสอดคล้ อ งกับ กระบวนการตรวจสอบ ท าให้ ง านตรวจสอบภายในมี
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ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้ น สามารถทราบปั ญหาได้ชัดเจนตรงจุ ด ช่ วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบ การควบคุมภายในเป็ นการควบคุมข้อผิดพลาดและความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นซึ่ ง
การตรวจสอบภายในจะต้องน าแนวทางในการควบคุ ม ภายในมาประกอบในการวางแผนการ
ตรวจสอบ การปฏิ บตั ิ งานจะบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ที่กาหนดไว้ 3 ด้าน คือ ด้านการดาเนิ นงาน ด้าน
การรายงานการเงิ น ด้านการปฏิ บ ัติตามกฎหมายและระเบี ย บข้อบังคับ ที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึ งการ
ควบคุมการบริ หารงาน 4 งานในสถานศึกษา คืองานบริ หารทัว่ ไป งานวิชาการ งานงบประมาณ
และงานบริ หารบุคลากรของสถานศึกษา จึงต้องมีการควบคุมภายในภายในเพื่อลดความเสี่ ยงที่อาจ
เกิดขึ้นก่อนการเข้าตรวจสอบ การควบคุมภายในเป็ นการควบคุมค่าใช้จ่ายเงินอย่างมีวตั ถุประสงค์
เกิ ดประโยชน์ต่อทางราชการสู งสุ ด การปฏิ บตั ิงานตรวจสอบเป็ นการสอบทานการควบคุมภายใน
ให้เป็ นไปอย่างรัดกุม สามารถลดความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นได้โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่ งใส ดังคา
กล่าวของผูอ้ านวยการกลุ่มส่ งเสริ มการจัดการศึกษา ที่ กล่าวว่า “การควบคุ มภายในเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของงานตรวจสอบภายใน ที่ ใช้ควบคุ มการบริ หารงานทั้ง 4 ด้าน ทาให้การปฏิ บตั ิงานตรวจสอบ
ภายในทาได้ง่ายขึ้น โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความโปร่ งใส และเกิดประโยชน์ต่อส่ วนราชการ”
4.2.2.2 ประโยชน์ของการตรวจสอบภายในที่มีต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
จากการสั ม ภาษณ์ บุ ค ลากรสั ง กัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เชี ย งใหม่ เขต 5 ผูส้ ั ม ภาษณ์ ใ ห้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกับ ประโยชน์ ข องการตรวจสอบภายในที่ มี ต่ อ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ดังตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 ประโยชน์ของการตรวจสอบภายใน
จานวนผูแ้ สดง
ความคิดเห็น
ทาให้การใช้ทรัพยากรเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ผล และคุม้ ค่า
3
ช่วยผูบ้ ริ หารให้ทราบถึงข้อดี ข้อด้อยของผลการดาเนินงานและวิธีปฏิบตั ิงาน
2
ท าให้ ก ารปฏิ บ ัติงานเป็ นไปตามขั้น ตอน ตามกฎระเบี ยบ วิธี ป ฏิ บตั ิ งานที่
2
ถูกต้อง
เป็ นเครื่ องมือของผูบ้ ริ หารในการกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
1
เป็ นงานประเมินความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น
1
เป็ นการตรวจสอบการวางแผนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ
1
ความคิดเห็น
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จากตารางที่ 4.4 จะเห็ นได้ว่าการตรวจสอบภายในมี ประโยชน์ต่อสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต 5 คือ ทาให้การใช้ทรัพยากรของผูป้ ฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่าง
มีประสิ ทธิ ผล คุ ม้ ค่าป้ องกันหรื อลดความผิดพลาด ความเสี ยหาย การรั่วไหล การสิ้ นเปลื อง หรื อ
การทุจริ ตในหน่วยรับตรวจ ดังคากล่าวของผูช้ ่วยผูบ้ ริ หารให้ทราบถึงข้อดี ข้อด้อยของนโยบาย วิธี
ปฏิ บ ตั ิงาน ผลการปฏิ บ ตั ิงานของสานักงานและผูบ้ ริ หารสามารถนาผลการตรวจสอบไปใช้ วาง
นโยบายบริ ห ารได้ถู ก ต้องเป็ นมาตรการควบคุ มการท างานที่ ลดข้อผิดพลาดจากการปฏิ บตั ิ งาน
ป้ องกัน ความเสี ย หายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ต่ อ ส านัก งาน ท าให้ ผูป้ ฏิ บ ัติงาน และผูร้ ั บ บริ ก ารท าให้ ก าร
ปฏิ บ ัติ ง านเป็ นไปตามขั้น ตอน ตามกฎระเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บ ัติ ที่ ถู ก ต้อ งสร้ า งความเชื่ อ ถื อ ให้ แ ก่
ผูร้ ับบริ การ สร้างความมัน่ ใจให้แก่ผบู ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงาน เป็ นงานที่คอยช่วยให้ผบู ้ ริ หารควบคุม
การบริ ห ารงานให้ เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด บรรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ข ององค์ก รได้อ ย่า งชัด เจนถื อ เป็ น
เครื่ องมื อของผูบ้ ริ หารในการกากับ ดู แลการปฏิ บ ตั ิ งานได้เป็ นอย่างดี ยิ่งขึ้ น ผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานมี ความ
กระตือรื อร้ นในการที่ จะพัฒ นาตนเองเพื่ อท างานให้งานถู ก ต้อง มี ประสิ ทธิ ภาพ ตรงตามความ
ต้องการของหน่ วยงานมี ความส านึ ก ในหน้าที่ เป็ นงานประเมิ นความเสี่ ยงที่ อาจเกิ ดขึ้ น เป็ นการ
ตรวจสอบการวางแผนหรื อจัดทาแผนงานประจาปี ว่าสอดคล้องกับนโยบายของรั ฐหรื อไม่ทาให้
ทราบถึงผลการดาเนิ นงานของกลุ่มงานในสังกัดว่าเป็ นอย่างไร เพื่อการหาแนวทางการปรับปรุ ง
แก้ไขในปี งบประมาณต่อไป ดังคากล่าวของผูอ้ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ที่กล่าวว่า “การ
ตรวจสอบภายในเป็ นการควบคุ ม การท างานที่ ลดข้อผิดพลาดจากการปฏิ บ ตั ิ งาน ป้ องกัน ความ
เสี ยหายที่ อาจเกิ ดขึ้ นต่อผูป้ ฏิ บตั ิ งานและผูร้ ับ บริ ก าร อี กทั้งเป็ นการสร้ างความน่ าเชื่ อถื อให้แก่ ผู ้
บริ ก าร และช่ วยให้ผูบ้ ริ หารควบคุ มการบริ หารให้เกิ ดประโยชน์ สูงสุ ด บรรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ของ
องค์กรได้อย่างชัดเจน”
4.2.2.3 ขอบเขตการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน
จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ใ ห้ ก ารสั ม ภาษณ์ ใ ห้ ค วามเห็ น ว่ า นอกจากขอบเขตการ
ปฏิ บตั ิงานตรวจสอบภายในที่ เป็ นไปตามภารกิ จของส านักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
เชียงใหม่ เขต 5 ควรเน้นการตรวจสอบเพิ่มเติม ดังตารางที่ 4.5
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ตารางที่ 4.5 ขอบเขตการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน
ความคิดเห็น
เน้นการตรวจสอบด้านการบริ หาร
เน้นตรวจสอบด้านผลการดาเนินงาน
เน้นการตรวจสอบด้านการปฏิบตั ิงาน
เน้นการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานด้านการพัสดุ
เน้นการตรวจสอบเงินบริ จาคหรื องบประมาณที่ได้รับจากจากภาคเอกชน
ควรตรวจสอบการดาเนินงานของสถานศึกษาเอกชน และโรงเรี ยนพระ
ปริ ยตั ิธรรมที่อยูใ่ นพื้นที่ให้บริ การ

จานวนผูแ้ สดง
ความคิดเห็น
4
2
1
1
1
1

จากตารางที่ 4.5 จะเห็ น ว่านอกจากขอบเขตการปฏิ บ ตั ิ งานตรวจสอบภายในที่
เป็ นไปตามภารกิ จของส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเชี ยงใหม่ เขต 5 ควรเน้นการ
ตรวจสอบเพิ่มเติมในเรื่ อง การตรวจสอบด้านการบริ หาร การตรวจสอบด้านผลการดาเนิ นงาน
การตรวจสอบด้านการปฏิบตั ิงาน อีกทั้งควรเน้นการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานด้านพัสดุที่ผิดปกติ
การตรวจสอบเงินบริ จาคหรื องบประมาณที่ได้รับจากภาคเอกชนที่เข้ามาสนับสนุนงบประมาณของ
สถานศึ กษาในสั งกัดตามหนังสื อสั่ งการของสานัก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐานและ
ระเบี ยบกระทรวงการคลังที่ ก าหนดการตรวจสอบการดาเนิ น งานของสถานศึ ก ษาเอกชน และ
โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิ ธรรมที่ อยู่ในพื้ นที่ ให้บ ริ ก ารของส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
เชี ย งใหม่ เขต 5 ดัง ค ากล่ า วของผู ้อ านวยการหน่ ว ยตรวจสอบภายใน ที่ ก ล่ า วว่า “ควรมี ก าร
ตรวจสอบเพิ่มในงาน 3 ด้าน คือ ด้านการบริ หาร ด้านผลการดาเนิ นงาน และด้านการปฏิ บตั ิงาน
โดยในด้านการบริ หาร เป็ นการตรวจสอบถึงความเหมาะสม การบรรลุวตั ถุประสงค์ตามหลักการ
บริ หารงานและหลักการกากับดูแลที่ดี ส่ วนในด้านผลการดาเนินงานเป็ นการตรวจสอบความสาเร็ จ
ตามเป้ าหมาย ความมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล และความคุ ม้ ค่า ทั้งผลผลิตและผลลัพธ์ ส่ วนด้าน
การปฏิบตั ิงาน เป็ นการตรวจสอบเพื่อดูขอ้ เท็จจริ งกับผลการดาเนินงาน”
4.2.2.4 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
จากการสัมภาษณ์บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต
5 ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎบัตรการตรวจสอบภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต 5 ที่กาหนดบทบาทของผูต้ รวจสอบภายในว่า “บทบาทของผูต้ รวจสอบ
.
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ภายในคือ การตรวจสอบการปฏิบตั ิตามนโยบาย ระเบียบ และ วิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ของสานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเชี ยงใหม่ เขต 5 เพื่ อให้มนั่ ใจว่าการควบคุ มเพี ยง
พอที่ จะบรรลุ ภารกิ จของสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต 5” นั้นผูใ้ ห้การ
สัมภาษณ์ 9 คน เห็นว่ามีความครอบคลุมแล้ว แต่มีผใู ้ ห้สัมภาษณ์ 1 คน เห็ นว่าควรเพิ่มในเรื่ องการ
ตรวจสอบการบริ หารงาน ผลการดาเนินงาน การปฏิบตั ิงาน เพื่อเพิ่มคุณค่าของงานตรวจสอบภายใน
ให้ใช้ประโยชน์ในเชิ งบริ หารได้มากยิง่ ขึ้น และเป็ นที่ยอมรับ รวมทั้งนารายงานไปใช้ประโยชน์ได้
กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่ งจะเป็ นการสร้างความน่าเชื่ อถือ และยอมรับในหน่ วยตรวจสอบภายในได้ดีกว่า
บทบาทตามกฎบัตรที่กาหนด
4.2.2.5 อานาจหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน
ตามกฎบัตรการตรวจสอบภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชี ย งใหม่ เขต 5 ได้ระบุ ถึ งอ านาจหน้าที่ ข องหน่ วยตรวจสอบภายใน ดังนี้ “การสอบทานการ
ปฏิ บตั ิงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่เขต 5 โดยมีอานาจในการเข้าถึง
ข้อ มู ล เอกสาร หลัก ฐาน ทรั พ ย์สิ น และเจ้า หน้ า ที่ ที่ เกี่ ย วข้ อ งอี ก ทั้ ง การให้ ค าปรึ กษาและ
ข้อเสนอแนะด้านการตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่ วนราชการ ส่ งเสริ ม
สนับ สนุ น ก ากับ ติ ด ตามและพัฒ นาการปฏิ บ ัติ ง านด้านการตรวจสอบของส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5”
จากการสัมภาษณ์บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต
5 ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ 6 คน มีความเห็ นว่าอานาจหน้าที่ของหน่ วยตรวจสอบภายในที่ ระบุในกฎบัตรมี
ความครอบคลุ ม แล้ว แต่ ผูใ้ ห้ สัม ภาษณ์ 4 คนมี ความเห็ น ว่าอานาจหน้าที่ ข องหน่ วยตรวจสอบ
ภายในที่ระบุในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ควรเพิ่มเติมในเรื่ องดังตารางที่ 4.6
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ตารางที่ 4.6 อานาจหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน
ความคิดเห็น
อานาจหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในที่ระบุในกฎบัตรมีความครอบคลุม
แล้ว
การตรวจสอบที่สามารถใช้วดั ผลหรื อส่ งผลต่อการกาหนดนโยบายของฝ่ าย
บริ หาร คือ ตรวจสอบการบริ หารงาน และตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน
การตรวจสอบระบบสารสนเทศ ซึ่งปัจจุบนั มีการนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้ในการทางานเป็ นอย่างมาก
การตรวจสอบพิเศษ เพื่อให้ครอบคลุมนโยบายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
การเรี ยกผูป้ ฏิบตั ิงานในการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลได้

จานวนผูแ้ สดง
ความคิดเห็น
6
1
1
1
1

จากตารางที่ 4.6 อ านาจหน้ า ที่ ข องหน่ ว ยตรวจสอบภายในตามกฎบัต รการ
ตรวจสอบภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต 5 ควรเพิ่มเติมใน
เรื่ อง การตรวจสอบที่สามารถใช้วดั ผล ทาให้ส่งผลต่อการกาหนดนโยบายของฝ่ ายบริ หาร คือ การ
ตรวจสอบการบริ ห ารงาน การตรวจสอบการปฏิ บ ัติ งานของฝ่ ายปฏิ บ ัติ งาน เพื่ อ ควบคุ ม การ
ด าเนิ น งานและสามารถประเมิ น ผลการด าเนิ น งานได้ การตรวจสอบระบบสารสนเทศ การ
ตรวจสอบพิเศษ รวมถึงสามารถเรี ยกสัมภาษณ์ผปู ้ ฏิบตั ิงานชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลได้
4.2.2.6 ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน
1) ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบภายใน
จากการสัมภาษณ์บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต
5 ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ มีความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาขั้นตอนการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน ควรมีการ
พัฒนาในขั้นตอนของการวางแผนการตรวจสอบภายในดังตารางที่ 4.7
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ตารางที่ 4.7 ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบภายใน
ความคิดเห็น
การกาหนดปฏิทินการวางแผนการตรวจสอบภายใน
การชี้แจงเครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายใน ให้ทราบขอบเขต และภารกิจ ของ
งานตรวจสอบภายใน
วางแผนการปฏิบตั ิงานมีความครอบคลุมการตรวจสอบด้านการบริ หารและ
ด้านผลการดาเนินงาน
การกาหนดเรื่ องการตรวจสอบที่มีความเสี่ ยงเพื่อให้เกิดการแก้ไข

จานวนผูแ้ สดง
ความคิดเห็น
5
2
2
1

จากตารางที่ 4.7 ขั้นตอนการวางแผนตรวจสอบภายในควรมีการพัฒนาขั้นตอน
การปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน คือ การกาหนดปฏิทินการวางแผนการตรวจสอบภายในให้หน่วยที่
เกี่ยวข้องทราบ ควรจัดประชุมชี้ แจงแก่เครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายในให้ทราบขอบเขตภารกิจ สิ่ งที่
ต้องบันทึ ก และรายงาน การวางแผนการปฏิ บตั ิงานที่ มีความครอบคลุ มการตรวจสอบด้านการ
บริ หารและด้านผลการดาเนิ นงาน โดยกาหนดแผนให้ชดั เจนตามกาหนดเวลาที่สามารถตรวจสอบ
ผลเที ยบกับ แผนงานได้ อี กทั้งสามารถใช้รายงานแก้ไขปั ญหาได้ท นั เวลา เพื่อให้งานตรวจสอบ
ภายในเกิ ดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างแท้จริ ง จึงควรกาหนดเฉพาะในเรื่ องที่มีความเสี่ ยง และควร
ตรวจเชิ ง ลึ ก ในรายละเอี ย ดเพื่ อ ให้ เกิ ด การแก้ไ ขได้ต รงจุ ด ดัง ค ากล่ า วของผู ้อ านวยการกลุ่ ม
อานวยการ ที่กล่าวว่า “ควรมีการจัดระบบการดาเนินงานตามขั้นตอนเป็ นปฏิทินการปฏิบตั ิงานตาม
ระยะเวลาที่ ชัดเจนและแจ้งให้ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องทราบด้วย” และคากล่ าวของผูอ้ านวยการกลุ่มบริ หาร
การเงิ น และสิ น ทรั พ ย์ ที่ ก ล่ า วว่า “หน่ วยตรวจสอบภายในควรจัด ประชุ ม ชี้ แจงบทบาทหน้าที่
ขอบเขต และภารกิ จของงานตรวจสอบภายในที่มอบหมายให้แก่เครื อข่ายช่ วยตรวจสอบภายใน
ทราบก่อนการปฏิบตั ิงานจริ ง”
2) ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน
จากการสัมภาษณ์ บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่
เขต 5 ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ มีความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาขั้นตอนการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน ควรมี
การพัฒนาในขั้นตอนของการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน ดังตารางที่ 4.8
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ตารางที่ 4.8 ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน
ความคิดเห็น
ควรมุ่งเน้นการตรวจสอบผลการดาเนิ นงานและการบริ หารงาน
ควรแจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบล่วงหน้าก่อนการเข้าตรวจสอบ
การทาความเข้าใจกับผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิในเรื่ องบทบาทหน้าที่ในการ
ปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน
มีตารางกาหนดการตรวจสอบที่ชดั เจน
ควรแจ้งถึงจุดเสี่ ยง การให้คาแนะนา และแนวทางแก้ไขให้แก่หน่วยรับตรวจ
ในการปิ ดการตรวจสอบ

จานวนผูแ้ สดง
ความคิดเห็น
5
2
1
1
1

จากตารางที่ 4.8 ขั้นตอนการปฏิ บตั ิ งานงานตรวจสอบภายในควรมีการพัฒนา
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน คือ มุ่งเน้นตรวจสอบผลการดาเนินงานและการบริ หารงาน
อีกทั้งควรแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทราบล่วงหน้าก่อนการเข้าตรวจสอบและก่อนการตรวจสอบ
จะต้องท าความเข้าใจกับผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิ บตั ิ เพื่อให้ทราบถึ งบทบาทหน้าที่ ในการปฏิ บตั ิ งานที่
ชัดเจน มีตารางกาหนดการตรวจสอบชัดเจนทัว่ ถึ ง ส่ วนการปิ ดการตรวจสอบควรแจ้งถึงจุ ดเสี่ ยง
การให้คาแนะนา และแนวทางแก้ไขให้แก่หน่ วยรับตรวจ ดังคากล่าวของผูอ้ านวยการสานักงาน
เขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต 5 ที่ กล่าวว่า “ในขั้นตอนการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบ
ภายใน สิ่ งแรกที่ ควรมี การพัฒนาคือ มุ่งเน้นตรวจสอบผลการดาเนิ นงานและการบริ หารงานเป็ น
ลาดับแรก โดยให้ความสาคัญในภาพกว้าง วัดผลสาเร็ จได้ จากนั้นจึงดูวิธีการปฏิบตั ิงาน การรักษา
กฎระเบียบ การปฏิบตั ิงานด้านการเงินการบัญชี เป็ นลาดับรองลงมา”
6.3 ขั้นตอนการจัดทารายงาน
จากการสัมภาษณ์บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ผูใ้ ห้
สัมภาษณ์ มีความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาขั้นตอนการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน ควรมีการพัฒนา
ในขั้นตอนของการจัดทารายงาน ดังตารางที่ 4.9
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ตารางที่ 4.9 ขั้นตอนการจัดทารายงาน
ความคิดเห็น
เป็ นรายงานที่ผบู้ ริ หารสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงบริ หารและจัดการ
ได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
ต้องเป็ นรายงานที่ทนั ต่อเหตุการณ์ สามารถป้ องกัน และแก้ไขปั ญหาได้
ควรจัดทารายงานผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจทราบในทันทีเมื่อการ
ตรวจแล้วเสร็ จ
รายงานผลการตรวจสอบจะต้อ งมี ค วามกระชับ ชัด เจน เข้า ใจง่ า ย ตรง
ประเด็น

จานวนผูแ้ สดง
ความคิดเห็น
5
2
2
1

จากตารางที่ 4.9 ขั้น ตอนการจัด ท ารายงานผลการตรวจสอบภายใน ควรมี ก าร
พัฒนาขั้นตอนการปฏิ บ ตั ิ งานตรวจสอบภายใน จะต้องเป็ นรายงานที่ ผูบ้ ริ หารสามารถนาไปใช้
ประโยชน์เชิ งบริ หารและจัดการได้อย่างเป็ นรู ป ธรรม ซึ่ งได้จากการตรวจสอบการบริ หาร และ
ตรวจสอบผลการดาเนินงาน ต้องเป็ นรายงานที่ทนั ต่อเหตุการณ์ สามารถป้ องกัน และแก้ไขปั ญหา
ได้ทนั ท่วงที ควรจัดทารายงานผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจทราบในทันทีเมื่อการตรวจแล้ว
เสร็ จ รายงานผลการตรวจสอบจะต้องมีความกระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย ตรงประเด็น ดังคากล่าวของ
ผูอ้ านวยการกลุ่ ม ส่ ง เสริ ม เอกชน ที่ ก ล่ าวว่า “รายงานการตรวจสอบภายในควรเป็ นรายงานที่
สามารถนาไปใช้ในเชิ งบริ หารได้ เป็ นรายงานที่ทนั ต่อเหตุการณ์ สามารถป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
ได้ทนั ท่วงที”
6.4 ขั้นตอนการติดตามผลการตรวจสอบ
จากการสัมภาษณ์บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต 5
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ มีความเห็นเกี่ยวกับการขั้นตอนการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน ควรมีการพัฒนาใน
ขั้นตอนของการติดตามผลการตรวจสอบ ดังตารางที่ 4.10
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ตารางที่ 4.10 ขั้นตอนการติดตามผลการตรวจสอบ
ความคิดเห็น
ต้องมีการกาหนดมาตรการในการติดตาม และระยะเวลาที่ชดั เจน
ผูบ้ ริ หารสามารถเห็นพัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ ึนของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานเมื่อได้มีการติดตามอย่างสม่าเสมอ และต่อเนื่ อง
ควรมีการจัดตั้งคณะทางานระดับเขตพื้นที่การศึกษาโดยมีผบู ้ ริ หารของแต่
ละอาเภอมีส่วนร่ วมในการติดตามอย่างน้อย 3 คณะ
หน่วยตรวจสอบภายในควรมีการติดตามผลการตรวจสอบทุกๆ ปี
ควรมีการอบรมคณะกรรมการให้มีมาตรฐานในการตรวจสอบ

จานวนผูแ้ สดง
ความคิดเห็น
4
3
1
1
1

จากตารางที่ 4.10 หน่ วยตรวจสอบภายในควรมีการพัฒนาขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบภายในในเรื่ องการติดตามผลการตรวจสอบ คือ ต้องมีการกาหนดมาตรการในการติดตาม
วิธีการ และระยะเวลาที่ชดั เจน ผูบ้ ริ หารสามารถเห็นพัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ ึนของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานเมื่อได้มีการติดตามอย่างสม่าเสมอ และต่อเนื่ อง มีการติดตามผลของหน่ วยรับตรวจที่
ได้รับการตรวจสอบ ว่าได้มีการพัฒนา แก้ไข ให้ถูกต้องหรื อไม่ ควรมีการจัดตั้งคณะทางานระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาโดยมีผบู ้ ริ หารของแต่ละอาเภอมีส่วนร่ วมในการติดตามอย่างน้อย 3 คณะ หน่วย
ตรวจสอบภายในควรมีการติดตามผลการตรวจสอบทุกๆ ปี และควรมีการจัดอบรมคณะกรรมการ
ให้มีมาตรฐานการตรวจสอบที่ เท่าเทียม สามารถปฏิ บตั ิ งานอย่างเต็มที และรั บผิดชอบต่อในการ
ติดตามผลการตรวจสอบ ดังคากล่ าวของผูอ้ านวยการหน่ วยตรวจสอบภายใน ที่กล่าวว่า “ในการ
ติดตามผลการตรวจสอบต้องมีการกาหนดมาตรการในการติดตาม วิธีการ และระยะเวลาที่ชดั เจน
เพื่อให้หน่ วยรับตรวจสามารถปฏิบตั ิงานได้ และผลการแก้ไขเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรตามรายงาน
ของหน่ วยตรวจสอบภายใน รวมถึ งผูบ้ ริ หารสามารถนาข้อมู ล ไปใช้แนวทางในการพัฒ นาการ
ปฏิบตั ิงานของผูป้ ฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น” และคากล่าวของผูอ้ านวยการกลุ่มการจัด
การศึ ก ษา ที่ ก ล่ า วว่ า “หากมี ก ารติ ด ตามผลการตรวจภายในแล้ ว ผู้บ ริ หารจะมองเห็ น การ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิงานของผูป้ ฏิบตั ิงานในทางที่ดีข้ ึน”
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4.2.2.7 การปรับใช้ขอ้ มูลจากรายงานผลการตรวจสอบภายในเพื่อการบริ หาร
จากการสัมภาษณ์บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต
5 ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ 1 คน เห็ นว่ารายงานผลการตรวจสอบที่ ผ่านมาไม่สามารถนาไปปรับใช้ในการ
ปฏิ บตั ิงานได้มากนัก เพราะแต่ละคนมี ตอ้ งภาระรับผิดชอบมาก เนื่ องจากบุคลากรที่ ปฏิ บตั ิ งานมี
น้อย ท าให้ ก ารปฏิ บ ัติง านเกิ ด ความผิ ดพลาดได้ รายงานผลการตรวจสอบจึ งเป็ นเพี ยงการแจ้ง
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิ ดการแก้ไข ส่ วนผูใ้ ห้สัมภาษณ์ 9 คนได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการนา
ข้อมู ล ที่ ได้จากการรายงานผลการตรวจสอบภายในปั จจุบนั นาไปปรับใช้ในการบริ หารงาน ดัง
ตารางที่ 4.11
ตารางที่ 4.11 การปรับใช้ขอ้ มูลจากรายงานผลการตรวจสอบภายในเพื่อการบริ หาร
จานวนผูแ้ สดง
ความคิดเห็น
ความคิดเห็น
เป็ นองค์ประกอบในการจัดทาแผน
3
เป็ นแนวทางในการกาหนดวิธีการตรวจสอบ ขยายขอบเขตการตรวจสอบ
2
และกาหนดผูป้ ฏิบตั ิงานตรวจสอบ
ใช้ปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ อง และข้อตรวจพบในการทางานให้มี
2
ประสิ ทธิภาพ
ใช้เป็ นข้อมูล และแนวทางในการปฏิบตั ิงานในครั้งต่อไป
1
ใช้เป็ นแนวทางในการปรับกฎบัตรการตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับ
1
การปฏิบตั ิงานจริ ง
จากตารางที่ 4.11 ข้อมูลที่ได้จากรายงานผลการตรวจสอบภายในปัจจุบนั สามารถ
นาไปปรับ ใช้เป็ นองค์ป ระกอบในการจัดทาแผน เป็ นแนวทางในการกาหนดวิธีการตรวจสอบ
ขยายขอบเขตการตรวจสอบ และกาหนดผูป้ ฏิบตั ิงานตรวจสอบให้ตรงประเด็นและเป้ าหมายยิ่งขึ้น
ใช้ป รั บ ปรุ ง แก้ไ ขข้อ บกพร่ อ ง ข้อตรวจพบในการท างานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ปรั บ แนวทางการ
ปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามแผน และข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ เป้ าหมายของงานนั้น ๆเป็ นข้อมูล
และแนวทางในการปฏิ บ ัติงานในครั้ งต่ อไปใช้เป็ นแนวทางในการปรั บ กฎบัตรการตรวจสอบ
ภายในให้สอดคล้องกับการปฏิบตั ิงานจริ งในปี ต่อไป ดังคากล่าวของผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและ
แผนที่กล่าวว่า “รายงานผลการตรวจสอบของผูต้ รวจสอบภายในสามารถนาไปปรับแก้ไขและเป็ น
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แนวทางการปฏิ บตั ิงานให้เป็ นไปตามแผน วัตถุ ประสงค์ เป้ าหมายของงาน ส่ วนข้อเสนอแนะใน
รายงานสามารถใช้เป็ นองค์ประกอบในการจัดทาแผนงาน การดาเนินงาน และแผนปฏิบตั ิงานได้”
4.2.2.8 ปัญหาและอุปสรรคของงานตรวจสอบภายในปัจจุบนั
จากการสัมภาษณ์บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต 5
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ให้ความเห็นเกี่ยวกับปั ญหาและอุปสรรคของงานตรวจสอบภายในปั จจุบนั ดังตารางที่
4.12
ตารางที่ 4.12 ปัญหาและอุปสรรคของงานตรวจสอบภายในปัจจุบนั
ความคิดเห็น
อัตรากาลังมีนอ้ ยกว่าปริ มาณงานที่รับผิดชอบ
ผูบ้ ริ หารและหน่วยรับตรวจไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของงานตรวจสอบภายใน
ผูบ้ ริ หารให้ความสาคัญน้อย
เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิขาดความตระหนักในเรื่ องการตรวจสอบภายใน
ความไม่เข้าใจกันระหว่างผูต้ รวจสอบกับหน่วยรับตรวจ
สถานศึกษาในสังกัดไม่ทราบบทบาท อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
เครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายใน
การใช้เครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายในทาให้หน่วยตรวจสอบภายในไม่เห็น
สภาพที่แท้จริ ง และได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน

จานวนผูแ้ สดง
ความคิดเห็น
2
2
2
1
1
1
1

จากตารางที่ 4.12 ปั ญ หาและอุ ป สรรคของงานตรวจสอบภายในปั จจุ บ ัน คื อ
อัตรากาลังมีน้อยกว่าปริ มาณงานที่รับผิดชอบเป็ นอย่างมาก ผูบ้ ริ หารและหน่ วยรับตรวจไม่เข้าใจ
บทบาทหน้าที่ ของงานตรวจสอบภายในอย่างแท้จริ ง ผูบ้ ริ หารให้ความส าคัญ ในงานตรวจสอบ
ภายในน้อย เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิ บตั ิ ขาดความตระหนักในเรื่ องการตรวจสอบภายใน ความไม่เข้าใจกัน
ระหว่างผูต้ รวจสอบกับหน่วยงานรับตรวจ สถานศึกษาในสังกัดไม่ทราบบทบาท อานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการเครื อข่ายช่ วยตรวจสอบภายใน จึงทาให้ขาดความร่ วมมือในการให้ขอ้ มูล การใช้
เครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายในทาให้หน่วยตรวจสอบภายในไม่เห็นสภาพที่แท้จริ งและได้รับข้อมูล
ที่ ไ ม่ ค รบถ้วน ดัง ค ากล่ าวของผูป้ ฏิ บ ัติ งานหน่ วยตรวจสอบภายในที่ ก ล่ าวว่า “ปั ญ หาของงาน
ตรวจสอบภายในคือปริ มาณงานมีมากเกิ นกว่าคนที่รับผิดชอบ” และคากล่าวของผูอ้ านวยการกลุ่ม
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ส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน ที่กล่าวว่า “ปั ญหาของการตรวจสอบภายในคือความไม่เข้าใจระหว่างผู ้
ตรวจสอบกับหน่ วยรับตรวจ ที่ ไม่ทราบบทบาทหน้าที่ ในการทางานที่ ชัดเจนของงานตรวจสอบ
ภายใน”
4.2.2.9 แนวทางการแก้ไขปั ญหาและอุปสรรคของงานตรวจสอบภายใน
จากการสัมภาษณ์ บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่
เขต 5 ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ให้ความเห็นเกี่ ยวกับการแก้ไขปั ญหาและอุปสรรคของงานตรวจสอบภายใน
ดังตารางที่ 4.13
ตารางที่ 4.13 แนวทางการแก้ไขปั ญหาและอุปสรรคของงานตรวจสอบภายใน
จานวนผูแ้ สดง
ความคิดเห็น
ควรเพิ่มอัตรากาลังให้เหมาะสมกับปริ มาณงาน
2
การสร้างเครื อข่ายเพื่อช่วยตรวจสอบภายใน
2
จัดประชุมชี้แจงทาความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน งาน
1
ตรวจสอบภายใน และเครื อข่ายตรวจสอบภายใน
ควรใช้รายงานการตรวจสอบภายในเพื่อการบริ หารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1
สร้างความคุน้ เคยให้กบั เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานเสมือนเป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษา
1
ควรมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในของตนเอง บุคลากรภายใน
1
และภายนอกองค์กร
มีการสารวจความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
1
มีการนาผลการประเมินและผลการสารวจความพึงพอใจไปปรับปรุ งแก้ไข
1
ความคิดเห็น

จากตารางที่ 4.13 แนวทางการแก้ไ ขปั ญ หาและอุ ป สรรคของงานตรวจสอบ
ภายในควรเพิ่มอัตรากาลังให้เหมาะสมกับปริ มาณงาน การสร้างเครื อข่ายเพื่อช่วยตรวจสอบภายใน
ทั้งการตรวจสอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดโดยจัดประชุ มชี้ แจงทา
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ข องหน่ วยตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบภายใน และเครื อข่ าย
ตรวจสอบภายใน เพื่ อการปฏิ บ ตั ิ งานที่ ถู ก ต้อง ลดข้อขัดแย้งในการปฏิ บ ัติงาน ผูบ้ ริ หารควรใช้
รายงานการตรวจสอบภายในเพื่ อ การบริ ห ารอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ สร้ างความตระหนัก ถึ ง
ความสาคัญของการตรวจสอบภายในให้แก่เจ้าหน้าที่ ทุกระดับ สร้างความคุ น้ เคยให้กบั เจ้าหน้าที่
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ผูป้ ฏิบตั ิงานเสมือนเป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษามากกว่าการจับผิด ควรมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเอง
ของหน่วยตรวจสอบภายในจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีการสารวจความพึงพอใจทั้ง
ทางด้านจริ ย ธรรมและการปฏิ บ ตั ิ งานของหน่ วยตรวจสอบจากหน่ วยรั บ ตรวจ มี ก ารนาผลการ
ประเมินและผลการสารวจความพึงพอใจไปปรับปรุ งแก้ไข
4.2.2.10 การใช้เครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายในในการพัฒนางานตรวจสอบภายใน
จากการสัมภาษณ์บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต
5 ผูใ้ ห้การสัมภาษณ์ ให้ความเห็ นเกี่ ยวกับการใช้เครื อข่ายช่ วยตรวจสอบภายในในการพัฒนางาน
ตรวจสอบภายใน ดังตารางที่ 4.14
ตารางที่ 4.14 การใช้เครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายในในการพัฒนางานตรวจสอบภายใน
จานวนผูแ้ สดง
ความคิดเห็น
ความคิดเห็น
เครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายในช่วยในการแก้ไขปั ญหาจานวนบุคลากรที่ไม่
3
เพียงพอของหน่วยตรวจสอบภายใน
เครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายในเป็ นผูต้ รวจสอบเบื้องต้นให้แก่หน่วยรับตรวจ
2
เป็ นผูเ้ ก็บข้อมูลและดาเนินการตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อใช้เป็ นฐานข้อมูลใน
1
การตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน
ทาให้การติดตามการปฏิบตั ิงานของหน่วยตรวจสอบภายในง่ายขึ้น
1
ช่วยลดความตึงเครี ยดแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
1
ช่วยเป็ นที่ปรึ กษาให้แก่สถานศึกษาที่ที่อยูห่ ่างไกล การเดินทางเข้าถึงลาบาก
1
ซึ่ งหน่วยตรวจสอบภายในไม่ได้เข้าตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
การทาความเข้าใจและสร้างเครื อข่ายตรวจสอบภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพ
1
จากตารางที่ 4.14 การใช้ เครื อข่ า ยช่ ว ยตรวจสอบภายในในการพัฒ นางาน
ตรวจสอบภายใน มีส่วนช่วยในการแก้ไขปั ญหาจานวนบุคลากรที่ไม่เพียงพอของหน่ วยตรวจสอบ
ภายใน เครื อ ข่ า ยช่ วยตรวจสอบภายในเป็ นผูต้ รวจสอบเบื้ องต้น ให้ แก่ ห น่ วยรั บ ตรวจ เพื่ อ น า
ข้อเสนอที่พบไปปรับปรุ งแก้ไข เพื่อรอรับการตรวจจากหน่วยตรวจสอบภายในเป็ นผูเ้ ก็บข้อมูลและ
ดาเนินการตรวจสอบเบื้องต้นโดยใช้เป็ นฐานข้อมูลในการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน ทา
ให้ ก ารติ ด ตามการปฏิ บ ัติ ง านของหน่ ว ยตรวจสอบภายในง่ า ยขึ้ น ช่ ว ยลดความตึ ง เครี ย ดแก่
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ผูป้ ฏิบตั ิงาน ช่วยเป็ นที่ปรึ กษาให้แก่สถานศึกษาที่ที่อยูห่ ่ างไกล การเดินทางเข้าถึงลาบาก ซึ่ งหน่วย
ตรวจสอบภายในไม่ ไ ด้ เข้า ตรวจสอบอย่ า งสม่ า เสมอ การท าความเข้า ใจและสร้ า งเครื อ ข่ า ย
ตรวจสอบภายในที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ สามารถช่ วยลดความเสี่ ยงในการปฏิ บ ตั ิ งานไม่ ถู ก ต้องของ
สถานศึ ก ษาเนื่ อ งจากผู ้ที่ เป็ นคณะกรรมการช่ ว ยตรวจสอบภายในจะต้อ งมี ค วามเข้า ใจและ
ปฏิ บ ตั ิ งานให้ถู กต้องสามารถเป็ นที่ ป รึ กษาและสามารถช่ วยเหลื อเป็ นพี่ เลี้ ยงให้กบั สถานศึ ก ษา
ใกล้เคียง ซึ่ งหากเกิดปั ญหาขึ้นสามารถแก้ไขปั ญหาได้ทนั ต่อเหตุการณ์ ดังคากล่าวของผูอ้ านวยการ
หน่ ว ยตรวจสอบภายในที่ ก ล่ าวว่า “เนื่ อ งจากหน่ ว ยตรวจสอบภายในของส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต 5 มีบุคลากรในการปฏิ บตั ิงานน้อย ทาให้การตรวจสอบไม่
ทัว่ ถึง การตั้งเครื อข่ายให้มีบทบาทในการพัฒนาการตรวจสอบภายในจึงมีความจาเป็ น เพราะช่ วย
สร้างความเชื่อมัน่ ในงานตรวจสอบภายในของสถานศึกษา”
4.2.2.11 ปั ญหา อุปสรรคในการใช้เครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายในช่วยตรวจสอบ
ภายในสถานศึกษา
จากการสัมภาษณ์บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต
5 ผูใ้ ห้การสัมภาษณ์มีความเห็นเกี่ยวกับปั ญหา อุปสรรคในการใช้เครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายในใน
ช่วยตรวจสอบภายในสถานศึกษา ดังตารางที่ 4.15
ตารางที่ 4.15 ปั ญหา อุปสรรคในการใช้เครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายในช่วยตรวจสอบภายในสถานศึกษา
จานวนผูแ้ สดง
ความคิดเห็น
ความคิดเห็น
ขาดการยอมรับของหน่วยรับตรวจ เนื่ องจากเป็ นผูบ้ ริ หารระดับเดียวกัน
4
ไม่มีความรู ้ความเข้าใจในการปฏิบตั ิงาน ขั้นตอนวิธีการตรวจสอบภายใน
2
อย่างแท้จริ ง
ผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นเครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายในโยกย้ายบ่อย
2
ผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นผูช้ ่วยผูต้ รวจสอบภายในละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้าที่
2
ตรวจสอบภายในอย่างแท้จริ ง
จากตารางที่ 4.15 ปั ญ หา อุ ป สรรค การใช้เครื อข่ ายช่ วยตรวจสอบภายในช่ ว ย
ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายในสถานศึกษา คือ ขาดการยอมรับของหน่วยรับตรวจ เนื่องจากเป็ น
ผูบ้ ริ หารระดับเดี ยวกัน เครื อข่ายช่ วยตรวจสอบภายในไม่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิ บตั ิงาน
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ขั้นตอนวิธีการตรวจสอบภายในอย่างแท้จริ งผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นเครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายใน
มีการโยกย้ายบ่อย จึ งต้องมี การแต่งตั้งผูช้ ่ วยผูต้ รวจสอบภายในใหม่อยู่เรื่ อย ๆ เพื่อปฏิ บตั ิ งานให้
ครอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ ผูท้ ี่ ไ ด้รับ การแต่ ง ตั้ง เป็ นผูช้ ่ วยผูต้ รวจสอบภายในละเลยไม่ ป ฏิ บ ัติ ห น้ า ที่
ตรวจสอบภายในอย่า งแท้จ ริ ง ดัง ค ากล่ า วของผู ้อ านวยการกลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คลที่ ก ล่ า วว่ า
“เครื อข่ ายช่ วยตรวจสอบภายในไม่ ค่ อยได้รับ การยอมรั บ จากหน่ วยรั บ ตรวจ เพราะผูไ้ ด้รับ การ
แต่งตั้งเป็ นผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเหมือนกัน” ผูอ้ านวยการหน่วยตรวจสอบภายในกล่าวว่า “ผูท้ ี่เป็ น
เครื อ ข่ ายช่ ว ยตรวจสอบภายในมี ก ารโยกย้า ยบ่ อ ย มี ก ารแต่ ง ตั้ง ใหม่ อยู่เรื่ อยๆ ท าให้ ข าดความ
ต่อเนื่ องและความเชี่ ยวชาญในการปฏิบตั ิงาน จึงทาให้ขาดความน่ าเชื่ อถือและขาดการยอมรับจาก
หน่วยรับตรวจ”
4.2.2.12 แนวทางการปรั บ ปรุ งแก้ไ ข ปั ญ หา อุ ป สรรคในการใช้เครื อ ข่ ายช่ วย
ตรวจสอบภายในช่วยตรวจสอบภายในสถานศึกษา
ตารางที่ 4.16 แนวทางการปรับปรุ งแก้ไขปั ญหา อุปสรรคในการใช้เครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายใน
สถานศึกษา
จานวนผูแ้ สดง
ความคิดเห็น
ความคิดเห็น
ควรจัดอบรมทาความเข้าใจและจัดทาคู่มือการตรวจสอบภายใน
4
ควรปรับโครงสร้างของเครื อข่ายตรวจสอบภายในให้มีบุคลากรของสานักงาน
3
เขตการศึกษาร่ วมด้วยในแต่ชุด
การสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบภายในให้เข้มแข็ง และแลกเปลี่ยน
2
ประสบการณ์ในการตรวจสอบ
การสร้ างความเข้าใจเกี่ ยวกับ แบบกรอกข้อมูล ให้แก่ เครื อข่ายช่ วยตรวจสอบ
1
ภายใน
จากตารางที่ 4.16 แนวทางการปรับปรุ งแก้ไขปั ญหา อุปสรรคในการใช้เครื อข่าย
ช่ วยตรวจสอบภายในสถานศึกษา ควรจัดอบรมทาความเข้าใจพร้อมทั้งจัดทาคู่มือการตรวจสอบ
ภายในเพื่อนาไปปฏิบตั ิงาน การประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ของเครื อข่าย
ตรวจสอบภายในและพัฒ นาเครื อ ข่ า ยให้ มี ค วามรู ้ เพี ย งพอ ควรปรั บ โครงสร้ า งของเครื อ ข่ า ย
ตรวจสอบภายในแต่ละชุ ดให้มีบุคลากรของสานักงานเขตเข้าร่ วมแต่ละชุดด้วย ควรมีการพัฒนาใน
54

เรื่ องการสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบภายในให้เข้มแข็ง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบสร้ างความเข้าใจให้กบั เครื อข่ายช่ วยตรวจสอบภายในให้ลึกซึ้ งเกี่ ยวกับแบบข้อมูลของ
การตรวจสอบภายในเสมือนเป็ นผูต้ รวจสอบภายใน ดังคากล่าวของผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ยงใหม่ เขต 5 ที่ ก ล่ าวว่า “หากจะแก้ไขปั ญ หาในการใช้เครื อข่ ายช่ วย
ตรวจสอบภายใน ควรจะทาคู่มือให้ผทู ้ าหน้าที่ และจัดอบรมเพื่ออธิ บายให้เข้าใจ” ผูอ้ านวยการกลุ่ม
นิ เทศติ ด ตามและประเมิ น ผล กล่ า วว่า “ในแต่ ล ะเครื อ ข่ า ยช่ ว ยตรวจสอบภายในควรแต่ ง ตั้ง
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานในสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต 5 ร่ วมเป็ นเครื อข่ายด้วย
รวมถึงควรมีการจัดอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กนั ด้วย” ผูอ้ านวยการกลุ่มบริ หารงานบุคคล
กล่าวว่า “ควรมีการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานให้แก่เครื อข่ายด้วย”
4.2.2.13 การพัฒนาความเชี่ยวชาญของผูช้ ่วยผูต้ รวจสอบภายใน
จากการสัมภาษณ์บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต
5 ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ให้ความเห็ นในเรื่ องการพัฒนาความเชี่ ยวชาญของผูช้ ่ วยผูต้ รวจสอบภายใน ควร
ได้รับความรู้ในเรื่ อง ดังตารางที่ 4.17
ตารางที่ 4.17 การพัฒนาความเชี่ยวชาญของผูช้ ่วยผูต้ รวจสอบภายใน
ความคิดเห็น
กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องและขอบข่ายงานทั้ง 4 งานของโรงเรี ยน
การสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบภายในให้เข้มแข็ง
วิธีการตรวจสอบการดาเนินงานและตรวจสอบการบริ หาร
การจับประเด็นสาคัญของเรื่ องที่ตรวจ
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการตรวจสอบ
ความเข้าใจในบทบาทการตรวจสอบภายในที่ถูกต้อง มุ่งเน้นการป้ องกัน
แก้ไข มิใช่ตรวจสอบเพื่อจับผิด
การจัดทารายงานผลการตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น รวมทั้งการ
เสนอแนะแนวทางแก้ไขที่สร้างสรรค์และสามารถปฏิบตั ิได้จริ ง
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จานวนผูแ้ สดง
ความคิดเห็น
3
2
1
1
1
1
1

จากตารางที่ 4.17 การพัฒนาความเชี่ ยวชาญของผูช้ ่ วยผูต้ รวจสอบภายในควร
ได้รับความรู้ ในเรื่ อง กฎ ระเบียบ ที่ เกี่ ยวข้องและขอบข่ายงาน 4 งานของโรงเรี ยน คืองานบริ หาร
ทัว่ ไป งานวิชาการ งานงบบริ หารงบประมาณ งานบุคลากร ควรมีการพัฒนาในเรื่ องการสร้างองค์
ความรู้ ในการตรวจสอบภายในให้เข้มแข็ง วิธีก ารตรวจสอบการดาเนิ นงานและตรวจสอบการ
บริ หารการใช้วิจารณญาณ การใช้ภาษา การจับประเด็นสาคัญ ของเรื่ องที่ตรวจ และการมองภาพ
เรื่ องที่ตรวจให้ครอบคลุมประเด็นขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ ของงานที่ตรวจสอบ เพื่อนาไปแนะนา
สถานศึกษาให้ปฏิบตั ิงานได้ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการตรวจสอบความเข้าใจในบทบาท
การตรวจสอบภายในที่ถูกต้อง มุ่งเน้นการป้ องกัน แก้ไข มิใช่ตรวจสอบเพื่อจับผิดการจัดทารายงาน
ผลการตรวจสอบให้รายงานได้อย่างถู กต้อง ตรงประเด็ นรวมทั้งการเสนอแนะแนวทางแก้ไขที่
สร้างสรรค์และสามารถปฏิบตั ิได้จริ ง ดังคากล่าวของผูอ้ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ที่กล่าวว่า
“ความเชี่ ยวชาญของเครื อข่ายควรมีการพัฒนาในเรื่ องของการใช้วิจารณญาณ การใช้ภาษา การจับ
ประเด็นสาคัญของเรื่ องที่ ตรวจสอบ และมองภาพของการตรวจสอบให้ครอบคลุ มทุกประเด็น ”
ผูอ้ านวยการกลุ่มอานวยการ กล่าวว่า “เครื อข่ายช่ วยตรวจสอบภายในควรมีความเชี่ ยวชาญในกฎ
ระเบียบ และงานทั้ง 4 ด้านของโรงเรี ยนเป็ นอย่างดี”
4.2.3 เกณฑ์ การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
เกณฑ์ การประกัน คุ ณ ภาพงานตรวจสอบภายในภาครั ฐซึ่ งประกอบด้วยมาตรฐานหลัก
2 มาตรฐาน คือมาตรฐานด้านคุณสมบัติ 6 ประเด็น และมาตรฐานด้านการปฏิบตั ิงาน 10 ประเด็น
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ เห็นว่า หน่ วยตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่
เขต 5 ควรได้มีการปฏิ บตั ิงานเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด รวมถึ งมีการแก้ไขปั ญหาอุปสรรค และ
ข้อปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา แยกประเด็นได้ดงั นี้
4.2.3.1 มาตรฐานด้านคุณสมบัติ
มาตรฐานด้านคุ ณสมบัติ ประกอบด้วยหัวข้อในการสัมภาษณ์ คือ คานิ ยามของ
การตรวจสอบภายใน ความเชี่ยวชาญในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน ความระมัดระวังรอบคอบ
ในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน การพัฒนาความรู ้ในวิชาชี พการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่ อง
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานจากองค์กรภายนอก
1) คานิยามของการตรวจสอบภายใน
คานิ ยามของการตรวจสอบภายใน “การตรวจสอบภายในเป็ นกิ จกรรมให้ความ
เชื่ อมัน่ และการให้คาปรึ กษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็ นอิสระ” จากการสัมภาษณ์บุคลากรสานักงาน
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เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต 5 ผูส้ ัมภาษณ์ 8 คนมีความเห็ นว่ามีความครอบคลุม
งานตรวจสอบภายใน เพราะสามารถตรวจสอบได้ทุกงาน สามารถเข้าถึงเอกสาร ข้อมูลที่จาเป็ นใน
การตรวจสอบได้ ผูใ้ ห้การสัมภาษณ์ 1 คน ให้ความเห็นว่า กิจกรรมให้ความเชื่ อมัน่ หมายถึง ความ
เชื่อมัน่ ว่าถูกต้อง เป็ นจริ ง ตามกฎระเบียบ การให้คาปรึ กษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็ นอิสระ หมายถึง
การชี้ แนะแนวทางที่เป็ นประโยชน์ ถูกต้อง สามารถนาไปปฏิบตั ิได้ ซึ่ งปราศจากการครอบงา หรื อ
การบังคับ ให้ เป็ นไปในทางที่ ไ ม่ ถู ก ต้อ ง ซึ่ งถื อว่า ค านิ ย ามที่ ก ล่ าวมาครอบคลุ ม การปฎิ บ ัติ งาน
ตรวจสอบภายใน แต่ ผูใ้ ห้ สั ม ภาษณ์ อี ก 1 คนยัง เห็ น ว่านิ ย ามของการตรวจสอบภายในยัง ไม่
ครอบคลุ ม งานตรวจสอบภายใน ควรเพิ่ ม เติ ม การประเมิ น ผลทางการบริ หาร วัดประสิ ทธิ ภาพ
ประสิ ทธิ ผล และผลสัมฤทธิ์ ของการดาเนินงาน รวมอยูด่ ว้ ย
2) ความเชี่ยวชาญในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน
จากการสั มภาษณ์ บุ คลากรส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึก ษาเชี ยงใหม่
เขต 5 ผูใ้ ห้ ก ารสั ม ภาษณ์ มี ค วามเห็ น เกี่ ย วกับ ผูต้ รวจสอบภายในควรมี ค วามเชี่ ย วชาญในการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในด้านต่างๆ ดังตารางที่ 4.18
ตารางที่ 4.18 ความเชี่ยวชาญในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน
ความคิดเห็น
การตรวจสอบการบริ หารงาน ตรวจสอบผลการดาเนินงาน ตรวจสอบ
สารสนเทศ
ความรอบรู้ในเรื่ องของนโยบายของผูบ้ ริ หาร และความเชี่ยวชาญในการ
ดาเนินการตรวจสอบภายใน
ความสามารถในการประเมินความเสี่ ยงและแนวทางการบริ หารจัดการ
ทุจริ ต
ความเชี่ยวชาญในการควบคุมการปฏิบตั ิงานด้านสารสนเทศ เพื่อสามารถ
บ่งชี้ความเสี่ ยงได้
ความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบการเงิน การบริ หารงบประมาณ
ความรู ้ความเชี่ยวชาญในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารสถานศึกษา
ความรู้ความเชี่ยวชาญและความเข้าใจกับงานที่ตรวจสอบทุกด้าน
ความเชี่ยวชาญการใช้ภาษาในการพูด เขียน สื่ อความหมายและให้คาปรึ กษา
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จานวนผูแ้ สดง
ความคิดเห็น
2
2
1
1
1
1
1
1

จากตารางที่ 4.18 ผูต้ รวจสอบภายในควรมี ค วามเชี่ ย วชาญในการปฏิ บ ัติ งาน
ตรวจสอบภายในในด้าน การตรวจสอบการบริ หารงาน ตรวจสอบผลการดาเนิ นงาน ตรวจสอบ
สารสนเทศ ความรอบรู้ ใ นเรื่ อ งของนโยบายของผูบ้ ริ ห าร ความเชี่ ย วชาญในการด าเนิ น การ
ตรวจสอบภายใน ความรู้ความสามารถในการประเมินความเสี่ ยงของการเกิดการทุจริ ตและแนวทาง
ในการบริ หารจัดการทุ จริ ตขององค์ก รความรู้ ความเชี่ ยวชาญในการควบคุ มการปฏิ บตั ิงานด้าน
สารสนเทศ เพื่อสามารถบ่งชี้ ความเสี่ ยงได้ อีกทั้งความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบการเงิน การ
บริ หารงบประมาณ ความรู้ความเชี่ ยวชาญในกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการบริ หารสถานศึ กษาเพื่ อ
นามาให้คาแนะนาผูท้ ี่มาขอรับคาปรึ กษามีความรู ้ความเชี่ ยวชาญและทาความเข้าใจกับงานที่จะเข้า
ไปตรวจสอบทุกด้านอย่างครอบคลุ มมีความเชี่ ยวชาญการใช้ภาษาในการพูด เขียน สื่ อความหมาย
และแนะนาปรึ กษาได้อย่างชัดเจน
3) ความระมัดระวังรอบคอบในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน
จากการสั มภาษณ์ บุคลากรสานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมเชี ยงใหม่ เขต 5
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ได้ให้ความเห็ นเกี่ ยวกับผูต้ รวจสอบภายในควรใช้ความระมัดระวังรอบคอบในการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในดังตารางที่ 4.19
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ตารางที่ 4.19 ความระมัดระวังรอบคอบในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน
ความคิดเห็น
การตรวจสอบการบริ หาร เพราะเป็ นการตรวจสอบผลการบริ หาร มิใช่การ
ตรวจสอบผูบ้ ริ หาร
การเขียนรายงานผลการตรวจสอบ ต้องใช้คาที่มีความหมายชัดเจน ไม่ตอ้ ง
ตีความ และข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบต้องเป็ นไปได้จริ งในทางปฏิบตั ิ
กิริยาท่าทาง เป็ นกัลยาณมิตร ท่าทีเป็ นมิตร
การใช้ภาษาสื่ อความให้ชดั เจน
การให้คาแนะนาในส่ วนที่เกี่ยวต้องมีความถูกต้องและแม่นยา
ดาเนินการตรวจสอบด้วยความเที่ยงธรรม และเป็ นอิสระเป็ นไปตาม
มาตรฐานด้านการปฏิบตั ิงาน
การขยายขอบเขตของงานที่ตรวจสอบความสัมพันธ์ความซับซ้อน ความมี
นัยสาคัญ และความสาคัญของงานที่มีผลต่อเลือกวิธีการตรวจสอบ
ความเป็ นไปได้ที่จะเกิดข้อผิดพลาด การทุจริ ต หรื อการไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบ
ผูต้ รวจสอบภายในจะต้องมีความรู ้ และให้คาแนะนาแก่หน่ วยรับตรวจสอบ
ภายในได้อย่างถูกต้อง

จานวนผูแ้ สดง
ความคิดเห็น
2
1
1
1
1
1
1
1
1

จากตารางที่ 4.19 ผูต้ รวจสอบภายในควรใช้ความระมัดระวังในการปฏิ บตั ิงาน
ตรวจสอบภายในในเรื่ อง การตรวจสอบการบริ หาร เพราะเป็ นการตรวจสอบผลการบริ หาร มิ ใช่
การตรวจสอบผูบ้ ริ หาร การเขียนรายงานผลการตรวจสอบ ต้องใช้คาที่มีความหมายชัดเจน ไม่ตอ้ ง
ตี ค วาม ส่ ว นข้อ เสนอแนะของผู้ต รวจสอบต้อ งเป็ นไปได้จริ งในทางปฏิ บ ัติ กิ ริย าท่ า ทาง เป็ น
กัลยาณมิตร ท่าทีเป็ นมิตรการใช้ภาษาสื่ อความให้ชดั เจน การให้คาแนะนาในส่ วนที่เกี่ยวข้องต้องมี
ความถู ก ต้องและแม่ น ย าด าเนิ น การตรวจสอบด้วยความเที่ ย งธรรม และเป็ นอิ ส ระเป็ นไปตาม
มาตรฐานด้านการปฏิบตั ิงานการขยายขอบเขตของงานที่ตรวจสอบความสัมพันธ์ของความซับซ้อน
ความมี นัย ส าคัญ ความส าคัญ ของงานที่ มี ผ ลต่อเลื อกวิธี ก ารตรวจสอบความเป็ นไปได้ที่ จะเกิ ด
ข้อผิดพลาด การทุจริ ต หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ผูต้ รวจสอบภายในจะต้องมีความรู ้ และ
ให้คาแนะนาแก่หน่วยรับตรวจสอบภายในได้อย่างถูกต้อง
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4) การพัฒนาความรู ้ในวิชาชี พการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง
จากการสั มภาษณ์ บุคลากรสานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมเชี ยงใหม่ เขต 5
ผูใ้ ห้สั ม ภาษณ์ ได้มี ค วามเห็ น เกี่ ย วกับ สาเหตุ ที่ ผูต้ รวจสอบภายในจะต้องมี ก ารพัฒ นาความรู ้ ใ น
วิชาชีพการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง ดังตารางที่ 4.20
ตารางที่ 4.20 การพัฒนาความรู ้ในวิชาชีพการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง
ความคิดเห็น
การบริ หาร วิทยาการและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ
การเปลี่ยนแปลงในองค์ความความรู้ กฎระเบียบ
ผูต้ รวจสอบภายในต้องเป็ นผูแ้ สวงหาความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่นๆ
เพิ่มเติมอยูต่ ลอดเวลา
งานตรวจสอบภายในเป็ นงานที่ตอ้ งมีการค้นหา ค้นพบ ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริ ง
งานตรวจสอบภายในเป็ นงานที่สามารถช่วยเหลือและให้คาแนะนางานอื่นที่
เกี่ยวข้องได้

จานวนผูแ้ สดง
ความคิดเห็น
3
3
2
1
1

จากตารางที่ 4.20 ผู้ต รวจสอบภายในควรมี ก ารพัฒ นาความรู้ ใ นวิช าชี พ การ
ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่ อง เพราะ การบริ หาร วิทยาการและเทคโนโลยี มี การเปลี่ ยนแปลง
ตลอดเวลา ดังนั้นเพื่ อให้การตรวจสอบสามารถสร้ างความเชื่ อมัน่ และให้คาปรึ ก ษาได้ถูก ต้อง
ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องอยูเ่ สมอ ความรู ้ กฎระเบียบ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
หรื อมีตวั แปรเกิดขึ้นตลอดเวลาผูต้ รวจสอบภายในจะต้องเป็ นผูท้ ี่ให้คาแนะนาต่อหน่วยรับตรวจได้
อย่างถูกต้อง ผูต้ รวจสอบภายในต้องเป็ นผูแ้ สวงหาความรู ้ ทักษะ และความสามารถอื่นๆเพิ่มเติ ม
เพื่ อให้งานตรวจสอบมี ความน่ าเชื่ อถื อมากขึ้ น งานตรวจสอบภายในเป็ นงานที่ ตอ้ งมี การค้นหา
ค้นพบ ตรวจสอบข้อเท็จจริ ง จึงต้องมีการพัฒนาทักษะ และประสบการณ์ตลอดเวลา งานตรวจสอบ
ภายในเป็ นงานที่ ส ามารถช่ ว ยเหลื อ และให้ ค าแนะน างานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้อ งได้ ดัง ค ากล่ า วของ
ผูอ้ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ที่กล่าวว่า “เทคโนโลยีสมัยปั จจุบนั มีความก้าวหน้าทันสมัย มี
การเปลี่ ยนแปลงบ่อย นอกจากนี้ กฎระเบียบต่างๆ ยังมีการเปลี่ ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมที่ มี
การเปลี่ยนแปลง ผูต้ รวจสอบจึงต้องมีการพัฒนาองค์ความรู ้ให้มากขึ้น เพื่อให้ทนั ต่อเหตุการณ์ และ
สร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูร้ ับตรวจ”
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5) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในจากองค์กรภายนอก
จากการสั มภาษณ์ บุ คลากรส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ ก ษาเชี ยงใหม่
เขต 5 ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ 3 ท่าน ให้ความเห็นว่า หน่วยตรวจสอบภายในไม่ควรให้หน่ วยงานภายนอก
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยตรวจสอบภายใน เนื่องจาก ภารกิจที่ตอ้ งรับผิดชอบและบริ บท
สภาพพื้นที่ของแต่ละหน่วยงานไม่เหมือนกัน การตรวจสอบจึงต้องมีการปรับเกณฑ์การปฏิบตั ิงาน
ในการตรวจสอบข้อผิดพลาดให้ มี จุดที่ ย อมรั บ ได้ การที่ ห น่ วยตรวจสอบภายในมี บุ ค ลากรไม่
เพียงพอกับปริ มาณงานและใช้เครื อข่ายช่ วยตรวจสอบภายในซึ่ งยังมีขอ้ ผิดพลาดในการปฏิบตั ิงาน
อาจทาให้เสี ยหายต่อภาพลักษณ์ ขององค์กร จึงยังไม่ควรให้หน่ วยงานภายนอกเข้าประเมินผลการ
ปฏิ บ ัติ ง านหน่ ว ยตรวจสอบภายใน และหน่ ว ยตรวจสอบภายในจะต้อ งมี ค วามอิ ส ระในการ
ปฏิ บ ตั ิ งานอี ก ทั้งหน่ วยงานภายนอกอาจไม่ เข้าใจหรื อไม่ ท ราบภาระหน้าที่ ข องหน่ วยงานอย่าง
แท้จริ งแต่ผใู ้ ห้สัมภาษณ์ 7 ท่าน ให้ความเห็ นว่าหน่ วยตรวจสอบภายในควรได้รับการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานจากหน่วยงานภายนอก สาเหตุดงั ตารางที่ 4.21
ตารางที่ 4.21 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในจากองค์กรภายนอก
ความคิดเห็น
ให้เกิดความน่าเชื่อถือ และเป็ นบรรทัดฐานในการปฏิบตั ิงาน
ผลการประเมินสามารถนาไปปรับปรุ งและพัฒนางานให้ดียงิ่ ขึ้นต่อไป
ผลการประเมินทาให้ทราบถึงความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่
ทาให้เกิ ดการเปรี ยบเทียบผลประเมินการปฏิบตั ิงานจากหน่ วยงานภายนอก
เปรี ยบเทียบการประเมินของตนเอง

จานวนผูแ้ สดง
ความคิดเห็น
3
2
1
1

จากตารางที่ 4.21 หน่วยตรวจสอบภายในควรได้รับการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบภายในจากองค์กรภายนอก เพราะจะทาให้เกิดความน่าเชื่อถือ และเป็ นบรรทัดฐานในการ
ปฏิบตั ิงาน หน่ วยตรวจสอบจะได้นาผลการประเมิ นไปปรับปรุ งและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
โดยไม่จาเป็ นต้องทุ กปี อาจจะเป็ น 3 ปี ต่อครั้ง รวมทั้งทาให้ทราบถึงความสามารถในการปฏิ บตั ิ
หน้าที่ เพื่ อที จะได้ป รั บ ปรุ งให้ เหมาะสมและหน่ วยตรวจสอบภายในเองควรมี การประเมิ นการ
ดาเนิ นงานของตนเองถึ งสภาพปั ญ หา อุ ป สรรคที่ เกิ ดขึ้ นก่ อน และจึ งให้ห น่ วยงานภายนอกเข้า
ประเมินอีกครั้งหนึ่งเพื่อทาให้ทราบว่า หน่วยตรวจสอบภายในเองสามารถประเมินตนเองได้ตรงกับ
หน่ ว ยงานอื่ น ประเมิ น หรื อไม่ ดั ง ค ากล่ า วของผู ้อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
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ประถมศึ กษาเชี ยงใหม่ เขต 5 ที่ ก ล่ าวว่า “หากหน่ วยตรวจสอบภายในได้รับการประเมิ นผลการ
ปฎิบตั ิงานจากหน่วยงานภายนอกบ้าง ก็จะทาให้หน่วยตรวจสอบภายในมีความน่าเชื่อถือ มีบรรทัด
ฐานการปฏิบตั ิงานมากยิ่งขึ้น แต่ตอ้ งเป็ นหน่วยงานที่มีความรู ้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจ รวมทั้ง
ข้อจากัดในการปฏิบตั ิหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในด้วย”
6) การนาผลการประเมินการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในมาปรับปรุ งคุณภาพงาน
จากการสัมภาษณ์บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต
5 ผูส้ ั ม ภาษณ์ 7 คนมี ค วามเห็ นว่าหน่ วยตรวจสอบภายในไม่ ค วรน าผลการประเมิ น จากองค์ก ร
ภายนอกมาปรับปรุ งคุณภาพงานทั้งหมด สาเหตุดงั ตารางที่ 4.22
ตารางที่ 4.22 การนาผลการประเมินการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในมาปรับปรุ งคุณภาพงาน
จานวนผูแ้ สดง
ความคิดเห็น
ความคิดเห็น
หน่วยงานภายนอกไม่เข้าใจบริ บททุกอย่างของหน่วยงาน
3
ผลการประเมินไม่สามารถนามาปฏิบตั ิได้ตามสภาพจริ งของหน่วยรับตรวจ
2
ผูป้ ระเมินอาจไม่เข้าใจถึงข้อจากัดของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ผลการประเมินจะต้องนามาประเมินความเสี่ ยงก่อนการนามาใช้ปรับปรุ ง
1
คุณภาพงานทั้งหมด
จากตารางที่ 4.22 การน าผลการประเมิ น การปฏิ บ ัติ งานตรวจสอบภายในมา
ปรับปรุ งคุณภาพงาน ถ้าหากมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในจากองค์กรภายนอก
แล้ว หน่วยตรวจสอบภายในไม่ควรนาผลการประเมินจากองค์กรภายนอกมาปรับปรุ งคุ ณภาพงาน
ทั้งหมด เนื่ องจากหน่วยงานภายนอกที่ประเมินอาจไม่เข้าใจบริ บททุกอย่างของหน่วยงาน จึงไม่ควร
ใช้เกณฑ์จากหน่วยงานภายนอกมาใช้ในการตัดสิ นทั้งหมด ผลการประเมินบางอย่างอาจไม่สามารถ
นามาปฏิ บ ตั ิ ไ ด้ตามสภาพจริ งของสถานศึ ก ษาในสั งกัดหรื อหน่ วยที่ รับ ตรวจที่ ต้องพิ จารณาถึ ง
ข้อแนะนาจากผลการประเมิ นว่าสามารถปฏิ บตั ิ ได้จริ งหรื อไม่ ผูป้ ระเมิ นอาจไม่เข้าใจถึงบทบาท
หน้าที่ ภารกิ จ และข้อจากัดของสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึ กษาเชี ยงใหม่ เขต 5 อย่าง
ครบถ้วน หากมีการปรับปรุ งตามผลการประเมิ นแล้ว คุ ณภาพงานจะออกมาดี ข้ ึนจริ งหรื อไม่ จึง
ต้อ งมี ก ารประเมิ น ความเสี่ ย งและมาตรการควบคุ ม ภายในของหน่ วยตรวจสอบดู ก่ อ นและน า
ข้อเสนอแนะหรื อผลการประเมินที่สามารถนามาปรับปรุ งและใช้ได้จริ งมาปรับปรุ งคุณภาพงาน
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มากกว่าการนาผลการประเมิ นทั้งหมดมาปรับปรุ งคุ ณภาพงานตรวจสอบภายใน ดังคากล่าวของ
ผู ้อ านวยการกลุ่ ม บริ หารงานบุ ค คล ที่ ก ล่ า วว่ า “หน่ ว ยงานผู ้ป ระเมิ น อาจไม่ เข้า ใจบทบาท
ภาระหน้าที่ ข้อจากัด และบริ บทสภาพพื้นที่ของเราทั้งหมด จึงไม่ควรที่จะให้หน่วยงานภายนอกมา
ประเมิน”
4.2.3.2 มาตรฐานด้านการปฏิบตั ิงาน
มาตรฐานด้านการปฏิบตั ิงาน ประกอบด้วยหัวข้อในการสัมภาษณ์ คือ การวางแผน
การตรวจสอบภายใน การนาผลการประเมินความเสี่ ยงมาใช้ในการวางแผนการตรวจสอบภายใน
ความเพียงพอ เหมาะสมและประสิ ทธิ ภาพในการบริ งานงบประมาณ ความเพียงพอด้านบุคลากร
ของหน่วยตรวจสอบภายใน การปฏิบตั ิงานตามนโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิงาน ลักษณะงาน /
กิจกรรมการตรวจสอบภายใน การวางแผนการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน การให้ความสาคัญใน
การปฏิบตั ิงานตามขั้นตอนการตรวจสอบภายใน และการติดตามผลการตรวจสอบ
1) การวางแผนการตรวจสอบภายใน
จากการสัมภาษณ์บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต
5 ผูส้ ัมภาษณ์ ให้ความเห็ นว่านอกจากการวางแผนการตรวจสอบภายในในเรื่ อง การปฏิ บตั ิ งาน
งบประมาณ จานวนบุคลากรที่ใช้ในการตรวจสอบภายในแล้ว ควรเพิ่มเติมการวางแผนในเรื่ อง
ดังตารางที่ 4.23
ตารางที่ 4.23 การวางแผนการตรวจสอบภายใน
ความคิดเห็น
การกาหนดขอบเขตของงานที่ชดั เจน และครอบคลุมการบริ หารและการ
ดาเนินงาน
การกาหนดช่วงเวลาหรื อการกาหนดปฏิทินการตรวจสอบที่เหมาะสม
การศึกษาในเรื่ องที่ตรวจสอบให้ชดั เจน

จานวนผูแ้ สดง
ความคิดเห็น
5
3
2

จากตารางที่ 4.23 การวางแผนการตรวจสอบภายในในเรื่ อง การปฏิ บ ัติ งาน
งบประมาณ จานวนบุคลากรที่ใช้ในการตรวจสอบภายในแล้ว ควรเพิ่มเติมการวางแผนในเรื่ อง
การกาหนดขอบเขตของงานที่จะตรวจสอบให้ชดั เจน และครอบคลุมการบริ หารและการดาเนินงาน
ของส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ยงใหม่ เขต 5 เพื่ อสามารถวัดผลได้อย่างเป็ น
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รู ป ธรรม ควรก าหนดช่ ว งเวลาหรื อ การก าหนดปฏิ ทิ น ในการเข้า ตรวจสอบที่ เหมาะสมทั้ง ผู ้
ตรวจสอบและผูร้ ับตรวจ รวมถึงการวางแผนในการติดตามผลการตรวจสอบ ว่าหน่วยรับตรวจได้
ปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง มีปัญหา อุปสรรคใดบ้างที่ ไม่สามารถปฏิ บตั ิได้ตาม
ข้อ เสนอแนะที่ ใ ห้ ไ ว้ ผู้ต รวจสอบจะต้อ งศึ ก ษาในเรื่ อ งที่ ต รวจสอบให้ ชัด เจน เพื่ อ ใช้ ใ นการ
ตรวจสอบและให้คาแนะนาปรึ กษาได้อย่างถูกต้อง ดังคากล่าวของผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและ
แผน ที่ กล่ าวว่า “การวางแผนการตรวจสอบภายในจะต้องกาหนดขอบเขตของการตรวจสอบให้
ชัดเจน วางแผนการตรวจสอบให้ครอบคลุมถึงนโยบายการบริ หาร และการดาเนินงานของเขตพื้นที่
การศึกษาด้วย เพราะจะทาให้สามารถวัดผลหรื อเห็นผลได้ ” ผูอ้ านวยการกลุ่มอานวยการ กล่าวว่า
“ควรเพิ่ มขอบเขตการตรวจสอบให้ชัดเจน ระบุ ป ระเด็นการตรวจสอบให้ชัดเจน แต่อย่างลื ม ว่า
จะต้องค านึ งถึ งนโยบายการบริ หารงานด้วย” และผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานหน่ วยตรวจสอบภายใน กล่ าวว่า
“ควรมีการวางแผนในเรื่ องของการกาหนดปฏิทินการตรวจสอบที่ชดั เจน สะดวกทั้งผูต้ รวจและผูร้ ับ
ตรวจ”
2) การนาผลการประเมินความเสี่ ยงมาใช้ในการวางแผนการตรวจภายใน
จากสัมภาษณ์ บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต 5
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ให้ความคิดเห็นว่านอกจากการนาผลการประเมินความเสี่ ยงมาใช้ในการวางแผนการ
ตรวจสอบภายในแล้ว ผลการตรวจสอบภายในควรนาไปสร้างมาตรการเพื่อควบคุมภายในให้รัดกุม
ยิง่ ขึ้น ด้วยสาเหตุดงั ตารางที่ 4.24
ตารางที่ 4.24 การนาผลการประเมินความเสี่ ยงมาใช้ในการวางแผนการตรวจสอบภายใน
จานวนผูแ้ สดง
ความคิดเห็น
ความคิดเห็น
การตรวจสอบภายในถือเป็ นการตรวจสอบมาตรการที่ใช้ควบคุมการ
4
ปฏิบตั ิงาน
ผลการตรวจสอบภายในจะเป็ นข้อมูลที่ใช้ในการวางแผน และใช้เป็ น
3
แนวทางในการเก็บข้อมูลและควบคุมการปฏิบตั ิงาน
เป็ นการป้ องกันความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นใหม่
1
ทาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพของการทางานเพิ่มขึ้น ช่วยรัฐและประเทศชาติให้
1
ประหยัดคุม้ ค่า ผลประโยชน์ตกถึงผูร้ ับบริ การ
การตรวจสอบภายในเป็ นการตรวจสอบจากสภาพจริ งที่เกิดขึ้นแล้ว สามารถ
1
นาผลจริ งที่เกิดขึ้นมาวางแผนควบคุมภายในให้รัดกุมมากยิง่ ขึ้น
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จากตารางที่ 4.24 การน าผลการประเมิ น ความเสี่ ย งมาใช้ใ นการวางแผนการ
ตรวจสอบภายในแล้ว ผลการตรวจสอบภายในควรนาไปสร้างมาตรการเพื่อควบคุมภายในให้รัดกุม
ยิ่งขึ้น ผลการตรวจสอบภายในจะเป็ นข้อมูลเพื่อจะนาไปวางแผนให้ตรงเป้ าหมายและนาผลการ
ตรวจสอบมาเป็ นแนวทางในการเก็บข้อมูลและควบคุมการทางาน เป็ นการป้ องกันความเสี่ ยงที่จะ
เกิ ดขึ้ นใหม่ ทาให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพของการท างานเพิ่ มขึ้ น ช่ วยรัฐและประเทศชาติ ให้ป ระหยัด
คุ ม้ ค่า ผลประโยชน์ตกถึ งผูร้ ับบริ การ การตรวจสอบภายในเป็ นการตรวจสอบจากสภาพจริ ง ซึ่ ง
สามารถน าผลจริ ง ที่ เกิ ด ขึ้ นมาวางแผนควบคุ ม ภายในให้ รั ด กุ ม มากยิ่ ง ขึ้ น ดัง ค ากล่ า วของ
ผูอ้ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ที่กล่าวว่า “ผลการตรวจสอบภายในควรนาไปสร้างมาตรฐาน
ในการควบคุ มภายในให้รัดกุมยิง่ ขึ้น เพราะ การตรวจสอบภายในถือเป็ นการตรวจสอบมาตรการที่
ใช้ควบคุ มการปฏิ บตั ิงานด้วย ดังนั้น รายงานผลการตรวจสอบจะบอกถึ งผลการปฏิ บตั ิ มาตรการ
ควบคุม และข้อเสนอแนะ ที่จะทาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพของงานดีข้ ึน มาตรการต่างๆ ต้องรัดกุม และ
ปฏิบตั ิได้จริ งด้วย” ผูอ้ านวยการกลุ่มส่ งเสริ มเอกชน กล่าวว่า “ผลจากการตรวจสอบภายในจะต้อง
นามาใช้เป็ นแนวทางและวางแผนในการควบคุมการปฏิบตั ิงานให้ดีข้ ึน”
3) ความเพียงพอความเหมาะสม และประสิ ทธิภาพในการบริ หารงบประมาณ
จากการสัมภาษณ์บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต
5 ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ 2 คนให้ความเห็ นว่าหน่ วยตรวจสอบภายในมีงบประมาณเพียงพอและเหมาะสม
ในการบริ หารงานตรวจสอบภายในให้มีประสิ ทธิ ภาพได้ ผูส้ ัมภาษณ์ 8 คนให้ความเห็ นว่าหน่ วย
ตรวจสอบภายในมี ง บประมาณที่ ไ ม่ เพี ย ง ไม่ เหมาะสมกับ บริ ห ารงานตรวจสอบภายในให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ สาเหตุ เนื่ อ งจาก ไม่ ไ ด้รั บ การจัด สรรงบประมาณมาเป็ นการเฉพาะแต่ ต้อ งใช้
งบประมาณรวมกับผูบ้ ริ หารและงบกลางของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่
เขต 5 ทาให้ไม่สามารถวางแผนได้ชดั เจน ทั้งในเรื่ องของการปฏิบตั ิงานตามแผนงานที่วางไว้ การ
พัฒ นาทางด้านวิช าชี พ ของบุ ค ลากรในหน่ วยตรวจสอบที่ ไ ม่ ส ามารถท าได้อ ย่างต่ อ เนื่ อ ง ด้ว ย
ข้อจากัดของงบประมาณ ผูส้ ัมภาษณ์ 2 คนที่เห็นว่าหน่วยตรวจสอบภายในมีงบประมาณที่ไม่เพียง
กับการบริ หารงานตรวจสอบภายในให้มีประสิ ทธิ ภาพได้ เสนอแนะให้หน่ วยตรวจสอบภายใน
บริ หารโดยใช้เครื อข่ายตรวจสอบภายใน และการสร้างเครื อข่ายตรวจสอบภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพ
เน้นการบริ หารแบบมี ส่วนร่ วมของทุ กกลุ่ มงานและสถานศึ กษาในสังกัด และหน่ วยตรวจสอบ
ภายในควรจัดแผนงานงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อผูบ้ ริ หาร หรื อหาแนวทางในการของบประมาณ
จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง
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4) ความเพียงพอด้านบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน
จากการสั มภาษณ์ บุ คลากรส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ ก ษาเชี ยงใหม่
เขต 5 ผูใ้ ห้สั ม ภาษณ์ เห็ น ว่าหน่ วยตรวจสอบภายในมี บุ ค ลากรที่ ไ ม่ เพี ย งพอกับ ปริ ม าณงานที่
รับผิดชอบ ควรดาเนินการแก้ไข ดังตารางที่ 4.25
ตารางที่ 4.25 ความเพียงพอด้านบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน
ความคิดเห็น
การจัดอบรมสร้างความเข้าใจต่อผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และผูป้ ฏิบตั ิงาน
จัดทาคู่มือการรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
สร้างเครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายในให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ควรมีการประสานกันระหว่างหน่วยตรวจสอบภายในแต่ละสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาในแต่ละเขตภายในจังหวัด
สร้างเครื อข่ายในการช่วยเหลือและหาแนวทางในการแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน
ภายในจังหวัด
หน่วยตรวจสอบภายในควรดาเนินการในเรื่ องการขอกรอบอัตรากาลัง
เพิ่มเติมจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จานวนผูแ้ สดง
ความคิดเห็น
3
2
2
1
1
1

จากตารางที่ 4.25 ความเพียงพอด้านบุคลากรของหน่ วยตรวจสอบภายในหน่ วย
ตรวจสอบภายในควรแก้ไขในเรื่ องของความไม่เพียงพอของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน
การจัดอบรมสร้ างความเข้าใจต่อผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และผูป้ ฏิ บตั ิงาน จัดทาคู่มือการรายงานผล
การปฏิ บ ัติ ง าน สร้ า งเครื อ ข่ า ยช่ ว ยตรวจสอบภายในให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการช่ ว ยเหลื อ การ
ปฏิบตั ิงานโดยคัดเลือกจากผูอ้ านวยการกลุ่มงาน ผูอ้ านวยการสถานศึกษา ครู ที่มีผลการปฏิบตั ิงาน
ในการบริ หารดีเด่น และมีความรู ้พ้ืนฐานการในการตรวจสอบภายใน รวมถึงควรมีการประสานกัน
ระหว่างหน่ วยตรวจสอบภายในแต่ ล ะส านัก งานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษาในแต่ ละเขตภายในจังหวัด
อาจจะเป็ นการร่ วมมือกันในการช่วยเหลือหรื อมีการหมุนเวียนช่วยกันตรวจสอบในแต่ละเขตพื้นที่
หรื อสร้ างเครื อข่ายในการช่วยเหลือและหาแนวทางในการแก้ไขปั ญหาร่ วมกันภายในจังหวัด และ
หน่ ว ยตรวจสอบภายในควรดาเนิ น การในเรื่ อ งการขอกรอบอัต ราก าลัง เพิ่ ม เติ ม จากส านัก งาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน ดังคากล่าวของผูอ้ านวยการกลุ่มส่ งเสริ มการจัดการศึ กษา ที่
กล่ าวว่า “หน่ วยตรวจสอบภายในควรจัด อบรมให้ ค วามรู ้ ใ ห้ แก่ ผูอ้ านวยการสถานศึ ก ษา และ
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ผูป้ ฏิบตั ิงานให้ทราบถึงแนวปฏิบตั ิในการตรวจสอบให้เข้าใจ เพื่อลดปริ มาณงานในการตรวจสอบ
ให้น้อยลง” ผูอ้ านวยการกลุ่มอานวยการ กล่าวว่า “ควรจัดอบรมทาความเข้าใจให้ผบู้ ริ หารและจัด
คู่มือเพื่อให้ผปู ้ ฏิบตั ิได้รายงานผลการปฏิบตั ิงาน”
5) การปฏิบตั ิงานตามนโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิงาน
จากการสั มภาษณ์ บุ ค ลากรส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเชี ยงใหม่
เขต 5 ผูใ้ ห้สัม ภาษณ์ 2 คน เห็ น ว่า หน่ วยตรวจสอบภายในสามารถนานโยบายและแนวทางการ
ปฏิบตั ิงานของหน่วยตรวจสอบภายในสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปปฏิบตั ิงานที่
ครอบคลุมงานที่รับผิดชอบ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ 8 คน เห็นว่าหน่วยตรวจสอบภายในสามารถนานโยบาย
และแนวทางการปฏิ บ ัติ ง านของส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานไปปฏิ บ ัติ ง าน
ครอบคลุมงานที่รับผิดชอบได้บางส่ วน เนื่ องจากข้อจากัดของบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน
และสภาพพื้นที่ การปฏิ บตั ิงานที่ห่างไกลทุรกันดาร พื้นที่สูง การเดิ นทางลาบาก หน่ วยตรวจสอบ
ภายในควรมีแนวทางการแก้ไขปรับปรุ งในเรื่ องดังกล่าว ดังตารางที่ 4.26
ตารางที่ 4.26 การปฏิบตั ิงานตามนโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิงาน
ความคิดเห็น
การสร้างความรู ้ความเข้าใจให้แก่หน่วยรับตรวจ
ควรมีคู่มือแนวทางการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยรับตรวจทราบ
ควรมีการประชาสัมพันธ์ขอบเขตงานที่รับผิดชอบและแผนการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบประจาปี
ควรมีการสรุ ปและเปิ ดเผยข้อมูลจากการตรวจสอบในภาพรวมให้แก่ผบู ้ ริ หาร
ทราบ

จานวนผูแ้ สดง
ความคิดเห็น
3
3
1
1

จากตารางที่ 4.26 แนวทางการแก้ไขปรั บ ปรุ งในเรื่ องการน านโยบายและแนว
ทางการปฏิ บตั ิ งานของหน่ วยตรวจสอบภายในสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไป
ปฏิ บ ัติ ที่ ค รอบคลุ ม งานที่ รั บ ผิ ด ชอบได้บ างส่ ว น เนื่ อ งจากข้อ จ ากัด ของบุ ค ลากรของหน่ ว ย
ตรวจสอบภายในและสภาพพื้นที่การปฏิ บตั ิงานที่ห่างไกลทุรกันดาร พื้นที่สูง การเดินทางลาบาก
หน่วยตรวจสอบภายในจึงต้องสร้างความรู ้ความเข้าใจให้แก่หน่วยรับตรวจถึงกฎระเบียบ นโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิท้ งั ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและของสถานศึกษาในสังกัด รวมถึ ง
หน่ วยตรวจสอบภายในควรมี คู่มือแนวทางการปฏิ บตั ิ งาน ซึ่ งประกอบด้วย กรอบการปฏิ บตั ิ งาน
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ระเบียบ กฎหมาย นโยบาย ที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยรับตรวจทราบ หน่วยตรวจสอบภายในควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ขอบเขตงานที่รับผิดชอบและแผนการปฏิบตั ิงานตรวจสอบประจาปี เพื่อสร้างความ
เตรี ยมพร้ อมก่อนได้รับการเข้าตรวจสอบ ในแต่ละสิ้ นปี งบประมาณหน่ วยตรวจสอบภายในควรมี
การสรุ ปและเปิ ดเผยข้อมูลจากการตรวจสอบในภาพรวมให้แก่ผบู ้ ริ หารทั้งระดับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดทราบ ดังคากล่าวของผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ที่กล่าว
ว่า “หน่ วยตรวจสอบภายในควรสร้ างความเข้าใจแก่ ห น่ วยรั บ ตรวจเพื่ อให้ ท ราบถึ ง นโยบายที่
ก าหนด รวมทั้งจัดคู่ มื อแนวทางการปฏิ บ ตั ิ งานให้ แก่ ห น่ วยรั บ ตรวจให้ไ ด้ศึ ก ษาถึ ง กฎระเบี ย บ
นโยบายที่เกี่ยวกับกับการปฏิบตั ิงาน”
6) ลักษณะงาน / กิจกรรมการตรวจสอบภายใน
จากการสัมภาษณ์บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต
5 ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ให้ความเห็นเกี่ยวกับลักษณะงาน / กิจกรรมการตรวจสอบภายในสามารถประเมิน
และช่วยสนับสนุ นให้มีการปรับปรุ งกระบวนการกากับดูแล การบริ หารความเสี่ ยง และการควบคุม
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ได้เห็นได้จากตารางที่ 4.27
ตารางที่ 4.27 ลักษณะงาน / กิจกรรมการตรวจสอบภายใน
ความคิดเห็น
การปฏิบตั ิงานของกลุ่มงานต่างๆ มีการสรุ ปงาน การจัดทารายงานการ
ประชุมอย่างชัดเจน
การนาข้อสรุ ปมาปรับปรุ งงานในกลุ่มต่างๆ
มีการรายงานความก้าวหน้าการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่ อง
ทาให้ครู บุคลากรมีความรู ้ความเข้าใจมากขึ้น
ทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานทราบจุดบกพร่ องของงานจากการประเมินความเสี่ ยงของ
ผูต้ รวจสอบภายใน
มีการพิจารณาถึงความคุม้ ค่าในการใช้จ่ายงบประมาณมากขึ้น

จานวนผูแ้ สดง
ความคิดเห็น
4
2
1
1
1
1

จากตารางที่ 4.27 ลักษณะงาน / กิ จกรรมการตรวจสอบภายในสามารถประเมิ น
และช่วยสนับสนุ นให้มีการปรับปรุ งกระบวนการกากับดูแล การบริ หารความเสี่ ยง และการควบคุม
ของสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต 5 ได้โดยสามารถช่ วยปรับปรุ งและ
สนับสนุ นกระบวนการกากับ ดูแลการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุ มของสานักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต 5 ได้อย่างเป็ นอย่างดี เห็ นได้จากการปฏิ บตั ิงานของกลุ่มงาน
ต่างๆ มีการสรุ ปงาน การจัดทารายงานการประชุ มอย่างชัดเจน สามารถนาข้อสรุ ปมาปรับปรุ งงาน
ในกลุ่ มต่าง ๆ มี การรายงานความก้าวหน้าการปฏิ บตั ิ งานอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งเป็ นผลจากการปฏิ บตั ิ
ตามหัวข้อที่กาหนดของหน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่ งควรมีพฒั นาอย่างต่อเนื่ อง ทาให้ครู บุคลากรมี
ความรู ้ความเข้าใจมากขึ้นทาให้ผปู้ ฏิบตั ิงานทราบถึงจุดบกพร่ องของงานจากการประเมินความเสี่ ยง
ของผูต้ รวจสอบภายใน เพื่อนาไปปรับปรุ งแก้ไขกระบวนการทางานและทาให้เกิดความระมัดระวัง
ในการปฏิ บตั ิ งานมากขึ้ น รวมถึ งมี การพิ จารณาถึ งความคุ ม้ ค่ าในการใช้จ่ายงบประมาณมากขึ้ น
สามารถตอบสนองนโยบายได้มากน้อยเพียงใด้ ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผนกล่าวว่า “จาก
การตรวจสอบภายในที่ผา่ นทาให้แต่ละกลุ่มงาน หรื อแต่ละโรงเรี ยนมีการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงาน
ในทางที่ ดี ข้ ึ น มี ก ารสรุ ป งาน มี ก ารน าเสนอผลการปฏิ บ ัติ ง านในที่ ป ระชุ ม มี ก ารรายงานผล
ความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิงาน”
7) การวางแผนการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน
จากการสั มภาษณ์ บุ คลากรส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ ก ษาเชี ยงใหม่
เขต 5 ผูส้ ั ม ภาษณ์ ไ ด้ใ ห้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกับ ข้อ พิ จ ารณาเพิ่ ม เติ ม ในการวางแผนการปฏิ บ ัติ ง าน
ตรวจสอบภายในดังตารางที่ 4.28
ตารางที่ 4.28 การวางแผนการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน
ความคิดเห็น
การประเมินความเสี่ ยงของงานตรวจสอบภายใน
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบ
การพัฒนาบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในสู่ มาตรฐานสากล
การประชุมสร้างความรู ้ความเข้าใจแก่ผบู ้ ริ หารภายในสานักงานและ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
การแจ้งแผนการปฏิบตั ิงานให้หน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้องทราบ

จานวนผูแ้ สดง
ความคิดเห็น
5
2
1
1
1

จากตารางที่ 4.28 การวางแผนการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน หน่ วยตรวจสอบ
ภายในมีการวางแผนการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน โดยคานึงถึงข้อพิจารณาในการวางแผน การ
ก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ การก าหนดขอบเขตการปฏิ บ ัติ งาน การจัด สรรทรั พ ยากร และการวาง
แผนการปฏิ บ ตั ิ งานแล้ว ในการวางแผนควรเพิ่ ม เรื่ องการประเมิ นความเสี่ ย งของงานตรวจสอบ
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ภายใน การประกัน คุ ณ ภาพงานตรวจสอบ การพัฒ นาบุ ค ลากรของหน่ ว ยตรวจสอบภายในสู่
มาตรฐานสากลการประชุ ม สร้ างความรู ้ ค วามเข้าใจแก่ ผูบ้ ริ ห ารภายในส านัก งานและผูบ้ ริ ห าร
สถานศึกษา และการแจ้งแผนการปฏิ บตั ิงานให้หน่ วยรั บตรวจที่ เกี่ ยวข้องทราบ ดังคากล่ าวของ
ผูอ้ านวยการหน่ วยตรวจสอบภายในที่ ก ล่ าวว่า “ก่ อนวางแผนการปฏิ บ ตั ิ ง านตรวจสอบภายใน
จะต้องมีการประเมินความเสี่ ยง จัดระดับความเสี่ ยง แล้วจึงจะนามาวางแผนการปฏิ บตั ิงาน เพื่ อ
ติดตามการควบคุมภายในที่มีความเสี่ ยง” ผูอ้ านวยการกลุ่ มบริ หารการเงินและสิ นทรัพย์ กล่าวว่า
“การวางแผนการปฏิบตั ิการตรวจสอบภายในจะต้องคานึ งถึงการประกันคุณภาพของงานตรวจสอบ
ด้วย”
8) การให้ความสาคัญในการปฏิบตั ิงานตามขั้นตอนการตรวจสอบภายใน
จากการสั มภาษณ์ บุ คลากรส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ ก ษาเชี ยงใหม่
เขต 5 ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ 1 คนให้ความเห็นว่า ควรให้ความสาคัญในการปฏิบตั ิงานในปฏิบตั ิงานในทุก
ขั้นตอน เพราะทุ กขั้นตอนต้องเป็ นไปอย่างถูกต้อง เพื่อที่ จะได้ขอ้ มูลที่ เป็ นจริ งในการปฏิบตั ิงาน
ของหน่ วยงาน ผูใ้ ห้ สั ม ภาษณ์ 9 คน ให้ ค วามเห็ น ว่า ควรให้ ค วามส าคัญ ในการปฏิ บ ัติง านใน
ขั้นตอนการกากับดูแลการปฏิบตั ิงานมากที่สุด เหตุผลดังตารางที่ 4.29
ตารางที่ 4.29 การให้ความสาคัญในการปฏิบตั ิงานตามขั้นตอนการตรวจสอบภายใน
จานวนผูแ้ สดง
ความคิดเห็น
ความคิดเห็น
หน่วยรับตรวจ อาจสื่ อสารไม่ตรงกัน ทาให้ขอ้ มูลที่ได้ไม่สมบูรณ์ และ
5
รายงานผลการตรวจสอบอาจขาดความน่าเชื่ อถือได้
หน่วยรับตรวจไม่รู้ระเบียบที่ถูกต้อง ชัดเจน
3
การกากับติดตามดูแลการปฏิบตั ิงานเป็ นการลดความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่
1
จากตารางที่ 4.29 การให้ ค วามส าคัญ ในการปฏิ บ ัติ ง านตามขั้น ตอนของการ
ตรวจสอบภายใน คือ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และประเมินผล การบันทึกข้อมูล การกากับ
ดูแลการปฏิบตั ิงาน ควรให้ความสาคัญในการปฏิ บตั ิงานในขั้นตอน การกากับดูแลการปฏิ บตั ิงาน
มากที่สุด เนื่องจากเป็ นขั้นตอนการปฏิบตั ิงานกับหน่วยรับตรวจ ซึ่ งอาจสื่ อสารไม่เข้าใจตรงกัน จะ
ส่ งผลต่อรายงานที่ ได้ขอ้ มูลไม่สมบูรณ์ และรายงานผลการตรวจสอบอาจขาดความน่ าเชื่ อถื อได้
เพราะไม่ มีหน่ วยรั บ ตรวจใดที่ อยากให้ผิด ระเบี ยบ แต่ อาจเกิ ดจากความไม่ รู้ระเบี ยบวิธี ป ฏิ บ ตั ิ ที่
ถูกต้อง ชัดเจน การกากับติดตามดูแลการปฏิบตั ิจึงเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งให้ความสาคัญมากที่สุด การกากับ
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ติดตามดูแลการปฏิบตั ิงานเป็ นการลดความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ ดังคากล่าวของผูอ้ านวยการกลุ่ม
ส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน ที่กล่าวว่า “การปฏิบตั ิงานของหน่ วยรับตรวจ หากมีการกากับดูแลไม่ดี
หรื อมี การสื่ อสารไม่เข้าใจกันอาจทาให้การปฏิ บ ตั ิ ไม่บ รรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ได้” ผูอ้ านวยการกลุ่ ม
นโยบายและแผน กล่าวว่า “คงไม่มีหน่ วยงานไหนที่อยากทางานให้ผิดระเบียบ แต่แต่อาจเกิ ดจาก
ความไม่รู้ระเบี ยบวิธีปฏิ บตั ิที่ถูกต้อง ชัดเจน การกากับติ ดตามดู แลการปฏิ บตั ิ จึงเป็ นสิ่ งที่ ตอ้ งให้
ความสาคัญมากที่สุด”
9) การติดตามผลการตรวจสอบ
จากการสัมภาษณ์บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต
5 ผูใ้ ห้สัมภาษณ์เห็นว่า หน่วยตรวจสอบภายในควรมีการติดตามผลการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
เหตุผลดังตารางที่ 4.30
ตารางที่ 4.30 การติดตามผลการตรวจสอบ
ความคิดเห็น
การติดตามผลการตรวจสอบทาให้เราทราบถึงผลการแก้ไขตามข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะ
การติดตามผลการตรวจสอบทาให้ผบู้ ริ หารผูบ้ ริ หารนาไปประกอบการ
ตัดสิ นในในการบริ หารงานต่อไปได้
ทาให้ทราบได้วา่ หน่วยรับตรวจมีการปรับปรุ ง แก้ไข ตามข้อเสนอแนะ
คาแนะนาที่ให้ไว้หรื อไม่
สามารถนาข้อมูลที่ได้รับจากการติดตามผลการตรวจสอบมาประเมินความ
เสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ เพื่อนามากาหนดแผนปฏิบตั ิการตรวจสอบครั้งต่อไป
ส่ งผลให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบ

จานวนผูแ้ สดง
ความคิดเห็น
5
2
1
1
1

จากตารางที่ 4.30 การติดตามผลการตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายในควรมีการ
ติดตามผลการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ เพราะการติดตามผลการตรวจสอบจะทาให้เราทราบถึงผล
การแก้ไขตามข้อสังเกตข้อเสนอแนะ เพื่อนาไปวางแผนการปฏิบตั ิงานต่อไป และสามารถนาเสนอ
ผลการติดตามให้ผบู ้ ริ หารนาไปประกอบการตัดสิ นในในการบริ หารงานต่อไปได้ ทาให้ทราบได้
ว่า หน่ วยรับตรวจมี การปรับปรุ ง แก้ไข ตามข้อเสนอแนะ คาแนะนาไว้หรื อไม่ อย่างไร มีปัญหา
อุปสรรคใดบ้างสามารถแก้ไขข้อบกพร่ องได้ครบทุกจุดหรื อไม่ ทาให้สามารถนาข้อมูลที่ได้รับจาก
71

การติ ดตามผลการตรวจสอบมาประเมิ นความเสี่ ยงที่ อาจเกิ ดขึ้ นใหม่ในแต่ละกิ จกรรม เพื่อนามา
กาหนดแผนปฏิบตั ิการตรวจสอบครั้งต่อไป และการติดตามผลการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอส่ งผล
ให้ก ารปฏิ บ ตั ิ งานเป็ นไปอย่างต่ อเนื่ องและเป็ นระบบ ดังค ากล่ าวของผูอ้ านวยหน่ วยตรวจสอบ
ภายใน ที่กล่าวว่า “การติดตามผลการตรวจสอบจะทาให้เราทราบถึ งว่าหน่ วยรับตรวจมีการแก้ไข
ข้อบกพร่ องหรื อข้อผิดพลาดตามที่เราได้ให้ขอ้ เสนอแนะ หรื อให้คาแนะนาไว้หรื อไม่ รวมทั้งจะทา
ให้ทราบถึงผลของการแก้ไขด้วยว่าแก้ไขแล้วผลที่เกิดขึ้นเป็ นอย่างไร”
4.2.3.3 การพัฒนาเครื อข่ายช่ วยตรวจสอบภายในโดยใช้เกณฑ์การประเมิ นการ
ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
จากการสัมภาษณ์ บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่
เขต 5 ผูใ้ ห้สัม ภาษณ์ ให้ค วามเห็ น ว่าการพัฒ นาเครื อข่ายช่ วยตรวจสอบภายในโดยใช้เกณฑ์ การ
ประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ สามารถช่วยพัฒนางานตรวจสอบภายใน
ให้มีประสิ ทธิ ภาพและเครื อข่ายช่ วยตรวจสอบภายในจะสามารถปฏิ บตั ิงานตรวจสอบภายให้ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ดังตารางที่ 4.31
ตารางที่ 4.31 การพัฒนาเครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายในโดยใช้เกณฑ์การประเมินการประกัน
คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
จานวนผูแ้ สดง
ความคิดเห็น
ความคิดเห็น
ช่วยให้เครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายในสามารถปฏิบตั ิงานตรวจสอบได้อย่าง
4
มีประสิ ทธิภาพ มีเกณฑ์การประเมินชัดเจน
การดาเนิ นงานหน่วยตรวจสอบภายใน จะทาให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
2
ตรงกัน และเกิดการยอมรับ
สามารถนามาเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้องมากขึ้น
2
ทาให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามมาตรฐาน
1
สามารถน าไปแนะน าผู ้อื่ น ได้ ท าให้ เกิ ด การพัฒ นาความสามารถของ
1
เครื อข่ายให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
จากตารางที่ 4.31 การพัฒ นาเครื อข่ า ยช่ วยตรวจสอบภายใน โดยใช้เกณฑ์ ก าร
ประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐมาช่วยพัฒนางานตรวจสอบภายในทาให้
เครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายในสามารถปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
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คือมีเกณฑ์การประเมินชัดเจน แต่อาจมีขอ้ จากัดทั้งมาตรฐานด้านคุณสมบัติและการปฏิบตั ิงานบ้าง
เพราะข้อจากัดในการคัดเลื อกบุ คลากรเครื อข่ายที่ มีตวั เลื อกไม่ ม าก แต่ จะใช้วิธี ให้ค วามรู ้ สร้ าง
เครื่ องมือช่ วยปฏิบตั ิงาน และการควบคุมงานที่ใกล้ชิดเป็ นแนวทางแก้ไข เพื่อให้ผลการปฏิบตั ิงาน
ออกมาเป็ นที่ เชื่ อถื อได้ การดาเนิ นงานหน่ วยตรวจสอบภายใน ถ้าดาเนิ นการตามเกณฑ์ที่ภาครัฐ
กาหนดก็จะทาให้การปฏิบตั ิงานของทุกหน่วยงานมีประสิ ทธิ ภาพ แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งภายใต้ความเข้าใจที่
ถูกต้อง ตรงกัน และการยอมรับถ้าข้อมูลแตกต่างด้วย เมื่อมีเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในภาครัฐที่ชดั เจน ทาให้เครื อข่ายช่ วยตรวจสอบภายในสามารถนามาเป็ นแนว
ทางการปฏิบตั ิงาน ได้อย่างถูกต้องมากขึ้นเกณฑ์ประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ภาครัฐเป็ นเกณฑ์กลางมาตรฐานของทุกหน่วยงาน เมื่อนามาใช้ก็จะทาให้มีการปฏิบตั ิงานที่เป็ นไป
ตามมาตรฐาน ดังคากล่าวของผูอ้ านวยการกลุ่ มนิ เทศติ ดตามและประเมิ นผล ที่ กล่ าวว่า “หากนา
เกณฑ์ ก ารประเมิ น การประกัน คุ ณ ภาพงานตรวจสอบภายในภาครั ฐ มาใช้ก ับ มาเครื อ ข่ ายช่ ว ย
ตรวจสอบภายในก็จะทาให้เครื อข่ายสามารถปฏิ บ ตั ิงานได้อย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพมากขึ้น เพราะมี
เกณฑ์ที่ชดั เจน แต่ตอ้ งดูขอ้ จากัดของมาตรฐานด้านคุณสมบัติและการปฏิบตั ิงานด้วย เพราะในการ
คัดเลือกบุคลากรที่เป็ นเครื อข่ายมีตวั เลื อกไม่มากนัก ควรให้ความรู ้ สร้ างเครื่ องมือช่วยปฏิ บตั ิงาน
และการควบคุมงานที่ใกล้ชิดเป็ นแนวทางแก้ไขด้วย เพื่อให้ผลการปฏิบตั ิงานออกมาเป็ นที่เชื่ อถื อ
และเกิดการยอมรับด้วย”
4.2.3.4 การปรับปรุ งงานตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐ
จากการสัมภาษณ์บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต
5 ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ให้ความเห็นว่าเพื่อให้งานตรวจสอบภายในเป็ นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในภาครั ฐ และมี ป ระสิ ท ธิ ภาพมากยิ่งขึ้ นควรมี การเพิ่ มเติ มหรื อปรั บปรุ งงาน
ตรวจสอบภายใน ดังตารางที่ 4.32
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ตารางที่ 4.32 การปรับปรุ งงานตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในภาครัฐ
จานวนผูแ้ สดง
ความคิดเห็น
ความคิดเห็น
ควรมีการพัฒนาบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในให้ได้รับความรู ้ที่เป็ น
3
มาตรฐานสากล
มุ่งเน้นการตรวจสอบการบริ หารและตรวจสอบผลการดาเนินงาน
3
หน่วยตรวจสอบภายในควรได้รับการจัดสรรอัตรากาลังผูป้ ฏิบตั ิงานให้
2
เพียงพอกับปริ มาณที่รับผิดชอบ
การสร้างเครื อข่ายที่เข้มแข็ง และมีความรู ้ความสามารถพัฒนากับงานจะช่วย
1
ให้งานตรวจสอบภายในมีคุณภาพและมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
ควรมีการพัฒนาในเรื่ องของการตรวจสอบการบริ หาร และการปฏิบตั ิงาน
1
ในระบบสารสนเทศเพิ่มเติม
จากตารางที่ 4.32 การปรับปรุ งงานตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การประเมินการ
ประกันคุ ณภาพงานตรวจสอบภายในภาครั ฐ เพื่อให้งานตรวจสอบภายในเป็ นไปตามเกณฑ์ การ
ประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐแล้ว ควรมีการเพิ่มเติมงานตรวจสอบภายใน คือ ควรมี
การพัฒนาบุ คลากรหน่ วยตรวจสอบภายในให้ได้รับความรู ้ ที่เป็ นมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการ
เปิ ดเสรี ข องอาเซี ย นและรายงานจะได้เป็ นมาตรฐานเป็ นที่ ย อมรั บ โดยสากลทั่วไปมุ่ ง เน้น การ
ตรวจสอบการบริ ห ารและตรวจสอบผลการดาเนิ น งาน เพื่ อรายงานผลการตรวจสอบสามารถ
นามาใช้ในเชิ งบริ หารและพัฒนาองค์กรได้มากยิ่งขึ้น หน่วยตรวจสอบภายในควรได้รับการจัดสรร
อัตรากาลังผูป้ ฏิ บตั ิงานให้เพียงพอกับปริ มาณที่รับผิดชอบ ซึ่ งจะทาให้ผลการปฏิบตั ิงานของหน่วย
ตรวจสอบภายในสามารถน ามาปรั บ ปรุ งแนวทางการบริ หารของส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต 5 เพื่อให้ส่งผลดียิ่งขึ้นต่อสถานศึกษาในสังกัด แนวการตรวจสอบ ควร
ปรับให้เหมาะสมกับบริ บทของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 และสถานศึกษาใน
สังกัดการสร้ างเครื อข่ายที่ เข้มแข็ง มี ความรู ้ ความสามารถพัฒนากับงานจะช่ วยให้งานตรวจสอบ
ภายในมี คุณภาพและมี ประสิ ท ธิ ภาพมากยิ่งขึ้ น คุ ณสมบัติของผูต้ รวจสอบภายในที่ ตอ้ งมีคุณวุฒิ
ทางด้านบัญชี ที่ตอ้ งนามาใช้ในการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี และการใช้จ่ายงบประมาณ อีก
ทั้งควรมีการพัฒนาในเรื่ องของการตรวจสอบการบริ หาร และการปฏิบตั ิงานในระบบสารสนเทศ
เพิ่มเติม ดังกล่าวของผูอ้ านวยการกลุ่มอานวยการ ที่กล่าวว่า “ผูต้ รวจสอบภายในควรมีการพัฒนา
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ความรู้ในเรื่ องการตรวจสอบให้เป็ นมาตรฐานสากล เพื่อ ยุคของการเปิ ดประชาคมอาเซี ยน จะทาให้
ผูต้ รวจสอบได้รั บ การยอมรั บ มากขึ้ น ” ผูอ้ านวยการหน่ ว ยตรวจสอบภายในที่ ก ล่ า วว่า “การ
ตรวจสอบการเงินการบัญชี เป็ นเพียงการตรวจสอบความถูกผิด การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ เราควร
ควรมุ่งเน้นผลที่เกิดการปฏิบตั ิมากกว่า คือ มุ่งเน้นการตรวจสอบการบริ หารและตรวจสอบผลการ
ดาเนินงานมากกว่า”
4.3 ผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
จากการศึ ก ษาข้อ มู ล เกี่ ย วกับ การพัฒ นากระบวนการตรวจสอบภายในของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต 5 จากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็น
ของผูป้ ฏิบตั ิงาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต 5 ในฐานะผูร้ ับการ
ตรวจสอบ จานวน 105 คน มีผูต้ อบแบบสอบถามกลับจานวน 86 คน คิดเป็ นร้ อยละ 81.90
ผลการศึกษาได้แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
2. ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายใน
2.1 แนวทางการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
2.2 แนวทางการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในที่นอกเหนื อจากเกณฑ์
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
4.3.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาที่สาเร็ จ
การศึกษา ตาแหน่ งปั จจุบ นั ระดับตาแหน่ ง ประสบการณ์ การทางาน และประสบการณ์ การรั บ
ราชการในตาแหน่งอื่นก่อนดารงตาแหน่งปั จจุบนั ดังตารางที่ 4.33 - 4.40
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ตารางที่ 4.33 แสดงจานวนและอัตราร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน
อัตราร้อยละ
ชาย
59
68.60
หญิง
27
31.40
รวม
86
100.00
จากตารางที่ 4.33 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ
68.60 และเป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 31.40 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.34 แสดงจานวนและอัตราร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามอายุ
อายุ
จานวน
อัตราร้อยละ
น้อยกว่า 31 ปี
11
12.79
31 – 40 ปี
37
43.02
41 – 50 ปี
16
18.61
มากกว่า 50 ปี
22
25.58
รวม
86
100.00
จากตารางที่ 4.34 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 43.02 รองลงมาอายุมากกว่า 50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 25.58 อายุ 41 – 50 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 18.61 และอายุนอ้ ยกว่า 31 ปี คิดเป็ นร้อยละ 12.79 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.35 แสดงจานวนและอัตราร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จานวน
อัตราร้อยละ
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
0
0
ปริ ญญาตรี
43
50.00
ปริ ญญาโท
41
47.67
ปริ ญญาเอก
2
2.33
รวม
86
100.00
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จากตารางที่ 4.35 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามสาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิด
เป็ น ร้อยละ 50.00 รองลงมาจบการศึกษาระดับปริ ญญาโท คิดเป็ นร้อยละ47.67 และปริ ญญาเอก
คิดเป็ นร้อยละ 2.33 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.36 แสดงจานวนและอัตราร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามสาขาที่จบ
การศึกษา
สาขาที่สาเร็ จการศึกษา
จานวน
อัตราร้อยละ
ด้านสังคมศาสตร์
11
12.79
ด้านบริ หารการศึกษา
40
46.51
ด้านบริ หารธุรกิจ
5
5.81
ด้านวิทยาศาสตร์
10
11.63
ด้านเกษตรศาสตร์
2
2.33
ด้านวิศวกรรมศาสตร์
1
1.16
ด้านอื่น ๆ
17
19.77
รวม
86
100.00
จากตารางที่ 4.36 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่สาเร็ จการศึกษาในสาขา
บริ ห ารการศึ ก ษา คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 46.51 รองลงมาคื อสาขาอื่ น ๆ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 19.77 สาขา
สังคมศาสตร์ คิดเป็ นร้อยละ 12.79 สาขาวิทยาศาสตร์ คิดเป็ นร้อยละ11.63 สาขาบริ หารธุ รกิ จ
คิดเป็ นร้อยละ 5.81 สาขาเกษตรศาสตร์ คิดเป็ นร้อยละ2.33 และสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คิดเป็ น
ร้อยละ 1.16 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.37 แสดงจานวนและอัตราร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามตาแหน่งงาน
ปัจจุบนั
ตาแหน่ง
จานวน
อัตราร้อยละ
ผูอ้ านวยการสถานศึกษา
45
52.33
รักษาการผูอ้ านวยการสถานศึกษา (ครู )
34
39.53
อื่น ๆ
7
8.14
รวม
86
100.00
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จากตารางที่ 4.37 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ดารงตาแหน่ง ผูอ้ านวยการ
สถานศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 52.33 รองลงมาคือ รักษาการผูอ้ านวยการสถานศึกษา คิดเป็ นร้อยละ
39.53 และดารงตาแหน่งอื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 8.14
ตารางที่ 4.38 แสดงจานวนและอัตราร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามระดับตาแหน่งาน
ระดับ
จานวน
อัตราร้อยละ
ปฏิบตั ิการ
3
3.49
ชานาญการ
39
45.35
ชานาญการพิเศษ
44
51.16
รวม
86
100.00
จากตารางที่ 4.38 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ดารงตาแหน่ งงานอยู่ใน
ระดับ ช านาญการพิ เศษ คิ ดเป็ นร้ อยละ 51.16 รองลงมาคื อ ระดับ ชานาญการ คิ ดเป็ นร้ อยละ
45.35 และระดับปฏิบตั ิการ คิดเป็ นร้อยละ 3.49 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.39 แสดงจานวนและอัตราร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามประสบการณ์
การทางานในตาแหน่งปั จจุบนั
ประสบการณ์การทางานในตาแหน่งปั จจุบนั
จานวน
อัตราร้อยละ
น้อยกว่า 6 ปี
24
27.91
6 – 15 ปี
34
39.53
16 – 25 ปี
22
25.58
มากกว่า 25 ปี
6
6.98
รวม
86
100.00
จากตารางที่ 4.39 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีประสบการณ์การทางาน
ในตาแหน่ งปั จจุบนั ระหว่าง 6 – 15 ปี คิดเป็ นร้อยละ 39.53 รองลงมาคือ น้อยกว่า 6 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 27.91 ระหว่าง 16 – 25 ปี คิดเป็ นร้อยละ 25.58 และมากกว่า 25 ปี คิดเป็ นร้อยละ 6.98
ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.40 แสดงจานวนและอัตราร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามประสบการณ์
การรับราชการในตาแหน่งอื่นก่อนดารงตาแหน่งปั จจุบนั
ประสบการณ์การรับราชการในตาแหน่งอื่น
จานวน
อัตราร้อยละ
น้อยกว่า 6 ปี
27
31.40
6 – 15 ปี
41
47.67
16 – 25 ปี
16
18.60
มากกว่า 25 ปี
2
2.33
รวม
86
100.00
จากตารางที่ 4.40 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี ประสบการณ์ ก ารรั บ
ราชการในตาแหน่ งอื่นก่อนดารงตาแหน่ งปั จจุบนั ระหว่าง 6 – 15 ปี คิดเป็ นร้อยละ 47.67 น้อย
กว่า 6 ปี คิดเป็ นร้อยละ 31.40 ระหว่าง 16 – 25 ปี คิดเป็ นร้อยละ 18.60 และมากกว่า 25 ปี คิด
เป็ นร้อยละ 2.33 ตามลาดับ
4.3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายใน
4.3.2.1 แนวทางการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
ผูต้ อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ แนวทางการพัฒ นากระบวนการ
ตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐซึ่ งแบ่งเป็ น 2 ประเด็น
คือ ตามมาตรฐานด้านคุ ณสมบัติ และมาตรฐานด้านการปฏิบตั ิงาน และกาหนดระดับความเห็ น 5
หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 2 หมายถึง
เห็นด้วยน้อย และ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยมาก ดังตารางที่ 4.40 – 4.41
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ตารางที่ 4.41 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ของระดับความคิดเห็นในการพัฒนา
กระบวนการตรวจสอบภายในตามประเด็นมาตรฐานด้านคุณสมบัติ
ระดับความเห็น
ประเด็นตามมาตรฐานด้ าน
คุณสมบัติ

5
จานวน
(ร้อยละ)

4
3
จานวน จานวน
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

1. กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
25
46
1.1 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ควรแจ้งผ่านเว็บไซต์ของสานักงาน (29.07) (53.49)
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา แทนการส่ งป็
นเอกสารให้หน่วยรับตรวจ
1.2 ค านิ ย ามของการตรวจสอบ
31
46
ภายใน ควรเพิ่ ม “ผู ้ ต รวจสอบ (36.05) (53.49)
ภายใน ต้ อ งเป็ น ผู ้ ป ระเมิ น ผ ล
ท า ง ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ วั ด
ประสิ ทธิ ภาพ และผลสัมฤทธิ์ ของ
การดาเนินงานของหน่วยรับตรวจ”
1.3 ค านิ ยามของการตรวจสอบ
35
48
ภายในควรเพิ่ม “หน่ วยตรวจสอบ (40.70) (55.81)
ภายในต้องสามารถเข้าถึ งเอกสาร
ข้อ มู ล ที่ จ าเป็ นในการตรวจสอบ
ของหน่วยรับตรวจได้”
ค่าเฉลี่ยรวม
(แปลผล)
2. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ทีเ่ ป็ นอิสระและเทีย่ งธรรม
43
36
หน่ ว ยตรวจสอบภายในจะต้อ งมี
ความเป็ นอิ สระในการตรวจสอบ (50.00) (41.86)
และรักษามาตรฐานการตรวจสอบ
ที่เสมอภาคกัน
ค่าเฉลี่ยรวม
(แปลผล)

80

2
1
จานวน จานวน
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

ค่ าเฉลีย่

13
(15.12)

1
(1.16)

1
(1.16)

4.08
(เห็นด้วยมาก)

9
(10.47)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.26
(เห็นด้วยมาก)

3
(3.49)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.37
(เห็นด้วยมาก)

4.24
(เห็นด้วยมาก)

7
(8.14)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.42
(เห็นด้วยมาก)

4.42
(เห็นด้วยมาก)

ตารางที่ 4.41 (ต่อ)
ประเด็นตามมาตรฐานด้ าน
คุณสมบัติ
3 . ค ว า ม เชี่ ย ว ช า ญ ใน ก า ร
ปฏิบัตงิ านตรวจสอบภายใน
3.1 ผู ้ต รวจสอบภายในจะต้อ งมี
ความรู ้ ค วามเชี่ ยวชาญ ใน การ
ป ฏิ บั ติ ง า น ต ร ว จ ส อ บ ต า ม
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
และต้องเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาในเรื่ อง
นโยบายการบริ ห ารของผูบ้ ริ ห าร
ของสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ด้วย
3.2 หน่ ว ยตรวจสอบภายในควร
ตรวจสอบให้ครบทุกประเภทของ
การตรวจสอบ เพื่อลดข้อผิดพลาด
และป้ องกันการทุกจริ ตของหน่ วย
รับตรวจ
3.3 ผู ้ต รวจสอบภายในจะต้อ ง
เป็ นผูท้ ี่ ศึกษากฎหมาย กฎระเบี ยบ
ในการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
ผูป้ ฏิ บตั ิงานให้ปฏิ บตั ิงานได้อย่าง
ถูกต้อง
3.4 การให้คาแนะนาปรึ กษา ควร
ใ ช้ ภ า ษ า พู ด เขี ย น แ ล ะ สื่ อ
ความหมายให้ชดั เจน เข้าใจง่าย
3.5 ผู ้ต รวจสอบภายในจะต้อ ง
แจ้ ง จุ ด เสี่ ยงและเป็ นผู ้ ห าแน ว
ทางการควบคุมความเสี่ ยงร่ วมกับ
หน่วยรับตรวจ

ระดับความเห็น
5
4
3
2
1
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

ค่ าเฉลีย่

44
(51.16)

32
(37.21)

8
(9.30)

1
(1.16)

1
(1.16)

4.36
(เห็นด้วยมาก)

34
(39.53)

49
(56.98)

3
(3.49)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.36
(เห็นด้วยมาก)

50
(58.14)

33
(38.37)

3
(3.49)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.55
(เห็นด้วยมาก
ที่สุด)

51
(59.30)

33
(38.37)

2
(2.33)

0
(0.00)

0
(0.00)

46
(53.49)

35
(40.70)

4
(4.65)

1
(1.16)

0
(0.00)

4.57
(เห็นด้วยมาก
ที่สุด)
4.47
(เห็นด้วยมาก)

ค่าเฉลี่ยรวม
(แปลผล)

4.46
(เห็นด้วยมาก)
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ตารางที่ 4.41 (ต่อ)
ประเด็นตามมาตรฐานด้ าน
คุณสมบัติ
4. ความระมัดระวังรอบคอบในการ
ปฏิบัตงิ านตรวจสอบภายใน
4.1 ควรมีการประชุมปิ ดการตรวจ
เพื่ อ แ จ้ ง เรื่ อ งที่ ต รวจ พ บ แ ล ะ
ข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจทุก
ค รั้ งก่ อ น อ อ ก รายงาน ผ ล การ
ตรวจสอบ
4.2 หน่ ว ยรั บ ตรวจต้อ งลงลายมื อ
ชื่ อ ในกระดาษท าการของผูต้ รวจ
สอบภายในทุกครั้งเพื่อยืนยันความ
ถู ก ต้อ ง และความเชื่ อ ถื อ ได้ข อง
ข้อมูล

ระดับความเห็น
5
4
3
2
1
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

43
(50.00)

38
(44.19)

5
(5.81)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.44
(เห็นด้วยมาก)

44
(51.16)

34
(39.53)

8
(9.30)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.42
(เห็นด้วยมาก)

ค่าเฉลี่ยรวม
(แปลผล)
5. การพัฒนาความรู้ ในวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายในอย่ างต่ อเนื่อง
5.1 คุณสมบัติหนึ่งของผูต้ รวจสอบ
ภายในคื อ จะต้องมี ความรอบรู ้ ใน
เรื่ องระบบสารสนเทศเทคโนโลยี
เพื่อนามาใช้ในการปฏิบตั ิงาน
5.2 ผู ้ต รวจสอบภายในจะต้อ ง
พั ฒ น า ค ว า ม รู ้ ใ น ด้ า น
ภาษาต่างประเทศเพื่อให้ทนั ต่อการ
เปิ ดประชาคมอาเซียน

ค่ าเฉลีย่

4.43
(เห็นด้วยมาก)

42
(48.84)

40
(46.51)

4
(4.65)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.44
(เห็นด้วยมาก)

29
(33.72)

42
(48.84)

15
(17.44)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.16
(เห็นด้วยมาก)

ค่าเฉลี่ยรวม
(แปลผล)

4.30
(เห็นด้วยมาก)
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ตารางที่ 4.41 (ต่อ)
ประเด็นตามมาตรฐานด้ าน
คุณสมบัติ
6. การประเมิน ผลการปฏิ บั ติงาน
ตรวจสอบภายใน
นอกจากหน่วยตรวจสอบภายใน
มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ของตน เองแล้ ว ต้ อ งได้ รั บ การ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านจาก
ภายน อกห น่ วยงาน ห รื อ น อ ก
องค์กร

ระดับความเห็น
5
4
3
2
1
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

33
(38.37)

49
(56.98)

ค่าเฉลี่ยรวม
(แปลผล)
ค่าเฉลี่ยรวม
(แปลผล)

4
(4.65)

0
(0.00)

0
(0.00)

ค่ าเฉลีย่

4.34
(เห็นด้วยมาก)

4.34
(เห็นด้วยมาก)
4.37
(เห็นด้วยมาก)

จากตารางที่ 4.41 พบว่าในแนวทางการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในตาม
เกณฑ์การประกันคุ ณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประเด็นมาตรฐานด้านคุ ณสมบัติ ผูต้ อบ
แบบสอบถามมี ความคิดเห็ นด้วย ระดับเห็ นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ ย 4.37 โดยผูต้ อบแบบสอบถามให้
ค่าเฉลี่ยเรี ยงตามลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ความเชี่ ยวชาญในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน มี
ค่าเฉลี่ ย 4.46 ความระมัดระวังรอบคอบในการตรวจสอบภายใน มี ค่ าเฉลี่ ย 4.43 การปฏิ บตั ิงาน
ตรวจสอบภายในที่ เป็ นอิ ส ระและเที่ ย งธรรม มี ค่ า เฉลี่ ย 4.42 การประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ งาน
ตรวจสอบภายใน มี ค่าเฉลี่ ย 4.30 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน มี ค่าเฉลี่ ย 4.24 และการพัฒ นา
ความรู ้ในวิชาชีพการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่ อง มีค่าเฉลี่ย 4.16 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.42 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ของระดับความคิดเห็นในการพัฒนา
กระบวนการตรวจสอบภายในตามประเด็นมาตรฐานด้านการปฏิบตั ิงาน
ประเด็นตามมาตรฐาน
ด้ านการปฏิบัตงิ าน
1. การวางแผนการตรวจสอบ การ
เส น อ แ ล ะ อ นุ มั ติ แ ผ น ก า ร
ตรวจสอบ
1.1 หน่ วยรับตรวจ และผูบ้ ริ หาร
ควรมี การวางแผนการตรวจสอบ
ภายในร่ ว มกัน เพื่ อ ให้ เกิ ด ความ
เข้ า ใจและการยอมรั บ ผ ลการ
ตรวจสอบ
1.2 แ ผ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
ตรวจสอบจะต้องครอบคลุมถึงการ
ตรวจสอบด้านการบริ หารและผล
การดาเนินงาน
1.3 หน่วยรับตรวจควรได้รับการ
ติ ด ตามผลการป ฏิ บั ติ ง านตาม
ข้อ เสนอแนะจากการตรวจสอบ
ภายใน
1.4 ห น่ วยต รวจส อ บ ภายใน
จะต้องแจ้งแนวทางการตรวจสอบ
ให้แก่หน่ วยรับตรวจทราบทุกครั้ง
ก่อนการเข้าตรวจสอบ

ระดับความเห็น
5
4
3
2
1
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

ค่ าเฉลีย่

40
(46.51)

42
(48.84)

4
(4.65)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.42
(เห็นด้วยมาก)

37
(43.02)

48
(55.81)

1
(1.16)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.42
(เห็นด้วยมาก)

31
(36.05)

52
(60.47)

3
(3.49)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.33
(เห็นด้วยมาก)

48
(55.81)

34
(39.53)

4
(4.65)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.51
(เห็นด้วยมาก
ที่สุด)

ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
2.การประเมิน ความเสี่ ย งเพื่ อวาง
แผนการตรวจสอบ
38
2.1 ห น่ วยรั บ ตรวจควรมี ก าร
ป ร ะ เมิ น ค ว า ม เสี่ ย ง ภ า ย ใ น (44.19)
ห น่ ว ย ง า น เพื่ อ ร อ ง รั บ ก า ร
ตรวจสอบภายใน

4.42
(เห็นด้วยมาก)

44
(51.16)
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4
(4.65)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.40
(เห็นด้วยมาก)

ตารางที่ 4.42 (ต่อ)
ระดับความเห็น
ประเด็นตามมาตรฐาน
5
4
3
2
1
ด้ านการปฏิบัตงิ าน
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
2.2 รายงานผลการตรวจสอบซึ่ ง
34
48
4
0
0
ประกอบด้ว ย ผลการปฏิ บัติ ง าน (39.53) (55.81) (4.65) (0.00) (0.00)
ม า ต ร ก า ร ค ว บ คุ ม แ ล ะ
ข้ อ เส น อ แ น ะ ที่ จ ะ ท าให้ ก าร
ปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยรั บ ตรวจมี
ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
2.3 ผู ้ต รวจสอบภายในควรใช้
48
30
8
0
0
รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของ (55.81) (34.88) (9.30) (0.00) (0.00)
หน่ ว ยรั บ ตรวจเป็ นข้อ มู ล ในการ
ป ร ะ เมิ น ค ว าม เสี่ ย ง แ ล ะ ว าง
แผนการตรวจสอบ
2.4 หน่วยรับตรวจควรนาผลจาก
29
49
8
0
0
การตรวจสอบภายในไปสร้ า ง (33.72) (56.98) (9.30) (0.00) (0.00)
มาตรการในการควบคุมภายในเพื่อ
ป้ องกันความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นใหม่
2.5 หน่ ว ยรั บ ตรวจควรมี ส่ วน
38
43
5
0
0
ร่ วมในการกาหนดระดับความเสี่ ยง (44.19) (50.00) (5.81) (0.00) (0.00)
ที่ยอมรับได้
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
3. งบประมาณและอัตรากาลังของ
หน่ วยตรวจสอบภายใน
32
3.1 หน่ วยตรวจสอบภายในควรแต่งตั้ง
คณะท างานเครื อข่ ายช่ วยตรวจสอบ (37.21)
ภายในที่ มี ต ั วแทนกลุ่ มบริ หารงาน
การเงินและสิ นทรัพย์ กลุ่มนโยบายและ
แผน และศึ กษานิ เทศก์ ร่ วมเป็ น
คณะทางานอยูด่ ว้ ยทุกเครื อข่าย

39
10
(45.35) (11.63)
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3
(3.49)

2
(2.33)

ค่ าเฉลีย่

4.35
(เห็นด้วย
มาก)

4.47
(เห็นด้วย
มาก)

4.24
(เห็นด้วย
มาก)
4.38
(เห็นด้วย
มาก)
4.37
(เห็นด้วย
มาก)

4.12
(เห็นด้วย
มาก)

ตารางที่ 4.42 (ต่อ)
ระดับความเห็น
ประเด็นตามมาตรฐาน
ค่ าเฉลีย่
5
4
3
2
1
ด้ านการปฏิบัตงิ าน
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
3.2 หน่ วยตรวจสอบภายในควร
33
45
8
0
0
4.29
จัด ทาคู่มือให้สถานศึ กษารายงาน (52.33) (52.33) (9.30) (0.00) (0.00)
(เห็นด้วย
ผลการปฏิ บั ติ ง านให้ แ ก่ ห น่ วย
มาก)
ตรวจสอบภายในทราบทุ ก ภาค
การศึกษา
3.3 หน่ วยตรวจสอบภายในควรมี
45
38
2
1
0
การจัดการจัดฝึ กอบรมแนวทางการ (52.33) (44.19) (2.33) (1.16) (0.00)
4.48
ตรวจสอบให้แก่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษา
(เห็นด้วย
และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
มาก)
ค่าเฉลี่ย
4.30
(แปลผล)
(เห็นด้วยมาก)
4. น โย บ ายแ ล ะ แ น ว ท างก าร
ปฏิบัตงิ าน การประสานงาน
43
36
7
0
0
4.42
4.1 แผนการตรวจสอบภายใน ควร
มีการกาหนดช่วงเวลาการตรวจสอบ (50.00) (41.86) (8.14) (0.00) (0.00) (เห็นด้วยมาก)
ให้เหมาะสมกับหน่วยรับตรวจ
4.2 หน่วยตรวจสอบภายในควรมี
41
39
6
0
0
4.41
การตรวจสอบภาคสนามร่ ว มกับ (47.67) (45.35) (6.98) (0.00) (0.00) (เห็นด้วยมาก)
หน่วยงานอื่น
ค่าเฉลี่ย
4.42
(แปลผล)
(เห็นด้วย
มาก)
5. รายงานสรุ ปผลการปฏิ บั ติงาน
ตามแผนของหน่ วยตรวจสอบ
38
45
3
0
0
4.41
ภายใน
5.1 หน่ วยตรวจสอบภายในควรแจ้ง (44.19) (52.33) (3.49) (0.00) (0.00) (เห็นด้วยมาก)
ผลการตรวจสอบ ข้ อ สั งเกตและ
ข้อเสนอแนะเป็ นลายลักษณ์ อ ักษร
ให้แก่หน่วยรับตรวจทราบทุกครั้ง
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ตารางที่ 4.42 (ต่อ)
ระดับความเห็น
ประเด็นตามมาตรฐาน
ค่ าเฉลีย่
5
4
3
2
1
ด้ านการปฏิบัตงิ าน
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
5.2 รู ปแบบของรายงานผลการ
46
34
6
0
0
4.47
ตรวจสอบควรเป็ นข้อความที่เข้าใจง่าย (53.49) (39.53) (6.98) (0.00) (0.00) (เห็นด้วยมาก)
ชัดเจน รัดกุม และนาไปปฏิบตั ิได้
5.3 ควรมี การนาระบบ Intranet เข้า
42
41
3
0
0
4.45
มาในการรายงานผลการตรวจสอบ (48.84) (47.67) (3.49) (0.00) (0.00) (เห็นด้วยมาก)
แล ะป ระช าสั ม พั น ธ์ เกี่ ยวกั บ
กฎระเบียบ กฎหมาย คาสัง่ ต่างๆ
5.4 รายงาน ผลการตรวจสอบ
44
38
4
0
0
4.47
ภายในควรมี ผ ลการประเมิ น ผล (51.16) (44.19) (4.65) (0.00) (0.00)
(เห็นด้วย
ค ว าม คุ ้ ม ค่ า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ
มาก)
ประสิ ทธิ ผล และผลลัพท์ จากการ
ปฏิบตั ิงานของหน่วยรับตรวจ
ค่าเฉลี่ย
4.45
(แปลผล)
(เห็นด้วยมาก)
6. กิจกรรมการตรวจสอบภายใน
44
40
2
0
0
4.49
6.1 การตรวจสอบภายในถื อเป็ น
(เห็นด้วย
การตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานของ (51.16) (46.51) (2.33) (0.00) (0.00)
มาก)
หน่วยรับตรวจเพื่อเป็ นการตรวจสอบ
กลั่นกรองการปฏิ บัติ งานภายในให้
ถู กต้องก่ อนการถู กตรวจสอบจาก
หน่วยงานภายนอก
6.2 การวางแผน การควบ คุ ม
45
36
5
0
0
4.47
ภายในจะต้องมีการประเมินความ (52.33) (41.86) (5.81) (0.00) (0.00)
(เห็นด้วย
เสี่ ยงและนาผลการตรวจสอบครั้ ง
มาก)
ก่ อ นมาใช้ เป็ นแนวทางการวาง
แผนการควบคุมภายใน
6.3 ควรนาผลการตรวจสอบภายใน
43
37
6
0
0
4.43
ไปสร้างมาตรการเพื่อควบคุมภายใน (50.00) (43.02) (6.98) (0.00) (0.00)
(เห็นด้วย
ครั้งต่อไปให้รัดกุมมากยิง่ ขึ้น
มาก)

87

ตารางที่ 4.42 (ต่อ)
ประเด็นตามมาตรฐาน
ด้ านการปฏิบัตงิ าน

ระดับความเห็น
ค่ าเฉลีย่
5
4
3
2
1
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
ค่าเฉลี่ย
4.46
(แปลผล)
(เห็นด้วยมาก)

7. การวางแผนการปฏิ บั ติ ง าน
48
33
ตรวจสอบ
7.1 การวางแผนการปฏิ บัติ ง าน (55.81) (38.37)
ตรวจสอบจะต้ อ งวางแผนและ
กาหนดขอบเขตให้ค รอบคลุ ม ถึ ง
การตรวจสอบด้ านบริ ห าร และ
ด้านผลการดาเนินงาน
7.2 หน่ วยตรวจสอบภายในจะต้อง
42
40
ส่ งแผนการปฏิ บัติงานประจาปี และ (48.84) (46.51)
ปฏิ ทินกาหนดการเข้าตรวจให้หน่วย
รับตรวจทราบอย่างทัว่ ถึง
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
8. ก ารป ฏิ บั ติ งาน ต รว จส อ บ
36
42
ภาคสนาม
8.1 ห น่ วยตรวจสอบ ภายใน (41.86) (48.84)
จะต้ อ งเข้ า ตรวจสอบ ตรงตาม
ปฏิ ทินกาหนดการตรวจสอบที่ ส่ง
ให้แก่สถานศึกษาทุกครั้ง
8.2 หน่วยตรวจสอบภายในควรแจ้ง
37
43
ขอบข่ ายงานตรวจสอบให้แก่ หน่ วย (43.02) (50.00)
รั บตรวจก่ อนการเข้าตรวจสอบเพื่ อ
เตรี ยมความพร้ อมสาหรับข้อมูลที่ ผู ้
ตรวจสอบต้องการ
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5
(5.81)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.50
(เห็นด้วยมาก
ที่สุด)

4
(4.65)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.44
(เห็นด้วย
มาก)
4.47
(เห็นด้วยมาก)

8
(9.30)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.33
(เห็นด้วย
มาก)

6
(6.98)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.36
(เห็นด้วย
มาก)

ตารางที่ 4.42 (ต่อ)
ระดับความเห็น
ประเด็นตามมาตรฐาน
5
4
3
2
1
ด้ านการปฏิบัตงิ าน
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
8.3 ทั้งก่ อนและหลังการตรวจสอบ
41
40
5
0
0
ภาคสนามจะต้องมีการประชุมปิ ดการ (47.67) (46.51) (5.81) (0.00) (0.00)
ตรวจที่มีผทู ้ ี่เกี่ยวข้องร่ วมด้วยทุกครั้ง
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
9. รายงาน ผ ล การป ฏิ บั ติ งาน
ตรวจสอบ
9.1 หน่ วยตรวจสอบภายในควร
ส่ งส าเน ารายงาน ส รุ ป ผลการ
ปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบประจ าปี
ให้ แ ก่ ห น่ ว ยรั บ ตรวจทราบอย่า ง
ทัว่ ถึง
9.2 ควรให้ เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ
ภายในเข้าประชุ มกับ ผูบ้ ริ ห ารทุ ก
ครั้งเพื่อนาเสนอผลการตรวจสอบ
และร่ วมกั น ห าแน วทางแก้ ไ ข
ปั ญหาที่เกิดขึ้น

4.42
(เห็นด้วย
มาก)
4.37
(เห็นด้วย
มาก)

42
(48.84)

41
(47.67)

3
(3.49)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.45
(เห็นด้วย
มาก)

44
(51.16)

38
(44.19)

4
(4.65)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.47
(เห็นด้วย
มาก)

ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
10. การติดตามผลการตรวจสอบ
หน่ วยตรวจสอบภายในควรมี การ
ตรวจติ ด ตามผลการตรวจสอบ
อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง

ค่ าเฉลีย่

47
(54.65)

4.46
(เห็นด้วย
มาก)

5
(40.70)

ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
ค่าเฉลี่ยรวม
(แปลผล)

4
(4.65)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.50
(เห็นด้วยมาก
ที่สุด)
4.50
(เห็นด้วยมากที่สุด)
4.42
(เห็นด้วยมาก)
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จากตารางที่ 4.42 พบว่าในแนวทางการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในตาม
เกณฑ์ ก ารประกันคุ ณ ภาพงานตรวจสอบภายในภาครั ฐ ประเด็ น มาตรฐานด้านการปฏิ บ ตั ิ ง าน
ผู้ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น ด้ ว ย ระดั บ เห็ น ด้ ว ยมาก มี ค่ า เฉลี่ ย 4.42 โดยผู้ต อบ
แบบสอบถามให้ ค่ าเฉลี่ ย เรี ย งตามล าดับ จากมากไปน้ อย ดังนี้ การติ ด ตามผลการตรวจสอบ มี
ค่าเฉลี่ย 4.50 การวางแผนการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ ย 4.47 กิจกรรมการตรวจสอบภายใน
และรายงานผลการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากัน คือ 4.46 รายงานสรุ ปผลการปฏิ บตั ิงาน
ตามแผนของหน่ วยตรวจสอบภายใน มี ค่ าเฉลี่ ย 4.45 นโยบายและแนวทางการปฏิ บตั ิ งาน การ
ประสานงาน มีค่าเฉลี่ย 4.42 การวางแผนการตรวจสอบ การเสนอ และอนุมตั ิแผนการตรวจสอบ มี
ค่าเฉลี่ ย 4.42 การปฏิ บตั ิงานตรวจสอบภาคสนาม มีค่าเฉลี่ ย 4.37 การประเมินความเสี่ ยงเพื่อวาง
แผนการตรวจสอบ มี ค่ าเฉลี่ ย 4.37 งบประมาณและอัตราก าลังของหน่ วยตรวจสอบภายใน มี
ค่าเฉลี่ย 4.30 ตามลาดับ
4.3.2.2 แนวทางการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในที่นอกเหนื อจากเกณฑ์
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
ผูต้ อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ แนวทางการพัฒ นากระบวนการ
ตรวจสอบภายในที่นอกเหนื อจากเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ซึ่ งกาหนด
ระดับ ความเห็ น 5 หมายถึ ง เห็ นด้วยมากที่ สุ ด 4 หมายถึ ง เห็ นด้วยมาก 3 หมายถึ ง เห็ นด้วย
ปานกลาง 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย และ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยมาก ดังตารางที่ 4.43
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ตารางที่ 4.43 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ของระดับความคิดเห็นในการพัฒนา
กระบวนการตรวจสอบภายในที่นอกเหนือจากเกณฑ์การประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐ
ระดับความเห็น
5
4
3
2
1
ประเด็นการพัฒนาเพิม่ เติม
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
1. การป ฏิ บั ติ งาน ตรวจสอ บ
56
24
6
0
0
ภายในควรใช้การตรวจสอบแบบ (65.12) (27.91) (6.98) (0.00) (0.00)
กัลยาณมิ ตร แทนการตรวจสอบ
แบบจับผิด
2. การใช้เครื อข่ายช่วยตรวจสอบ
54
27
5
0
0
ภายใน ควรจั ด ท าในลั ก ษณ ะ (62.79) (31.40) (5.81) (0.00) (0.00)
“เพื่อนช่วยเพื่อน”
3. ผูต้ รวจสอบภายในจะต้องเป็ น
47
34
5
0
0
ผู ้ ถ่ าย ท อ ด ค ว าม รู ้ ด้ าน ก าร (54.65) (39.53) (5.81) (0.00) (0.00)
ตรวจสอบภายในแก่เครื อข่ายช่วย
ตรวจส อบ ภายใน ให้ มี ความ
เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ
4. ผู ้ ต รวจสอบ ภายใน จะต้ อ ง
39
41
6
0
0
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบด้วยตนเองใน (45.35) (47.67) (6.98) (0.00) (0.00)
เรื่ องที่ มี ความซับซ้ อน เป็ นงานที่
ก่ อให้ เกิ ดการทุ จริ ต แทนการใช้
เครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายใน
5. หน่วยตรวจสอบภายในควรจัด
45
34
7
0
0
อบรมให้ ค วามรู ้ ในรู ป แบบของ (52.33) (39.53) (8.14) (0.00) (0.00)
ก า ร อ ภิ ป ร า ย แ ล ก เป ลี่ ย น
ประสบการณ์ ให้แก่เครื อข่ายช่วย
ต ร ว จ ส อ บ ภ ายใน แ ท น ก าร
บรรยาย
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ค่ าเฉลีย่

4.58
(เห็นด้วยมาก
ที่สุด)
4.57
(เห็นด้วยมากที่สุด)

4.49
(เห็นด้วยมาก)

4.38
(เห็นด้วยมาก)

4.44
(เห็นด้วยมาก)

ตารางที่ 4.43 (ต่อ)
ระดับความเห็น
ค่ าเฉลีย่
5
4
3
2
1
ประเด็นการพัฒนาเพิม่ เติม
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
6. ห น่ วยรั บ ต รวจค วรมี ก าร
40
40
6
0
0
4.40
ประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของ (46.51) (46.51) (6.98) (0.00) (0.00) (เห็นด้วยมาก)
ตนเอง เพื่อเปรี ยบเทียบกับผลการ
ตรวจสอบจากหน่ ว ยตรวจสอบ
ภายใน
7. หน่ ว ยตรวจสอบภายในควร
36
44
6
0
0
4.35
ได้รับการประเมินความพึงพอใจ (41.86) (51.16) (6.98) (0.00) (0.00) (เห็นด้วยมาก)
จากหน่ ว ยรั บ ตรวจเพื่ อ ใช้ เป็ น
แนวทางใน การปรั บ ปรุ งการ
ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ ส ร้ า ง
ความสั ม พัน ธ์ อ ัน ดี กับ หน่ ว ยรั บ
ตรวจ
8. ผูต้ รวจสอบภายในควรติดตาม
29
44
13
0
0
4.19
ผลการตรวจสอบซ้ าหลังจากการ (33.72) (51.16) (15.12) (0.00) (0.00) (เห็นด้วยมาก)
ตรวจส อบ จากเค รื อข่ ายช่ วย
ตรวจสอบภายใน
9. สถานศึ กษาจะต้อ งได้รับ การ
24
47
15
0
0
4.10
ตรวจส อบ จากเค รื อข่ ายช่ วย (27.91) (54.65) (17.44) (0.00) (0.00) (เห็นด้วยมาก)
ตรวจสอบภายในอย่างน้อยปี ละ 2
ครั้ง และได้รับการติดตามผลการ
ตรวจสอบจากหน่ ว ยตรวจสอบ
อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
10. ผู ้ต รวจสอบต้อ งแจ้ง ปฏิ ทิ น
38
37
9
2
0
4.29
ก า ร เข้ า ต ร ว จ ส อ บ ใ ห้ แ ก่ (44.19) (43.02) (10.47) (2.33) (0.00) (เห็นด้วยมาก)
สถานศึ ก ษาทุ ก ครั้ งก่ อ นการเข้า
ตรวจสอบ
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ตารางที่ 4.43 (ต่อ)
ระดับความเห็น
ค่ าเฉลีย่
5
4
3
2
1
ประเด็นการพัฒนาเพิม่ เติม
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
11. หน่ วยรับตรวจควรได้รับการ
43
32
10
1
0
4.36
แ จ้ ง ล่ ว ง ห น้ า ก่ อ น ก า ร เข้ า (50.00) (37.21) (11.63) (1.16) (0.00) (เห็นด้วยมาก)
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 สัปดาห์
12. หน่ วยรั บ ตรวจควรได้ รั บ
43
38
5
0
0
4.36
รายงานผลการตรวจสอบภายใน (50.00) (37.21) (11.63) (1.16) (0.00) (เห็นด้วยมาก)
เชิ งลึ ก รอบ ด้ า น และระบุ ข้ อ
ปฏิบตั ิที่ไม่ถูกต้อง
ค่าเฉลี่ย
4.39
(แปลผล)
(เห็นด้วยมาก)

จากตารางที่ 4.43 พบว่า ในแนวทางการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในที่
นอกเหนื อจากเกณฑ์การประกันคุ ณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็ นด้วย ระดับ เห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ ย 4.39 โดยมีค่าเฉลี่ ยเรี ยงตามลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้
การปฏิ บ ตั ิงานตรวจสอบภายในควรใช้การตรวจสอบแบบกัลยาณมิตรแทนการตรวจสอบแบบ
จับผิดมีค่าเฉลี่ ย 4.58 การใช้เครื อข่ายช่ วยตรวจสอบภายใน ควรจัดทาในลักษณะ“เพื่อช่ วยเพื่อน”
มากกว่าการเข้าตรวจสอบ เพื่ อไม่ ให้ เกิ ดความระแวงไม่ อยากให้ เข้าตรวจสอบ มี ค่ าเฉลี่ ย 4.57
นอกจากผูต้ รวจสอบภายในจะต้องมีความเชี่ ยวชาญในการตรวจสอบแล้ว ผูต้ รวจสอบภายในต้อง
เป็ นผูถ้ ่ า ยทอดความรู ้ ด้านการตรวจสอบภายในแก่ เครื อ ข่ า ยช่ ว ยตรวจสอบภายในให้ มี ค วาม
เชี่ยวชาญด้วย เพื่อเครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายในจะสามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปให้คาปรึ กษา หรื อ
เป็ นพี่เลี้ ยงแก่หน่ วยรับตรวจใกล้เคียงได้ มี ค่าเฉลี่ ย 4.49 หน่ วยตรวจสอบภายในควรจัดอบรมให้
ความรู ้ ในรู ปแบบของการอภิปรายแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่ วมและเรี ยนรู ้
วิธี การแก้ไขปั ญ หาในการปฏิ บ ัติงานร่ วมกันให้ แก่ เครื อข่ ายช่ วยตรวจสอบภายในมากกว่าการ
บรรยาย มีค่าเฉลี่ย 4.44 ก่อนการเข้ารับการตรวจสอบภายใน หน่วยรับตรวจควรมีการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของตนเองก่อน เพื่อเปรี ยบเทียบกับผลการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน มี
ค่าเฉลี่ ย 4.40 ผูต้ รวจสอบภายในจะต้องเป็ นผูป้ ฏิ บตั ิงานตรวจสอบด้วยตนเองในเรื่ องที่ มีความ
ซับ ซ้อน หรื อเป็ นงานที่ อาจก่ อให้เกิ ดการทุ จริ ต แทนการใช้เครื อข่ ายช่ วยตรวจสอบภายในเข้า
ตรวจสอบมีค่าเฉลี่ ย 4.38 หน่ วยรับตรวจควรได้รับการแจ้งล่วงหน้าก่อนการเข้าตรวจสอบอย่าง
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น้อย 1 สัปดาห์ พร้อมรายละเอียดของเอกสารที่จะต้องจัดเตรี ยมในการตรวจสอบ และหน่ วยรั บ
ตรวจควรได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในเชิ งลึกที่รอบด้าน มีสาระสาคัญ อีกทั้งควรระบุถึง
ความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิที่ไม่ถูกต้อง โดยอ้างกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ
4.36 หน่วยรับตรวจควรมีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
เพื่ อ ให้ ห น่ วยตรวจสอบภายในใช้เป็ นแนวทางในการปรั บ ปรุ งแก้ไ ขการปฏิ บ ัติ งานและสร้ า ง
ความสั ม พัน ธ์ อัน ดี ก ับ หน่ ว ยรั บ ตรวจ มี ค่ า เฉลี่ ย 4.35 ผูต้ รวจสอบต้อ งแจ้งปฏิ ทิ น การเข้า
ตรวจสอบให้แก่สถานศึกษาทุกครั้งก่อนการเข้าตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ย 4.29 เมื่อมีการตรวจสอบจาก
เครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายในแล้ว ผูต้ รวจสอบภายในจะต้องติดตามผลการตรวจสอบซ้ าอีกครั้ง
หนึ่ ง มีค่าเฉลี่ ย 4.19 สถานศึ กษาจะต้องได้รับการตรวจสอบจากเครื อข่ายช่ วยตรวจสอบภายใน
อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง และได้รับการติ ดตามผลการตรวจสอบจากหน่ วยตรวจสอบอย่างน้อยปี ละ
หนึ่งครั้ง มีค่าเฉลี่ย 4.10
ตารางที่ 4.44 แสดงค่าเฉลี่ย ของระดับความคิดเห็นในการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายใน
ตามประเด็นมาตรฐานด้านคุณสมบัติ จาแนกตามอายุ
ประเด็นตามมาตรฐานด้ าน
คุณสมบัติ
1. กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
1.1 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ควรแจ้งผ่านเวปไซด์ของสานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา แทนการส่ งป็
นเอกสารให้หน่วยรับตรวจ

น้อยกว่า 31 ปี
n = 11
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

31-40 ปี
n = 37
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

4.65

4.27

(เห็นด้วย
มากที่สุด)

อายุ
41-50 ปี มากกว่า 50 ปี
n = 16
n = 22
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
(แปลผล)
3.94

3.59

รวม
n = 86
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
4.08

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

1.2 ค านิ ยามของการตรวจสอบ
4.18
4.32
4.31
4.14
4.26
ภายในควรเพิ่ม “ผูต้ รวจสอบภายใน (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
ต้องเป็ นผูป้ ระเมินผลทางการบริ หาร
และวัดประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผล
และผลสั มฤทธิ์ ของการด าเนิ นงาน
ของหน่วยรับตรวจ”
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ตารางที่ 4.44 (ต่อ)
ประเด็นตามมาตรฐานด้ าน
คุณสมบัติ
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
1.3 ค านิ ยามของการตรวจสอบ
ภายในควรเพิ่ม “หน่ วยตรวจสอบ
ภายในต้องสามารถเข้าถึ งเอกสาร
ข้อ มู ล ที่ จ าเป็ นในการตรวจสอบ
ของหน่วยรับตรวจได้”
2. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ทีเ่ ป็ นอิสระและเทีย่ งธรรม
หน่ ว ยตรวจสอบภายในจะต้อ งมี
ความเป็ นอิ สระในการตรวจสอบ
และรักษามาตรฐานการตรวจสอบ
ที่เสมอภาคกัน
3 . ค ว า ม เชี่ ย ว ช า ญ ใน ก า ร
ปฏิบัตงิ านตรวจสอบภายใน
3.1 ผู ้ต รวจสอบภายในจะต้อ งมี
ความรู ้ ค วามเชี่ ยวชาญ ใน การ
ป ฏิ บั ติ ง า น ต ร ว จ ส อ บ ต า ม
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
และต้องเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาในเรื่ อง
นโยบายการบริ ห ารของผูบ้ ริ ห าร
ของสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ด้วย
3.2 หน่ ว ยตรวจสอบภายในควร
ตรวจสอบให้ครบทุกประเภทของ
การตรวจสอบ เพื่อลดข้อผิดพลาด
และป้ องกันการทุกจริ ตของหน่ วย
รับตรวจ

น้อยกว่า 31 ปี
n = 11
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
4.43

31-40 ปี
n = 37
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
4.34

อายุ
41-50 ปี มากกว่า 50 ปี
n = 16
n = 22
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
(แปลผล)
4.19
4.00

รวม
n = 86
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
4.24

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

4.45

4.43

4.31

4.27

4.37

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

4.00

4.41

4.63

4.50

4.42

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)
ที่สุด)

4.00
4.46
4.31
4.41
4.36
(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

4.36

4.41

4.50

4.18

4.36

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)
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ตารางที่ 4.44 (ต่อ)
น้อยกว่า 31 ปี
n = 11
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
3.3 ผู ้ต รวจสอบภายในจะต้อ ง
4.55
เป็ นผูท้ ี่ ศึกษากฎหมาย กฎระเบี ยบ (เห็นด้วยมาก
ที่สุด)
ในการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
ผูป้ ฏิ บตั ิงานให้ปฏิ บตั ิงานได้อย่าง
ถูกต้อง
3.4 การให้คาแนะนาปรึ กษา ควร
4.64
ใ ช้ ภ า ษ า พู ด เขี ย น แ ล ะ สื่ อ (เห็นด้วยมาก
ที่สุด)
ความหมายให้ชดั เจน เข้าใจง่าย
3.5 ผูต้ รวจสอบภายในจะต้องแจ้ง
4.27
จุดเสี่ ยงและเป็ นผูห้ าแนวทางการ (เห็นด้วยมาก)
ควบคุมความเสี่ ยงร่ วมกับหน่วยรับ
ตรวจ
ค่าเฉลี่ยรวม
4.36
(เห็นด้วยมาก)
(แปลผล)
4. ความระมัดระวังรอบคอบในการ
ปฏิบัตงิ านตรวจสอบภายใน
4.1 ควรมีการประชุมปิ ดการตรวจเพื่อ
4.55
แจ้งเรื่ องที่ ตรวจพบและข้อเสนอแนะ (เห็นด้วยมาก
แก่ หน่ วยรั บตรวจทุ กครั้ งก่ อนออก
ที่สุด)
รายงานผลการตรวจสอบ
4.2 หน่ ว ยรั บ ตรวจต้อ งลงลายมื อ
4.00
ชื่ อ ในกระดาษท าการของผูต้ รวจ (เห็นด้วยมาก)
สอบภายในทุกครั้งเพื่อยืนยันความ
ถู ก ต้อ ง และความเชื่ อ ถื อ ได้ข อง
ข้อมูล
ค่าเฉลี่ยรวม
4.28
(เห็นด้วยมาก)
(แปลผล)
ประเด็นตามมาตรฐานด้ าน
คุณสมบัติ

31-40 ปี
n = 37
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
4.57

อายุ
41-50 ปี มากกว่า 50 ปี
n = 16
n = 22
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
(แปลผล)
4.50
4.55

รวม
n = 86
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
4.55

(เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก
ที่สุด)
ที่สุด)
ที่สุด)
ที่สุด)

4.59

4.44

4.59

4.57

(เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก
ที่สุด)
ที่สุด)
ที่สุด)

4.41

4.50

4.64

4.47

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)
ที่สุด)

4.49

4.45

4.47

4.46

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

4.54

4.56

4.14

4.44

(เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)
ที่สุด)

4.57
(เห็นด้วย
มากที่สุด)

4.56
(เห็นด้วยมากที่สุด)
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4.25

4.50

4.42

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)

4.40

4.32

4.43

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

ตารางที่ 4.44 (ต่อ)
ประเด็นตามมาตรฐานด้ าน
คุณสมบัติ

น้อยกว่า 31 ปี
n = 11
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

31-40 ปี
n = 37
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

อายุ
41-50 ปี มากกว่า 50 ปี
n = 16
n = 22
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
(แปลผล)

รวม
n = 86
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

5. การพัฒนาความรู้ ในวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายในอย่ างต่ อเนื่อง
5.1 คุ ณสมบัติ หนึ่ งของผู ้ตรวจสอบ
4.45
4.68
4.25
4.18
4.44
ภายในจะต้องมีความรู ้ในเรื่ องระบบ (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
สารสนเทศ เทคโนโลยี เพื่ อน ามาใช้
ที่สุด)
ในการปฏิบตั ิงาน
5.2 ผู ้ ต รวจสอบภายในจะต้ อ ง
4.18
4.32
4.13
3.91
4.16
พั ฒ น า ค ว า ม รู ้ ใ น ด้ า น (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
ภาษาต่างประเทศเพื่อให้ทนั ต่อการ
เปิ ดประชาคมอาเซียน
ค่าเฉลี่ยรวม
4.32
4.50
4.19
4.05
4.30
(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
(แปลผล)
ที่สุด)

6. การประเมิน ผลการปฏิ บั ติงาน
ตรวจสอบภายใน
นอกจากหน่วยตรวจสอบภายใน
4.45
4.24
4.69
4.18
4.34
มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
ของตนเองแลเวต้ อ งได้ รั บ การ
ที่สุด)
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านจาก
ภายน อกห น่ วยงาน ห รื อ น อ ก
องค์กร
ค่าเฉลี่ยรวม
4.45
4.24
4.69
4.18
4.34
(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
(แปลผล)
ที่สุด)

ค่าเฉลี่ยรวม
(แปลผล)

4.31

4.42

4.43

4.25

4.37

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
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จากตารางที่ 4.44 ที่ แ สดงค่ า เฉลี่ ย ของระดั บ ความคิ ด เห็ น ในการพั ฒ นา
กระบวนการตรวจสอบภายใน ตามประเด็นมาตรฐานด้านคุ ณ สมบัติ จาแนกตามอายุ พบว่ามี
ค่าเฉลี่ยในภาพรวม เห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 4.37โดยผูต้ อบแบบสอบถามให้ค่าเฉลี่ยเรี ยงตามลาดับ
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ช่วงอายุ 41 – 50 ปี มีค่าเฉลี่ย 4.43 ช่วงอายุ 31 – 40 ปี มีค่าเฉลี่ย 4.32 ช่วง
อายุนอ้ ยกว่า 31 ปี มีค่าเฉลี่ย 4.31 และช่วงอายุที่มากกว่า 50 ปี มีค่าเฉลี่ย 4.25
ผู ้ต อบแบบสอบถามช่ ว งอายุ น้ อ ยกว่ า 31 ปี ให้ ค วามเห็ น ในการพัฒ นา
กระบวนการตรวจสอบภายใน ตามประเด็นมาตรฐานด้านคุณสมบัติ ให้ค่าเฉลี่ยเรี ยงตามลาดับจาก
มากไปน้อย ดัง นี้ การประเมิ นผลการปฏิ บ ตั ิ งานตรวจสอบภายใน มี ค่ าเฉลี่ ย 4.45 กฎบัตรการ
ตรวจสอบภายใน มีค่าเฉลี่ ย 4.43 ความเชี่ ยวชาญในการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบภายใน มีค่าเฉลี่ ย
4.36 การพัฒ นาความรู ้ ใ นวิ ช าชี พ การตรวจสอบภายในอย่า งต่ อ เนื่ อ ง มี ค่ า เฉลี่ ย 4.32 ความ
ระมัดระวังรอบคอบในการตรวจสอบภายใน มีค่าเฉลี่ ย 4.22 และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน
ที่เป็ นอิสระและเที่ยงธรรม มีค่าเฉลี่ย 4.00 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามช่ วงอายุ 31 – 40 ปี ให้ความเห็ นในการพัฒนากระบวนการ
ตรวจสอบภายใน ตามประเด็นมาตรฐานด้านคุณสมบัติ ให้ค่าเฉลี่ ยเรี ยงตามลาดับจากมากไปน้อย
ดังนี้ ความระมัดระวังรอบคอบในการตรวจสอบภายใน มี ค่ าเฉลี่ ย 4.56 การพัฒ นาความรู้ ใ น
วิช าชี พ การตรวจสอบภายในอย่างต่ อเนื่ อง มี ค่ าเฉลี่ ย 4.50 ความเชี่ ยวชาญในการปฏิ บตั ิ งาน
ตรวจสอบภายใน มีค่าเฉลี่ย 4.49 การปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในที่เป็ นอิสระและเที่ยงธรรม มี
ค่าเฉลี่ ย 4.41 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน มีค่าเฉลี่ ย 4.34 และการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบภายใน มีค่าเฉลี่ย 4.24 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามช่ วงอายุ 41 - 50 ปี ให้ความเห็ นในการพัฒนากระบวนการ
ตรวจสอบภายใน ตามประเด็นมาตรฐานด้านคุณสมบัติ ให้ค่าเฉลี่ ยเรี ยงตามลาดับจากมากไปน้อย
ดังนี้ การประเมิ นผลการปฏิ บ ตั ิ งานตรวจสอบภายใน มี ค่าเฉลี่ ย 4.69 การปฏิ บตั ิงานตรวจสอบ
ภายในที่ เป็ นอิ สระและเที่ ยงธรรม มี ค่าเฉลี่ ย 4.63 ความเชี่ ยวชาญในการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบ
ภายใน มีค่าเฉลี่ย 4.45 ความระมัดระวังรอบคอบในการตรวจสอบภายใน มีค่าเฉลี่ย 4.44 กฎบัตร
การตรวจสอบภายใน และการพัฒนาความรู้ในวิชาชีพการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากันคือ 4.19 ตามลาดับ
ผู ้ต อบแบบสอบถามช่ ว งอายุ ม ากกว่ า 50 ปี ให้ ค วามเห็ น ในการพั ฒ นา
กระบวนการตรวจสอบภายใน ตามประเด็นมาตรฐานด้านคุณสมบัติ ให้ค่าเฉลี่ยเรี ยงตามลาดับจาก
มากไปน้อย ดังนี้ การปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในที่เป็ นอิสระและเที่ยงธรรม มีค่าเฉลี่ย 4.50 ความ
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เชี่ ยวชาญในการปฏิ บ ตั ิ งานตรวจสอบภายใน มี ค่าเฉลี่ ย 4.47 ความระมัดระวังรอบคอบในการ
ตรวจสอบภายใน มีค่าเฉลี่ย 4.32 การประเมินผลการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบภายใน มีค่าเฉลี่ ย 4.18
การพัฒนาความรู ้ ในวิชาชี พการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่ อง มี ค่าเฉลี่ ย 4.05 และกฎบัตรการ
ตรวจสอบภายใน มีค่าเฉลี่ย 4.00 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.45 แสดงค่าเฉลี่ย ของระดับความคิดเห็นในการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายใน
ตามประเด็นมาตรฐานด้านการปฏิบตั ิงาน จาแนกตามอายุ
ประเด็นตามมาตรฐานด้ านการ
ปฏิบัตงิ าน
1. การวางแผนการตรวจสอบ การ
เส น อ แ ล ะ อ นุ มั ติ แ ผ น ก า ร
ตรวจสอบ
1.1 หน่ วยรับตรวจ และผูบ้ ริ หาร
ควรการวางแผนการตรวจสอบ
ภายในร่ ว มกัน เพื่ อ ให้ เกิ ด ความ
เข้ า ใจและการยอมรั บ ผ ลการ
ตรวจสอบ
1.2 แ ผ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
ตรวจสอบจะต้องครอบคลุมถึงการ
ตรวจสอบด้านการบริ หารและผล
การดาเนินงาน
1.3 ห น่ วยต รวจส อ บ ภายใน
จะต้องแจ้งแนวทางการตรวจสอบ
ให้แก่หน่ วยรับตรวจทราบทุกครั้ง
ก่อนการเข้าตรวจสอบ
1.4 หน่ วยรั บตรวจควรได้รั บการ
ติ ดตามผลการปฏิ บั ติ งาน ตาม
ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายใน
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

น้อยกว่า 31 ปี
n = 11
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

31-40 ปี
n = 37
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

4.00

4.41

อายุ
41-50 ปี มากกว่า 50 ปี
n = 16
n = 22
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
(แปลผล)

4.31

4.73

รวม
n = 86
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

4.42

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)

4.64

4.54

4.56

4.00

4.42

(เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)
ที่สุด)
ที่สุด)

4.55

4.62

4.31

4.45

4.51

(เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก
ที่สุด)
ที่สุด)
ที่สุด)

4.18

4.38

4.69

4.05

4.33

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)

4.27

4.44

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
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4.52
(เห็นด้วยมากที่สุด)

4.26

4.42

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

ตารางที่ 4.45 (ต่อ)
ประเด็นตามมาตรฐานด้ านการ
ปฏิบัตงิ าน
2.การประเมิน ความเสี่ ย งเพื่ อวาง
แผนการตรวจสอบ
2.1 ห น่ วยรั บ ตรวจควรมี ก าร
ป ร ะ เมิ น ค ว า ม เสี่ ย ง ภ า ย ใ น
ห น่ ว ย ง า น เพื่ อ ร อ ง รั บ ก า ร
ตรวจสอบภายใน
2.2 รายงานผลการตรวจสอบซึ่ ง
ประกอบด้ว ย ผลการปฏิ บัติ ง าน
ม า ต ร ก า ร ค ว บ คุ ม แ ล ะ
ข้ อ เส น อ แ น ะ ที่ จ ะ ท าให้ ก าร
ปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยรั บ ตรวจมี
ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
2.3 หน่วยรับตรวจควรนาผลจาก
การตรวจสอบภายในไปสร้ า ง
มาตรการในการควบคุมภายในเพื่อ
ป้ องกันความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นใหม่
2.4 หน่ ว ยรั บ ตรวจควรมี ส่ วน
ร่ วมในการกาหนดระดับความเสี่ ยง
ที่ยอมรับได้
2.5 การปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบ
ภายในควรใช้การตรวจสอบแบบ
กัล ยาณมิ ต ร แทนการตรวจสอบ
แบบจับผิด
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

น้อยกว่า 31 ปี
n = 11
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

31-40 ปี
n = 37
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

4.27

4.38

อายุ
41-50 ปี มากกว่า 50 ปี
n = 16
n = 22
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
(แปลผล)

4.31

4.55

รวม
n = 86
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

4.40

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

4.00

4.05

4.56

4.86

4.35

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)
ที่สุด)

4.00

4.35

4.25

4.18

4.24

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

4.00

4.38

4.44

4.55

4.38

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)

4.45

4.59

4.63

4.59

4.58

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก
ที่สุด)
ที่สุด)
ที่สุด)
ที่สุด)

4.07

4.29

4.39

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

100

4.54

4.37

(เห็นด้วยมากที่สุด)

(เห็นด้วยมาก)

ตารางที่ 4.45 (ต่อ)
ประเด็นตามมาตรฐานด้ านการ
ปฏิบัตงิ าน

น้อยกว่า 31 ปี
n = 11
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

31-40 ปี
n = 37
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

3. งบประมาณและอัตรากาลังของ
หน่ วยตรวจสอบภายใน
3.1 หน่ วยตรวจสอบภายในควร
4.55
4.16
แต่ ง ตั้ง คณะท างานเครื อ ข่ ายช่ ว ย (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก)
ตรวจสอบภายในที่ มีตวั แทนกลุ่ม
ที่สุด)
บริ ห ารงานการเงิ น และสิ น ทรั พ ย์
กลุ่ ม น โยบ าย แ ล ะแ ผ น แ ล ะ
ศึ กษานิ เทศก์ร่วมเป็ นคณะทางาน
อยูด่ ว้ ยทุกเครื อข่าย
3.2 หน่ วยตรวจสอบภายในควร
4.27
4.30
จัด ทาคู่มือให้สถานศึ กษารายงาน (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
ผลการปฏิ บั ติ ง านให้ แ ก่ ห น่ วย
ตรวจสอบภายในทราบทุ ก ภาค
การศึกษา
3.3 หน่ วยตรวจสอบภายในควรมี
4.91
4.54
ก าร จั ด ก าร จั ด ฝึ ก อ บ ร ม แ น ว (เห็นด้วยมากที่สุด) (เห็นด้วยมากที่สุด)
ทางการตรวจสอบให้แก่ ผูบ้ ริ หาร
สถานศึ ก ษาและผู ้ป ฏิ บั ติ ง าน ที่
เกี่ยวข้อง
ค่าเฉลี่ย
4.58
4.33
(เห็นด้วยมากที่สุด) (เห็นด้วยมาก)
(แปลผล)
4. น โย บ ายแ ล ะ แ น ว ท างก าร
ปฏิบัตงิ าน การประสานงาน
4.1 แผนการตรวจสอบภายใน
4.64
4.27
ควรมี ก ารก าหนดช่ ว งเวลาการ (เห็นด้วยมากที่สุด) (เห็นด้วยมาก)
ตรวจสอบให้เหมาะสมกับ หน่ ว ย
รับตรวจ

101

อายุ
41-50 ปี มากกว่า 50 ปี
n = 16
n = 22
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
(แปลผล)

4.13

3.82

รวม
n = 86
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

4.12

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

4.50

4.14

4.29

(เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)

4.25

4.32

4.48

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

4.29

4.09

4.30

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

4.50

4.50

(เห็นด้วยมากที่สุด) (เห็นด้วยมากที่สุด)

4.42
(เห็นด้วยมาก)

ตารางที่ 4.45 (ต่อ)
น้อยกว่า 31 ปี
n = 11
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
4.2 หน่ วยตรวจสอบภายในควรมี 4.73
การตรวจสอบภาคสนามร่ ว มกั บ (เห็นด้วยมากที่สุด)
หน่วยงานอื่น
ค่าเฉลี่ย
4.69
(เห็นด้วยมากที่สุด)
(แปลผล)
5. รายงานสรุ ปผลการปฏิ บั ติงาน
ตามแผนของหน่ วยตรวจสอบ
ภายใน
4.18
5.1 หน่ ว ยตรวจสอบภายในควร (เห็นด้วยมาก)
แจ้ง ผลการตรวจสอบ ข้อ สั ง เกต
และข้อ เสนอแนะเป็ นลายลักษณ์
อัก ษรให้แ ก่ ห น่ วยรั บ ตรวจทราบ
ทุกครั้ง
5.2 รู ป แบบของรายงานผลการ
4.73
ตรวจสอบภายในควรเป็ นข้อความ (เห็นด้วยมาก
ที่สุด)
ที่ เข้ า ใจง่ า ย ชั ด เจน รั ด กุ ม และ
นาไปปฏิบตั ิได้
5.3 ควรมีการนาระบบ Intranet เข้า
4.82
มาในการรายงานผลการตรวจสอบ (เห็นด้วยมาก
ที่สุด)
แล ะป ระช าสั ม พั น ธ์ เกี่ ยวกั บ
กฎระเบียบ กฎหมาย คาสัง่ ต่างๆ
5.4 รายงาน ผลการตรวจสอบ
4.18
ภายในควรมี ผ ลการประเมิ น ผล (เห็นด้วยมาก)
ค ว าม คุ ้ ม ค่ า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ
ประสิ ทธิ ผล และผลลัพท์ จากการ
ปฏิบตั ิงานของหน่วยรับตรวจ
ค่าเฉลี่ย
4.48
(เห็นด้วยมาก)
(แปลผล)
ประเด็นตามมาตรฐานด้ านการ
ปฏิบัตงิ าน

31-40 ปี
n = 37
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
4.76
(เห็นด้วยมากที่สุด)

4.52
(เห็นด้วยมากที่สุด)

4.41

อายุ
41-50 ปี มากกว่า 50 ปี
n = 16
n = 22
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
(แปลผล)
4.06
3.91

รวม
n = 86
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
4.41

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

4.28

4.21

4.42

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

4.81

4.23

4.41

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)

4.54

4.44

4.23

4.47

(เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)

4.54

4.38

4.18

4.45

(เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)

4.35

4.50

4.77

4.47

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)
ที่สุด)

4.46

4.53

(เห็นด้วยมาก)

(เห็นด้วยมากที่สุด)
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4.35

4.45

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

ตารางที่ 4.45 (ต่อ)
ประเด็นตามมาตรฐานด้ านการ
ปฏิบัตงิ าน
6. กิจกรรมการตรวจสอบภายใน
6.1 การตรวจสอบภายในถือเป็ น
การตรวจสอบการปฏิ บัติงานของ
ห น่ ว ย รั บ ต ร ว จ เพื่ อ เป็ น ก าร
ต ร ว จ ส อ บ ก ลั่ น ก ร อ ง ก า ร
ปฏิ บัติ งานภายในให้ ถูก ต้องก่ อ น
การถู ก ตรวจสอบจากหน่ ว ยงาน
ภายนอก
6.2 การวางแผน การควบ คุ ม
ภายในจะต้องมีการประเมินความ
เสี่ ยงและนาผลการตรวจสอบครั้ ง
ก่อนมาใช้เป็ นแนวทางในการวาง
แผนการควบคุมภายใน
6.3 ควรน าผลการตรวจสอบ
ภายใน ไป สร้ า งมาตรการเพื่ อ
ควบคุมภายในครั้งต่อไปให้รัดกุม
มากยิง่ ขึ้น
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
7. การวางแผนการปฏิ บั ติ ง าน
ตรวจสอบ
7.1 การวางแผนการปฏิ บัติ ง าน
ตรวจสอบจะต้ อ งวางแผนและ
กาหนดขอบเขตให้ค รอบคลุ ม ถึ ง
การตรวจสอบด้ านบริ ห าร และ
ด้านผลการดาเนินงาน

น้อยกว่า 31 ปี
n = 11
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

31-40 ปี
n = 37
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

อายุ
41-50 ปี มากกว่า 50 ปี
n = 16
n = 22
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
(แปลผล)

รวม
n = 86
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

4.18
4.54
4.63
4.45
4.49
(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วย
ที่สุด)
ที่สุด)
มาก)

4.45

4.27

4.50

4.77

4.47

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)
ที่สุด)

4.64

4.19

4.63

4.59

4.43

(เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)
ที่สุด)
ที่สุด)

4.42

4.33

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

4.36

4.41

4.59

4.60

(เห็นด้วยมากที่สุด) (เห็นด้วยมากที่สุด)

4.75

4.55

4.46
(เห็นด้วยมาก)

4.50

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก
ที่สุด)
ที่สุด)
ที่สุด)
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ตารางที่ 4.45 (ต่อ)
น้อยกว่า 31 ปี
n = 11
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
7.2 ห น่ วยต รวจส อ บ ภายใน
4.45
จะต้ อ งส่ งแผนการปฏิ บั ติ ง าน (เห็นด้วยมาก)
ประจาปี และปฏิทินกาหนดการเข้า
ตรวจให้หน่วยรับตรวจทราบอย่าง
ทัว่ ถึง
ค่าเฉลี่ย
4.41
(เห็นด้วยมาก)
(แปลผล)
8. ก ารป ฏิ บั ติ งาน ต รว จส อ บ
ภาคสนาม
4.45
8.1 ห น่ วยตรวจสอบ ภายใน (เห็นด้วยมาก)
จะต้ อ งเข้ า ตรวจสอบ ตรงตาม
ปฏิ ทินกาหนดการตรวจสอบที่ ส่ง
ให้แก่สถานศึกษาทุกครั้ง
8.2 หน่วยตรวจสอบภายในควรแจ้ง
4.45
ขอบข่ายงานตรวจสอบให้แก่หน่วย (เห็นด้วยมาก)
รับตรวจก่อนการเข้าตรวจสอบเพื่อ
เตรี ยมความพร้อมสาหรับข้อมูลที่ผู ้
ตรวจสอบต้องการ
8 .3 ทั้ ง ก่ อ น แ ล ะ ห ลั ง ก า ร
4.36
ตรวจสอบภาคสนามจะต้องมี การ (เห็นด้วยมาก)
ป ร ะ ชุ ม ปิ ด ก าร ต ร ว จ ที่ มี ผู ้ ที่
เกี่ยวข้องร่ วมด้วยทุกครั้ง
ค่าเฉลี่ย
4.42
(เห็นด้วยมาก)
(แปลผล)
ประเด็นตามมาตรฐานด้ านการ
ปฏิบัตงิ าน

31-40 ปี
n = 37
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
4.68

อายุ
41-50 ปี มากกว่า 50 ปี
n = 16
n = 22
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
(แปลผล)
4.38
4.09

รวม
n = 86
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
4.44

(เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)

4.55

4.57

(เห็นด้วยมากที่สุด) (เห็นด้วยมากที่สุด)

4.41

4.13

4.32

4.47

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

4.27

4.33

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

4.41

4.31

4.27

4.36

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

4.59

4.75

3.91

4.42

(เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)
ที่สุด)

4.47

4.40

4.15

4.33

(เห็นด้วยมาก)) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
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ตารางที่ 4.45 (ต่อ)
ประเด็นตามมาตรฐานด้ านการ
ปฏิบัตงิ าน
9. รายงาน ผ ล การป ฏิ บั ติ งาน
ตรวจสอบ
9.1 หน่ วยตรวจสอบภายในควร
ส่ งส าเน ารายงาน ส รุ ป ผลการ
ปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบประจ าปี
ให้ แ ก่ ห น่ ว ยรั บ ตรวจทราบอย่า ง
ทัว่ ถึง
9.2 ควรให้ เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ
ภายในเข้าประชุ มกับ ผูบ้ ริ ห ารทุ ก
ครั้งเพื่อนาเสนอผลการตรวจสอบ
และร่ วมกั น ห าแน วทางแก้ ไ ข
ปั ญหาที่เกิดขึ้น
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
10. การติดตามผลการตรวจสอบ
หน่ ว ยตรวจสอบภายในจะต้อ งมี
การตรวจติดตามผลการตรวจสอบ
อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
ค่าเฉลี่ยรวม
(แปลผล)

น้อยกว่า 31 ปี
n = 11
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

31-40 ปี
n = 37
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

4.73

4.32

อายุ
41-50 ปี มากกว่า 50 ปี
n = 16
n = 22
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
(แปลผล)
4.75

4.32

รวม
n = 86
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
4.45

(เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)
ที่สุด)

4.00

4.38

4.38

4.91

4.47

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)

4.37

4.35

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

4.57

4.62

(เห็นด้วยมากที่สุด) (เห็นด้วยมากที่สุด)

4.46
(เห็นด้วยมาก)

3.82
4.59
4.81
4.45
4.50
(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก
ที่สุด)
ที่สุด)
3.82
4.59
4.81
4.45
4.50
(เห็นด้วยมาก)

(เห็นด้วยมากที่สุด) (เห็นด้วยมากที่สุด)

4.35

4.43

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

4.50
(เห็นด้วยมากที่สุด)

(เห็นด้วยมาก)

(เห็นด้วยมาก
ที่สุด)

4.36

4.42

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

จากตารางที่ 4.45 ที่แสดงค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นในการพัฒนากระบวนการ
ตรวจสอบภายใน ตามประเด็น มาตรฐานด้านการปฏิ บตั ิ งาน จาแนกตามอายุ พบว่ามี ค่าเฉลี่ ย ใน
ภาพรวม เห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 4.42 โดยผูต้ อบแบบสอบถามให้ค่าเฉลี่ยเรี ยงตามลาดับจากมากไป
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หาน้อย ดังนี้ ช่ วงอายุ 41 – 50 ปี มี ค่ าเฉลี่ ย 4.50 ช่ วงอายุ 31 – 40 ปี มี ค่าเฉลี่ ย 4.43 ช่ วงอายุที่
มากกว่า 50 ปี มีค่าเฉลี่ย 4.36 และช่วงอายุนอ้ ยกว่า 31 ปี มีค่าเฉลี่ย 4.35 ตามลาดับ
ผู ้ต อบแบบสอบถามช่ ว งอายุ น้ อ ยกว่ า 31 ปี ให้ ค วามเห็ นในการพั ฒ นา
กระบวนการตรวจสอบภายใน ตามประเด็นมาตรฐานด้านการปฏิบตั ิงาน ให้ค่าเฉลี่ ยเรี ยงตามลาดับ
จากมากไปน้ อ ย ดัง นี้ นโยบายและแนวทางการปฏิ บ ัติ ง าน การประสานงาน มี ค่ า เฉลี่ ย 4.69
งบประมาณและอัต ราก าลัง ของหน่ ว ยตรวจสอบภายใน มี ค่ า เฉลี่ ย 4.58 รายงานสรุ ป ผลการ
ปฏิ บตั ิงานตามแผนของหน่ วยตรวจสอบภายใน มีค่าเฉลี่ ย 4.48 กิ จกรรมการตรวจสอบภายใน และ
การปฏิบตั ิงานตรวจสอบภาคสนาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.42 การวางแผนการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
มีค่าเฉลี่ย 4.41 รายงานผลการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ย 4.37 การวางแผนการตรวจสอบ การ
เสนอและอนุ ม ตั ิ แผนการตรวจสอบ มี ค่ าเฉลี่ ย 4.27 การประเมิ นความเสี่ ยงเพื่ อการวางแผนการ
ตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ย 4.07 และการติดตามผลการตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ย 3.82 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามช่ วงอายุ 31 – 40 ปี ให้ความเห็ นในการพัฒนากระบวนการ
ตรวจสอบภายใน ตามประเด็นมาตรฐานด้านการปฏิบตั ิงาน ให้ค่าเฉลี่ ยเรี ยงตามลาดับจากมากไป
น้อ ย ดัง นี้ การติ ด ตามผลการตรวจสอบ มี ค่ าเฉลี่ ย 4.59 การวางแผนการปฏิ บ ัติ งานตรวจสอบ
มี ค่ า เฉลี่ ย 4.55 นโยบายและแนวทางการปฏิ บ ัติ ง าน การประสานงาน มี ค่ า เฉลี่ ย 4.52 การ
ปฏิ บตั ิงานตรวจสอบภาคสนาม มีค่าเฉลี่ ย 4.47 รายงานสรุ ปผลการปฏิ บตั ิงานตามแผนของหน่ วย
ตรวจสอบภายใน มีค่าเฉลี่ย 4.46 การวางแผนการตรวจสอบ การเสนอและอนุ มตั ิแผนการตรวจสอบ
มีค่าเฉลี่ย 4.44 รายงานผลการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ย 4.35 งบประมาณและอัตรากาลังของ
หน่วยตรวจสอบภายใน มีค่าเฉลี่ย 4.33 กิจกรรมการตรวจสอบภายใน มีค่าเฉลี่ย 4.33 การประเมิน
ความเสี่ ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ มี 4.29
ผูต้ อบแบบสอบถามช่ วงอายุ 41 – 50 ปี ให้ความเห็ นในการพัฒนากระบวนการ
ตรวจสอบภายใน ตามประเด็นมาตรฐานด้านการปฏิบตั ิงาน ให้ค่าเฉลี่ ยเรี ยงตามลาดับจากมากไป
น้อย ดังนี้ การติดตามผลการตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ ย 4.81 กิ จกรรมการตรวจสอบภายใน มี ค่าเฉลี่ ย
4.59 การวางแผนการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบ มี ค่าเฉลี่ ยและรายงานผลการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบ มี
ค่าเฉลี่ ยเท่ากัน คื อ 4.57 รายงานสรุ ปผลการปฏิ บตั ิ งานตามแผนของหน่ วยตรวจสอบภายใน มี
ค่าเฉลี่ ย 4.53 การวางแผนการตรวจสอบ การเสนอและอนุ มตั ิ แผนการตรวจสอบ มี ค่าเฉลี่ ย 4.52
การปฏิ บ ตั ิ งานตรวจสอบภาคสนาม มี ค่าเฉลี่ ย 4.40 การประเมินความเสี่ ยงเพื่ อการวางแผนการ
ตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ ย 4.39 งบประมาณและอัตรากาลังของหน่ วยตรวจสอบภายใน มี ค่าเฉลี่ ย 4.29
นโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิงาน การประสานงาน มีค่าเฉลี่ย 4.28
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ผูต้ อบแบบสอบถามช่วงอายุมากกว่า 50 ปี ให้ความเห็นในการพัฒนากระบวนการ
ตรวจสอบภายใน ตามประเด็นมาตรฐานด้านการปฏิบตั ิงาน ให้ค่าเฉลี่ ยเรี ยงตามลาดับจากมากไป
น้อย ดังนี้ รายงานผลการปฏิ บ ัติงานตรวจสอบ มี ค่ าเฉลี่ ย 4.62 กิ จกรรมการตรวจสอบภายในมี
ค่าเฉลี่ ย 4.60 การประเมินความเสี่ ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ย 4.54 การติดตามผล
การตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ย 4.45 การวางแผนการตรวจสอบ การเสนอและอนุมตั ิแผนการตรวจสอบ มี
ค่าเฉลี่ ย 4.37 รายงานสรุ ปผลการปฏิ บตั ิ งานตามแผนของหน่ วยตรวจสอบภายใน มี ค่าเฉลี่ ย 4.35
การวางแผนการปฏิ บ ตั ิ งานตรวจสอบ มี ค่ าเฉลี่ ย 4.32 นโยบายและแนวทางการปฏิ บตั ิ งาน การ
ประสานงาน มีค่าเฉลี่ ย 4.21 การปฏิ บตั ิงานตรวจสอบภาคสนาม มีค่าเฉลี่ ย 4.15 งบประมาณและ
อัตรากาลังของหน่วยตรวจสอบภายใน มีค่าเฉลี่ย 4.09

107

ตารางที่ 4.46 แสดงค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นในการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายใน
เพิ่มเติมจากเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ จาแนกตามอายุ
น้อยกว่า 31 ปี
n = 11
ประเด็นเพิม่ เติม
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
1. การใช้เครื อข่ ายช่ วยตรวจสอบ
4.55
ภายใน ควรจั ด ท าใน ลั ก ษ ณ ะ (เห็นด้วยมาก
ที่สุด)
“เพื่อนช่วยเพื่อน”
2. ผูต้ รวจสอบภายในจะต้องเป็ นผู ้
4.09
ถ่ายทอดความรู ้ดา้ นการตรวจสอบ (เห็นด้วยมาก)
ภายในแก่เครื อข่ายช่ วยตรวจสอบ
ภายในให้มีความเชี่ ยวชาญในการ
ตรวจสอบ
3. ผู ้ ต รวจส อบ ภายใน ค วรใช้
4.55
รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของ (เห็นด้วยมาก
ที่สุด)
หน่ ว ยรั บ ตรวจเป็ นข้อ มู ล ในการ
ป ร ะ เมิ น ค ว าม เสี่ ย ง แ ล ะ ว าง
แผนการตรวจสอบ
4. ผู ้ตรวจสอบภายในจะต้องเป็ น
4.27
ผูป้ ฏิบตั ิงานตรวจสอบด้วยตนเองใน (เห็นด้วยมาก)
เรื่ องที่ มีความซับซ้อน หรื อเป็ นงาน
ที่ อาจก่ อให้เกิ ดการทุ จริ ต แทนการ
ใช้เครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายใน
5. หน่ วยตรวจสอบภายในควรจัด
4.82
อบรมให้ความรู ้ในรู ปแบบของการ (เห็นด้วยมาก
ที่สุด)
อภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ให้ แ ก่ เ ครื อข่ า ยช่ ว ยตรวจสอบ
ภายในแทนการบรรยาย
6. ห น่ วย รั บ ต ร วจ ค ว รมี ก าร
4.64
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานตนเอง (เห็นด้วยมาก
เพื่อเปรี ยบเทียบกับผลการตรวจสอบ
ที่สุด)
จากหน่วยตรวจสอบภายใน

31-40 ปี
n = 37
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
4.49

อายุ
41-50 ปี มากกว่า 50 ปี
n = 16
n = 22
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
(แปลผล)
4.56
4.73

รวม
n = 86
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
4.57

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก
ที่สุด)
ที่สุด)
ที่สุด)

4.43

4.31

4.91

4.49

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)

4.43

4.50

4.45

4.47

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)

4.08

4.38

4.95

4.38

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)

4.32

4.69

4.27

4.44

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)

4.49

4.31

4.18

4.40

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
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ตารางที่ 4.46 (ต่อ)
น้อยกว่า 31 ปี
n = 11
ประเด็นเพิม่ เติม
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
7. หน่ ว ยตรวจสอบภายในควร
4.45
ได้รั บ การประเมิ น ความพึ งพอใจ (เห็นด้วยมาก)
จากหน่ วยรั บ ตรวจเพื่ อ ใช้ เ ป็ น
แน วท างใน การป รั บ ป รุ งการ
ปฏิ บตั ิงานและสร้างความสัมพันธ์
อันดีกบั หน่วยรับตรวจ
8.ผูต้ รวจสอบภายในควรติ ด ตาม
4.27
ผลการตรวจสอบซ้ าหลังจากการ (เห็นด้วยมาก)
ต รวจ ส อ บ จ าก เค รื อ ข่ ายช่ วย
ตรวจสอบภายใน
9. สถานศึ ก ษาจะต้อ งได้ รั บ การ
4.36
ต รวจ ส อ บ จ าก เค รื อ ข่ ายช่ วย (เห็นด้วยมาก)
ตรวจสอบภายในอย่างน้อยปี ละ 2
ครั้ง และได้รับ การติ ดตามผลการ
ตรวจสอบจากหน่ ว ยตรวจสอบ
อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
10. ผูต้ รวจสอบต้องแจ้งปฏิทินการ
4.27
เข้าตรวจสอบให้แก่สถานศึกษาทุก (เห็นด้วยมาก)
ครั้งก่อนการเข้าตรวจสอบ
11. หน่ ว ยรั บ ตรวจควรได้รับ การ
4.00
แจ้งล่วงหน้าก่อนการเข้าตรวจสอบ (เห็นด้วยมาก)
อย่างน้อย 1 สัปดาห์
12. ห น่ วยรั บ ตรวจควรได้ รั บ
4.18
รายงานผลการตรวจสอบภายใน (เห็นด้วยมาก)
เชิ ง ลึ ก รอบด้ า นและระบุ ถึ ง ข้ อ
ปฏิบตั ิที่ไม่ถูกต้อง
ค่าเฉลี่ย
4.39
(แปลผล)
(เห็นด้วยมาก)

31-40 ปี
n = 37
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
4.49

อายุ
41-50 ปี มากกว่า 50 ปี
n = 16
n = 22
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
(แปลผล)
4.06
4.27

รวม
n = 86
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
4.35

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

4.51

4.00

3.73

4.19

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

4.22

4.25

3.68

4.10

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

4.27

4.13

4.45

4.29

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

4.59

4.13

4.32

4.36

(เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)

4.35

4.63

4.59

4.44

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)
ที่สุด)

4.42

4.35

4.40

4.40

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
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ตรวจสอบภายในเพิ่มเติมจากเกณฑ์การประกันคุ ณภาพงานตรวจสอบภายในภาครั ฐ
จาแนกตามอายุ พบว่า มี ค่าเฉลี่ ยในภาพรวม เห็ นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ ย 4.42 โดยผูต้ อบแบบสอบถามให้
ค่าเฉลี่ ยเรี ยงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ อายุ 41 – 50 ปี มี ค่ าเฉลี่ ย 4.50 ช่ วงอายุ 31 – 40 ปี มี
ค่าเฉลี่ ย 4.43 ช่ วงอายุที่ มากกว่า 50 ปี มี ค่าเฉลี่ ย 4.36 และ ช่ วงอายุน้อยกว่า 31 ปี มี ค่ าเฉลี่ ย 4.35
ตามลาดับ
ผู ้ต อบแบบสอบถามช่ ว งอายุ น้ อ ยกว่ า 31 ปี ให้ ค วามคิ ด เห็ น ในการพั ฒ นา
กระบวนการตรวจสอบภายในที่ นอกเหนื อจากเกณฑ์การประกันคุ ณภาพงานตรวจสอบภายในภาครั ฐ
ให้ ค่ าเฉลี่ ยเรี ยงตามล าดับจากมากไปน้ อย ดังนี้ หน่ วยตรวจสอบภายในควรจัดอบรมให้ ความรู ้ ใน
รู ปแบบของการอภิปรายแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ เพื่อให้เกิ ดการมี ส่ วนร่ วม และเรี ยนรู ้ วิธีการแก้ไข
ปั ญหาในการปฏิ บ ตั ิ งานร่ วมกันให้แก่ เครื อข่ ายช่ วยตรวจสอบภายในมากกว่าการบรรยาย มี ค่ าเฉลี่ ย
4.82 ก่อนการเข้ารับการตรวจสอบภายใน หน่วยรับตรวจควรมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง
ก่อน เพื่อเปรี ยบเทียบกับผลการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน มีค่าเฉลี่ย 4.64 หน่ วยตรวจสอบ
ภายในจะต้องแจ้งแนวทางการตรวจสอบให้ แก่ กลุ่ มงานและสถานศึ กษาทราบทุ กครั้ งก่ อนการเข้า
ตรวจสอบ การใช้เครื อข่ายช่ วยตรวจสอบภายใน ควรจัดทาในลักษณะ “เพื่อนช่ วยเพื่อน” มากกว่าการ
เข้าตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกิดการระแวงไม่อยากให้เข้าตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบตั ิงานของหน่วย
รับตรวจ ผูต้ รวจสอบภายในควรใช้เป็ นข้อมูลในการประเมินความเสี่ ยงและวางแผนการตรวจสอบ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.55 การปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในควรใช้การตรวจสอบแบบกัลยาณมิตร แทนการ
ตรวจสอบแบบจับผิด และหน่ วยรับตรวจควรมีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของหน่วย
ตรวจสอบภายในเพื่อให้หน่ วยตรวจสอบภายในใช้เป็ นแนวทางในการปรั บปรุ งแก้ไขการปฏิ บ ตั ิงาน
และสร้างความสัมพันธ์อนั ดี กบั หน่วยรับตรวจ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากันคือ 4.45 สถานศึกษาจะต้องได้รับการ
ตรวจสอบจากเครื อข่ ายช่ วยตรวจสอบภายในอย่างน้ อยปี ละ 2 ครั้ ง และได้รั บการติ ดตามผลการ
ตรวจสอบจากหน่ วยตรวจสอบอย่างน้อยปี ละหนึ่ งครั้ง มีค่าเฉลี่ ย 4.36 ผูต้ รวจสอบภายในจะต้องเป็ น
ผูป้ ฏิบตั ิงานตรวจสอบด้วยตนเองในเรื่ องที่มีความซับซ้อน หรื อเป็ นงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริ ต แทน
การใช้เครื อข่ายช่ วยตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบ เมื่ อมี การตรวจสอบจากเครื อข่ ายช่ วยตรวจสอบ
ภายในแล้ว ผูต้ รวจสอบภายในจะต้องติดตามผลการตรวจสอบซ้ าอีกครั้งหนึ่ ง และผูต้ รวจสอบต้องแจ้ง
ปฏิ ทิ นการเข้าตรวจสอบให้แก่ สถานศึ กษาทุ กครั้ งก่ อนการเข้าตรวจสอบ มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากัน คื อ 4.27
หน่วยรับตรวจควรได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในเชิ งลึกที่รอบด้าน มีสาระสาคัญ อีกทั้งควรระบุ
ถึงความผิดปกติที่เกิ ดขึ้นจากการปฏิบตั ิที่ไม่ถูกต้อง โดยอ้างกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย มีค่าเฉลี่ย 4.18
นอกจากผูต้ รวจสอบภายในจะต้องมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบแล้ว ผูต้ รวจสอบภายในจะต้องเป็ น
ผูถ้ ่ ายทอดความรู ้ ด้านการตรวจสอบภายในแก่ เครื อข่ายช่ วยตรวจสอบภายในให้มีความเชี่ ยวชาญด้วย
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เพื่ อเครื อข่ ายช่ วยตรวจสอบภายในจะสามารถนาความรู ้ ที่ ได้รับไปให้ ค าปรึ กษา หรื อเป็ นพี่ เลี้ ยงแก่
หน่ วยรับตรวจใกล้เคียงได้ มีค่าเฉลี่ ย 4.09 และหน่ วยรับตรวจควรได้รับการแจ้งล่วงหน้าก่อนการเข้า
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 สัปดาห์ พร้ อมรายละเอียดของเอกสารที่ จะต้องจัดเตรี ยมในการตรวจสอบ มี
ค่าเฉลี่ย 4.00 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามช่ วงอายุ 31 - 40 ปี ให้ความคิดเห็ นในการพัฒนากระบวนการ
ตรวจสอบภายในที่ นอกเหนื อจากเกณฑ์การประกันคุ ณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ให้ค่าเฉลี่ ย
เรี ยงตามลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ หน่ วยตรวจสอบภายในจะต้องแจ้งแนวทางการตรวจสอบให้แก่
กลุ่มงานและสถานศึกษาทราบทุกครั้งก่อนการเข้าตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ ย 4.62 การปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
ภายในควรใช้การตรวจสอบแบบกัลยาณมิ ตร แทนการตรวจสอบแบบจับผิด และหน่ วยรับตรวจควร
ได้รับการแจ้งล่ วงหน้าก่ อนการเข้าตรวจสอบอย่างน้อย 1 สัปดาห์ พร้ อมรายละเอี ยดของเอกสารที่
จะต้องจัดเตรี ยมในการตรวจสอบ มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากัน คื อ 4.59 เมื่ อมี การตรวจสอบจากเครื อข่ ายช่ วย
ตรวจสอบภายในแล้ว ผูต้ รวจสอบภายในจะต้องติดตามผลการตรวจสอบซ้ าอีกครั้งหนึ่ งมีค่าเฉลี่ ย 4.51
การใช้เครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายใน ควรจัดทาในลักษณะ “เพื่อนช่วยเพื่อน” มากกว่าการเข้าตรวจสอบ
เพื่อไม่ให้เกิ ดการระแวงไม่อยากให้เข้าตรวจสอบ ก่อนการเข้ารับการตรวจสอบภายใน หน่ วยรับตรวจ
ควรมี การประเมิ นผลการปฏิ บ ตั ิ งานของตนเองก่ อน เพื่ อเปรี ยบเที ยบกับผลการตรวจสอบจากหน่ วย
ตรวจสอบภายใน และหน่ วยรั บตรวจควรมี การประเมิ นความพึ งพอใจในการปฏิ บ ัติงานของหน่ วย
ตรวจสอบภายในเพื่อให้หน่ วยตรวจสอบภายในใช้เป็ นแนวทางในการปรั บปรุ งแก้ไขการปฏิ บ ตั ิงาน
และสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั หน่ วยรับตรวจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คื อ 4.49 นอกจากผูต้ รวจสอบภายใน
จะต้องมี ความเชี่ ยวชาญในการตรวจสอบแล้ว ผูต้ รวจสอบภายในจะต้องเป็ นผูถ้ ่ายทอดความรู ้ ดา้ นการ
ตรวจสอบภายในแก่เครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายในให้มีความเชี่ ยวชาญด้วย เพื่อเครื อข่ายช่วยตรวจสอบ
ภายในจะสามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปให้คาปรึ กษา หรื อเป็ นพี่เลี้ยงแก่หน่ วยรับตรวจใกล้เคียงได้ และ
รายงานผลการปฏิ บตั ิงานของหน่ วยรับตรวจ ผูต้ รวจสอบภายในควรใช้เป็ นข้อมูลในการประเมินความ
เสี่ ยงและวางแผนการตรวจสอบ มี ค่าเฉลี่ ย เท่ ากัน คื อ 4.43 หน่ วยรั บตรวจควรได้รับรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในเชิ งลึกที่รอบด้าน มีสาระสาคัญ อีกทั้งควรระบุถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิ
ที่ไม่ถูกต้อง โดยอ้างกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย มีค่าเฉลี่ย 4.35 หน่วยตรวจสอบภายในควรจัดอบรมให้
ความรู ้ในรู ปแบบของการอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่ วม และเรี ยนรู ้วิธีการ
แก้ไขปั ญหาในการปฏิ บ ัติ งานร่ วมกันให้ แก่ เครื อข่ ายช่ วยตรวจสอบภายในมากกว่าการบรรยาย มี
ค่ าเฉลี่ ย 4.32 ผูต้ รวจสอบต้องแจ้งปฏิ ทิ นการเข้าตรวจสอบให้ แก่ สถานศึ กษาทุ กครั้ งก่ อนการเข้า
ตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ ย 4.27 สถานศึกษาจะต้องได้รับการตรวจสอบจากเครื อข่ายช่ วยตรวจสอบภายใน
อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง และได้รับการติ ดตามผลการตรวจสอบจากหน่ วยตรวจสอบอย่างน้อยปี ละหนึ่ ง
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ครั้ง มีค่าเฉลี่ ย 4.22 ผูต้ รวจสอบภายในจะต้องเป็ นผูป้ ฏิ บตั ิงานตรวจสอบด้วยตนเองในเรื่ องที่มีความ
ซับซ้อน หรื อเป็ นงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริ ต แทนการใช้เครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบ
มีค่าเฉลี่ย 4.08
ผู ้ต อบแบบสอบถามช่ ว งอายุ 41 - 50 ปี ให้ ค วามคิ ด เห็ น ในการพั ฒ นา
กระบวนการตรวจสอบภายในที่ นอกเหนื อจากเกณฑ์ การประกันคุ ณภาพงานตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ ให้ค่าเฉลี่ ยเรี ยงตามลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ หน่ วยตรวจสอบภายในควรจัดอบรมให้
ความรู ้ ในรู ปแบบของการอภิปรายแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ เพื่อให้เกิ ดการมีส่วนร่ วม และเรี ยนรู ้
วิธี ก ารแก้ไขปั ญ หาในการปฏิ บ ตั ิ งานร่ วมกัน ให้แก่ เครื อข่ ายช่ วยตรวจสอบภายในมากกว่าการ
บรรยาย มีค่าเฉลี่ย 4.69 การปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในควรใช้การตรวจสอบแบบกัลยาณมิตร แทน
การตรวจสอบแบบจับผิด และหน่ วยรับตรวจควรได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในเชิ งลึ กที่
รอบด้าน มีสาระสาคัญ อีกทั้งควรระบุถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิที่ไม่ถูกต้อง โดยอ้าง
กฎระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้องด้วย มีค่าเฉลี่ ยเท่ากันคือ 4.63 การใช้เครื อข่ายช่ วยตรวจสอบภายใน ควร
จัดทาในลักษณะ “เพื่อนช่ วยเพื่อน” มากกว่าการเข้าตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกิดการระแวงไม่อยากให้
เข้าตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ย 4.56 รายงานผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยรับตรวจ ผูต้ รวจสอบภายในควร
ใช้เป็ นข้อมูลในการประเมินความเสี่ ยงและวางแผนการตรวจสอบ มี ค่าเฉลี่ ย 4.50 ผูต้ รวจสอบ
ภายในจะต้องเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานตรวจสอบด้วยตนเองในเรื่ องที่มีความซับซ้อน หรื อเป็ นงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริ ต แทนการใช้เครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ย 4.38 หน่วย
ตรวจสอบภายในจะต้องแจ้งแนวทางการตรวจสอบให้แก่ กลุ่ มงานและสถานศึ กษาทราบทุ กครั้ ง
ก่อนการเข้าตรวจสอบ นอกจากผูต้ รวจสอบภายในจะต้องมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบแล้ว
ผูต้ รวจสอบภายในจะต้องเป็ นผูถ้ ่ายทอดความรู ้ดา้ นการตรวจสอบภายในแก่เครื อข่ายช่วยตรวจสอบ
ภายในให้มีความเชี่ ยวชาญด้วย เพื่อเครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายในจะสามารถนาความรู ้ที่ได้รับไป
ให้ ค าปรึ ก ษา หรื อเป็ นพี่ เลี้ ย งแก่ ห น่ วยรั บ ตรวจใกล้เคี ยงได้ และก่ อนการเข้ารั บ การตรวจสอบ
ภายใน หน่ วยรับตรวจควรมีการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของตนเองก่อน เพื่อเปรี ยบเทียบกับผล
การตรวจสอบจากหน่ วยตรวจสอบภายใน มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากัน 4.31 สถานศึกษาจะต้องได้รับการ
ตรวจสอบจากเครื อข่ายช่ วยตรวจสอบภายในอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง และได้รับการติ ดตามผลการ
ตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบอย่างน้อยปี ละหนึ่ งครั้ง มีค่าเฉลี่ย 4.25 ผูต้ รวจสอบต้องแจ้งปฏิทิน
การเข้าตรวจสอบให้แก่สถานศึกษาทุกครั้งก่อนการเข้าตรวจสอบ และหน่วยรับตรวจควรได้รับการ
แจ้งล่วงหน้าก่อนการเข้าตรวจสอบอย่างน้อย 1 สัปดาห์ พร้อมรายละเอียดของเอกสารที่จะต้อง
จัดเตรี ยมในการตรวจสอบ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากัน คื อ 4.13 หน่ วยรับตรวจควรมี การประเมิ นความพึ ง
พอใจในการปฏิบตั ิงานของหน่ วยตรวจสอบภายในเพื่อให้หน่ วยตรวจสอบภายในใช้เป็ นแนวทาง
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ในการปรับปรุ งแก้ไขการปฏิบตั ิงานและสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั หน่วยรับตรวจ มีค่าเฉลี่ย 4.06
และเมื่อมีการตรวจสอบจากเครื อข่ายช่ วยตรวจสอบภายในแล้ว ผูต้ รวจสอบภายในจะต้องติดตาม
ผลการตรวจสอบซ้ าอีกครั้งหนึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.00 ตามลาดับ
ผู ้ต อบแบบสอบถามช่ ว งมากกว่ า 50 ปี ให้ ค วามคิ ด เห็ น ในการพั ฒ นา
กระบวนการตรวจสอบภายในที่ นอกเหนื อจากเกณฑ์ การประกันคุ ณภาพงานตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ ให้ค่าเฉลี่ยเรี ยงตามลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ผูต้ รวจสอบภายในจะต้องเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบด้วยตนเองในเรื่ องที่มีความซับซ้อน หรื อเป็ นงานที่อาจก่อให้เกิ ดการทุจริ ต แทนการใช้
เครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ ย 4.95 นอกจากผูต้ รวจสอบภายในจะต้องมี
ความเชี่ ย วชาญในการตรวจสอบแล้ว ผูต้ รวจสอบภายในจะต้องเป็ นผูถ้ ่ ายทอดความรู ้ ด้านการ
ตรวจสอบภายในแก่ เครื อข่ ายช่ วยตรวจสอบภายในให้ มี ค วามเชี่ ยวชาญด้วย เพื่ อเครื อ ข่ ายช่ วย
ตรวจสอบภายในจะสามารถนาความรู ้ ที่ได้รับไปให้คาปรึ กษา หรื อเป็ นพี่เลี้ ยงแก่ หน่ วยรับตรวจ
ใกล้เคียงได้ มีค่าเฉลี่ย 4.91 การใช้เครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายใน ควรจัดทาในลักษณะ “เพื่อนช่วย
เพื่อน” มากกว่าการเข้าตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกิดการระแวงไม่อยากให้เข้าตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
คื อ 4.73 การปฏิ บ ัติ ง านตรวจสอบภายในควรใช้ก ารตรวจสอบแบบกัล ยาณมิ ต ร แทนการ
ตรวจสอบแบบจับผิด และหน่ วยรับตรวจควรได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในเชิ งลึ กที่รอบ
ด้าน มี ส าระส าคัญ อี กทั้งควรระบุ ถึ งความผิดปกติ ที่ เกิ ดขึ้ นจากการปฏิ บ ตั ิ ที่ ไม่ ถู กต้อง โดยอ้าง
กฎระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้องด้วย มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากัน คื อ 4.59 หน่ วยตรวจสอบภายในจะต้องแจ้งแนว
ทางการตรวจสอบให้แก่กลุ่มงานและสถานศึกษาทราบทุกครั้งก่อนการเข้าตรวจสอบ รายงานผล
การปฏิ บตั ิ งานของหน่ วยรับตรวจ ผูต้ รวจสอบภายในควรใช้เป็ นข้อมูลในการประเมินความเสี่ ยง
และวางแผนการตรวจสอบ และผูต้ รวจสอบต้องแจ้งปฏิทินการเข้าตรวจสอบให้แก่สถานศึกษาทุก
ครั้งก่ อนการเข้าตรวจสอบ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากันคือ 4.45 หน่ วยรับตรวจควรได้รับการแจ้งล่ วงหน้า
ก่อนการเข้าตรวจสอบอย่างน้อย 1 สัปดาห์ พร้อมรายละเอียดของเอกสารที่จะต้องจัดเตรี ยมในการ
ตรวจสอบ มี ค่ าเฉลี่ ย 4.32 หน่ วยตรวจสอบภายในควรจัดอบรมให้ค วามรู ้ ในรู ป แบบของการ
อภิปรายแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ เพื่อให้เกิ ดการมีส่วนร่ วม และเรี ยนรู ้วิธีการแก้ไขปั ญหาในการ
ปฏิบตั ิงานร่ วมกันให้แก่เครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายในมากกว่าการบรรยาย และหน่วยรับตรวจควร
มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อให้หน่ วยตรวจสอบ
ภายในใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไขการปฏิบตั ิงานและสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั หน่วยรับ
ตรวจ มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากัน คื อ 4.27 ก่ อนการเข้ารับ การตรวจสอบภายใน หน่ วยรั บ ตรวจควรมี การ
ประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านของตนเองก่ อ น เพื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ผลการตรวจสอบจากหน่ ว ย
ตรวจสอบภายใน มี ค่ าเฉลี่ ย 4.18 เมื่ อมี ก ารตรวจสอบจากเครื อข่ ายช่ วยตรวจสอบภายในแล้ว
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ผูต้ รวจสอบภายในจะต้องติ ดตามผลการตรวจสอบซ้ าอี ก ครั้ งหนึ่ ง มี ค่ าเฉลี่ ย 3.73 สถานศึ ก ษา
จะต้องได้รับการตรวจสอบจากเครื อข่ายช่ วยตรวจสอบภายในอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง และได้รับการ
ติดตามผลการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง มีค่าเฉลี่ย 3.68
ตารางที่ 4.47 แสดงค่าเฉลี่ย ของระดับความคิดเห็นในการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายใน
ตามประเด็นมาตรฐานด้านคุณสมบัติ จาแนกตามตาแหน่งงานปัจจุบนั

ประเด็นตามมาตรฐานด้ านคุณสมบัติ

1. กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
1.1 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ควรแจ้งผ่าน
เว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา แทน
การส่งเป็ นเอกสารให้หน่วยรับตรวจ
1.2 ค านิ ยามของการตรวจสอบภายในควรเพิ่ ม
“ผูต้ รวจสอบภายในต้องเป็ นผูป้ ระเมินผลทางการ
บริ หารและวัดประสิ ท ธิ ภาพประสิ ท ธิ ผล และ
ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานของหน่วยรับตรวจ”
1.3 ค านิ ยามของการตรวจสอบภายในควรเพิ่ ม
“หน่ ว ยตรวจสอบภายในต้ อ งสามารถเข้ าถึ ง
เอกสาร ข้อ มู ล ที่ จ าเป็ นในการตรวจสอบของ
หน่วยรับตรวจได้”
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
2. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่เป็ นอิสระ
และเทีย่ งธรรม
หน่วยตรวจสอบภายในจะต้องมีความเป็ นอิสระ
ในการตรวจสอบและรั ก ษามาตรฐานการ
ตรวจสอบที่เสมอภาคกัน
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

ตาแหน่งปั จจุบนั
ผูอ้ านวยการ รักษาการ
อื่นๆ
ผูอ้ านวยการ
n = 45
n = 34
n=7
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)
4.00

4.21

4.00

รวม
n = 86
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
4.08

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

4.29

4.26

4.00

4.26

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

4.27

4.50

4.43

4.37

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)

4.19

4.32

4.14

4.24

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

4.42

4.50
4.00
4.42
(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)

4.42

4.50

(เห็นด้วยมาก)

(เห็นด้วยมากที่สุด)
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4.00
4.42
(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

ตารางที่ 4.47 (ต่อ)

ประเด็นตามมาตรฐานด้ านคุณสมบัติ

3. ความเชี่ ยวชาญในการปฏิ บัติงานตรวจสอบ
ภายใน
3.1 ผู ้ต รวจสอบภายในจะต้อ งมี ค วามรู ้ ค วาม
เชี่ ย วชาญในการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และต้อ งเป็ น
ผูใ้ ห้คาแนะนาในเรื่ องนโยบายการบริ หารของ
ผูบ้ ริ หารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วย
3.2 หน่ วยตรวจสอบภายในควรตรวจสอบให้
ครบทุ ก ประเภทของการตรวจสอบ เพื่ อ ลด
ข้อผิดพลาดและป้ องกันการทุ กจริ ตของหน่ วย
รับตรวจ
3.3 ผูต้ รวจสอบภายในจะต้องเป็ นผูท้ ี่ศึกษากฎหมาย
กฎระเบี ยบ ในการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อช่ วยเหลื อ
ผูป้ ฏิบตั ิงานให้ปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง
3.4 การให้ ค าแนะน าปรึ ก ษา ควรใช้ภ าษาพู ด
เขียน และสื่ อความหมายให้ชดั เจน เข้าใจง่าย

ตาแหน่งปั จจุบนั
ผูอ้ านวยการ รักษาการ
อื่นๆ
ผูอ้ านวยการ
n = 45
n = 34
n=7
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)
4.44

4.29

4.14

รวม
n = 86
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
4.36

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

4.53

4.21

4.00

4.36

(เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)

4.49

4.71

4.14

4.55

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก
ที่สุด)
ที่สุด)

4.56

4.59

4.57

4.57

(เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก
ที่สุด)
ที่สุด)
ที่สุด)
ที่สุด)

3.5 ผูต้ รวจสอบภายในจะต้องเป็ นแจ้งจุดเสี่ ยงและ
4.42
4.56
4.29
4.47
เป็ นผูห้ าแนวทางการควบคุ มความเสี่ ยงร่ วมกับ (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมากที่สุด) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
หน่วยรับตรวจ
ค่าเฉลี่ย
4.49
4.47
4.23
4.46
(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
(แปลผล)
4. ความระมัดระวังรอบคอบในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน
4.1 ควรมีการประชุมปิ ดการตรวจเพื่อแจ้งเรื่ องที่
4.42
4.50
4.29
4.44
ตรวจพบและข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจทุก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
ครั้งก่อนออกรายงานผลการตรวจสอบ
ที่สุด)

115

ตารางที่ 4.47 (ต่อ)
ตาแหน่งปั จจุบนั
ผูอ้ านวยการ รักษาการ
อื่นๆ
รวม
ผูอ้ านวยการ
ประเด็นตามมาตรฐานด้ านคุณสมบัติ
n = 45
n = 34
n=7
n = 86
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)
4.2 หน่ วยรับตรวจต้องลงลายมือชื่อในกระดาษ
4.51
4.38
4.00
4.42
ทาการของผูต้ รวจสอบภายในทุกครั้งเพื่อยืนยัน (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)
ความถูกต้อง และความเชื่อถือได้ของข้อมูล
5. การพั ฒ นาความรู้ ในวิช าชี พ การตรวจสอบ
ภายในอย่ างต่ อเนื่อง
5.1 คุ ณ สมบัติ ห นึ่ งของผูต้ รวจสอบภายในคื อ
4.44
4.41
4.57
4.44
จะต้องมี ค วามรอบรู ้ ในเรื่ องระบบสารสนเทศ (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก)
เทคโนโลยี เพื่อนามาใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ที่สุด)
5.2 ผูต้ รวจสอบภายในจะต้องพัฒนาความรู ้ใน
4.09
4.18
4.57
4.16
ด้า นภาษาต่ า งประเทศเพื่ อ ให้ ทั น ต่ อ การเปิ ด (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)
ประชาคมอาเซียน
ค่าเฉลี่ย
4.27
4.30
4.57
4.30
(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมากที่สุด) (เห็นด้วยมาก)
(แปลผล)
6. การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบ
ภายใน
4.31
4.38
4.29
4.34
น อกจากห น่ วยตรวจสอบ ภายใน มี การ (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
ประเมิ นผลการปฏิ บัติงานของตนเองแล้วต้อ ง
ได้รับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานจากภายนอก
หน่วยงานหรื อนอกองค์กร
4.31
4.38
4.29
4.34
ค่าเฉลี่ย

(แปลผล)
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

4.36

4.40

4.23

4.37

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
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จากตารางที่ 4.47 ที่ แ สดงค่ า เฉลี่ ย ของระดั บ ความคิ ด เห็ น ในการพั ฒ นา
กระบวนการตรวจสอบภายใน ตามประเด็นมาตรฐานด้านคุณสมบัติ จาแนกตามตาแหน่ งปั จจุบนั
พบว่ามีค่าเฉลี่ยในภาพรวม เห็ นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ ย 4.37 โดยผูต้ อบแบบสอบถามให้ค่าเฉลี่ ยเรี ยง
ตามลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ตาแหน่ งรักษาการณ์ ผอู ้ านวยการสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ ย 4.40
ตาแหน่งผูอ้ านวยการสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.36 และตาแหน่งอื่นๆ มีค่าเฉลี่ย 4.23 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการสถานศึกษา ให้ความเห็นในการ
พัฒ นากระบวนการตรวจสอบภายใน ตามประเด็ น มาตรฐานด้านคุ ณ สมบัติ ให้ ค่ าเฉลี่ ย เรี ย ง
ตามลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน มีค่าเฉลี่ย 4.49
ความระมัดระวัง รอบคอบในการปฏิ บ ัติงานตรวจสอบภายใน มี ค่ าเฉลี่ ย 4.47 การปฏิ บ ัติงาน
ตรวจสอบภายในที่เป็ นอิสระและเที่ยงธรรม มีค่าเฉลี่ย 4.42 การประเมินการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
ภายใน มี ค่าเฉลี่ ย 4.31 การพัฒนาความรู้ ในวิชาชี พการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่ อง มี ค่าเฉลี่ ย
4.27 และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน มีค่าเฉลี่ย 4.19 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ด ารงต าแหน่ ง รั ก ษาการณ์ ผูอ้ านวยการสถานศึ ก ษา ให้
ความเห็ นในการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายใน ตามประเด็นมาตรฐานด้านคุ ณสมบัติ ให้
ค่าเฉลี่ ยเรี ยงตามลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ การปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในที่เป็ นอิสระและเที่ยง
ธรรม มี ค่าเฉลี่ ย 4.50 ความเชี่ ยวชาญในการปฏิ บ ตั ิ งานตรวจสอบภายใน มี ค่าเฉลี่ ย 4.47 ความ
ระมัด ระวัง รอบคอบในการปฏิ บ ัติ ง านตรวจสอบภายใน มี ค่ า เฉลี่ ย 4.44 การประเมิ น การ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน มีค่าเฉลี่ย 4.38 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน มีค่าเฉลี่ย 4.32 และการ
พัฒนาความรู ้ในวิชาชีพการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ย 4.30 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ดารงตาแหน่งอื่นๆ ให้ความเห็นในการพัฒนากระบวนการ
ตรวจสอบภายใน ตามประเด็นมาตรฐานด้านคุ ณสมบัติ ให้ค่าเฉลี่ ยเรี ยงตามลาดับจากมากไปน้อย
ดังนี้ การพัฒนาความรู ้ในวิชาชี พการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่ อง มีค่าเฉลี่ ย 4.57 การประเมิน
การปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน มีค่าเฉลี่ย 4.29 ความเชี่ยวชาญในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน
มีค่าเฉลี่ย 4.23 ความระมัดระวังรอบคอบในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน มีค่าเฉลี่ย 4.15 กฎ
บัตรการตรวจสอบภายใน มีค่าเฉลี่ ย 4.14 การปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในที่เป็ นอิสระและเที่ยง
ธรรม มีค่าเฉลี่ย 4.00 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.48 แสดงค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นในการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายใน
ตามประเด็นมาตรฐานด้านการปฏิบตั ิงานจาแนกตามตาแหน่งงานปั จจุบนั

ประเด็นตามมาตรฐานด้ านการปฏิบัตงิ าน

1. การวางแผนการตรวจสอบ การเสนอ และ
อนุมตั แิ ผนการตรวจสอบ
1.1 หน่ วยรั บตรวจ และผูบ้ ริ ห ารควรมี การวาง
แผนการตรวจสอบภายในร่ ว มกัน เพื่ อ ให้ เกิ ด
ความเข้าใจและการยอมรับผลการตรวจสอบ
1.2 แผนการปฏิ บั ติ ง าน ตรวจสอบจะต้ อ ง
ครอบคลุมถึงการตรวจสอบด้านการบริ หารและ
ผลการดาเนินงาน
1.3 หน่ ว ยตรวจสอบภายในจะต้อ งแจ้ง แนว
ทางการตรวจสอบให้แก่หน่ วยรับตรวจทราบทุก
ครั้งก่อนการเข้าตรวจสอบ
1.4 หน่วยรับตรวจควรได้รับการติดตามผลการ
ปฏิ บัติ งานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ
ภายใน
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
2. การประเมิ น ความเสี่ ยงเพื่ อ วางแผนการ
ตรวจสอบ
2.1 หน่วยรับตรวจควรมีการประเมินความเสี่ ยง
ภายในหน่วยงานเพื่อรองรับการตรวจสอบภายใน
2.2 รายงานผลการตรวจสอบซึ่ งประกอบด้วย
ผลการป ฏิ บั ติ งาน มาตรการควบ คุ ม และ
ข้อเสนอแนะที่ จะทาให้การปฏิบตั ิงานของหน่วย
รับตรวจมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

ตาแหน่งปั จจุบนั
ผูอ้ านวยการ รักษาการ
อื่นๆ
ผูอ้ านวยการ
n = 45
n = 34
n=7
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)

4.47

4.38

4.29

รวม
n = 86
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

4.42

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

4.40

4.41

4.57

4.42

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมากที่สุด) (เห็นด้วยมาก)
4.53

4.59

4.00

4.51

(เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก
ที่สุด)
ที่สุด)
ที่สุด)

4.29

4.29

4.71

4.33

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)

4.39

4.36

4.52

4.42

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมากที่สุด) (เห็นด้วยมาก)

4.40

4.38

4.43

4.40

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

4.38

4.29

4.43

4.35

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
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ตารางที่ 4.48 (ต่อ)
ตาแหน่งปั จจุบนั
ผูอ้ านวยการ รักษาการ
อื่นๆ
ผูอ้ านวยการ
ประเด็นตามมาตรฐานด้ านการปฏิบัตงิ าน
n = 45
n = 34
n=7
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)
2.3 หน่วยรับตรวจควรนาผลจากการตรวจสอบ
4.20
4.24
4.57
ภายในไปสร้ างมาตรการในการควบคุ ม ภายใน (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก
ที่สุด)
เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นใหม่
2.4 หน่วยรับตรวจควรมีส่วนร่ วมในการกาหนด
4.47
4.29
4.29
(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
ระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้
2.5 ผู ้ต รวจสอบภายในควรใช้ร ายงานผลการ
4.33
4.62
4.57
ปฏิ บตั ิงานของหน่ วยรับตรวจ เป็ นข้อมูลในการ (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก
ที่สุด)
ที่สุด)
ประเมินความเสี่ ยงและวางแผนการตรวจสอบ
ค่าเฉลี่ย
4.36
4.30
4.43
(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
(แปลผล)
3. งบ ป ระม าณ และอั ต ราก าลั ง ข องห น่ วย
ตรวจสอบภายใน
3.1 หน่วยตรวจสอบภายในควรแต่งตั้งคณะทางาน
4.09
4.21
3.86
เครื อข่ ายช่ วยตรวจสอบภายในที่ มี ต ัวแทนกลุ่ ม (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
บริ หารงานการเงินและสิ นทรัพย์ กลุ่มนโยบายและ
แผน และศึ กษานิ เทศก์ร่วมเป็ นคณะทางานอยู่ดว้ ย
ทุกเครื อข่าย
3.2 หน่ วยตรวจสอบภายในควรจัด ท าคู่ มือ ให้
4.44
4.15
4.00
สถานศึกษารายงานผลการปฏิบตั ิงานให้แก่หน่วย (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
ตรวจสอบภายในทราบทุกภาคการศึกษา
3.3 หน่ วยตรวจสอบภายในควรมี การจัดการจัด
4.29
4.65
4.86
ฝึ กอบรมแนวทางการตรวจสอบให้ แก่ ผูบ้ ริ หาร (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก
ที่สุด)
ที่สุด)
สถานศึกษาและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
ค่าเฉลี่ย
4.27
4.34
4.24
(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
(แปลผล)
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รวม
n = 86
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
4.24
(เห็นด้วยมาก)

4.38
(เห็นด้วยมาก)

4.47
(เห็นด้วยมาก)

4.37
(เห็นด้วยมาก)

4.12
(เห็นด้วยมาก)

4.29
(เห็นด้วยมาก)

4.48
(เห็นด้วยมาก)

4.30
(เห็นด้วยมาก)

ตารางที่ 4.48 (ต่อ)

ประเด็นตามมาตรฐานด้ านการปฏิบัตงิ าน

ตาแหน่งปั จจุบนั
ผูอ้ านวยการ รักษาการ
อื่นๆ
ผูอ้ านวยการ
n = 45
n = 34
n=7
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)

4. นโยบายและแนวทางการปฏิ บั ติ ง าน การ
ประสานงาน
4.38
4.1 แผนการตรวจสอบภายใน ควรมีการกาหนด
ช่วงเวลาการตรวจสอบให้เหมาะสมกับหน่ วยรับ (เห็นด้วยมาก)
ตรวจ
4.2 หน่ วยตรวจสอบภายในควรมี การตรวจสอบ 4.33
(เห็นด้วยมาก)
ภาคสนามร่ วมกับหน่วยงานอื่น
ค่าเฉลี่ย
4.36
(เห็นด้วยมาก)
(แปลผล)
5. รายงานสรุ ป ผลการปฏิ บั ติงานตามแผนของ
หน่ วยตรวจสอบภายใน
5.1 หน่ ว ยตรวจสอบภายในควรแจ้ง ผลการ
4.42
ตรวจสอบ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเป็ นลาย (เห็นด้วยมาก)
ลักษณ์อกั ษรให้แก่หน่วยรับตรวจทราบทุกครั้ง
5.2 รู ปแบบของรายงานผลการตรวจสอบภายใน
4.49
ควรเป็ นข้อความที่ เข้าใจง่ าย ชัดเจน รั ดกุม และ (เห็นด้วยมาก)
นาไปปฏิบตั ิได้
5.3 ควรมี ก ารน าระบบ Intranet เข้ามาในการ
4.42
รายงานผลการตรวจสอบและประชาสั ม พัน ธ์ (เห็นด้วยมาก)
เกี่ยวกับกฎระเบียบ กฎหมาย คาสัง่ ต่างๆ
5.4 รายงานผลการตรวจสอบภายในควรมีผลการ
4.51
ป ร ะ เมิ น ผ ล ค ว าม คุ ้ ม ค่ า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ (เห็นด้วยมาก
ที่สุด)
ประสิ ทธิ ผล และผลลัพธ์ จากการปฏิ บตั ิงานของ
หน่วยรับตรวจ
ค่าเฉลี่ย
4.46
(เห็นด้วยมาก)
(แปลผล)
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รวม
n = 86
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

4.44

4.57

4.42

(เห็นด้วยมาก)

(เห็นด้วยมากที่สุด)

(เห็นด้วยมาก)

4.47

4.57

4.41

(เห็นด้วยมาก)

(เห็นด้วยมากที่สุด)

(เห็นด้วยมาก)

4.46

4.29

4.41

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

4.41

4.29

4.41

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

4.47

4.29

4.47

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

4.56
(เห็นด้วยมากที่สุด)

4.41

4.14

4.45

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

4.43

4.47

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

4.46

4.29

4.45

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

ตารางที่ 4.48 (ต่อ)

ประเด็นตามมาตรฐานด้ านการปฏิบัตงิ าน

6. กิจกรรมการตรวจสอบภายใน
6.1 การตรวจสอบภายในถือเป็ นการตรวจสอบ
การปฏิ บัติ งานของหน่ ว ยรั บ ตรวจเพื่ อ เป็ นการ
ตรวจสอบกลั่น กรองการปฏิ บัติ ง านภายในให้
ถู ก ต้อ งก่ อ นการถู ก ตรวจสอบจากหน่ ว ยงาน
ภายนอก
6.2 การวางแผนการควบคุมภายในจะต้องมีการ
ประเมิ นความเสี่ ยงและนาผลการตรวจสอบครั้ ง
ก่อนมาใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนการควบคุม
ภายใน
6.3 ควรน าผลการตรวจสอบภายในไปสร้ าง
มาตรการเพื่อควบคุ มภายในครั้ งต่อไปให้รัดกุม
มากยิง่ ขึ้น
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
7. การวางแผนการปฏิบัตงิ านตรวจสอบ
7.1 การวางแผนการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบ
จะต้องวางแผนและกาหนดขอบเขตให้ครอบคลุม
ถึ ง การตรวจสอบด้านบริ ห าร และด้านผลการ
ดาเนินงาน
7.2 หน่ วยตรวจสอบภายในจะต้องส่ งแผนการ
ปฏิ บัติ ง านประจ าปี และปฏิ ทิ น ก าหนดการเข้า
ตรวจให้หน่วยรับตรวจทราบอย่างทัว่ ถึง
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

ตาแหน่งปั จจุบนั
ผูอ้ านวยการ รักษาการ
อื่นๆ
ผูอ้ านวยการ
n = 45
n = 34
n=7
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)
4.58

4.47

4.00

รวม
n = 86
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
4.49

(เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)

4.49

4.47

4.29

4.47

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

4.40

4.44

4.57

4.43

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)

4.49

4.46

4.29

4.46

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

4.56

4.50

4.14

4.50

(เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก
ที่สุด)
ที่สุด)
ที่สุด)

4.42

4.41

4.71

4.44

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)

4.49

4.46

4.43

4.47

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
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ตารางที่ 4.48 (ต่อ)
ตาแหน่งปัจจุบนั
ผูอ้ านวยการ

ประเด็นตามมาตรฐานด้ านการปฏิบัตงิ าน

อื่นๆ

รวม

n = 45

รักษาการ
ผูอ้ านวยการ
n = 34

n=7

n = 86

ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

8. การปฏิบัตงิ านตรวจสอบภาคสนาม
8.1 หน่วยตรวจสอบภายใน จะต้องเข้าตรวจสอบตรง
4.40
4.26
4.14
4.33
ตามปฏิ ทิ นก าหนดการตรวจสอบที่ ส่ งให้ แ ก่ (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
สถานศึกษาทุกครั้ง
4.36
4.44
4.00
4.36
8.2 หน่วยตรวจสอบภายในควรแจ้งขอบข่ายงาน
ตรวจสอบให้แก่หน่วยรับตรวจก่อนการเขา้ ตรวจสอบเพื่อ (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
เตรี ยมความพร้อมสาหรับข้อมูลที่ผตู ้ รวจสอบต้องการ
4.44
4.14
4.42
8.3 ทั้งก่ อ นและหลังการตรวจสอบภาคสนาม 4.44
จะต้องมี การประชุ มปิ ดการตรวจที่ มีผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
ร่ วมด้วยทุกครั้ง
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

4.40
4.38
4.09
4.37
(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

9. รายงานผลการปฏิบัตงิ านตรวจสอบ
9.1 หน่ วยตรวจสอบภายในควรส่ งสาเนารายงานสร
4.42
4.47
4.57
4.45
ผลการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบประจาปี ให้แก่หน่วยรับ (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมากที่สุด) (เห็นด้วยมาก)
ตรวจทราบ
4.40
4.53
4.57
4.47
9.2 ควรให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายในเข้าประชุม
กับผูบ้ ริ หารทุ กครั้ งเพื่ อน าเสนอผลการตรวจสอบ (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)
ที่สุด)
และร่ วมกันหาแนวทางแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

10. การติดตามผลการตรวจสอบ
หน่วยตรวจสอบภายในจะต้องมีการตรวจติดตาม
ผลการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

4.41
4.50
4.57
4.46
(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
4.51

4.29
4.50
(เห็นด้วยมากที่สุด) (เห็นด้วยมากที่สุด) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมากที่สุด)
4.51
4.53
4.29
4.50
(เห็นด้วยมากที่สุด) (เห็นด้วยมากที่สุด) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมากที่สุด)
4.41
4.50
4.57
4.46
(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
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4.53

จากตารางที่ 4.48 ที่ แ สดงค่ า เฉลี่ ย ของระดั บ ความคิ ด เห็ น ในการพั ฒ นา
กระบวนการตรวจสอบภายใน ตามประเด็นมาตรฐานด้านการปฏิ บ ตั ิ งาน จาแนกตามตาแหน่ ง
ปั จจุ บ ัน พบว่ามี ค่ า เฉลี่ ย ในภาพรวม เห็ น ด้วยมาก มี ค่ าเฉลี่ ย 4.42 โดยผูต้ อบแบบสอบถามให้
ค่าเฉลี่ยเรี ยงตามลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ตาแหน่งอื่นๆ มีค่าเฉลี่ย 4.57 ตาแหน่งรักษาการณ์
ผูอ้ านวยการสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ ย 4.50 และตาแหน่ งผูอ้ านวยการสถานศึ กษา มี ค่าเฉลี่ ย 4.41
ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการสถานศึกษา ให้ความเห็นในการ
พัฒนากระบวนการตรวจสอบภายใน ตามประเด็นมาตรฐานด้านการปฏิ บตั ิงาน ให้ค่าเฉลี่ ยเรี ยง
ตามล าดับ จากมากไปน้ อ ย ดัง นี้ การติ ด ตามผลการตรวจสอบ มี ค่ า เฉลี่ ย 4.51 กิ จ กรรมการ
ตรวจสอบภายใน และการวางแผนการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากัน คือ 4.49 รายงาน
สรุ ป ผลการปฏิ บ ัติ ง านตามแผนของหน่ วยตรวจสอบภายใน มี ค่ าเฉลี่ ย 4.46 การวางแผนการ
ตรวจสอบ การเสนอ และอนุ ม ตั ิ แผนการตรวจสอบ มี ค่ าเฉลี่ ย 4.42 รายงานผลการปฏิ บตั ิ งาน
ตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ย 4.41 การปฏิบตั ิงานตรวจสอบภาคสนาม มีค่าเฉลี่ย 4.40 ประเมินความเสี่ ยง
เพื่อวางแผนการตรวจสอบ และนโยบายและแนวทางการปฏิ บตั ิ งาน การประสานงาน มี ค่าเฉลี่ ย
เท่ ากัน คื อ 4.36 และงบประมาณและอัตราก าลังของหน่ วยตรวจสอบภายใน มี ค่ าเฉลี่ ย 4.27
ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ด ารงต าแหน่ ง รั ก ษาการณ์ ผูอ้ านวยการสถานศึ ก ษา ให้
ความเห็ นในการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายใน ตามประเด็นมาตรฐานด้านการปฏิบตั ิงาน
ให้ ค่ า เฉลี่ ย เรี ย งตามล าดับ จากมากไปน้ อ ย ดังนี้ การติ ด ตามผลการตรวจสอบ มี ค่ าเฉลี่ ย 4.53
รายงานผลการปฏิ บ ตั ิ งานตรวจสอบ มี ค่ าเฉลี่ ย 4.50 นโยบายและแนวทางการปฏิ บ ตั ิ ง าน การ
ประสานงาน รายงานสรุ ปผลการปฏิ บ ัติงานตามแผนของหน่ วยตรวจสอบภายใน กิ จกรรมการ
ตรวจสอบภายใน มีค่าเฉลี่ย และการวางแผนการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากัน คือ 4.46
การปฏิ บ ัติ ง านตรวจสอบภาคสนาม มี ค่ า เฉลี่ ย 4.38 งบประมาณและอัต ราก าลัง ของหน่ ว ย
ตรวจสอบภายใน มีค่าเฉลี่ย 4.34 และการประเมินความเสี่ ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ ย
4.30 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ดารงตาแหน่งอื่นๆ ให้ความเห็นในการพัฒนากระบวนการ
ตรวจสอบภายใน ตามประเด็นมาตรฐานด้านการปฏิ บตั ิงาน ให้ค่าเฉลี่ ยเรี ยงตามลาดับจากมากไป
น้อย ดังนี้ รายงานผลการปฏิ บ ตั ิงานตรวจสอบและ นโยบายและแนวทางการปฏิ บตั ิงาน การ
ประสานงาน มีค่าเฉลี่ ยเท่ากัน คือ 4.57 การวางแผนการตรวจสอบ การเสนอ และอนุ มตั ิแผนการ
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ตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ย 4.52 การประเมินความเสี่ ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ และการวางแผนการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.43 รายงานสรุ ปผลการปฏิบตั ิงานตามแผนของหน่วย
ตรวจสอบภายใน กิ จกรรมการตรวจสอบภายใน มี ค่าเฉลี่ ย และการติ ดตามผลการตรวจสอบ มี
ค่าเฉลี่ ยเท่ากัน คื อ 4.29 งบประมาณและอัตรากาลังของหน่ วยตรวจสอบภายใน มี ค่าเฉลี่ ย 4.24
และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภาคสนาม มีค่าเฉลี่ย 4.09 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.49 แสดงค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นในการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายใน
เพิ่มเติมจากเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในภาครัฐ จาแนกตามตาแหน่งงาน
ปัจจุบนั

ประเด็นเพิม่ เติม

ตาแหน่งปั จจุบนั
ผูอ้ านวยการ รักษาการ
อื่นๆ
ผูอ้ านวยการ
n = 45
n = 34
n=7
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)
4.58
4.62
4.43

รวม
n = 86
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
4.58

1. การปฏิ บัติงานตรวจสอบภายในควรใช้การ
ตรวจสอบแบบกัลยาณมิตร แทนการตรวจสอบ (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก
ที่สุด)
ที่สุด)
ที่สุด)
แบบจับผิด
2. การใช้เครื อ ข่ ายช่ ว ยตรวจสอบภายใน ควร
4.58
4.56
4.57
4.57
(เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก
จัดทาในลักษณะ “เพื่อนช่วยเพื่อน”
ที่สุด)

ที่สุด)

ที่สุด)

ที่สุด)

3. ผู ้ต รวจสอบภายในจะต้อ งเป็ นผู ้ถ่ า ยทอด
4.49
4.53
4.29
4.49
ความรู ้ดา้ นการตรวจสอบภายในแก่เครื อข่ายช่วย (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)
ตรวจสอบภายในให้ มี ค วามเชี่ ย วชาญในการ
ตรวจสอบ
4. ผูต้ รวจสอบภายในจะต้อ งเป็ นผูป้ ฏิ บัติ ง าน
4.33
4.47
4.29
4.38
ตรวจสอบด้วยตนเองในเรื่ องที่ มีความซับซ้อน (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
หรื อเป็ นงานที่อาจก่อให้เกิ ดการทุจริ ต แทนการ
ใช้เครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายใน
5. หน่ ว ยตรวจสอบภายในควรจั ด อบรมให้
4.62
4.29
4.00
4.44
ความรู ้ ในรู ปแบบของการอภิ ปรายแลกเปลี่ ยน (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)
ประสบการณ์ ให้ แ ก่ เครื อ ข่ า ยช่ วยตรวจสอบ
ภายในแทนการบรรยาย
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ตารางที่ 4.49 (ต่อ)
ตาแหน่งปั จจุบนั
ผูอ้ านวยการ รักษาการ
อื่นๆ
ผูอ้ านวยการ
ประเด็นเพิม่ เติม
n = 45
n = 34
n=7
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)
6. หน่ ว ยรั บ ตรวจควรมี ก ารประเมิ น ผลการ
4.42
4.38
4.29
ปฏิบตั ิงานของตนเอง เพื่อเปรี ยบเทียบกับผลการ (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
ตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน
7. หน่วยตรวจสอบภายในควรได้รับการประเมิน
4.44
4.24
4.29
ความพึ ง พอใจจากหน่ ว ยรั บ ตรวจเพื่ อ ใช้เป็ น (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
แนวทางในการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานและสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั หน่วยรับตรวจ
8. ผู ้ ต รวจสอบ ภายใน ควรติ ดตามผลการ
4.22
4.09
4.43
ตรวจสอบ ซ้ าห ลั ง จากการตรวจสอบ จาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
เครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายใน
9. สถานศึ กษาจะต้องได้รับ การตรวจสอบจาก
4.00
4.15
4.57
เครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายในอย่างน้อยปี ละ 2 (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก
ที่สุด)
ครั้ง และได้รับการติดตามผลการตรวจสอบจาก
หน่วยตรวจสอบอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
10. ผูต้ รวจสอบต้องแจ้งปฏิทินการเข้าตรวจสอบ
4.22
4.38
4.29
ให้แก่สถานศึกษาทุกครั้งก่อนการเข้าตรวจสอบ (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
11. หน่ วยรั บ ตรวจควรได้รับ การแจ้งล่ วงหน้า
4.16
4.56
4.71
(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก
ก่อนการเข้าตรวจสอบอย่างน้อย 1 สัปดาห์
ที่สุด)

รวม
n = 86
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
4.40
(เห็นด้วยมาก)

4.35
(เห็นด้วยมาก)

4.19
(เห็นด้วยมาก)

4.10
(เห็นด้วยมาก)

4.29
(เห็นด้วยมาก)

4.36
(เห็นด้วยมาก)

ที่สุด)

12. หน่ ว ยรั บ ตรวจควรได้รั บ รายงานผลการ
4.47
4.41
4.43
4.44
ตรวจสอบภายในเชิ ง ลึ ก รอบด้านและระบุ ข ้อ (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
ปฏิบตั ิที่ไม่ถูกต้อง
ค่าเฉลี่ย
4.39
4.42
4.37
4.40
(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
(แปลผล)
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จากตารางที่ 4.49 ที่ แ สดงค่ า เฉลี่ ย ของระดั บ ความคิ ด เห็ น ในการพั ฒ นา
กระบวนการตรวจสอบภายในเพิ่มเติมจากเกณฑ์การประกันคุ ณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
จาแนกตาแหน่ งงานปั จจุบนั พบว่า มีค่าเฉลี่ยในภาพรวม เห็ นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ ย 4.40 โดยผูต้ อบ
แบบสอบถามให้ค่าเฉลี่ยเรี ยงตามลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ตาแหน่งรักษาการณ์ผอู ้ านวยการ
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ ย 4.42 ผูอ้ านวยการสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ ย 4.39 และตาแหน่ งอื่นๆ มีค่าเฉลี่ ย
4.37 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ดารงตาแหน่ งผูอ้ านวยการสถานศึกษา ให้ความคิดเห็นใน
การพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในที่นอกเหนื อจากเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ ให้ค่ าเฉลี่ ยเรี ยงตามล าดับ จากมากไปน้อย ดังนี้ หน่ วยตรวจสอบภายในควรจัด
อบรมให้ความรู ้ ในรู ปแบบของการอภิ ปรายแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ เพื่อให้เกิ ดการมี ส่ วนร่ วม
และเรี ย นรู ้ วิธี ก ารแก้ไ ขปั ญ หาในการปฏิ บ ัติ ง านร่ ว มกัน ให้ แ ก่ เครื อ ข่ ายช่ ว ยตรวจสอบภายใน
มากกว่าการบรรยาย มี ค่าเฉลี่ ย 4.62 การปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบภายในควรใช้ก ารตรวจสอบแบบ
กัลยาณมิตร แทนการตรวจสอบแบบจับผิด และการใช้เครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายใน ควรจัดทาใน
ลัก ษณะ“เพื่ อ นช่ วยเพื่ อ น” มากกว่า การเข้าตรวจสอบเพื่ อ ไม่ ใ ห้ เกิ ด การระแวงไม่ อ ยากให้ เข้า
ตรวจสอบ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากัน คื อ 4.58 หน่ วยตรวจสอบภายในจะต้องแจ้งแนวทางการตรวจสอบ
ให้ แก่ ก ลุ่ ม งานและสถานศึ ก ษาทราบทุ ก ครั้ งก่ อนการเข้าตรวจสอบ มี ค่ าเฉลี่ ย 4.53 นอกจากผู้
ตรวจสอบภายในจะต้องมีความเชี่ ยวชาญในการตรวจสอบแล้ว ผูต้ รวจสอบภายในจะต้องเป็ นผู้
ถ่ายทอดความรู ้ดา้ นการตรวจสอบภายในแก่เครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายในให้มีความเชี่ยวชาญด้วย
เพื่อเครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายในจะสามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปให้คาปรึ กษา หรื อเป็ นพี่เลี้ ยงแก่
หน่วยรับตรวจใกล้เคียงได้ มีค่าเฉลี่ย 4.49 หน่วยรับตรวจควรได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายใน
เชิ งลึกที่รอบด้าน มีสาระสาคัญ อีกทั้งควรระบุถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิที่ไม่ถูกต้อง
โดยอ้างกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย มีค่าเฉลี่ย 4.47 หน่วยรับตรวจควรมีการประเมินความพึงพอใจ
ในการปฏิบตั ิงานของหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในใช้เป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุ งแก้ไขการปฏิ บตั ิงานและสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั หน่วยรับตรวจ มีค่าเฉลี่ ย 4.44 ก่อน
การเข้ารับการตรวจสอบภายใน หน่วยรับตรวจควรมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเองก่อน
เพื่อเปรี ยบเที ยบกับผลการตรวจสอบจากหน่ วยตรวจสอบภายใน มี ค่าเฉลี่ ย 4.42 รายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานของหน่ วยรับตรวจ ผูต้ รวจสอบภายในควรใช้เป็ นข้อมูลในการประเมินความเสี่ ยงและ
วางแผนการตรวจสอบ และ ผูต้ รวจสอบภายในจะต้องเป็ นผูป้ ฏิ บตั ิงานตรวจสอบด้วยตนเองใน
เรื่ องที่มีความซับซ้อน หรื อเป็ นงานที่อาจก่อให้เกิ ดการทุจริ ต แทนการใช้เครื อข่ายช่ วยตรวจสอบ
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ภายในเข้าตรวจสอบ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากันคื อ 4.47 เมื่อมีการตรวจสอบจากเครื อข่ายช่ วยตรวจสอบ
ภายในแล้ว ผูต้ รวจสอบภายในจะต้องติดตามผลการตรวจสอบซ้ าอีกครั้งหนึ่ ง มีค่าเฉลี่ย และผูต้ รวจ
สอบต้องแจ้งปฏิ ทินการเข้าตรวจสอบให้แก่สถานศึกษาทุ กครั้งก่อนการเข้าตรวจสอบ มี ค่าเฉลี่ ย
เท่ ากัน คื อ 4.22 หน่ วยรั บ ตรวจควรได้รับ การแจ้งล่ วงหน้า ก่ อ นการเข้า ตรวจสอบอย่า งน้ อย 1
สัป ดาห์ พร้ อมรายละเอีย ดของเอกสารที่ จะต้องจัดเตรี ยมในการตรวจสอบมี ค่าเฉลี่ ย 4.16 และ
สถานศึ กษาจะต้องได้รับการตรวจสอบจากเครื อข่ายช่ วยตรวจสอบภายในอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ ง
และได้รับการติดตามผลการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบอย่างน้อยปี ละหนึ่ งครั้ง มีค่าเฉลี่ย 4.00
ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ดารงตาแหน่งรักษาการณ์ผอู้ านวยการสถานศึกษา ให้ความ
คิดเห็ นในการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในที่นอกเหนื อจากเกณฑ์การประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐ ให้ค่าเฉลี่ยเรี ยงตามลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ การปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
ภายในควรใช้การตรวจสอบแบบกัลยาณมิตร แทนการตรวจสอบแบบจับผิด และรายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานของหน่ วยรับตรวจ ผูต้ รวจสอบภายในควรใช้เป็ นข้อมูลในการประเมินความเสี่ ยงและ
วางแผนการตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากันคือ 4.62 หน่ วยตรวจสอบภายในจะต้องแจ้งแนวทางการ
ตรวจสอบให้แก่กลุ่มงานและสถานศึกษาทราบทุกครั้งก่อนการเข้าตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ย 4.59 การ
ใช้ เครื อ ข่ า ยช่ ว ยตรวจสอบภายใน ควรจัด ท าในลัก ษณะ “เพื่ อ นช่ ว ยเพื่ อ น” มากกว่า การเข้า
ตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกิดการระแวงไม่อยากให้เข้าตรวจสอบ และหน่ วยรับตรวจควรได้รับการแจ้ง
ล่ ว งหน้ า ก่ อ นการเข้า ตรวจสอบอย่า งน้ อ ย 1 สั ป ดาห์ พร้ อ มรายละเอี ย ดของเอกสารที่ จ ะต้อ ง
จัดเตรี ยมในการตรวจสอบมี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากัน คื อ 4.56 นอกจากผูต้ รวจสอบภายในจะต้องมีความ
เชี่ ยวชาญในการตรวจสอบแล้วผูต้ รวจสอบภายในจะต้องเป็ นผูถ้ ่ายทอดความรู ้ ดา้ นการตรวจสอบ
ภายในแก่เครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายในให้มีความเชี่ยวชาญด้วย เพื่อเครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายใน
จะสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปให้คาปรึ กษาหรื อเป็ นพี่เลี้ยงแก่หน่วยรับตรวจใกล้เคียงได้ มีค่าเฉลี่ย
4.53 ผูต้ รวจสอบภายในจะต้องเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานตรวจสอบด้วยตนเองในเรื่ องที่มีความซับซ้อน หรื อ
เป็ นงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริ ต แทนการใช้เครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบมีค่าเฉลี่ย
4.47 หน่ วยรับตรวจควรได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในเชิ งลึกที่รอบด้าน มีสาระสาคัญ อีก
ทั้งควรระบุถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการปฏิ บตั ิที่ไม่ถูกต้อง โดยอ้างกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย
มี ค่าเฉลี่ ย 4.41 ก่ อนการเข้ารั บ การตรวจสอบภายใน หน่ วยรั บ ตรวจควรมี การประเมิ นผลการ
ปฏิ บตั ิงานของตนเองก่อน เพื่อเปรี ยบเทียบกับผลการตรวจสอบจากหน่ วยตรวจสอบภายใน และ
ผูต้ รวจสอบต้องแจ้งปฏิ ทินการเข้าตรวจสอบให้แก่ ส ถานศึ ก ษาทุ กครั้ งก่ อนการเข้าตรวจสอบมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.38 หน่วยตรวจสอบภายในควรจัดอบรมให้ความรู ้ในรู ปแบบของการอภิปราย
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แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่ วม และเรี ยนรู ้วธิ ี การแก้ไขปั ญหาในการปฏิบตั ิงาน
ร่ วมกันให้แก่เครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายในมากกว่าการบรรยาย มีค่าเฉลี่ย 4.29 สถานศึกษาจะต้อง
ได้รับการตรวจสอบจากเครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายในอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง และได้รับการติดตาม
ผลการตรวจสอบจากหน่ วยตรวจสอบอย่า งน้ อ ยปี ละหนึ่ งครั้ ง มี ค่ า เฉลี่ ย 4.15 และเมื่ อ มี ก าร
ตรวจสอบจากเครื อ ข่ า ยช่ ว ยตรวจสอบภายในแล้ว ผูต้ รวจสอบภายในจะต้อ งติ ด ตามผลการ
ตรวจสอบซ้ าอีกครั้งหนึ่ง มีค่าเฉลี่ย 4.09 ตามลาดับ
ผู ้ต อบแบบสอบถามที่ ด ารงต าแหน่ ง อื่ น ๆ ให้ ค วามคิ ด เห็ น ในการพั ฒ นา
กระบวนการตรวจสอบภายในที่นอกเหนื อจากเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
ให้ค่าเฉลี่ ยเรี ยงตามลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ หน่ วยรับตรวจควรได้รับการแจ้งล่วงหน้าก่อนการ
เข้าตรวจสอบอย่างน้อย 1 สัปดาห์ พร้อมรายละเอียดของเอกสารที่จะต้องจัดเตรี ยมในการตรวจสอบ
มี ค่ าเฉลี่ ย 4.71 การใช้เครื อข่ ายช่ วยตรวจสอบภายใน ควรจัด ท าในลัก ษณะ “เพื่ อนช่ วยเพื่ อ น”
มากกว่าการเข้าตรวจสอบเพื่ อ ไม่ ให้ เกิ ด การระแวงไม่ อยากให้ เข้าตรวจสอบ รายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานของหน่วยรับตรวจ ผูต้ รวจสอบภายในควรใช้เป็ นข้อมูลในการประเมินความเสี่ ยงและวาง
แผนการตรวจสอบ และสถานศึกษาจะต้องได้รับการตรวจสอบจากเครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายใน
อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง และได้รับการติดตามผลการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบอย่างน้อยปี ละหนึ่ ง
ครั้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.57 การปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในควรใช้การตรวจสอบแบบกัลยาณมิตร
แทนการตรวจสอบแบบจับ ผิ ด เมื่ อ มี ก ารตรวจสอบจากเครื อ ข่ า ยช่ วยตรวจสอบภายในแล้ว ผู ้
ตรวจสอบภายในจะต้องติ ดตามผลการตรวจสอบซ้ าอี กครั้ งหนึ่ ง และหน่ วยรั บ ตรวจควรได้รับ
รายงานผลการตรวจสอบภายในเชิ งลึ กที่รอบด้าน มี สาระส าคัญ อี กทั้งควรระบุ ถึงความผิดปกติ ที่
เกิ ดขึ้ นจากการปฏิ บ ตั ิ ที่ ไม่ถู กต้อง โดยอ้างกฎระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้องด้วย มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากัน คื อ 4.43
นอกจากผูต้ รวจสอบภายในจะต้องมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบแล้ว ผูต้ รวจสอบภายในจะต้อง
เป็ นผูถ้ ่ายทอดความรู ้ดา้ นการตรวจสอบภายในแก่เครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายในให้มีความเชี่ ยวชาญ
ด้วย เพื่อเครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายในจะสามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปให้คาปรึ กษา หรื อเป็ นพี่เลี้ยง
แก่ หน่ วยรั บตรวจใกล้เคี ยงได้ ผูต้ รวจสอบภายในจะต้องเป็ นผูป้ ฏิ บตั ิงานตรวจสอบด้วยตนเองใน
เรื่ องที่มีความซับซ้อน หรื อเป็ นงานที่ อาจก่ อให้เกิ ดการทุ จริ ต แทนการใช้เครื อข่ายช่ วยตรวจสอบ
ภายในเข้าตรวจสอบ ก่อนการเข้ารับการตรวจสอบภายใน หน่ วยรับตรวจควรมีการประเมินผลการ
ปฏิ บตั ิงานของตนเองก่อน เพื่อเปรี ยบเทียบกับผลการตรวจสอบจากหน่ วยตรวจสอบภายใน หน่วย
รับตรวจควรมีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อให้หน่วย
ตรวจสอบภายในใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไขการปฏิบตั ิงานและสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั
หน่ วยรับตรวจ และผูต้ รวจสอบต้องแจ้งปฏิ ทินการเข้าตรวจสอบให้แก่สถานศึกษาทุกครั้งก่อนการ
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เข้าตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากัน คือ 4.29 หน่ วยตรวจสอบภายในจะต้องแจ้งแนวทางการตรวจสอบ
ให้แก่กลุ่มงานและสถานศึกษาทราบทุกครั้งก่อนการเข้าตรวจสอบ และหน่ วยตรวจสอบภายในควร
จัดอบรมให้ความรู ้ ในรู ปแบบของการอภิปรายแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ เพื่อให้เกิ ดการมีส่วนร่ วม
และเรี ยนรู ้วธิ ี การแก้ไขปั ญหาในการปฏิบตั ิงานร่ วมกันให้แก่เครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายในมากกว่า
การบรรยาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.00
ตารางที่ 4.50 แสดงค่าเฉลี่ย ของระดับความคิดเห็นในการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายใน
ตามประเด็นมาตรฐานด้านคุณสมบัติ จาแนกตามประสบการณ์การทางานใน
ตาแหน่งปั จจุบนั
ประเด็นตามมาตรฐานด้ าน
คุณสมบัติ
1. กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
1.1 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ควรแจ้งผ่านเวปไซด์ของสานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา แทนการส่ งป็
นเอกสารให้หน่วยรับตรวจ
1.2 ค านิ ย ามของการตรวจสอบ
ภายใน ควรเพิ่ ม “ผู ้ ต รวจสอบ
ภายใน ต้ อ งเป็ น ผู ้ ป ระเมิ น ผ ล
ท า ง ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ วั ด
ประสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ล และ
ผลสัมฤทธิ์ ของการดาเนิ นงานของ
หน่วยรับตรวจ”
1.3 ค านิ ยามของการตรวจสอบ
ภายในควรเพิ่ม “หน่ วยตรวจสอบ
ภายในต้องสามารถเข้าถึ งเอกสาร
ข้อ มู ล ที่ จ าเป็ นในการตรวจสอบ
ของหน่วยรับตรวจได้”
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

น้อยกว่า 31 ปี
n = 11
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

31-40 ปี
n = 37
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

4.17

4.12

อายุ
41-50 ปี มากกว่า 50 ปี
n = 16
n = 22
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
(แปลผล)
4.23

3.00

รวม
n = 86
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
4.08

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยปาน (เห็นด้วยมาก)
กลาง)

4.38

4.24

4.23

4.00

4.26

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

4.46

4.24

4.50

4.33

4.37

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)

4.34

4.20

4.32

3.78

4.24

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
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ตารางที่ 4.50 (ต่อ)
ประเด็นตามมาตรฐานด้ าน
คุณสมบัติ
2. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ทีเ่ ป็ นอิสระและเทีย่ งธรรม
หน่ ว ยตรวจสอบภายในจะต้อ งมี
ความเป็ นอิ สระในการตรวจสอบ
และรักษามาตรฐานการตรวจสอบ
ที่เสมอภาคกัน
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
3 . ค ว า ม เชี่ ย ว ช า ญ ใน ก า ร
ปฏิบัตงิ านตรวจสอบภายใน
3.1 ผู ้ต รวจสอบภายในจะต้อ งมี
ความรู ้ ค วามเชี่ ยวชาญ ใน การ
ป ฏิ บั ติ ง า น ต ร ว จ ส อ บ ต า ม
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
และต้องเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาในเรื่ อง
นโยบายการบริ ห ารของผูบ้ ริ ห าร
ของสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ด้วย
3.2 หน่ ว ยตรวจสอบภายในควร
ตรวจสอบให้ครบทุกประเภทของ
การตรวจสอบ เพื่อลดข้อผิดพลาด
และป้ องกันการทุกจริ ตของหน่ วย
รับตรวจ
3.3 ผู ้ต รวจสอบภายในจะต้อ ง
เป็ นผูท้ ี่ ศึกษากฎหมาย กฎระเบี ยบ
ในการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
ผูป้ ฏิ บตั ิงานให้ปฏิ บตั ิงานได้อย่าง
ถูกต้อง

น้อยกว่า 31 ปี
n = 11
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

31-40 ปี
n = 37
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

4.42

4.50

อายุ
41-50 ปี มากกว่า 50 ปี
n = 16
n = 22
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
(แปลผล)

4.41

4.00

รวม
n = 86
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

4.42

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)

4.42

4.50

(เห็นด้วยมาก)

(เห็นด้วยมากที่สุด)

4.54

4.53

4.41

4.00

4.42

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

4.18

3.33

4.36

(เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยปาน (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)
ที่สุด)
กลาง)

4.50

4.41

4.27

4.38

4.36

(เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)

4.54

4.56

4.59

4.33

4.55

(เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก
ที่สุด)
ที่สุด)
ที่สุด)
ที่สุด)
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ตารางที่ 4.50 (ต่อ)
อายุ
41-50 ปี มากกว่า 50 ปี
n = 16
n = 22
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
(แปลผล)
4.59
4.33

น้อยกว่า 31 ปี 31-40 ปี
รวม
n = 11
n = 37
n = 86
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)
3.4 การให้คาแนะนาปรึ กษา ควร
4.54
4.56
4.55
ใ ช้ ภ า ษ า พู ด เขี ย น แ ล ะ สื่ อ (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก
ที่สุด)
ที่สุด)
ที่สุด)
ที่สุด)
ความหมายให้ชดั เจน เข้าใจง่าย
3.5 ผูต้ รวจสอบภายในจะต้องแจ้งจุ ด
4.50
4.74
4.50
4.17
4.57
เสี่ ยงและเป็ นผูห้ าแนวทางการควบคุม (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก
ที่สุด)
ที่สุด)
ที่สุด)
ที่สุด)
ความเสี่ ยงร่ วมกับหน่วยรับตรวจ
ค่าเฉลี่ยรวม
4.51
4.58
4.38
4.01
4.46
(เห็นด้วยมากที่สุด) (เห็นด้วยมากที่สุด) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
(แปลผล)
ประเด็นตามมาตรฐานด้ าน
คุณสมบัติ

4. ความระมัดระวังรอบคอบในการ
ปฏิบัตงิ านตรวจสอบภายใน
4.1 ควรมีการประชุมปิ ดการตรวจ
4.58
เพื่ อ แ จ้ ง เรื่ อ งที่ ต รวจ พ บ แ ล ะ (เห็นด้วยมาก
ข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจทุก
ที่สุด)
ค รั้ งก่ อ น อ อ ก รายงาน ผ ล การ
ตรวจสอบ
4.2 หน่ วยรับตรวจต้องลงลายมื อชื่ อ
4.38
ในกระดาษท าการของผูต้ รวจสอบ (เห็นด้วยมาก)
ภายในทุกครั้งเพื่อยืนยันความถูกต้อง
และความเชื่อถือได้ของข้อมูล
ค่าเฉลี่ย
4.48
(แปลผล)
(เห็นด้วยมาก)
5. การพัฒนาความรู้ ในวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายในอย่ างต่ อเนื่อง
5.1 คุ ณ ส ม บั ติ ห นึ่ ง ข อ ง ผู ้
4.38
ตรวจสอบภายใน คื อ จะต้ อ งมี (เห็นด้วยมาก)
ค ว า ม ร อ บ รู ้ ใ น เรื่ อ ง ร ะ บ บ
ส าร ส น เท ศ เท ค โน โล ยี เพื่ อ
นามาใช้ในการปฏิบตั ิงาน

4.41

4.32

4.50

4.44

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)

4.29

4.59

4.67

4.42

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)
ที่สุด)

4.35

4.46

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

4.50

4.45

4.59

4.43

(เห็นด้วยมากที่สุด) (เห็นด้วยมาก)

4.33

4.44

(เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)
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ตารางที่ 4.50 (ต่อ)
ประเด็นตามมาตรฐานด้ าน
คุณสมบัติ

น้อยกว่า 31 ปี
n = 11
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

31-40 ปี
n = 37
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

อายุ
41-50 ปี มากกว่า 50 ปี
n = 16
n = 22
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
(แปลผล)

รวม
n = 86
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

5.2 ผู ้ต รวจสอบภายในจะต้อ ง
4.67
4.29
4.36
3.33
4.16
พั ฒ น า ค ว า ม รู ้ ใ น ด้ า น (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยปาน (เห็นด้วยมาก)
ภาษาต่างประเทศเพื่อให้ทนั ต่อการ
ที่สุด)
กลาง)
เปิ ดประชาคมอาเซียน
ค่าเฉลี่ย
4.53
4.40
4.41
3.83
4.30
(เห็นด้วยมากที่สุด) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
(แปลผล)
6. การประเมิน ผลการปฏิ บั ติงาน
ตรวจสอบภายใน
นอกจากหน่วยตรวจสอบภายใน
4.46
4.29
4.27
4.33
4.34
มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
ของตน เองแล้ ว ต้ อ งได้ รั บ การ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านจาก
ภายน อกห น่ วยงาน ห รื อ น อ ก
องค์กร

ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

4.46

4.29

4.27

4.33

4.34

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

4.46

4.39

4.38

4.09

4.37

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

จากตารางที่ 4.50 ที่ แ สดงค่ า เฉลี่ ย ของระดั บ ความคิ ด เห็ น ในการพั ฒ นา
กระบวนการตรวจสอบภายใน ตามประเด็นมาตรฐานด้านคุณสมบัติ จาแนกตามประสบการณ์การ
ทางานในตาแหน่ งปั จจุ บนั พบว่ามี ค่าเฉลี่ ยในภาพรวม เห็ นด้วยมาก มี ค่าเฉลี่ ย 4.37 โดยผูต้ อบ
แบบสอบถามให้ค่าเฉลี่ยเรี ยงตามลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ อายุการทางานในตาแหน่งปั จจุบนั
น้อยกว่า 6 ปี มีค่าเฉลี่ย 4.46 อายุการทางานในตาแหน่งปั จจุบนั 6 – 15 ปี มีค่าเฉลี่ย 4.39 อายุการ
ทางานในตาแหน่งปั จจุบนั 16 -25 ปี มีค่าเฉลี่ย 4.38 และอายุการทางานในตาแหน่งปั จจุบนั มากกว่า
25 ปี มีค่าเฉลี่ย 4.09 ตามลาดับ
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ผูต้ อบแบบสอบถามที่อายุการทางานในตาแหน่งปั จุบนั น้อยกว่า 6 ปี ให้ความเห็น
ในการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายใน ตามประเด็นมาตรฐานด้านคุณสมบัติ ให้ค่าเฉลี่ยเรี ยง
ตามลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ การพัฒนาความรู ้ ในวิชาชี พการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่ อง มี
ค่าเฉลี่ ย 4.53 ความเชี่ ยวชาญในการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบภายใน มี ค่าเฉลี่ ย 4.51 ความระมัดระวัง
รอบคอบในการปฏิ บ ัติ ง านตรวจสอบภายใน มี ค่ า เฉลี่ ย 4.48 การประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง าน
ตรวจสอบภายในใน มีค่าเฉลี่ย 4.46 การปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในที่เป็ นอิสระและเที่ยงธรรม มี
ค่าเฉลี่ย 4.42 และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน มีค่าเฉลี่ย 4.34 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่อายุการทางานในตาแหน่งปั จุบนั 6 – 15 ปี ให้ความเห็นใน
การพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายใน ตามประเด็นมาตรฐานด้านคุ ณสมบัติ ให้ค่าเฉลี่ ยเรี ยง
ตามล าดับ จากมากไปน้อย ดังนี้ ความเชี่ ย วชาญในการปฏิ บ ัติง านตรวจสอบภายใน มี ค่ าเฉลี่ ย
4.58 การปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในที่เป็ นอิสระและเที่ยงธรรม มีค่าเฉลี่ย 4.50 การพัฒนาความรู ้
ในวิชาชี พการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่ อง มี ค่าเฉลี่ ย 4.40 ความระมัดระวังรอบคอบในการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน มีค่าเฉลี่ย 4.35 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในใน มี
ค่าเฉลี่ย 4.29 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน มีค่าเฉลี่ย 4.20
ผูต้ อบแบบสอบถามที่อายุการทางานในตาแหน่งปั จุบนั 16 – 25 ปี ให้ความเห็นใน
การพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายใน ตามประเด็นมาตรฐานด้านคุ ณสมบัติ ให้ค่าเฉลี่ ยเรี ยง
ตามล าดับ จากมากไปน้อย ดังนี้ ความระมัดระวังรอบคอบในการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบภายใน
มีค่าเฉลี่ย 4.46 การปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในที่เป็ นอิสระและเที่ยงธรรม และการพัฒนาความรู ้
ในวิช าชี พ การตรวจสอบภายในอย่างต่ อเนื่ อง มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากันคื อ 4.41 ความเชี่ ย วชาญในการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน มีค่าเฉลี่ย 4.38 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน มีค่าเฉลี่ย 4.32 และการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในใน มีค่าเฉลี่ย 4.27 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่อายุการทางานในตาแหน่งปั จุบนั มากกว่า 25 ปี ให้ความเห็น
ในการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายใน ตามประเด็นมาตรฐานด้านคุณสมบัติ ให้ค่าเฉลี่ยเรี ยง
ตามล าดับ จากมากไปน้อย ดังนี้ ความระมัดระวังรอบคอบในการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบภายใน
มี ค่ า เฉลี่ ย 4.59 การพัฒ นาความรู ้ ใ นวิ ช าชี พ การตรวจสอบภายในอย่า งต่ อ เนื่ อ ง และการ
ประเมิ นผลการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบภายในใน มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากัน คื อ 4.33 ความเชี่ ยวชาญในการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน มีค่าเฉลี่ย 4.01 การปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในที่เป็ นอิสระและเที่ยง
ธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.00 และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน มีค่าเฉลี่ย 3.00 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.51 แสดงค่าเฉลี่ย ของระดับความคิดเห็นในการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายใน
ตามประเด็นมาตรฐานด้านการปฏิบตั ิงาน จาแนกตามประสบการณ์การทางานใน
ตาแหน่งปั จจุบนั
ประเด็นตามมาตรฐานด้ านการ
ปฏิบัตงิ าน
1. การวางแผนการตรวจสอบ การ
เส น อ แ ล ะ อ นุ มั ติ แ ผ น ก า ร
ตรวจสอบ
1.1 หน่ วยรับตรวจ และผูบ้ ริ หาร
ควรมี การวางแผนการตรวจสอบ
ภายในร่ ว มกัน เพื่ อ ให้ เกิ ด ความ
เข้ า ใจและการยอมรั บ ผ ลการ
ตรวจสอบ
1.2 แ ผ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
ตรวจสอบจะต้องครอบคลุมถึงการ
ตรวจสอบด้านการบริ หารและผล
การดาเนินงาน
1.3 ห น่ วยตรวจสอบ ภายใน
จะต้องแจ้งแนวทางการตรวจสอบ
ให้แก่หน่ วยรับตรวจทราบทุกครั้ง
ก่อนการเข้าตรวจสอบ
1.4 หน่วยรับตรวจควรได้รับการ
ติ ด ตามผลการป ฏิ บั ติ ง านตาม
ข้อ เสนอแนะจากการตรวจสอบ
ภายใน
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

น้อยกว่า 6 ปี
n = 24
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

อายุการทางานในตาแหน่งปัจจุบนั
6-15 ปี
16-25 ปี มากกว่า 25 ปี
รวม
n = 34
n = 22
n=6
n = 86
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล) (แปลผล)

4.33

4.53

4.41

4.17

4.42

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)

4.46

4.41

4.36

4.50

4.42

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)

4.75

4.53

4.23

4.50

4.51

(เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก
ที่สุด)
ที่สุด)
ที่สุด)
ที่สุด)

4.38

4.50

4.09

4.00

4.33

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)

4.39

4.48

4.29

4.22

4.39

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

134

ตารางที่ 4.51 (ต่อ)
ประเด็นตามมาตรฐานด้ านการ
ปฏิบัตงิ าน
2.การประเมิน ความเสี่ ย งเพื่ อวาง
แผนการตรวจสอบ
2.1 ห น่ วยรั บ ตรวจควรมี ก าร
ป ร ะ เมิ น ค ว า ม เสี่ ย ง ภ า ย ใ น
ห น่ ว ย ง า น เพื่ อ ร อ ง รั บ ก า ร
ตรวจสอบภายใน
2.2 รายงานผลการตรวจสอบซึ่ ง
ประกอบด้ว ย ผลการปฏิ บัติ ง าน
ม า ต ร ก า ร ค ว บ คุ ม แ ล ะ
ข้ อ เส น อ แ น ะ ที่ จ ะ ท าให้ ก าร
ปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยรั บ ตรวจมี
ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
2.3 หน่วยรับตรวจควรนาผลจาก
การตรวจสอบภายในไปสร้ า ง
มาตรการในการควบคุมภายในเพื่อ
ป้ องกันความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นใหม่
2.4 หน่ ว ยรั บ ตรวจควรมี ส่ วน
ร่ วมในการกาหนดระดับความเสี่ ยง
ที่ยอมรับได้
2.5 ผู ้ต รวจสอบภายในควรใช้
รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของ
หน่ วยรั บ ตรวจ เป็ นข้อ มูล ในการ
ป ร ะ เมิ น ค ว าม เสี่ ย ง แ ล ะ ว าง
แผนการตรวจสอบ
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

น้อยกว่า 6 ปี
n = 24
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

อายุการทางานในตาแหน่งปัจจุบนั
6-15 ปี
16-25 ปี มากกว่า 25 ปี
รวม
n = 34
n = 22
n=6
n = 86
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล) (แปลผล)

4.42

4.35

4.45

4.33

4.40

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

4.50

4.24

4.41

4.17

4.35

(เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)

4.08

4.47

4.18

3.83

4.24

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

4.21

4.41

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

4.75

4.41

4.50

4.50

4.38

(เห็นด้วยมากที่สุด) (เห็นด้วยมากที่สุด) (เห็นด้วยมาก)

4.45

3.67

4.47

(เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)

4.30

4.37

4.39

4.21

4.34

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
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ตารางที่ 4.51 (ต่อ)
ประเด็นตามมาตรฐานด้ านการ
ปฏิบัตงิ าน
3. งบประมาณและอัตรากาลังของ
หน่ วยตรวจสอบภายใน
3.1 หน่ วยตรวจสอบภายในควร
แต่ ง ตั้ง คณะท างานเครื อ ข่ ายช่ ว ย
ตรวจสอบภายในที่ มีตวั แทนกลุ่ม
บริ ห ารงานการเงิ น และสิ น ทรั พ ย์
กลุ่ ม น โยบ าย แ ล ะแ ผ น แ ล ะ
ศึ กษานิ เทศก์ร่วมเป็ นคณะทางาน
อยูด่ ว้ ยทุกเครื อข่าย
3.2 หน่ วยตรวจสอบภายในควร
จัด ทาคู่มือให้สถานศึ กษารายงาน
ผลการปฏิ บั ติ ง านให้ แ ก่ ห น่ วย
ตรวจสอบภายในทราบทุ ก ภาค
การศึกษา
3.3 หน่ วยตรวจสอบภายในควรมี
ก าร จั ด ก าร จั ด ฝึ ก อ บ ร ม แ น ว
ทางการตรวจสอบให้ แก่ ผูบ้ ริ หาร
สถานศึ ก ษาและผู ้ป ฏิ บั ติ ง าน ที่
เกี่ยวข้อง
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
4. น โย บ ายแ ล ะ แ น ว ท างก าร
ปฏิบัตงิ าน การประสานงาน
4.1 แผนการตรวจสอบภายใน
ควรมี ก ารก าหนดช่ ว งเวลาการ
ตรวจสอบให้เหมาะสมกับ หน่ ว ย
รับตรวจ

น้อยกว่า 6 ปี
n = 24
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

อายุการทางานในตาแหน่งปัจจุบนั
6-15 ปี
16-25 ปี มากกว่า 25 ปี
รวม
n = 34
n = 22
n=6
n = 86
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล) (แปลผล)

3.96

4.32

4.14

3.50

4.12

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

4.29

4.26

4.32

4.33

4.29

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

4.08

4.76

4.55

4.17

4.48

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)
ที่สุด)

4.11

4.45

4.34

4.00

4.30

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

4.46

4.56

4.27

4.00

4.42

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)
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ตารางที่ 4.51 (ต่อ)
น้อยกว่า 6 ปี
n = 24
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
4.2 หน่ วยตรวจสอบภายในควรมี
4.25
การตรวจสอบภาคสนามร่ ว มกั บ (เห็นด้วยมาก)
หน่วยงานอื่น
ค่าเฉลี่ย
4.36
(เห็นด้วยมาก)
(แปลผล)
5. รายงานสรุ ปผลการปฏิ บั ติงาน
ตามแผนของหน่ วยตรวจสอบ
ภายใน
4.33
5.1 หน่ ว ยตรวจสอบภายในควร (เห็นด้วยมาก)
แจ้ง ผลการตรวจสอบ ข้อ สั ง เกต
และข้อ เสนอแนะเป็ นลายลักษณ์
อัก ษรให้แ ก่ ห น่ วยรั บ ตรวจทราบ
ทุกครั้ง
5.2 รู ป แบบของรายงานผลการ
4.58
ตรวจสอบควรเป็ นข้อความที่เข้าใจ (เห็นด้วยมาก
ที่สุด)
ง่าย ชัดเจน รัดกุม และนาไปปฏิบตั ิ
ได้
5.3 ควรมีการนา Intranet เข้ามาใช้ใน
4.50
การรายงานผลการตรวจสอบและ (เห็นด้วยมาก
ที่สุด)
ประชาสั มพันธ์ ระเบี ยบ กฎหมาย
คาสัง่ ต่างๆ
5.4 รายงาน ผลการตรวจสอบ
4.29
ภายในควรมี ผ ลการประเมิ น ผล (เห็นด้วยมาก)
ค ว าม คุ ้ ม ค่ า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ
ประสิ ทธิ ผล และผลลัพธ์ จากการ
ปฏิบตั ิงานของหน่วยรับตรวจ
ค่าเฉลี่ย
4.43
(เห็นด้วยมาก)
(แปลผล)
ประเด็นตามมาตรฐานด้ านการ
ปฏิบัตงิ าน

อายุการทางานในตาแหน่งปัจจุบนั
6-15 ปี
16-25 ปี มากกว่า 25 ปี
รวม
n = 34
n = 22
n=6
n = 86
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล) (แปลผล)
4.41
4.55
4.50
4.41
(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมากที่สุด) (เห็นด้วยมากที่สุด) (เห็นด้วยมาก)

4.49

4.41

4.25

4.42

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

4.41

4.41

4.67

4.41

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)

4.68

4.05

4.33

4.47

(เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)

4.41

4.55

4.17

4.45

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)

4.62

4.41

4.50

4.47

(เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)
ที่สุด)

4.53
(เห็นด้วยมากที่สุด)
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4.36

4.42

4.45

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

ตารางที่ 4.51 (ต่อ)
ประเด็นตามมาตรฐานด้ านการ
ปฏิบัตงิ าน
6. กิจกรรมการตรวจสอบภายใน
6.1 การตรวจสอบภายในถือเป็ น
การตรวจสอบการปฏิ บัติงานของ
ห น่ ว ย รั บ ต ร ว จ เพื่ อ เป็ น ก าร
ต ร ว จ ส อ บ ก ลั่ น ก ร อ ง ก า ร
ปฏิ บัติ งานภายในให้ ถูก ต้องก่ อ น
การถู ก ตรวจสอบจากหน่ ว ยงาน
ภายนอก
6.2 การวางแผน การควบ คุ ม
ภายในจต้อ งมี การประเมิ น ความ
เสี่ ยงและนาผลการตรวจสอบครั้ ง
ก่ อ น เป็ น แ น วท างใน ก ารวาง
แผนการควบคุมภายใน
6.3 ควรน าผลการตรวจสอบ
ภายใน ไป สร้ า งมาตรการเพื่ อ
ควบคุมภายในครั้งต่อไปให้รัดกุม
มากยิง่ ขึ้น
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
7. การวางแผนการปฏิ บั ติ ง าน
ตรวจสอบ
7.1 การวางแผนการปฏิ บัติ ง าน
ตรวจสอบจะต้ อ งวางแผนและ
กาหนดขอบเขตให้ค รอบคลุ ม ถึ ง
การตรวจสอบด้ านบริ ห าร และ
ด้านผลการดาเนินงาน

น้อยกว่า 6 ปี
n = 24
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

อายุการทางานในตาแหน่งปัจจุบนั
6-15 ปี
16-25 ปี มากกว่า 25 ปี
รวม
n = 34
n = 22
n=6
n = 86
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล) (แปลผล)

4.25

4.71

4.45

4.33

4.49

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)

4.63

4.41

4.55

3.83

4.47

(เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)
ที่สุด)

4.63

4.29

4.55

4.00

4.43

(เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)
ที่สุด)

4.50
(เห็นด้วยมากที่สุด)

4.47

4.52

4.05

4.46

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

4.79

4.50

4.23

4.33

4.50

(เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก
ที่สุด)
ที่สุด)
ที่สุด)
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ตารางที่ 4.51 (ต่อ)
น้อยกว่า 6 ปี
n = 24
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
7.2 หน่ วยตรวจสอบภายในจะต้อง
4.58
ส่ งแผนการปฏิ บัติงานประจาปี และ (เห็นด้วยมาก
ที่สุด)
ปฏิ ทินกาหนดการเข้าตรวจให้หน่วย
รับตรวจทราบ
ค่าเฉลี่ย
4.69
(เห็
น
ด้
ว
ยมากที่สุด)
(แปลผล)
8. ก ารป ฏิ บั ติ งาน ต รว จส อ บ
ภาคสนาม
4.42
8.1 ห น่ วยตรวจสอบ ภายใน (เห็นด้วยมาก)
จะต้ อ งเข้ า ตรวจสอบ ตรงตาม
ปฏิ ทินกาหนดการตรวจสอบที่ ส่ง
ให้แก่สถานศึกษาทุกครั้ง
8.2 หน่ วยตรวจสอบภายในควรแจ้ง
4.38
ขอบข่ ายงานตรวจสอบให้แก่ หน่ วย (เห็นด้วยมาก)
รั บตรวจก่ อนการเข้าตรวจสอบเพื่ อ
เตรี ยมความพร้ อมสาหรับข้อมูลที่ ผู ้
ตรวจสอบต้องการ
8.3 ทั้งก่อนและหลังการตรวจสอบ 4.46
ภาคสนามจะต้อ งมี การประชุ ม ปิ ด (เห็นด้วยมาก)
การตรวจที่ มี ผูท้ ี่ เกี่ ย วข้อ งร่ ว มด้ว ย
ทุกครั้ง
ค่าเฉลี่ย
4.42
(เห็นด้วยมาก)
(แปลผล)
ประเด็นตามมาตรฐานด้ านการ
ปฏิบัตงิ าน

อายุการทางานในตาแหน่งปัจจุบนั
6-15 ปี
16-25 ปี มากกว่า 25 ปี
รวม
n = 34
n = 22
n=6
n = 86
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล) (แปลผล)
4.53
4.27
4.00
4.44
(เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)

4.52
(เห็นด้วยมากที่สุด)

4.26

4.25

4.17

4.47

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

4.32

4.33

4.33

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

4.38

4.36

4.17

4.36

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

4.50

4.32

4.17

4.42

(เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)

4.38

4.33

4.22

4.37

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
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ตารางที่ 4.51 (ต่อ)
ประเด็นตามมาตรฐานด้ านการ
ปฏิบัตงิ าน

น้อยกว่า 6 ปี
n = 24
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

อายุการทางานในตาแหน่งปัจจุบนั
6-15 ปี
16-25 ปี มากกว่า 25 ปี
รวม
n = 34
n = 22
n=6
n = 86
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล) (แปลผล)

9. รายงาน ผ ล การป ฏิ บั ติ งาน
ตรวจสอบ
4.38
4.38
4.59
4.67
4.45
9.1 หน่ วยตรวจสอบภายในควร (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)
ที่สุด)
ส่ งส าเน ารายงาน ส รุ ป ผลการ
ปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบประจ าปี
ให้ แ ก่ ห น่ ว ยรั บ ตรวจทราบอย่า ง
ทัว่ ถึง
9.2 ควรให้ เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ
4.42
4.56
4.41
4.33
4.47
ภายในเข้าประชุ มกับ ผูบ้ ริ ห ารทุ ก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)
ครั้งเพื่อนาเสนอผลการตรวจสอบ
และร่ วมกั น ห าแน วทางแก้ ไ ข
ปั ญหาที่เกิดขึ้น
4.40
4.47
4.50
4.50
4.46
ค่าเฉลี่ย

(แปลผล)

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

(เห็นด้วยมากที่สุด) (เห็นด้วยมากที่สุด)

(เห็นด้วยมาก)

10. การติดตามผลการตรวจสอบ
หน่ ว ยตรวจสอบภายในจะต้อ งมี
4.50
4.65
4.50
4.67
4.50
การตรวจติดตามผลการตรวจสอบ (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก
อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
ที่สุด)
ที่สุด)
ที่สุด)
ที่สุด)
ที่สุด)
4.50
4.65
4.50
4.67
4.50
ค่าเฉลี่ย

(แปลผล)
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

(เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก
ที่สุด)
ที่สุด)
ที่สุด)
ที่สุด)
ที่สุด)

4.41

4.48

4.39

4.27

4.42

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
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จากตารางที่ 4.51 ที่ แ สดงค่ า เฉลี่ ย ของระดั บ ความคิ ด เห็ น ในการพั ฒ นา
กระบวนการตรวจสอบภายใน ตามประเด็นมาตรฐานด้านการปฏิบตั ิงาน จาแนกตามประสบการณ์
การทางานในตาแหน่งปั จจุบนั พบว่ามีค่าเฉลี่ยในภาพรวม เห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 4.42 โดยผูต้ อบ
แบบสอบถามให้ค่าเฉลี่ยเรี ยงตามลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ อายุการทางานในตาแหน่งปั จจุบนั
6 – 15 ปี มีค่าเฉลี่ย 4.48 อายุการทางานในตาแหน่งปั จจุบนั น้อยกว่า 6 ปี มีค่าเฉลี่ย 4.41 อายุการ
ท างานในตาแหน่ ง ปั จจุ บ ัน 16 -25 ปี มี ค่ าเฉลี่ ย 4.39 และอายุก ารท างานในต าแหน่ งปั จจุ บ ัน
มากกว่า 25 ปี มีค่าเฉลี่ย 4.27 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่อายุการทางานในตาแหน่งปั จุบนั น้อยกว่า 6 ปี ให้ความเห็น
ในการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายใน ตามประเด็นมาตรฐานด้านการปฏิบตั ิงาน ให้ค่าเฉลี่ ย
เรี ย งตามล าดับ จากมากไปน้ อ ย ดัง นี้ การวางแผนการปฏิ บ ัติ ง านตรวจสอบ มี ค่ า เฉลี่ ย 4.69
กิจกรรมการตรวจสอบภายใน และการติดตามผลการตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.50 รายงาน
สรุ ป ผลการปฏิ บ ัติ ง านตามแผนของหน่ วยตรวจสอบภายใน มี ค่ า เฉลี่ ย 4.43 การปฏิ บ ัติ ง าน
ตรวจสอบภาคสนาม มี ค่าเฉลี่ ย 4.42 รายงานผลการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ ย 4.40 การ
วางแผนการตรวจสอบ การเสนอ และอนุ มตั ิแผนการตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ย 4.39 นโยบายและแนว
ทางการปฏิ บ ัติ งาน การประสานงาน มี ค่ าเฉลี่ ย 4.36 การประเมิ น ความเสี่ ย งเพื่ อวางแผนการ
ตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ย 4.30 และงบประมาณและอัตรากาลังของหน่วยตรวจสอบภายใน มีค่าเฉลี่ ย
4.11 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่อายุการทางานในตาแหน่งปั จุบนั 6 – 15 ปี ให้ความเห็นใน
การพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายใน ตามประเด็นมาตรฐานด้านการปฏิบตั ิงาน ให้ค่าเฉลี่ยเรี ยง
ตามลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ การติดตามผลการตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ ย 4.65 รายงานสรุ ปผลการ
ปฏิ บ ัติ ง านตามแผนของหน่ วยตรวจสอบภายใน มี ค่ า เฉลี่ ย 4.53 การวางแผนการปฏิ บ ัติ งาน
ตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ย 4.52 นโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิงาน การประสานงาน มีค่าเฉลี่ย 4.49
การวางแผนการตรวจสอบ การเสนอ และอนุ มตั ิแผนการตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ย 4.48 กิ จกรรมการ
ตรวจสอบภายใน และรายงานผลการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.47 งบประมาณ
และอัตรากาลังของหน่ วยตรวจสอบภายใน มีค่าเฉลี่ย 4.45 การปฏิบตั ิงานตรวจสอบภาคสนาม มี
ค่าเฉลี่ย 4.38 และการประเมินความเสี่ ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ย 4.37 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่อายุการทางานในตาแหน่งปั จุบนั 16 – 25 ปี ให้ความเห็นใน
การพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายใน ตามประเด็นมาตรฐานด้านการปฏิบตั ิงาน ให้ค่าเฉลี่ยเรี ยง
ตามล าดับ จากมากไปน้อย ดังนี้ กิ จกรรมการตรวจสอบภายใน มี ค่ าเฉลี่ ย 4.52 รายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบ และการติดตามผลการตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.50 นโยบายและแนว
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ทางการปฏิ บ ัติง าน การประสานงาน มี ค่ า เฉลี่ ย 4.41 การประเมิ น ความเสี่ ย งเพื่ อ วางแผนการ
ตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ ย 4.39 รายงานสรุ ปผลการปฏิบตั ิงานตามแผนของหน่ วยตรวจสอบภายใน มี
ค่ า เฉลี่ ย 4.36 งบประมาณและอัต ราก าลัง ของหน่ ว ยตรวจสอบภายใน มี ค่ า เฉลี่ ย 4.34 การ
ปฏิ บตั ิงานตรวจสอบภาคสนาม มีค่าเฉลี่ย 4.33 การวางแผนการตรวจสอบ การเสนอ และอนุ มตั ิ
แผนการตรวจสอบ มี ค่ า เฉลี่ ย 4.29 และการวางแผนการปฏิ บ ัติง านตรวจสอบ มี ค่ าเฉลี่ ย 4.25
ตามลาดับ
ผู้ต อบแบบสอบถามที่ อ ายุ ก ารท างานในต าแหน่ ง ปั จุ บ ัน มากกว่ า 25 ปี ให้
ความเห็ นในการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายใน ตามประเด็นมาตรฐานด้านการปฏิบตั ิงาน
ให้ ค่ า เฉลี่ ย เรี ย งตามล าดับ จากมากไปน้ อ ย ดัง นี้ การติ ด ตามผลการตรวจสอบ มี ค่ า เฉลี่ ย 4.67
รายงานผลการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบ มี ค่าเฉลี่ ย 4.50 รายงานสรุ ปผลการปฏิ บตั ิงานตามแผนของ
หน่ วยตรวจสอบภายใน มีค่าเฉลี่ ย 4.42 นโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิงาน การประสานงาน มี
ค่ าเฉลี่ ย 4.25 การวางแผนการตรวจสอบ การเสนอ และอนุ ม ัติ แ ผนการตรวจสอบ และการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบภาคสนาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.22 การประเมินความเสี่ ยงเพื่อวางแผนการ
ตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ ย 4.21 การวางแผนการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ ย 4.17 กิ จกรรมการ
ตรวจสอบภายใน มีค่าเฉลี่ ย 4.05 และงบประมาณและอัตรากาลังของหน่ วยตรวจสอบภายใน มี
ค่าเฉลี่ย 4.00 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.52 แสดงค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นในการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายใน
เพิ่มเติมจากเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ จาแนกตาม
ประสบการณ์การทางานในตาแหน่งปั จจุบนั
น้อยกว่า 6 ปี
n = 24
ประเด็นเพิม่ เติม
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
1. การปฏิ บัติงานตรวจสอบภายใน
4.71
ค ว ร ใ ช้ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ แ บ บ (เห็นด้วยมาก
ที่สุด)
กัล ยาณมิ ต ร แทนการตรวจสอบ
แบบจับผิด
2. การใช้เครื อ ข่ า ยช่ ว ยตรวจสอบ
4.54
ภายใน ควรจัดทาในลักษณะ “เพื่อน (เห็นด้วยมาก
ที่สุด)
ช่วยเพื่อน”
3. ผูต้ รวจสอบภายในจะต้องเป็ นผู ้
4.58
ถ่ายทอดความรู ้ด้านการตรวจสอบ (เห็นด้วยมาก
ที่สุด)
ภายในแก่ เครื อ ข่ ายช่ ว ยตรวจสอบ
ภายในให้ มี ค วามเชี่ ย วชาญในการ
ตรวจสอบ
4. ผู ้ ต ร วจ ส อ บ ภ ายใน จ ะ ต้ อ ง
4.13
ปฏิ บัติ งานตรวจสอบด้วยตนเองใน (เห็นด้วยมาก)
เรื่ องที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ น เป็ นงานที่
ก่ อ ให้ เกิ ดการทุ จริ ต แทนการใช้
เครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายใน
5. หน่ ว ยตรวจสอบภายในควรจัด
4.88
อบรมให้ความรู ้ในรู ปแบบของการ (เห็นด้วยมาก
ที่สุด)
อภิ ป รายแลกเปลี่ ยนประสบการณ์
ให้ แก่ เครื อข่ ายช่ วยต รวจสอ บ
ภายในแทนการบรรยาย
6. หน่ วยรับ ตรวจมี การประเมิ น ผล
4.38
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ต น เอ ง เพื่ อ (เห็นด้วยมาก)
เปรี ย บเที ย บกับ ผลการตรวจสอบ
จากหน่วยตรวจสอบภายใน

อายุการทางานในตาแหน่งปัจจุบนั
6-15 ปี
16-25 ปี มากกว่า 25 ปี
n = 34
n = 22
n=6
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล) (แปลผล)
(แปลผล)
4.68
4.45
4.00

รวม
n = 86
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
4.58

(เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก
ที่สุด)
ที่สุด)

4.68

4.50

4.33

4.57

(เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก
ที่สุด)
ที่สุด)
ที่สุด)
ที่สุด)

4.53

4.36

4.33

4.49

(เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)

4.59

4.41

4.17

4.38

(เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)

4.38

4.14

4.17

4.44

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

4.47

4.27

4.50

4.40

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)
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ตารางที่ 4.52 (ต่อ)
น้อยกว่า 6 ปี
n = 24
ประเด็นเพิม่ เติม
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
7. หน่วยตรวจสอบภายในควรได้รับ
4.21
การประเมิ น ความพึ ง พอใจจาก (เห็นด้วยมาก)
หน่ วยรับ ตรวจเพื่อใช้เป็ นแนวทาง
ในการปรับปรุ งการปฏิ บตั ิ งานและ
สร้ างความสั ม พัน ธ์ อ ัน ดี กับ หน่ ว ย
รับตรวจ
8.ผูต้ รวจสอบภายในควรติดตามผล
4.25
การต รวจสอบ ซ้ าห ลั ง จากการ (เห็นด้วยมาก)
ต ร ว จ ส อ บ จ าก เค รื อ ข่ าย ช่ ว ย
ตรวจสอบภายใน
9. สถานศึ ก ษาจะต้ อ งได้ รั บ การ
4.29
ต ร ว จ ส อ บ จ าก เค รื อ ข่ าย ช่ ว ย (เห็นด้วยมาก)
ตรวจสอบภายในอย่างน้อยปี ละ 2
ครั้ ง และได้รั บ การติ ด ตามผลการ
ตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบอย่าง
น้อยปี ละหนึ่งครั้ง
10. ผูต้ รวจสอบต้องแจ้งปฏิ ทินการ
4.46
เข้าตรวจสอบให้แก่ สถานศึ กษาทุ ก (เห็นด้วยมาก)
ครั้งก่อนการเข้าตรวจสอบ
11. หน่ ว ยรั บ ตรวจควรได้รั บ การ
4.42
แจ้งล่วงหน้าก่อนการเข้าตรวจสอบ (เห็นด้วยมาก)
อย่างน้อย 1 สัปดาห์
12. ห น่ วยรั บ ต รวจค วร ได้ รั บ
4.33
รายงานผลการตรวจสอบภายในเชิ ง (เห็นด้วยมาก)
ลึกรอบด้านและระบุถึงข้อปฏิ บตั ิ ที่
ไม่ถูกต้อง
ค่าเฉลี่ยรวม
4.48
(เห็นด้วยมาก)
(แปลผล)

อายุการทางานในตาแหน่งปัจจุบนั
6-15 ปี
16-25 ปี มากกว่า 25 ปี
n = 34
n = 22
n=6
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล) (แปลผล)
(แปลผล)
4.47
4.50
3.67

รวม
n = 86
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
4.35

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)

4.24

4.14

4.38

4.19

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

4.15

3.95

3.67

4.10

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

4.38

4.18

3.50

4.29

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)

4.50

4.14

4.17

4.36

(เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)

4.47

4.41

4.83

4.44

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก (เห็นด้วยมาก)
ที่สุด)

4.46

4.30

4.14

4.40

(เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก) (เห็นด้วยมาก)
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จากตารางที่ 4.52 ที่ แ สดงค่ า เฉลี่ ย ของระดั บ ความคิ ด เห็ น ในการพั ฒ นา
กระบวนการตรวจสอบภายในเพิ่มเติมจากเกณฑ์การประกันคุ ณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
จาแนกประสบการณ์ การทางานในตาแหน่ งปั จจุบนั พบว่ามี ค่าเฉลี่ ยในภาพรวม เห็ นด้วยมาก มี
ค่าเฉลี่ ย 4.40 โดยผูต้ อบแบบสอบถามให้ค่าเฉลี่ ยเรี ยงตามลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ อายุการ
ทางานในตาแหน่งปั จจุบนั น้อยกว่า 6 ปี มีค่าเฉลี่ย 4.48 อายุการทางานในตาแหน่งปั จจุบนั 6 – 15 ปี
มีค่าเฉลี่ย 4.46 อายุการทางานในตาแหน่งปั จจุบนั 16 -25 ปี มีค่าเฉลี่ย 4.30 และอายุการทางานใน
ตาแหน่งปั จจุบนั มากกว่า 25 ปี มีค่าเฉลี่ย 4.14 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่อายุการทางานน้อยกว่า 6 ปี ให้ความคิดเห็นในการพัฒนา
กระบวนการตรวจสอบภายในที่ นอกเหนื อจากเกณฑ์ การประกันคุ ณภาพงานตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ ให้ค่าเฉลี่ ยเรี ยงตามลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ หน่ วยตรวจสอบภายในควรจัดอบรมให้
ความรู ้ ในรู ปแบบของการอภิปรายแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ เพื่อให้เกิ ดการมีส่วนร่ วม และเรี ยนรู ้
วิธี ก ารแก้ไขปั ญ หาในการปฏิ บ ตั ิ งานร่ วมกัน ให้แก่ เครื อข่ ายช่ วยตรวจสอบภายในมากกว่าการ
บรรยาย มีค่าเฉลี่ย 4.88 หน่ วยตรวจสอบภายในจะต้องแจ้งแนวทางการตรวจสอบให้แก่กลุ่มงาน
และสถานศึกษาทราบทุกครั้งก่อนการเข้าตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิ บตั ิงานของหน่ วยรับ
ตรวจ ผูต้ รวจสอบภายในควรใช้เป็ นข้อมูลในการประเมินความเสี่ ยงและวางแผนการตรวจสอบ มี
ค่าเฉลี่ ยเท่ากันคื อ 4.75 การปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบภายในควรใช้การตรวจสอบแบบกัลยาณมิ ตร
แทนการตรวจสอบแบบจับผิด มีค่าเฉลี่ย 4.71 นอกจากผูต้ รวจสอบภายในจะต้องมีความเชี่ยวชาญ
ในการตรวจสอบแล้ว ผูต้ รวจสอบภายในจะต้องเป็ นผูถ้ ่ายทอดความรู ้ดา้ นการตรวจสอบภายในแก่
เครื อ ข่ ายช่ วยตรวจสอบภายในให้ มี ค วามเชี่ ย วชาญด้วย เพื่ อ เครื อ ข่ ายช่ วยตรวจสอบภายในจะ
สามารถนาความรู้ ที่ได้รับไปให้คาปรึ กษา หรื อเป็ นพี่เลี้ยงแก่หน่วยรับตรวจใกล้เคียงได้ มีค่าเฉลี่ ย
4.58 การใช้เครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายใน ควรจัดทาในลักษณะ “เพื่อนช่วยเพื่อน” มากกว่าการเข้า
ตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกิดการระแวงไม่อยากให้เข้าตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ ย 4.54 ผูต้ รวจสอบต้องแจ้ง
ปฏิทินการเข้าตรวจสอบให้แก่สถานศึกษาทุกครั้งก่อนการเข้าตรวจสอบมีค่าเฉลี่ย 4.46 หน่วยรับ
ตรวจควรได้รับการแจ้งล่วงหน้าก่อนการเข้าตรวจสอบอย่างน้อย 1 สัปดาห์ พร้อมรายละเอียดของ
เอกสารที่จะต้องจัดเตรี ยมในการตรวจสอบมีค่าเฉลี่ ย 4.42 ก่อนการเข้ารับการตรวจสอบภายใน
หน่ วยรั บ ตรวจควรมี ก ารประเมิ นผลการปฏิ บ ัติง านของตนเองก่ อน เพื่ อเปรี ยบเที ย บกับ ผลการ
ตรวจสอบจากหน่ วยตรวจสอบภายใน มี ค่าเฉลี่ ย 4.38 หน่ วยรั บ ตรวจควรได้รับ รายงานผลการ
ตรวจสอบภายในเชิ งลึ กที่รอบด้าน มีสาระสาคัญ อีกทั้งควรระบุถึงความผิดปกติที่เกิ ดขึ้นจากการ
ปฏิบตั ิที่ไม่ถูกต้อง โดยอ้างกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย มีค่าเฉลี่ย 4.33 สถานศึกษาจะต้องได้รับการ
ตรวจสอบจากเครื อข่ายช่ วยตรวจสอบภายในอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง และได้รับการติ ดตามผลการ
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ตรวจสอบจากหน่ วยตรวจสอบอย่างน้อยปี ละหนึ่ งครั้ ง มี ค่าเฉลี่ ย 4.29 เมื่อมีการตรวจสอบจาก
เครื อข่ายช่ วยตรวจสอบภายในแล้ว ผูต้ รวจสอบภายในจะต้องติดตามผลการตรวจสอบซ้ าอีกครั้ง
หนึ่ ง มีค่าเฉลี่ ย 4.25 หน่ วยรับตรวจควรมีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานของหน่ วย
ตรวจสอบภายในเพื่ อ ให้ ห น่ ว ยตรวจสอบภายในใช้ เป็ นแนวทางในการปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขการ
ปฏิบตั ิงานและสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั หน่วยรับตรวจ มีค่าเฉลี่ย 4.21 ผูต้ รวจสอบภายในจะต้อง
เป็ นผูป้ ฏิ บตั ิงานตรวจสอบด้วยตนเองในเรื่ องที่มีความซับซ้อน หรื อเป็ นงานที่ อาจก่อให้เกิ ดการ
ทุจริ ต แทนการใช้เครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบมีค่าเฉลี่ย 4.13
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ อายุก ารท างาน 6- 15 ปี ให้ค วามคิ ดเห็ น ในการพัฒ นา
กระบวนการตรวจสอบภายในที่ นอกเหนื อจากเกณฑ์ การประกันคุ ณภาพงานตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ ให้ค่าเฉลี่ยเรี ยงตามลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ การปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในควรใช้การ
ตรวจสอบแบบกัล ยาณมิ ตร แทนการตรวจสอบแบบจับ ผิด และการใช้เครื อข่ายช่ วยตรวจสอบ
ภายใน ควรจัดทาในลักษณะ “เพื่อนช่ วยเพื่อน” มากกว่าการเข้าตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกิดการระแวง
ไม่ อยากให้เข้าตรวจสอบ มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ากัน คื อ 4.68 ผูต้ รวจสอบภายในจะต้องเป็ นผูป้ ฏิ บตั ิ งาน
ตรวจสอบด้วยตนเองในเรื่ องที่มีความซับซ้อน หรื อเป็ นงานที่อาจก่อให้เกิ ดการทุจริ ต แทนการใช้
เครื อข่ายช่ วยตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบมี ค่าเฉลี่ ย 4.59 หน่ วยตรวจสอบภายในจะต้องแจ้ง
แนวทางการตรวจสอบให้แก่ กลุ่ มงานและสถานศึ กษาทราบทุ กครั้ งก่ อนการเข้าตรวจสอบ และ
นอกจากผูต้ รวจสอบภายในจะต้อ งมี ค วามเชี่ ยวชาญในการตรวจสอบแล้ว ผูต้ รวจสอบภายใน
จะต้องเป็ นผูถ้ ่ายทอดความรู ้ดา้ นการตรวจสอบภายในแก่เครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายในให้มีความ
เชี่ ยวชาญด้วย เพื่อเครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายในจะสามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปให้คาปรึ กษา หรื อ
เป็ นพี่เลี้ยงแก่หน่วยรับตรวจใกล้เคียงได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.53 หน่วยรับตรวจควรได้รับการแจ้ง
ล่ วงหน้ าก่ อ นการเข้าตรวจสอบอย่า งน้ อ ย 1 สั ป ดาห์ พร้ อ มรายละเอี ย ดของเอกสารที่ จะต้อ ง
จัด เตรี ย มในการตรวจสอบมี ค่ า เฉลี่ ย 4.50 รายงานผลการปฏิ บ ัติ ง านของหน่ ว ยรั บ ตรวจ ผู ้
ตรวจสอบภายในควรใช้เป็ นข้อมูลในการประเมินความเสี่ ยงและวางแผนการตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ ย
4.41 หน่ วยตรวจสอบภายในควรจัด อบรมให้ ค วามรู ้ ใ นรู ป แบบของการอภิ ป รายแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ เพื่อให้เกิ ดการมี ส่วนร่ วม และเรี ยนรู ้ วิธีการแก้ไขปั ญหาในการปฏิ บตั ิ งานร่ วมกัน
ให้แก่เครื อข่ายช่ วยตรวจสอบภายในมากกว่าการบรรยาย และผูต้ รวจสอบต้องแจ้งปฏิทินการเข้า
ตรวจสอบให้แก่สถานศึกษาทุกครั้งก่อนการเข้าตรวจสอบมีค่าเฉลี่ย 4.38 เมื่อมีการตรวจสอบจาก
เครื อข่ายช่ วยตรวจสอบภายในแล้ว ผูต้ รวจสอบภายในจะต้องติดตามผลการตรวจสอบซ้ าอีกครั้ง
หนึ่ ง มี ค่าเฉลี่ ย 4.24 สถานศึ กษาจะต้องได้รับการตรวจสอบจากเครื อข่ายช่ วยตรวจสอบภายใน
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อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง และได้รับการติ ดตามผลการตรวจสอบจากหน่ วยตรวจสอบอย่างน้อยปี ละ
หนึ่งครั้ง มีค่าเฉลี่ย 4.15
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ อายุการทางาน 16- 25 ปี ให้ความคิดเห็ นในการพัฒนา
กระบวนการตรวจสอบภายในที่ นอกเหนื อจากเกณฑ์ การประกันคุ ณภาพงานตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ ให้ค่าเฉลี่ยเรี ยงตามลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ การใช้เครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายใน ควร
จัดทาในลักษณะ “เพื่อนช่ วยเพื่อน” มากกว่าการเข้าตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกิดการระแวงไม่อยากให้
เข้าตรวจสอบ และหน่ วยรั บตรวจควรมี ก ารประเมิ นความพึงพอใจในการปฏิ บ ตั ิ งานของหน่ วย
ตรวจสอบภายในเพื่ อ ให้ ห น่ ว ยตรวจสอบภายในใช้ เป็ นแนวทางในการปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขการ
ปฏิบตั ิงานและสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั หน่วยรับตรวจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.50 การปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบภายในควรใช้การตรวจสอบแบบกัลยาณมิตร แทนการตรวจสอบแบบจับผิด และรายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยรับตรวจ ผูต้ รวจสอบภายในควรใช้เป็ นข้อมูลในการประเมินความเสี่ ยง
และวางแผนการตรวจสอบ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากัน คือ 4.45 ผูต้ รวจสอบภายในจะต้องเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบด้วยตนเองในเรื่ องที่มีความซับซ้อน หรื อเป็ นงานที่อาจก่อให้เกิ ดการทุจริ ต แทนการใช้
เครื อ ข่ า ยช่ ว ยตรวจสอบภายในเข้า ตรวจสอบ และหน่ ว ยรั บ ตรวจควรได้รั บ รายงานผลการ
ตรวจสอบภายในเชิ งลึ กที่รอบด้าน มีสาระสาคัญ อีกทั้งควรระบุถึงความผิดปกติที่เกิ ดขึ้นจากการ
ปฏิ บ ัติ ที่ ไ ม่ ถู ก ต้อ ง โดยอ้า งกฎระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้อ งด้ว ย มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากัน คื อ 4.41 นอกจากผู้
ตรวจสอบภายในจะต้องมีความเชี่ ยวชาญในการตรวจสอบแล้ว ผูต้ รวจสอบภายในจะต้องเป็ นผู้
ถ่ายทอดความรู ้ดา้ นการตรวจสอบภายในแก่เครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายในให้มีความเชี่ ยวชาญด้วย
เพื่อเครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายในจะสามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปให้คาปรึ กษา หรื อเป็ นพี่เลี้ ยงแก่
หน่ วยรับตรวจใกล้เคียงได้ มี ค่าเฉลี่ ย 4.36 ก่ อนการเข้ารับการตรวจสอบภายใน หน่ วยรับตรวจ
ควรมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเองก่อน เพื่อเปรี ยบเทียบกับผลการตรวจสอบจากหน่วย
ตรวจสอบภายใน มีค่าเฉลี่ย 4.27 หน่วยตรวจสอบภายในจะต้องแจ้งแนวทางการตรวจสอบให้แก่
กลุ่มงานและสถานศึกษาทราบทุกครั้งก่อนการเข้าตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ย 4.23 ผูต้ รวจสอบต้องแจ้ง
ปฏิ ทินการเข้าตรวจสอบให้แก่สถานศึ กษาทุ กครั้งก่อนการเข้าตรวจสอบมี ค่าเฉลี่ ย 4.18 หน่ วย
ตรวจสอบภายในควรจัดอบรมให้ความรู้ ในรู ปแบบของการอภิ ปรายแลกเปลี่ ยนประสบการณ์
เพื่อให้เกิ ดการมีส่วนร่ วม และเรี ยนรู ้ วิธีการแก้ไขปั ญหาในการปฏิ บตั ิงานร่ วมกันให้แก่เครื อข่าย
ช่วยตรวจสอบภายในมากกว่าการบรรยาย เมื่อมีการตรวจสอบจากเครื อข่ายช่ วยตรวจสอบภายใน
แล้ว ผูต้ รวจสอบภายในจะต้องติ ดตามผลการตรวจสอบซ้ าอี กครั้ งหนึ่ ง และหน่ วยรั บ ตรวจควร
ได้รับการแจ้งล่วงหน้าก่อนการเข้าตรวจสอบอย่างน้อย 1 สัปดาห์ พร้อมรายละเอียดของเอกสารที่
จะต้องจัดเตรี ยมในการตรวจสอบมี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากันคื อ 4.14 และสถานศึ กษาจะต้องได้รับการ
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ตรวจสอบจากเครื อข่ายช่ วยตรวจสอบภายในอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง และได้รับการติ ดตามผลการ
ตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง มีค่าเฉลี่ย 3.95 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่อายุการทางานมากกว่า 25 ปี ให้ความคิดเห็นในการพัฒนา
กระบวนการตรวจสอบภายในที่ นอกเหนื อจากเกณฑ์ การประกันคุ ณภาพงานตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ ให้ค่าเฉลี่ ยเรี ยงตามลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ หน่ วยรั บตรวจควรได้รับรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในเชิ งลึ กที่รอบด้าน มีสาระสาคัญ อีกทั้งควรระบุถึงความผิดปกติที่เกิ ดขึ้นจากการ
ปฏิ บตั ิ ที่ไม่ถูกต้อง โดยอ้างกฎระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้องด้วย มี ค่าเฉลี่ ย 4.83 หน่ วยตรวจสอบภายใน
จะต้อ งแจ้ง แนวทางการตรวจสอบให้ แ ก่ ก ลุ่ ม งานและสถานศึ ก ษาทราบทุ ก ครั้ งก่ อ นการเข้า
ตรวจสอบ และก่ อนการเข้ารั บ การตรวจสอบภายใน หน่ วยรั บ ตรวจควรมี ก ารประเมิ น ผลการ
ปฏิ บ ตั ิ งานของตนเองก่ อน เพื่ อเปรี ยบเที ยบกับ ผลการตรวจสอบจากหน่ วยตรวจสอบภายใน มี
ค่าเฉลี่ ยเท่ากัน คื อ 4.50 เมื่ อมี การตรวจสอบจากเครื อข่ายช่ วยตรวจสอบภายในแล้ว ผูต้ รวจสอบ
ภายในจะต้อ งติ ด ตามผลการตรวจสอบซ้ าอี ก ครั้ งหนึ่ ง มี ค่ า เฉลี่ ย 4.38 การใช้เครื อ ข่ า ยช่ ว ย
ตรวจสอบภายใน ควรจัดทาในลักษณะ “เพื่อนช่วยเพื่อน” มากกว่าการเข้าตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกิ ด
การระแวงไม่อยากให้เข้าตรวจสอบ และนอกจากผูต้ รวจสอบภายในจะต้องมีความเชี่ยวชาญในการ
ตรวจสอบแล้ว ผูต้ รวจสอบภายในจะต้อ งเป็ นผูถ้ ่ า ยทอดความรู ้ ด้านการตรวจสอบภายในแก่
เครื อ ข่ ายช่ วยตรวจสอบภายในให้ มี ค วามเชี่ ย วชาญด้วย เพื่ อ เครื อ ข่ ายช่ วยตรวจสอบภายในจะ
สามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปให้คาปรึ กษา หรื อเป็ นพี่เลี้ยงแก่หน่วยรับตรวจใกล้เคียงได้ มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากัน คือ 4.33 ผูต้ รวจสอบภายในจะต้องเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานตรวจสอบด้วยตนเองในเรื่ องที่ มีความ
ซับ ซ้ อน หรื อเป็ นงานที่ อาจก่ อให้ เกิ ดการทุ จริ ต แทนการใช้เครื อข่ ายช่ วยตรวจสอบภายในเข้า
ตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายในควรจัดอบรมให้ความรู ้ในรู ปแบบของการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ เพื่อให้เกิ ดการมี ส่วนร่ วม และเรี ยนรู ้ วิธีการแก้ไขปั ญหาในการปฏิ บตั ิ งานร่ วมกัน
ให้แก่ เครื อข่ายช่ วยตรวจสอบภายในมากกว่าการบรรยาย และหน่ วยรับตรวจควรได้รับการแจ้ง
ล่ ว งหน้ า ก่ อ นการเข้า ตรวจสอบอย่า งน้ อ ย 1 สั ป ดาห์ พร้ อ มรายละเอี ย ดของเอกสารที่ จ ะต้อ ง
จัดเตรี ยมในการตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากัน คือ 4.17 การปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในควรใช้การ
ตรวจสอบแบบกัล ยาณมิ ต ร แทนการตรวจสอบแบบจับ ผิด มี ค่ า เฉลี่ ย 4.00 รายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานของหน่ วยรับตรวจ ผูต้ รวจสอบภายในควรใช้เป็ นข้อมูลในการประเมินความเสี่ ยงและ
วางแผนการตรวจสอบ หน่วยรับตรวจควรมีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของหน่วย
ตรวจสอบภายในเพื่ อ ให้ ห น่ ว ยตรวจสอบภายในใช้ เป็ นแนวทางในการปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขการ
ปฏิ บ ัติ ง านและสร้ า งความสั ม พัน ธ์ อ ัน ดี ก ับ หน่ ว ยรั บ ตรวจ และสถานศึ ก ษาจะต้อ งได้รับ การ
ตรวจสอบจากเครื อข่ายช่ วยตรวจสอบภายในอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง และได้รับการติ ดตามผลการ
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ตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบอย่างน้อยปี ละหนึ่ งครั้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.67 และผูต้ รวจสอบ
ต้องแจ้งปฏิ ทินการเข้าตรวจสอบให้แก่สถานศึกษาทุ กครั้งก่อนการเข้าตรวจสอบมี ค่าเฉลี่ ย 3.50
ตามลาดับ
4.3.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
ความคิ ดเห็ น และข้อ เสนอแนะอื่ น ๆ ในการพัฒ นากระบวนการตรวจสอบภายในของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต 5 เพิ่มเติมในด้านคุณสมบัติและด้านการ
ปฏิบตั ิงานที่นอกเหนือนอกเหนือจากเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ดังนี้
4.3.3.1 การพัฒ นาคุ ณ สมบัติ ของผูต้ รวจสอบภายในเพิ่ ม เติ ม ที่ น อกเหนื อจาก
เกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
นอกจากการพัฒ นาคุ ณ สมบัติของผูต้ รวจสอบภายในให้เป็ นไปตามเกณฑ์ก าร
ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐแล้ว ผูต้ รวจสอบภายในควรมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
เป็ นผูใ้ ช้การตรวจสอบแบบกัลยาณมิตร (7 คน) เป็ นผูม้ ีความรู้ มีประสบการณ์ในการให้คาแนะนา
มีความรู้ ความสามารถ สามารถชี้ แนะแนวทางการปฏิ บตั ิง านได้อย่างถู ก ต้องสม่ าเสมอ (6 คน)
เป็ นผูม้ ีทกั ษะในการสื่ อสาร สนทนา อธิบายได้ชดั เจน เข้าใจง่าย (4 คน) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อให้
หน่ วยรั บ ตรวจได้ขอความปรึ ก ษาด้วยความเป็ นกันเอง (3 คน) มี ความเชี่ ยวชาญในข้อ ระเบีย บ
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้ ง แม่นในกฎระเบียบ และนามาอธิ บายให้หน่ วยรับตรวจเข้าใจง่ายๆ
พร้ อมยกตัวอย่าง (2 คน) เป็ นผูม้ ีคุณธรรมความเที่ยงตรงในการตรวจสอบ (2 คน) เป็ นผูท้ ี่พฒั นา
ความรู ้ดา้ นต่างๆ อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ส ามารถตอบรับการเปลี่ย นแปลงและทันต่อเหตุการณ์ (1
คน) เป็ นผูม้ ีประสบการณ์สามารถให้คาแนะ มีความรู้ความสามารถในหลายวิชาชีพที่ เกี่ยวข้องกับ
การบริ หารสถานศึกษา (1 คน) มีทกั ษะในการพูดโน้มน้าวคนให้ปฏิบตั ิตามคาแนะนา (1 คน) มี
ทัก ษะในการสื่ อสาร สนทนา อธิ บ ายได้อย่างละเอีย ดชัดเจน (1 คน) มี ความสามารถในการให้
คาแนะนาปรึ กษา แนะนา เครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายในเพื่อช่ วยดาเนิ นการตรวจสอบให้เป็ นไป
ตามมาตรฐาน (1 คน) ไม่เลือกปฏิบตั ิ (1 คน) มีจิตวิทยาในการเสริ มแรงให้กาลังใจผูป้ ฏิบตั ิงานได้
เป็ นอย่างดี (1 คน) มีความเป็ นกันเอง (1 คน)
4.3.3.2 การพัฒ นาการปฏิ บ ัติ งานเพิ่ ม เติ ม ที่ น อกเหนื อ จากเกณฑ์ ก ารประกัน
คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
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นอกจากการพัฒ นาการปฏิ บ ัติ งานให้ เป็ นไปตามมาตรฐานเกณฑ์ ก ารประกัน
คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐด้านการปฏิบตั ิงานแล้ว ผูต้ รวจสอบภายในควรปรับปรุ งการ
ปฏิบตั ิงาน เพื่อให้สามารถสร้ างมูลค่าเพิ่มให้กบั งานตรวจสอบภายใน ดังนี้ จัดประชุ มสัมมนาครู
ผูร้ ับ ผิดชอบงานตรวจสอบ อย่างน้อยภาคเรี ยนละ 1 ครั้ ง เพื่ อทบทวนการรายงานผล (การเขี ยน
รายงาน) ที่ ถูก ต้อง ชัดเจน (4 คน) ควรจัดท าเอกสารคู่ มือและกระดาษท าการ นาลงในเว็บไซต์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เพื่อความสะดวกในการศึกษาและใช้งาน
ได้สะดวกรวดเร็ ว (3 คน) มีการสรุ ปผลการตรวจสอบ และแจ้งจุดบกพร่ อง หรื อข้อเสนอแนะให้
หน่ วยรั บตรวจทราบทุ กครั้งเพื่ อหน่ วยรับ ตรวจจะได้ทาการแก้ไขในจุ ดบกพร่ อง ( 3 คน) ศึกษา
ตัวอย่างต่างๆ ที่ พบจากการไปตรวจสอบให้มาก แล้วนามาชี้ แนะให้หน่ วยรับตรวจได้ศึกษาเป็ น
ตัวอย่าง (3 คน) การเพิ่มช่ องทางอื่นในการติดต่อสื่ อสารได้อย่างรวดเร็ ว เช่ น การตอบคาถามผ่าน
ทางอิ น เตอร์ เน็ ต หรื อ กระดานในเว็บ ไซต์ เพื่ อให้ผูป้ ฏิ บ ัติงานเข้าใจในระเบี ย บต่ างๆ และเป็ น
ประโยชน์ต่อบุคคลอื่นที่มีปัญหาหรื อข้อสงสัยเหมือนกัน และยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอีก
ด้ว ย (2 คน) ควรเป็ นตรวจสอบเชิ ง ป้ องกัน การทุ จ ริ ต อย่า งแท้จ ริ ง และหากมี ก ารทุ จ ริ ต ควร
ดาเนิ นการอย่างเด็ดขาด เพื่อป้ องกันการทุจริ ตในระบบราชการ ป้ องกันประโยชน์ของชาติ (2 คน)
ควรสร้างความเชื่ อมัน่ ให้หน่วยรับตรวจ (1 คน) การให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง การแนะนา ต้องเป็ นไปตาม
มาตรฐาน หากมีข ้อที่ ต้องแก้ไขควรเป็ นที่ ป รึ ก ษาที่ ดีให้กบั หน่ วยรั บตรวจ (1 คน) ควรมี การสุ่ ม
ตรวจเอกสารการเบิ ก จ่ ายให้ ม ากเกิ น กว่า 70% (1 คน) ควรสร้ างหน่ ว ยรับ ตรวจที่ ส ามารถเป็ น
ต้นแบบหรื อแบบอย่างในการปฏิบตั ิงานภายในเครื อข่าย (1 คน) ควรมีการนิเทศ ติดตาม ให้ความรู้
เกี่ ยวกับการวางแผน โครงการ/งานต่างๆ ของโรงเรี ยนให้เป็ นปั จจุบ นั ทางานได้อย่างต่อเนื่ อง (1
คน) การรายงานผลการปฏิ บตั ิงาน ควรทาแบบฟอร์ มเป็ นไฟล์ขอ้ มูลที่สถานศึกษาสามารถนาไป
แก้ไขข้อมูลและการส่ งต่อให้สถานศึกษาทุกปี เพราะเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี
(1 คน) ควรมีการจัดทาระเบี ยบ คู่มือ การปฎิ บตั ิ งานต่างๆ ที่ จาเป็ นต้องใช้ในการดาเนิ นงานของ
หน่ วยงาน และการตรวจสอบให้ครอบคลุมให้ทนั สมัยไว้บริ การหน่ วยรับตรวจ (1 คน) มีบทบาท
ลงโทษที่ชดั เจนสาหรับผูไ้ ม่ปฏิ บตั ิตามกฎ ระเบียบที่วางไว้ ( 1 คน) แนะแนวทางการปฏิบตั ิแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อน (1 คน) แนะนาการปฏิบตั ิงานที่ตอ้ งเช่วยเหลือกัน (1 คน) หลังจากทางโรงเรี ยนได้
ส่ งรายงานสรุ ปผลการปฏิ บตั ิงาน ทางผูต้ รวจสอบควรตรวจสอบและเสนอแนะคาแนะนาให้กบั
โรงเรี ยน (1 คน)
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4.3.3.3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ควรกาหนดระยะเวลาในการตรวจสอบให้ชัดเจน เหมาะสมกับ ขนาดโรงเรี ย น
(1 คน) ทาปฏิทินการออกปฏิบตั ิงานใน 1 ปี และแจ้งให้สถานศึกษาทราบ (1 คน) ควรนาตัวอย่าง
การปฏิบตั ิงานที่ดี ๆ มาเป็ นตัวอย่างในการศึกษา (1 คน) ควรเพิม่ จานวนบุคลากรในงานตรวจสอบ
ให้เพียงพอกับปริ มาณงาน (1 คน) ในการปฏิบ ตั ิ งานในพื้นที่ควรมีการฝึ กประสบการณ์ ให้แก่ครู
ผูร้ ับผิดชอบในงานต่างๆของสถานศึกษาด้วย ซึ่ งประกับด้วยการฝึ กปฏิบตั ิกบั งานที่ตอ้ งปฏิบตั ิจริ ง
(1 คน) การตรวจสอบควรยืดหยุ่นบ้างในบางโอกาสเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ที่ทุรกันดาร
(1 คน)ในกรณี บุคลากรในหน่ วยตรวจสอบภายในไม่เพียงพอกับปริ มาณงานที่รับผิดชอบ ควรลด
ปริ มาณงานตรวจสอบ หรื อกาหนดงานตรวจสอบให้เหมาะสมต่อจานวนบุคลากร (1 คน)
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้ อค้ นพบ และข้ อเสนอแนะ
การศึ ก ษาค้น คว้าในหัวข้อ เรื่ อง การพัฒ นากระบวนการตรวจสอบภายในของ
ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ยงใหม่ เขต 5 มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ ก ษาถึ งพัฒ นา
กระบวนการตรวจสอบภายในด้า นการเงิ น และการบัญ ชี ข องส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ กษาเชี ยงใหม่ เขต 5 ตามโครงการประกัน คุ ณ ภาพงานตรวจสอบภายในภาครั ฐ โดยมี
ขอบเขตการศึ ก ษาเป็ นการศึ ก ษามาตรฐานสากลการปฏิ บ ัติ งานวิช าชี พ การตรวจสอบภายใน
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริ ยธรรมของผูต้ รวจสอบภายในของส่ วนราชการ และแนวทาง
การประกันคุ ณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนากระบวนการ
ตรวจสอบภายในของส านักงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษาเชี ยงใหม่ เขต 5 ตามโครงการ
ประกัน คุ ณ ภาพงานตรวจสอบภายในภาครั ฐ โดยผูศ้ ึ กษาได้ดาเนิ นการรวบรวมข้อมูล จากการ
สัม ภาษณ์ ผูบ้ ริ ห ารในฐานะผูต้ รวจสอบ จานวน 10 คน และรวบรวมข้อมูล จากแบบสอบถาม
ผูป้ ฏิบตั ิงานในฐานะผูร้ ับการตรวจสอบ จานวน 86 คน สามารถสรุ ปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อ
ค้นพบ และข้อเสนอแนะได้ดงั นี้
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
5.1.1 ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์ บุ ค ลากรสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
จากข้อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์ บุ ค ลากรสั ง กั ด ส านั ก เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ในฐานะผูต้ รวจสอบ จานวน 10 คน พบว่า
การพัฒ นางานตรวจสอบภายในตามเกณฑ์ ก ารประกัน คุ ณ ภาพงานตรวจสอบ
ภายในภาครั ฐ ผูใ้ ห้สั ม ภาษณ์ ใ ห้ค วามเห็ น ในการพัฒ นางานตรวจสอบให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ ที่
กาหนดตามมาตรฐานด้านคุณสมบัติ ในด้านกฎบัตรการตรวจสอบภายในควรเพิ่มเติมในเรื่ อง การ
ประเมินผลทางการบริ หาร วัดประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล และผลสัมฤทธิ์ ของการดาเนินงาน อีกทั้ง
มี ค วามเชี่ ย วชาญในเรื่ องการตรวจสอบการบริ ห ารงาน การตรวจสอบผลการด าเนิ น งาน กา ร
ตรวจสอบสารสนเทศ และความรู้ ค วามสามารถในการประเมิ น ความเสี่ ย ง การปฏิ บ ัติ ง าน
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ตรวจสอบภายในต้องมี ความระมัดระวังรอบคอบในเรื่ องการตรวจสอบการบริ หาร ซึ่ งเป็ นการ
ตรวจสอบผลการบริ หารงานมิ ใช่ การตรวจสอบผูบ้ ริ หาร ส่ วนในการให้คาแนะนาปรึ กษาต้องมี
ความถูกต้องและแม่นยาผูต้ รวจสอบภายในมีการพัฒนาความรู ้ในวิชาชีพการตรวจสอบภายในอย่าง
ต่อเนื่ อง มีการนาเทคโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนางานตรวจสอบภายใน ส่ วนการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานตรวจสอบจากองค์กรภายนอก หน่วยตรวจสอบภายในควรได้รับการประเมินผลการ
ปฏิ บ ัติง านจากองค์ก รภายนอก เพราะจะท าให้ เกิ ด ความน่ าเชื่ อถื อและเป็ นบรรทัด ฐานในการ
ปฏิบตั ิงาน สามารถนาผลการประเมินไปปรับปรุ งพัฒนางานตรวจสอบให้ดีข้ ึน
การพัฒ นางานตรวจสอบภายในตามเกณฑ์ ก ารประกัน คุ ณ ภาพงานตรวจสอบ
ภายในภาครั ฐ ผูใ้ ห้สั ม ภาษณ์ ใ ห้ค วามเห็ น ในการพัฒ นางานตรวจสอบให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ ที่
กาหนดตามมาตรฐานด้านการปฏิ บตั ิงาน คือ ด้านการวางแผนการตรวจสอบภายใน การกาหนด
ขอบเขตของงาน ให้มีการกาหนดช่วงเวลาในการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมทั้งหน่วยตรวจสอบ
ภายในและหน่วยรับตรวจ การนาผลการประเมินความเสี่ ยงมาใช้ในการวางแผนการตรวจสอบเป็ น
สร้างมาตรการที่ใช้ในการควบคุมการปฏิบตั ิงานและป้ องกันความเสี่ ยง ใช้เป็ นแนวทางในการเก็บ
ข้อมูลและตรวจสอบในครั้งต่อไป และใช้เป็ นมาตรการป้ องกันความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นใหม่ ความ
เพี ย งพอและประสิ ท ธิ ภาพในการบริ ห ารงบประมาณ ใช้เครื อข่ ายช่ วยตรวจสอบภายในในการ
ตรวจสอบในการแก้ไขปั ญหาจานวนบุ คลากรไม่เพียงพอกับปริ มาณที่ รับผิดชอบ โดยการอบรม
สร้ า งความเข้า ใจแก่ ผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและผูป้ ฏิ บ ัติ ง าน การจัด ท าคู่ มื อ การรายงานผลการ
ปฏิบตั ิงาน การสร้ างเครื อข่ายช่ วยตรวจสอบภายในให้มีประสิ ทธิ ภาพ เน้นการบริ หารแบบมีส่วน
ร่ วมของทุ ก กลุ่ ม งานและสถานศึ ก ษาในสั ง กัด สร้ างความรู ้ ค วามเข้า ใจแก่ ห น่ ว ยรั บ ตรวจถึ ง
กฎระเบียบ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิ การประชาสัมพันธ์ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ กิจกรรม
การตรวจสอบภายในมี ส่วนช่ วยในการสนับสนุ นให้มีการปรั บปรุ งกระบวนการกากับดู แล การ
บริ หารความเสี่ ยง และการควบคุมของหน่วยรับตรวจ การวางแผนการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน
ควรมี การประเมิ นความเสี่ ยงของงานตรวจสอบภายใน การประกันคุ ณ ภาพงานตรวจสอบ และ
พัฒนาบุคลากรของหน่ วยตรวจสอบภายในสู่ มาตรฐาน โดยให้ความสาคัญในการปฏิ บตั ิงานตาม
ขั้นตอนการตรวจสอบภายในทุกขั้นตอน และควรเน้นในเรื่ องการปฏิ บตั ิการตรวจสอบ และการ
กากับติดตามผลการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งทาให้ทราบถึงผลการแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ให้
ไว้ สามารถนาผลการติดตามให้ผบู ้ ริ หารนาไปประกอบการตัดสิ นใจในการบริ หารงานต่อไปได้
นอกจากการพัฒนางานตรวจสอบภายในให้เป็ นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในภาครั ฐแล้ว หน่ วยตรวจสอบภายในควรมี ก ารพัฒ นาเพิ่ มเติ มในเรื่ อง การ
พัฒ นาความรู้ ใ นวิช าชี พ ที่ เป็ นมาตรฐานสากลเพื่ อ รองรั บ การเปิ ดเสรี ก ารค้าอาเซี ย น การเขี ย น
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รายงานผลการตรวจสอบที่ ส ามารถน ามาใช้ใ นเชิ งการบริ ห ารและพัฒ นาองค์ก ร การพัฒ นา
เครื อข่ายช่ วยตรวจสอบภายในให้มีความเข้มแข็ง คุ ณสมบัติของผูต้ รวจสอบภายในควรมีความรู ้
หลากหลายด้าน และควรศึกษาการนาระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในงานตรวจสอบ
ส่ วนในกระบวนการตรวจสอบภายในโดยใช้เครื อข่ายแบบมี ส่วนร่ วม เป็ นการ
แก้ไขปั ญหาจานวนบุคลากรไม่เพียงพอกับปริ มาณงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งทาหน้าที่เป็ น
ผูต้ รวจสอบเบื้องต้นให้แก่หน่วยรับตรวจ เป็ นผูเ้ ก็บข้อมูลและดาเนินการตรวจสอบภายในเบื้องต้น
ช่วยเป็ นที่ปรึ กษาและเป็ นพี่เลี้ยงให้แก่สถานศึกษาที่อยูห่ ่ างไกล การเดินทางเข้าถึงลาบาก และช่วย
ลดความตึงเครี ยดให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน แต่ในปั จจุบนั ยังขาดการยอมรับของหน่วยรับตรวจ เนื่ องจาก
เครื อข่ ายช่ วยตรวจสอบภายในเป็ นผูบ้ ริ หารระดับ เดี ย วกัน และไม่ มี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างแท้จริ ง อีกทั้งผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นเครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายในมีการโยกย้าย
บ่อย และละเลยการปฏิ บตั ิ หน้าที่ตรวจสอบภายใน แนวทางแก้ไขโดยการจัดทาคู่มื อการอบรม
เครื อข่ ายช่ วยตรวจสอบภายในเพื่ อสร้ างความเข้าใจบทบาทหน้าที่ ของเครื อข่ายช่ วยตรวจสอบ
ภายในและพัฒนาเครื อข่ายให้มีความรู ้อย่างสม่าเสมอ
การพัฒนาเครื อข่ายช่ วยตรวจสอบภายในโดยใช้เกณฑ์การประเมิ นการประกัน
คุ ณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ สามารถช่ วยพัฒนางานตรวจสอบภายในให้มีประสิ ทธิ ภาพ
และเครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายในจะสามารถปฏิบตั ิงานตรวจสอบให้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิง่ ขึ้น เนื่ องจากมีเกณฑ์การประเมินที่ชดั เจน และสามารถนามาเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิงานได้อย่าง
ถูกต้อง
5.1.2 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามผูป้ ฏิบตั ิงานในฐานะผูร้ ับตรวจ
จากข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามผูป้ ฏิบตั ิงานในฐานะผูร้ ับตรวจ จานวน 86 คน
ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อยละ 68.60 มีอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 43.02 จบการศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี ร้อยละ 50 และปริ ญญาโท ร้อยละ 47.67 จบการศึกษาสาขาบริ หารการศึกษา ร้อยละ 46.51
ดารงตาแหน่ งผูอ้ านวยการสถานศึกษา ร้อยละ 52.33 ระดับ ตาแหน่ ง ชานาญการพิ เศษ ร้ อยละ
51.16 โดยดารงตาแหน่ งงาน 6-15 ปี ร้ อยละ 39.53 มีประสบการณ์ ในการรับราชการในตาแหน่ ง
อื่ น ก่ อ นด ารงต าแหน่ ง ปั จ จุ บ ั น 6 – 15 ปี ร้ อ ยละ 47.67 ที่ ไ ด้ ใ ห้ ข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
กระบวนการตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในตามเกณฑ์
การประกัน คุ ณ ภาพงานตรวจสอบภายในภาครั ฐ ซึ่ งแบ่ ง เป็ น 2 ประเด็ น คื อ มาตรฐานด้า น
คุณสมบัติ และมาตรฐานด้านการปฏิบตั ิงาน
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ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความเห็ นในแนวทางการพัฒนากระบวนการตรวจสอบ
ภายในตามเกณฑ์ ก ารประกันคุ ณ ภาพงานตรวจสอบภายในภาครั ฐ ตามประเด็น มาตรฐานด้าน
คุณสมบัติ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ระดับเห็นด้วยมาก ซึ่ งเมื่อจาแนกตามอายุ ตาแหน่ ง
และประสบการณ์ การทางานในตาแหน่ งปั จจุบนั มีความคิดเห็ นเป็ นไปในทิศทางเดี ยวกัน คือ มี
ความเห็นด้วยมากที่สุดในด้านการปฏิบตั ิงานที่เป็ นอิสระและเที่ยงธรรม ความระมัดระวังรอบคอบ
ในการดาเนิ นการตรวจสอบ การพัฒนาความรู ้ ในวิชาชี พการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่ อง การ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน และความเชี่ยวชาญในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน
แนวทางการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การประกันคุ ณภาพ
งานตรวจสอบภายในภาครัฐ ตามประเด็นมาตรฐานด้านการปฏิบตั ิงานผูต้ อบแบบสอบถามมี ความ
คิดเห็นด้วย ระดับ เห็นด้วยมาก ซึ่ งเมื่อจาแนกตามอายุ ตาแหน่ ง และประสบการณ์ การทางานใน
ตาแหน่งปั จจุบนั มีความคิดเห็นเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน คือ มีความเห็นด้วยมากที่สุดในด้าน การ
ประเมิ นความเสี่ ยงเพื่ อวางแผนการตรวจสอบการวางแผนการตรวจสอบ การเสนอ และอนุ มตั ิ
แผนการตรวจสอบ นโยบายและแนวทางการปฎิ บ ัติ งาน การประสานงาน การวางแผนการ
ปฏิ บ ตั ิ งานตรวจสอบ งบประมาณและอัตราก าลังของหน่ วยตรวจสอบภายใน กิ จกรรมการ
ตรวจสอบภายใน รายงานผลการปฏิ บตั ิงาน รายงานสรุ ปผลการปฏิ บตั ิ งานตามแผนของหน่ วย
ตรวจสอบภายใน และการติดตามผลการตรวจสอบ
แนวทางการพัฒ นากระบวนการตรวจสอบภายในที่ น อกเหนื อ จากเกณฑ์ ก าร
ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นด้วย ระดับเห็นด้วย
มากที่สุดในเรื่ อง หน่ วยตรวจสอบภายในจะต้องแจ้งแนวทางการตรวจสอบให้แก่ กลุ่ มงานและ
สถานศึ ก ษาทราบทุ ก ครั้ งก่ อนการเข้าตรวจสอบ การปฏิ บ ัติงานตรวจสอบภายในควรใช้ก าร
ตรวจสอบแบบกัลยาณมิตรแทนการตรวจสอบแบบจับผิด การใช้เครื อข่ายช่ วยตรวจสอบภายใน
ควรจัดทาในลักษณะ “เพื่อนช่วยเพื่อน” มากกว่าการเข้าตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกิดการระแวงไม่อยาก
ให้เข้าตรวจสอบ และมีความคิดเห็ น ระดับ เห็ นด้วยมาก ในเรื่ องที่ ผูต้ รวจสอบภายในจะต้องมี
ความเชี่ ย วชาญในการตรวจสอบแล้วผูต้ รวจสอบภายในจะต้องเป็ นผูถ้ ่ ายทอดความรู ้ ด้านการ
ตรวจสอบภายในแก่ เครื อข่ ายช่ วยตรวจสอบภายในให้ มี ค วามเชี่ ยวชาญด้วย เพื่ อเครื อ ข่ ายช่ วย
ตรวจสอบภายในจะสามารถนาความรู ้ ที่ได้รับไปให้คาปรึ กษา หรื อเป็ นพี่เลี้ ยงแก่ หน่ วยรับตรวจ
ใกล้เคียงได้ รายงานผลการปฏิ บตั ิงานของหน่ วยรับตรวจ ผูต้ รวจสอบภายในควรใช้เป็ นข้อมูลใน
การประเมิ นความเสี่ ยงและวางแผนการตรวจสอบ ผูต้ รวจสอบภายในจะต้องเป็ นผูป้ ฏิ บตั ิ งาน
ตรวจสอบด้วยตนเองในเรื่ องที่มีความซับซ้อน หรื อเป็ นงานที่อาจก่อให้เกิ ดการทุจริ ต แทนการใช้
เครื อข่ายช่ วยตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบ หน่ วยตรวจสอบภายในควรจัดอบรมให้ความรู ้ ใน
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รู ป แบบของการอภิ ป รายแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ เพื่ อให้เกิ ดการมี ส่ วนร่ วม และเรี ยนรู ้ วิธี การ
แก้ไขปั ญหาในการปฏิ บ ตั ิ งานร่ วมกันให้แก่ เครื อข่ายช่ วยตรวจสอบภายในมากกว่าการบรรยาย
ก่อนการเข้ารับการตรวจสอบภายใน หน่วยรับตรวจควรมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง
ก่ อน เพื่ อเปรี ยบเที ยบกับผลการตรวจสอบจากหน่ วยตรวจสอบภายในหน่ วยรับ ตรวจควรมี การ
ประเมินความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายใน
ใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไขการปฏิบตั ิงานและสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั หน่วยรับตรวจ
เมื่อมีการตรวจสอบจากเครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายในแล้ว ผูต้ รวจสอบภายในจะต้องติดตามผลการ
ตรวจสอบซ้ าอี ก ครั้ งหนึ่ ง สถานศึ ก ษาจะต้องได้รับ การตรวจสอบจากเครื อข่ายช่ วยตรวจสอบ
ภายในอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง และได้รับการติดตามผลการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบอย่างน้อยปี
ละหนึ่ งครั้ ง ผูต้ รวจสอบต้องแจ้งปฏิ ทินการเข้าตรวจสอบให้แก่ สถานศึ กษาทุ กครั้งก่ อนการเข้า
ตรวจสอบ หน่ วยรับตรวจควรได้รับการแจ้งล่วงหน้าก่อนการเข้าตรวจสอบอย่างน้อย 1 สัปดาห์
พร้อมรายละเอียดของเอกสารที่จะต้องจัดเตรี ยมในการตรวจสอบ และหน่ วยรับตรวจควรได้รับ
รายงานผลการตรวจสอบภายในเชิ งลึ กที่ รอบด้านมี สาระสาคัญ อี กทั้งควรระบุถึงความผิดปกติ ที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิที่ไม่ถูกต้อง โดยอ้างกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย
5.2 การอภิปรายผล
จากการศึกษาการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในของส านัก งานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต 5 ทาให้ทราบแนวทางที่เป็ นประโยชน์ต่อการนามาพิจารณา
ในการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในของสานักเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่
เขต 5 เพื่ อให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ การประกันคุ ณ ภาพงานตรวจสอบภายในภาครั ฐ และท าให้เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล และผลสัมฤทธิ์ ในการปฏิบตั ิงาน เป็ นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในของส่ วนราชการ
จากการศึ ก ษาพบว่า เมื่ อเปรี ย บเที ย บเกณฑ์ การประกัน คุ ณ ภาพงานตรวจสอบ
ภายในภาครัฐกับการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชี ยงใหม่ เขต 5 พบว่า ยังมี การปฏิ บตั ิ งานที่ มี ขอ้ จากัด จึ งควรมี การพัฒ นาการปฏิ บ ตั ิ งานทั้งใน
ประเด็นตามมาตรฐานด้านคุณสมบัติและประเด็นตามมาตรฐานด้านการปฏิบตั ิงาน ได้แก่ กฎบัตร
การตรวจสอบภายใน เชี่ยวชาญในการตรวจการบริ หาร การตรวจสอบผลการดาเนิ นงาน และการ
ตรวจสอบสารสนเทศ มีความระมัดระวังรอบคอบในการปฎิบตั ิงานตรวจสอบภายใน มีการพัฒนา
ความรู้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ มาใช้ ใ นการพัฒ นางานตรวจสอบภายใน การได้รั บ การ
156

ประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านจากองค์ ก รภายนอก ซึ่ งสอดคล้ อ งกับ วารุ ณี สุ กใส (2550) ได้
ทาการศึกษาการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฎโดยใช้แบบสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน พบว่าภาพรวมของ
การปฏิ บ ัติ ง านในประเด็ น ต่ า งๆ ของกระบวนการตรวจสอบภายใน ซึ่ งประกอบด้ ว ย การ
ประเมินผลความเสี่ ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจาปี การจัดทาแผนการตรวจสอบประจาปี
การเสนอขออนุ ม ตั ิ แผนการตรวจสอบประจาปี การวางแผนการปฏิ บ ัติ งาน การสอบทานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน การตรวจสอบรายงานการเงินประจาปี การตรวจสอบการดาเนินงาน
การตรวจสอบพัสดุ การให้บริ การคาปรึ กษา การจัดองค์กรและการพัฒนาบุคลากร มีการปฏิบตั ิใน
ระดับปานกลาง การตรวจสอบภายในจะประสบความสาเร็ จ และเกิ ดคุ ณค่าแก่มหาวิทยาราชภัฎ
อุบลราชธานี มากน้อยเพียงใด ส่ วนหนึ่ งขึ้ นอยู่กบั ผูบ้ ริ หารของมหาวิทยาลัยที่จะเห็ นความสาคัญ
ของงานตรวจสอบภายใน ทั้งในเรื่ องกรอบอัตรากาลัง งบประมาณ เครื่ องมืออุปกรณ์ ต่างๆ การ
มอบหมายงานที่เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของผูต้ รวจสอบภายใน รวมทั้งการทาให้
หน่ ว ยงานที่ อ ยู่ใ นความรั บ ผิ ด ชอบและเจ้า หน้ า ที่ ที่ เกี่ ย วข้อ ง ให้ ค วามร่ ว มมื อ และยอมรั บ ผู้
ตรวจสอบภายใน และการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูต้ รวจสอบภายใน นอกจากนี้ ยงั สัมพันธ์กบั กรรณิ การ์
ป ญญาดี (2554)ได้ท าการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ แนวทางการพัฒ นากระบวนการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยได้ทาสัมภาษณ์บุคลาการที่มีหน้าที่ในการจัดให้มี การ
ตรวจสอบดู แ ลการควบคุ ม ภายในของมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลล้านนา และท าการ
เปรี ยบเทียบกระบวนการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ในปั จจุบนั กับมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่ วนราชการและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การตรวจสอบภายในของส่ วนราชการ พ.ศ. 2551 เพื่อหาแนวทางแก้ไขและพัฒนากระบวนการ
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาต่อไปในอนาคต พบว่ากระบวนการ
ปฏิบตั ิงาตรวจสอบภายในของผูต้ รวจสอบภายในยัง มีขอ้ จากัดตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ของส่ วนราชการ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่ วนราชการ พ.ศ.
2551 และยังพบปั ญหา อุปสรรค ข้อบกพร่ องด้านการดาเนิ นงาน ได้แก่ กฎบัตร กรอบอัตรากาลัง
ความรู ้ ค วามสามารถความเชี่ ยวชาญของผูต้ รวจสอบภายใน การประกันคุ ณ ภาพการตรวจสอบ
ภายใน และด้านกระบวนการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบภายใน ซึ่ งได้แก่ ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอน
การปฏิบตั ิงานตรวจสอบและขั้นตอนการจัดทารายงานและติดตามผล ดังนั้น จึงต้องมีแนวทางการ
พัฒนาด้านการดาเนิ นงานและด้านกระบวนการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน ได้แก่ การทบทวนกฎ
บัต รให้ ส อดคล้อ งกับ ภารกิ จ ของหน่ ว ยงานและมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ด้า นกรอบ
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อัตรากาลังควรนาเรื่ องทรัพยากรที่ตอ้ งใช้ในการปฏิบตั ิงานเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อหารื อกับ
ผูบ้ ริ หารและคณะกรรมการตรวจสอบ
ส่ วนด้านการปฏิบตั ิงาน ควรมีการพัฒนาในเรื่ องการวางแผนการตรวจสอบภายใน
การกาหนดขอบเขตการตรวจสอบภายใน การนาผลการประเมินความเสี่ ยงมาใช้ในการวางแผนการ
ตรวจสอบ การบริ หารงบประมาณและบุคลากร นโยบายและการสนับสนุ นของผูบ้ ริ หาร การจัด
อบรมสร้ างความเข้าใจแก่ หน่ วยรั บ ตรวจ การจัดทาคู่มื อการปฏิ บตั ิ งาน ซึ่ งสอดคล้องกับ นิ วตั ร
ชนะพาล (2550) ได้ศึกษาการพัฒนาแนวทางการปฏิบตั ิการตรวจสอบภายในของสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก โดยการสัมภาษณ์ความต้องการและไม่ตอ้ งการแนวทางการ
ปฏิ บ ัติก ารตรวจสอบภายในของสถานศึ ก ษาจากผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู พบว่า มี ค วาม
ต้อ งการแนวทางการปฏิ บ ัติ ก ารตรวจสอบภายในของสถานศึ ก ษา สั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษานครนายก จ านวน 5 ประเด็ น คื อ หลั ก การส าคัญ ของการตรวจสอบภายใน
วัตถุ ประสงค์ของการตรวจสอบภายใน ขอบข่ายการตรวจสอบภายใน คณะทางานการตรวจสอบ
ภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายใน และแนวทางการปฏิ บตั ิ ก ารตรวจสอบภายในของ
สถานศึ ก ษาตรงกับ ความต้อ งการและตรงกับ มาตรฐานทางวิ ช าการ มี 2 รายการที่ ไ ม่ มี ค วาม
สอดคล้องกับมาตรฐานทางวิชาการ คือ คุณสมบัติทวั่ ไปของคณะทางานตรวจสอบภายใน และการ
แต่ งตั้ง คณะท างานตรวจสอบภายใน ปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้ น กับ การด าเนิ น งานตรวจสอบภายใน ของ
สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษานครนายก คือ มีการปฏิ บตั ิไม่ถูกต้องตามระเบี ยบปฏิ บตั ิ ปฏิ บตั ิไม่
ครบถ้วน และไม่เป็ นปั จจุบนั ปั ญหาการปฏิ บตั ิงานการเงินและบัญชี ของโรงเรี ยนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก คือ ผูต้ รวจสอบไม่ได้ตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ การจัดทารายงานไม่ถูกต้องและทาส่ ง
ล่าช้า
ในส่ วนการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม่ เขต 5 โดยการใช้เครื อ ข่ ายช่ ว ยตรวจสอบภายในในการช่ วยเหลื อ การ
ตรวจสอบเพื่อแก้ไขปั ญหาด้านบุคลากรที่ไม่เพียงพอ ทาให้เกิดความร่ วมมือกันระหว่างผูบ้ ริ หาร ผู ้
ตรวจสอบ และหน่ วยรั บ ตรวจ ซึ่ งสอดคล้องกับ รัศมี ยาสมุ ทร (2546) ได้ศึ ก ษาเกี่ ยวกับ แนว
ทางการประยุกต์ใช้การจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM) เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการตรวจสอบภายใน
ของกรมบัญชีกลางโดยใช้วิธีสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากคณะทางานด้านการตรวจสอบภายใน เพื่อ
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงาน พบว่า เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในมีการ
สับเปลี่ยนหน้าที่ ทาให้งานที่ตรวจสอบไม่ต่อเนื่อง และเมื่อนาระบบการจัดการคุณภาพโดยรวมมา
ประยุก ต์ใช้กบั การปรับ ปรุ งคุ ณภาพของรายงานการตรวจสอบภายใน โดยการนาวงจรคุ ณ ภาพ
PDCA มาใช้ มี ก ารก าหนดวัตถุ ป ระสงค์ เพื่ อให้ข ้อเสนอแนะที่ เพิ่ ม คุ ณ ค่ าแก่ ฝ่ ายบริ ห ารในการ
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ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการทางาน เพิ่มประสิ ทธิ ผลและการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ ม้ ค่า
ซึ่ งมีกลยุทธ์ในการดาเนิ นงานคือ การพัฒนารายงานการตรวจสอบให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ของหน่ วยงานต่ างๆ ให้สามารถสนับสนุ นการสร้ างมูลค่ าเพิ่ ม แก่ องค์กรโดยรวมและสามารถมี
ระบบการควบคุ มภายในที่ดีเหมาะสม พร้อมถื อปฏิบตั ิอย่างสม่ าเสมอ และการพัฒนาผูต้ รวจสอบ
ภายในให้มีความรู ้ ความสามารถเพี ยงพอที่ สามารถสร้ างผลงานที่ เป็ นลักษณะเพิ่มคุ ณค่า ให้แก่
องค์กรตามความคาดหมายของผูใ้ ช้บริ การงานด้านการตรวจสอบภายใน ผลที่ได้รับจากการศึกษา
พบว่าการท างานของผูต้ รวจสอบภายในเป็ นระบบมากขึ้ น มี คุณภาพ มี การทางานเป็ นที ม โดย
ได้รับความร่ วมมือจากผูบ้ ริ หาร หน่ วยรับตรวจ และหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ในการพิจารณาสั่งการ
ดาเนิ น การตรวจสอบและน าข้อเสนอแนะไปสู่ ก ารปฏิ บ ัติ จริ ง การรายงานมี คุ ณ ค่ า ได้รับ ความ
ร่ วมมือจากผูบ้ ริ หาร หน่วยรับตรวจ องค์กรมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในระดับกลยุทธ์นาไปสู่ ความ
เป็ นองค์กรชั้นนาระดับสากล
5.3 ข้ อค้ นพบ
จากผลการศึกษาการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ผูศ้ ึกษามีขอ้ ค้นพบดังนี้
1. การควบคุมภายในเป็ นการควบคุ มการบริ หารงานทั้ง 4 ด้านของสถานศึกษา
ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านการบริ หารงบประมาณ ด้านการบริ หารงานบุคคล และด้านการ
บริ หารทัว่ ไป เพื่อลดความเสี่ ยงในการปฏิบตั ิงาน
2. การใช้เครื อข่ายช่ วยตรวจสอบภายในช่ วยในการตรวจสอบภายในยังมีปัญหา
ซึ่ งเกิดจากการโยกย้ายของบุคลากรทาให้ขาดความต่อเนื่องของผูป้ ฏิบตั ิงานเครื อข่าย และยังต้องจัด
อบรมให้ความรู ้แก่เครื อข่ายเพื่อสร้างความเข้าใจและนาไปปฏิบตั ิงานได้
3. การใช้เครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายในเป็ นลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อนทาให้เกิดการ
ปฏิบตั ิงานเป็ นไปในทางแนวกัน
4. การตรวจสอบภายในควรเน้นการตรวจสอบผลของการดาเนิ นงานมากกว่าการ
ตรวจสอบความถูกผิดของการบันทึกบัญชี
5. ผู้ต รวจสอบควรน าระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ใ นการพัฒ นากระบวนการ
ตรวจสอบภายในให้มากขึ้น
6. เมื่ อเสร็ จสิ้ นการตรวจสอบภายในแต่ละครั้ ง ควรจัดส่ งส าเนารายงานผลการ
ตรวจสอบให้แก่หน่วยตรวจสอบทราบด้วยทุกครั้ง
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7. คุ ณสมบัติของผูต้ รวจสอบภายในควรมี ความรู ้ เพิ่มเติ มนอกเหนื อจากการเงิ น
บัญ ชี เช่ น การตรวจสอบการบริ หาร การตรวจสอบผลการดาเนิ น งาน การตรวจสอบในระบบ
สารสนเทศ หรื อการนาระบบสารสนเทศเข้าใช้ในกระบวนการตรวจสอบภายใน
5.4 ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ผูศ้ ึกษามีขอ้ เสนอแนะดังนี้
5.4.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการศึกษา
5.4.1.1 หน่ วยตรวจสอบภายในของส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
เชียงใหม่ เขต 5 มีการแต่งคณะกรรมการเครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายใน ซึ่ งควรกาหนดแนวทางการ
ด าเนิ น การ อ านาจ บทบาทหน้ า ที่ และจัด ท าคู่ มื อ การปฏิ บ ั ติ ง านตรวจสอบภายในให้ แ ก่
คณะกรรมการอย่างชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิ ดการดาเนิ นการติ ดตามและประเมิ นผลการดาเนิ นงาน
ตรวจสอบภายในให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อการปฏิ บตั ิงานเป็ นไปตามมาตรฐการการ
ตรวจสอบภายในของส่ วนราชการและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการการตรวจสอบภายใน
ของส่ วนราชการ พ.ศ. 2551
5.4.1.2 แนวทางการพัฒ นากระบวนการตรวจสอบภายในที่ เหมาะสมกั บ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต 5 โดยรวมยังต้องมีการพัฒนาในด้านการ
ดาเนิ นการ และกระบวนการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน ในด้านความรู้ ทักษะ และความสามารถ
ด้านการตรวจสอบในระบบสารสนเทศ เนื่ องจากผูต้ รวจสอบภายในส่ วนใหญ่จบการศึ กษาด้าน
บัญ ชี และเป็ นงานเทคนิ ค เฉพาะ ดัง นั้น หน่ วยงานต้น สั ง กัดและผูบ้ ริ ห ารจึ งควรสนับสนุ น ให้
บุ ค ลากรตรวจสอบภายในเข้า รั บ การอบรมอย่า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ท ัน ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงการ
บริ หารงานภาครัฐไปสู่ การบริ หารจัดการแนวใหม่ที่ให้ความสาคัญกับผลสัมฤทธิ์ ของงาน มุ่งระบบ
ปฏิรูประบบงบประมาณ โดยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการใช้ทรัพยากร
5.4.1.3 หน่ วยตรวจสอบภายในควรมี การรายงานผลการตรวจสอบให้กบั หน่ วย
รับตรวจนาข้อมูลไปจัดทาแผนควบคุมความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อทาให้หน่วยรับตรวจเกิดความ
ระมัดระวังในการปฏิบตั ิงาน
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5.4.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
5.4.2.1 ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่ อง การพัฒนา
เครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายในในโดยใช้กระบวนการตรวจสอบภายในแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
5.4.2.2 ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการนาเกณฑ์การประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐไปพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายในใน
หน่วยงานอื่น
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เอกสารอ้างอิง
[กรมบัญชีกลาง, 2545]

กรมบัญ ชี ก ลาง กระทรวงการคลัง มาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในและจริ ยธรรมของผูต้ รวจสอบภายในส่ วนราชการ 2545
[กรมบัญชีกลาง, 2546]
กรมบัญ ชี ก ลาง กระทรวงการคลัง แนวปฏิ บ ัติ ก ารตรวจสอบ
ภายใน 2546
[กรมบัญชีกลาง, 2555]
กรมบัญ ชี ก ลาง กระทรวงการคลัง การประเมิ น การประกัน
คุ ณ ภาพการตรวจสอบภายในภาครั ฐ เอกสารอัดส าเนาในการ
ประชุ ม ชี้ แจงหลัก เกณฑ์ และแนวทางการประกันคุ ณ ภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
คอนเวนชัน่ วันที่ 30 เมษายน 2555
[กรรณิ การ์ ปัญญาดี, 2554]
กรรณิ การ์ ปั ญญาดี แนวทางการพัฒนากระบวนการตรวจสอบ
ภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา การค้นคว้า
แบบอิสระ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตุลาคม 2554
[กระทรวงการคลัง, 2551]
กระทรวงการคลั ง ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการ
ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2551 2551
[ชุลีกาญจน์ ไชยเมืองดี, 2548] ชุ ลีกาญจน์ ไชยเมืองดี การศึกษาระบบการควบคุ มภายในด้าน
การเงิ น และการบัญ ชี ข องมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฎ เชี ย งใหม่ การ
ค้นคว้าแบบอิสระบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชี ยงใหม่
2548
[ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย, 2548]
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผูต้ รวจสอบภายใน
แห่งประเทศไทย แนวทางการตรวจสอบภายใน บริ ษทั ดูมาย
เบส จากัด 2548
[นิวตั ร ชนะพาล, 2550]
นิ วตั ร ชนะพาล การพัฒนาแนวทางการปฏิ บตั ิ การตรวจสอบ
ภายในของสถานศึ ก ษาสั ง กัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
นครนายก วิ ท ยานิ พ นธ์ บธ.ม.(บริ หารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต )
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรี อยุธยา 2550
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[พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525, 2538]
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 อักษรเจริ ญทัศน์
2538
[รัศมี ยาสมุทร, 2546]
รั ศ มี ยาสมุ ท ร แนวทางการประยุ ก ต์ใ ช้ก ารจัด การคุ ณ ภาพ
โดยรวม (TQM) เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการตรวจสอบภายในของ
ก ร ม บั ญ ชี ก ล าง ก าร ค้ น ค ว้ า อิ ส ร ะ บั ณ ฑิ ต วิ ท ย าลั ย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546
[วารุ ณี สุ กใส, 2550]
วารุ ณี สุ ก ใส การพัฒ นากระบวนการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
วิทยานิ พนธ์ บธ.ม.(บริ หารธุ รกิ จมหาบัณฑิ ต) มหาวิทยาลัยราช
ภัฎอุบลราชธานี 2550
[สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย, 2554]
สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่ งประเทศไทย มาตรฐานสากลการ
ปฏิบตั ิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 2554
[สานักกากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ, 2554]
ส านัก ก ากับ และพัฒ นาการตรวจสอบภาครั ฐ กรมบัญ ชี ก ลาง
กระทรวงการคลัง แนวทางการประกันคุ ณภาพงานตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ 2554
[สานักกากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ, 2555]
แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 2555
[สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, 2545]
สานักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิ น แนวทางการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน บริ ษทั ซิ ส
เต็ม โฟร์ กราฟฟิ คส์ จากัด 2554
[สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5, 2556]
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต 5 สถิติ
ข้อมูลทางการศึกษา ประจาปี 2556
[สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5, 2557]
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 คาสั่ง
แต่งตั้งเครื อข่ายผูช้ ่วยผูต้ รวจสอบภายใน 2557
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[สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551]
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่ วยตรวจสอบ
ภายใน คู่มือการตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ห้ า งหุ ้ น ส่ ว นจ ากัด โรงพิ ม พ์อ ัก ษรไทย (น.ส.พ.ฟ้ าเมื อ งไทย)
2551
[สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551]
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐาน คู่ มื อ การ
ปฏิ บ ั ติ ง านตรวจสอบภายในส าหรั บ ผู้ ต รวจสอบภ ายใน
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ห้ า งหุ ้ น ส่ ว นจ ากัด โรงพิ ม พ์
อักษรไทย (น.ส.พ.ฟ้ าเมืองไทย) 2551
[สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 2549]
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
โครงสร้างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2549
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ภาคผนวก ก
แบบสั มภาษณ์การพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. ชื่ อผู้สัมภาษณ์
......................................................................................................................................
2. วันเดือนปี ทีส่ ั มภาษณ์
.........................................................................................................................
เวลาทีส่ ั มภาษณ์
..................................................................................................................................
3. ชื่ อผู้ให้ สัมภาษณ์
.................................................................................................................................
ตาแหน่ ง
.............................................................................................................................................
กลุ่มงาน
..............................................................................................................................................
อายุราชการ
.........................................................................................................................................
ส่ วนที่ 2 เนือ้ หาทีส่ ั มภาษณ์
1. กระบวนการตรวจสอบภายในโดยใช้ เครือข่ ายแบบมีส่วนร่ วม
1.1 ท่านคิดว่าการควบคุมภายในมีความสาคัญต่ องานตรวจสอบภายในอย่ างไรบ้ าง
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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1.2 ท่านคิดว่าการตรวจสอบภายในมีประโยชน์ ต่อสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 5 อย่างไรบ้ าง
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
1.3 ท่านคิดว่านอกจากขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในทีเ่ ป็ นไปตามภารกิจของ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 แล้ว ควรเพิม่ เติมการตรวจสอบงาน
ด้ านใดอีกบ้ าง
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
1.4 ตามกฎบัตรการตรวจสอบภายในของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต 5
กาหนดบทบาทของผู้ตรวจสอบภายในว่ า “บทบาทของผูต้ รวจสอบภายใน คือ การตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิตามนโยบาย ระเบียบ และ วิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการควบคุมภายในของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เพื่อให้มนั่ ใจว่าการควบคุมเพียงพอที่จะบรรลุภารกิจของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5” ท่านคิดว่า ควรจะเพิม่ เติมในเรื่องใด
หรือเรื่องใดทีม่ ีความจาเป็ นน้ อยควรตัดออก
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
1.5 ตามอานาจหน้ าทีข่ องหน่ วยตรวจสอบภายในที่ระบุในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
“1. การสอบทานการปฏิบตั ิงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5
โดยมีอานาจในการเข้าถึงข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ทรัพย์สิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
2. ให้คาปรึ กษาและข้อเสนอแนะด้านการตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของ
ส่ วนราชการ ส่ งเสริ ม สนับสนุน กากับติดตามและพัฒนาการปฏิบตั ิงานด้านการตรวจสอบของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5”
ท่านคิดว่าควรเพิม่ เติมอะไรบ้ าง หรืองดเว้นในส่ วนไหนบ้ าง
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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1.6 ท่ านคิดว่ าขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการปฏิบัติงาน ใน
หัวข้ อต่ อไปนีค้ วรมีการพัฒนาอย่างไร
- การวางแผนการตรวจสอบภายใน
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
- การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
- การจัดทารายงาน
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
- การติดตามผล
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
1.7 ท่ านสามารถนาข้ อมูลทีไ่ ด้ จากการรายงานผลตรวจสอบภายในปัจจุบันไปปรับใช้ ได้ อย่างไร
บ้ าง
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
1.8 ท่านคิดว่างานตรวจสอบภายในปัจจุบันมีปัญหา อุปสรรค อย่ างไรบ้ าง และควรปรั บปรุ ง
แก้ไขอย่างไร
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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1.9 ท่านคิดเห็นว่าควรใช้ เครือข่ ายตรวจสอบภายในช่ วยพัฒนางานตรวจสอบภายในอย่ างไรบ้ าง
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
1.10 ท่านคิดว่าการใช้ เครือข่ ายช่ วยตรวจสอบภายในช่ วยตรวจสอบภายในสถานศึกษามีปัญหา
อุปสรรคอย่ างไรบ้ าง และควรปรับปรุ งแก้ ไขอย่ างไร
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
1.11 ท่านคิดเห็นว่าควรพัฒนาความเชี่ ยวชาญของผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องใดหรือส่ วน
ไหนบ้ าง
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. เกณฑ์ การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ซึ่งประกอบด้ วยมาตรฐานหลัก 2
มาตรฐาน คือมาตรฐานด้ านคุณสมบัติ 6 ประเด็น และมาตรฐานด้ านการปฏิบัติงาน 10 ประเด็น
ท่านคิดเห็นว่า หน่ วยตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ได้ มีการปฏิบัติงานเป็ นไปตามเกณฑ์ ที่กาหนดหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้ าง และเห็นควร
ปรับปรุ งหรือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาอย่ างไรบ้ าง
2.1 มาตรฐานด้ านคุณสมบัติ
- จากคานิยามของการตรวจสอบภายใน “การตรวจสอบภายในเป็ นกิจกรรมให้ความเชื่อมัน่
และการให้คาปรึ กษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็ นอิสระ” ท่ านคิดว่ ามีความครอบคลุมงานตรวจสอบ
ภายในหรือไม่ หากไม่ ครอบคลุมควรเพิม่ เติมในเรื่ องใด
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
- ท่านคิดว่า ผู้ตรวจสอบภายในควรมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ด้ านใดบ้ าง
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
-ท่านคิดว่าผู้ตรวจสอบภายในควรใช้ ความระมัดระวังรอบคอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในเรื่องใดบ้ าง
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
- ท่านคิดว่าผู้ตรวจสอบภายในควรมีการพัฒนาความรู้ ในวิชาชี พการตรวจสอบภายใน
อย่างต่ อเนื่องหรือไม่ เพราะเหตุใด
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
- ท่านคิดว่า หน่ วยตรวจสอบภายใน ควรได้ รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในจากองค์ กรภายนอกหรือไม่ เพราะเหตุใด
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
- หากมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจากองค์ กรภายนอกแล้ว ท่านคิดว่า
ควรนาผลการประเมินจากองค์ กรภายนอกนั้นมาปรับปรุ งคุณภาพงานทั้งหมดหรื อไม่ เพราะเหตุใด
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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2.2 มาตรฐานด้ านการปฏิบัติงาน
- ท่านคิดว่านอกจากการวางแผนการตรวจสอบภายในในเรื่อง การปฏิบัติงาน งบประมาณ
จานวนบุคลากรทีใ่ ช้ ในการตรวจสอบภายในแล้ ว ควรมีการวางแผนในเรื่องใดเพิม่ เติมบ้ าง
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
- ท่านคิดว่านอกจากในการนาผลการประเมินความเสี่ ยงมาใช้ ในการวางแผนการตรวจสอบ
ภายในแล้ ว ผลการตรวจสอบภายในควรนาไปสร้ างมาตรการเพือ่ ควบคุมภายในให้ รัดกุมยิง่ ขึน้ ใช่
หรือไม่ เพราะเหตุใด
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
- ท่านคิดว่า หน่ วยตรวจสอบภายในมีงบประมาณเพียงพอ เหมาะสมกับการบริหารหรือไม่
และมีการบริหารอย่างมีประสิ ทธิภาพมากน้ อยเพียงใด และควรพัฒนาการบริหารงานให้ มี
ประสิ ทธิภาพมากขึน้ อย่างไร
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
- ท่านคิดว่า หน่ วยตรวจสอบภายในมีบุคลากรเพียงพอกับปริมาณงานที่รับผิดชอบหรือไม่
ถ้ าไม่ เพียงพอ หน่ วยตรวจสอบภายในควรดาเนินการอย่างไร
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
- นโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน ของหน่ วยตรวจสอบภายในสามารถนาไปปฏิบัติได้ อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ และครอบคลุมงานที่รับผิดชอบหรือไม่ อย่างไร และควรปรับปรุ งในเรื่องใดบ้ าง
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
- ท่านคิดว่า ลักษณะงาน / กิจกรรมการตรวจสอบภายในสามารถประเมิน และช่ วย
สนับสนุนให้ มีการปรับปรุ งกระบวนการกากับดูแล การบริ หารความเสี่ ยง และการควบคุมของ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ได้ หรือไม่ อย่างไร
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.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
- นอกจาก หน่ วยตรวจสอบภายในมีการวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดย
คานึงถึงข้ อพิจารณาในการวางแผน การกาหนดวัตถุประสงค์ การกาหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน มี
การจัดสรรทรัพยากร และการวางแผนการปฏิบัติงาน ท่านคิดว่าควรเพิม่ เติมข้ อพิจารณาในการ
วางแผนในเรื่องใดอีกบ้ าง
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
- ท่านคิดว่า หน่ วยตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนของการตรวจสอบภายใน
คือ การรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์ และประเมินผล การบันทึกข้ อมูล การกากับดูแลการปฏิบัติงาน
มีความเหมาะสมมากน้ อยเพียงใด และควรให้ ความสาคัญในการปฏิบัติงานในขั้นตอนใดมากทีส่ ุ ด
เพราะเหตุใด
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
- หน่ วยตรวจสอบภายในควรมีการติดตามผลการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอหรือไม่ เพราะเหตุ
ใด
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. ท่านคิดว่าการพัฒนาเครือข่ ายช่ วยตรวจสอบภายใน โดยใช้ เกณฑ์ การประเมินการประกัน
คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐมาช่ วยพัฒนางานตรวจสอบภายใน เครือข่ ายช่ วยตรวจสอบ
ภายในจะสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้ อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึน้ หรือไม่ อย่างไร
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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4. ท่านคิดว่าควรเพิม่ เติมหรื อปรับปรุ งงานตรวจสอบภายในด้ านใดบ้ าง เพือ่ ให้ งานตรวจสอบ
ภายในเป็ นไปตามเกณฑ์ การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ และมีประสิ ทธิภาพมาก
ยิง่ ขึน้
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ข
แบบสอบถามความคิดเห็น
การพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 5
แบบสอบถามนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึ ก ษาค้นคว้าอิ ส ระของ นางสาวดารารั ตน์ วงค์
สถาน ตามหลักสู ตรปริ ญ ญามหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิท ยาลัยเชี ยงใหม่ เรื่ อง การ
พัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ข้อมูลจากแบบสอบถามนี้ จะนาไปวิเคราะห์ ในภาพรวมและจะนาไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึ กษา
เท่านั้น ผูศ้ ึ กษาจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็ นความลับ ขอขอบพระคุ ณท่านผูต้ อบแบบสอบถามที่
กรุ ณา สละเวลาในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้
คาชี้แจง แบบสอบถามนีแ้ บ่ งเป็ น 3 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายใน
2.1 แนวทางการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
2.2 แนวทางการพัฒนาที่นอกเหนื อจากเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ
ส่ วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ

นางสาวดารารัตน์ วงค์สถาน
โทร. 085 – 2094009
E-mail: dara2620@gmail.com
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กรุ ณาทาเครื่องหมาย  ลงไปใน ( ) หรือเติมข้ อความในช่ องว่าง
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
1.1 เพศ
 ชาย  หญิง
1.2 อายุ

 น้อยกว่า 31 ปี  31-40 ปี

 41-50 ปี

 มากกว่า 50 ปี

1.3 ระดับการศึกษา  ต่ากว่าปริ ญญาตรี  ปริ ญญาตรี  ปริ ญญาโท  ปริ ญญาเอก
1.4 สาขาที่สาเร็ จการศึกษา  ด้านสังคมศาสตร์  ด้านบริ หารการศึกษา
 ด้านบริ หารธุ รกิจ
 ด้านวิทยาศาสตร์  ด้านการเกษตร  ด้านวิศวกรรม
 ด้านอื่นๆ ระบุ.....................................
1.5 ปั จจุบนั ดารงตาแหน่ง.........................................................................................................
 ปฏิบตั ิการ
 ชานาญการ
 ชานาญการพิเศษ
 เชี่ยวชาญ
 อื่น ๆ ระบุ........................................

1.6 ระดับตาแหน่งตามข้อ 1.5

1.6 ประสบการณ์การทางานในตาแหน่งตามข้อ 1.5
 น้อยกว่า 6 ปี
 6-15 ปี
 16-25 ปี

 มากกว่า 25 ปี

1.7 ประสบการณ์การรับราชการในตาแหน่งอื่นก่อนดารงตาแหน่งปั จจุบนั
ระบุตาแหน่ง..............................................................
 น้อยกว่า 6 ปี
 6-15 ปี
 16-25 ปี
 มากกว่า 25 ปี

175

ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ ยวกับการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายใน ท่ านมีความคิดเห็นอย่ างไร จาก
การดาเนิ นการของหน่ วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
เชี ยงใหม่ เขต 5 ที่นาเกณฑ์การประกันคุ ณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ มาใช้ในการ
พัฒ นากระบวนการตรวจสอบภายในของส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เชียงใหม่ เขต 5
โปรดเติมเครื่องหมาย  ในช่ องทีท่ ่ านเห็นว่ าตรงกับความเป็ นจริงของท่ านมากทีส่ ุ ด
ระดับความเห็น
5 = เห็นด้วยมากที่สุด
4 = เห็นด้วยมาก
3 = เห็นด้วยปานกลาง
2 = เห็นด้วยน้อย
1 = เห็นด้วยน้อยมาก
หมายเหตุ
หน่ วยรับตรวจ หมายถึง กลุ่มงานและสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
2.1 แนวทางการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในตามเกณฑ์ การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
ลาดับ
ระดับความเห็น
ประเด็น
ที่
5 4 3 2 1
มาตรฐานด้ านคุณสมบัติ
1 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
1.1 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ สายการบังคับ
บัญ ชา อ านาจหน้าที่ ความรั บ ผิ ด ชอบตามมาตรฐานและจริ ย ธรรมในการ
ปฏิบตั ิงาน ที่มีการทบทวนและได้รับความเห็นชอบโดยผูอ้ านวยการสานักงาน
เขตพื้นที่ การศึกษาทุกปี หน่วยตรวจสอบภายในควรแจ้งประชาสัมพันธ์ผ่าน
เวปไซด์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แทนการส่ งเป็ นเอกสารให้หน่วยรับ
ตรวจทราบทุกปี
1.2 จากคานิ ยามของการตรวจสอบภายใน “การตรวจสอบภายในเป็ นกิจกรรม
ให้ ค วามเชื่ อ มั่น และการให้ ค าปรึ กษาอย่ า งเที่ ย งธรรมและเป็ นอิ ส ระ”
นอกจากนี้ หน่วยตรวจสอบภายในต้องเป็ นผูป้ ระเมินผลทางการบริ หารและ
วัดประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล และผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานของหน่วยรับ
ตรวจด้วย
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ลาดับ
ที่

2

3

4

ระดับความเห็น
5 4 3 2 1

ประเด็น
1.4 จากคานิ ยามของการตรวจสอบภายใน “การตรวจสอบภายในเป็ นกิจกรรม
ให้ ค วามเชื่ อ มั่น และการให้ ค าปรึ กษาอย่ า งเที่ ย งธรรมและเป็ นอิ ส ระ”
นอกจากนี้
“หน่ วยตรวจสอบภายในต้องสามารถเข้าถึ งเอกสาร ข้อมูล ที่ จาเป็ นในการ
ตรวจสอบของหน่วยรับตรวจได้”
การปฏิบัตงิ านตรวจสอบภายในทีเ่ ป็ นอิสระและเทีย่ งธรรม
หน่ วยตรวจสอบภายในจะต้องมี ความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและรักษา
มาตรฐานการตรวจสอบที่ เสมอภาคกันในทุกพื้นที่ ที่รับผิดชอบโดยไม่เลือก
ปฏิ บัติไม่ว่าสถานศึ กษานั้นอยู่ห่างไกลทุ รกันดารหรื อสถานศึ กษาที่ มีความ
พร้อมทุกด้าน
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัตงิ านตรวจสอบภายใน
3.1 นอกจากผู ้ต รวจสอบภายในจะต้อ งมี ค วามรู ้ ค วามเชี่ ย วชาญในการ
ปฏิ บตั ิงานตรวจสอบทั้ง 6 ประเภท ซึ่ งได้แก่ การตรวจสอบทางการเงิ น การ
ตรวจสอบการดาเนิ นงาน การตรวจสอบการบริ หาร การตรวจสอบการปฏิบตั ิ
ตามข้อกาหนด การตรวจสอบระบบสารสนเทศ และการตรวจสอบพิเศษ แล้ว
ยังต้ องเป็ นผู้ให้ คาแนะนาในเรื่ องกรอบนโยบายการบริ หารของผู้บริหารของ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ด้ วย
3.2 นอกจากนโยบายของ สพฐ.ที่เน้นการตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบ
การปฏิ บัติต ามข้อก าหนด และตรวจสอบการด าเนิ น งาน หน่ วยตรวจสอบ
ภายในควรตรวจสอบให้ ค รบทุ ก ประเภทของการตรวจสอบ เพื่ อ ลด
ข้อผิดพลาดและป้ องกันการทุกจริ ตของหน่วยรับตรวจ
3.3 ผูต้ รวจสอบภายในจะต้อ งเป็ นผู ้ที่ ศึ ก ษากฎหมาย กฎระเบี ย บ ในการ
ปฏิบตั ิงานเพื่อช่วยเหลือผูป้ ฏิบตั ิงานให้ปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง
3.4 ในการให้คาแนะนาปรึ กษาของผูต้ รวจสอบภายในแก่หน่วยรับตรวจ ควร
ใช้ภาษาพูด เขียน และสื่ อความหมายให้ชดั เจน เข้าใจง่าย
3.5 นอกจากผูต้ รวจสอบภายในจะให้คาแนะนาปรึ กษาแล้ว ผูต้ รวจสอบภายใน
จะต้อ งเป็ นผูแ้ จ้ง จุ ด เสี่ ย งและเป็ นผู ้ห าแนวทางการควบคุ ม ความเสี่ ย งนั้ น
ร่ วมกับหน่วยรับตรวจ
ความระมัดระวังรอบคอบในการปฏิบัตงิ านตรวจสอบภายใน
4.1 เมื่อเสร็ จสิ้ นการตรวจสอบในแต่ละครั้ง ผูต้ รวจสอบควรมีการประชุมปิ ด
การตรวจเพื่อแจ้งเรื่ องที่ตรวจพบและข้อคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับ
ตรวจทุกครั้งก่อนออกรายงานผลการตรวจสอบที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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ลาดับ
ที่

5

6

7

8

ระดับความเห็น
5 4 3 2 1

ประเด็น
4.2 แบบกรอกข้อมูลการตรวจสอบภายใน (กระดาษทาการ)ของผูต้ รวจสอบ
ภายในที่จดั ทาขึ้นจะแสดงถึงกระบวนการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในทั้งหมด
หน่ วยรับตรวจจะต้องลงลายมื อชื่ อด้วยทุ กครั้งเพื่อยืน ยัน ความถูกต้อง และ
ความเชื่อถือได้ของข้อมูล
การพัฒนาความรู้ ในวิชาชีพการตรวจสอบภายในอย่ างต่ อเนื่อง
5.1 นอกจากมาตรฐานกาหนดตาแหน่ งนักวิชาการตรวจสอบภายในจะต้องมี
คุณสมบัติจบการศึกษาทางด้านบัญชีแล้ว ปั จจุบนั ยังต้องมีความรอบรู ้ในเรื่ อง
ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยี เพื่อนามาใช้ในการปฏิบตั ิงาน
5.2 ผูต้ รวจสอบภายในจะต้องพัฒนาความรู ้ในด้านภาษาต่างประเทศเพื่อให้ทนั
ต่อการเปิ ดประชาคมอาเซียน
การประเมินผลการปฏิบัตงิ านตรวจสอบภายใน
นอกจากหน่ วยตรวจสอบภายในได้รับการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานที่ เป็ นไป
ตามส่ วนราชการกาหนดแล้ว ควรมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง และ
ได้รับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานจากภายนอกหน่วยงานหรื อนอกองค์กรด้วย
มาตรฐานด้ านการปฏิบัตงิ าน
การวางแผนการตรวจสอบ การเสนอ และอนุมตั แิ ผนการตรวจสอบ
7.1 หน่วยรับตรวจ และผูบ้ ริ หารควรมีส่วนร่ วม ในการวางแผนการตรวจสอบ
ภายใน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการยอมรับผลการตรวจสอบ
7.2 หน่วยตรวจสอบภายในจะต้องวางแผนการปฏิบตั ิงานให้ครอบคลุมถึงการ
ตรวจสอบด้านการบริ หารและการดาเนิ นงานเพื่อให้สามารถวัดประสิ ทธิ ภาพ
ประสิ ทธิผล และผลสัมฤทธิ์ ของหน่วยรับตรวจได้
7.3 หน่วยตรวจสอบภายในจะต้องแจ้งแนวทางการตรวจสอบให้แก่กลุ่มงาน
และสถานศึกษาทราบทุกครั้งก่อนการเข้าตรวจสอบ
7.4 หน่ วยรับตรวจควรได้รับการติดตามผลการปฏิ บตั ิ งานตามข้อเสนอแนะ
จากการตรวจสอบภายใน เพื่อติดตามปั ญหาอุปสรรคที่ เกิ ดขึ้ นภายหลังจาก
การตรวจสอบ และสาเหตุที่หน่วยรับตรวจไม่สามารถปฏิบตั ิตามคาแนะนาได้
การประเมินความเสี่ยงเพือ่ วางแผนการตรวจสอบ
8.1 หน่ ว ยรั บ ตรวจควรมี ก ารประเมิ น ความเสี ่ ย งภายในเพื ่อ รองรั บ การ
ตรวจสอบภายใน
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8.2 การตรวจสอบภายในถื อ เป็ นการตรวจสอบมาตรการที่ ใช้ ค วบคุ ม การ
ปฏิบตั ิงาน ดังนั้น รายงานผลการตรวจสอบจะบอกถึงผลการปฏิบตั ิงาน มาตรการ
ควบคุม และข้อเสนอแนะที่จะทาให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
8.3 หน่ วยรับตรวจควรนาผลจากการตรวจสอบภายในไปสร้างมาตรการใน
การควบคุมภายในเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นใหม่
8.4 หน่ วยรับตรวจควรมีส่วนร่ วมในการกาหนดระดับความเสี่ ยงที่ ยอมรับได้
ร่ ว มกับ ผูต้ รวจสอบภายในและผูอ้ านวยการส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
8.5 รายงานผลการปฏิ บัติงานของหน่ วยรับตรวจ ผูต้ รวจสอบภายในควรใช้
เป็ นข้อมูลในการประเมินความเสี่ ยงและวางแผนการตรวจสอบ
งบประมาณและอัตรากาลังของหน่ วยตรวจสอบภายใน
9.1 หน่ วยตรวจสอบภายในทาหน้าที่ ในการตรวจสอบภายในของสานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม่ เขต 5 และตรวจสอบภายใน
สถานศึกษาที่ สังกัด และบุคลากรที่ ปฏิ บตั ิหน้าที่ ในหน่ วยตรวจสอบภายในมี
เพี ย ง 3 คน จึ ง ท าให้ มี บุ ค ลากรไม่ เพี ย งพอกับ ปริ ม าณที่ รั บ ผิ ด ชอบ ควร
ดาเนิ นการแก้ไขโดยการแต่งตั้งคณะทางานเครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายในใน
ทุ ก อ าเภอและมี ต ัว แทนผูอ้ านวยการกลุ่ ม งานด้านบริ ห ารงานการเงิ น และ
สิ น ทรั พ ย์ ผูอ้ านวยการกลุ่ ม นโยบายและแผน และศึ ก ษานิ เทศก์ร่ วมเป็ น
คณะทางานอยูด่ ว้ ยทุกเครื อข่าย
9.2 หน่ ว ยตรวจสอบภายในควรแก้ไ ขปั ญ หาในเรื่ อ งปริ ม าณบุ ค ลากรไม่
เพียงพอกับปริ มาณงานโดยการจัดทาคู่มือให้สถานศึกษาในสังกัดรายงานผล
การปฏิบตั ิงานให้แก่หน่วยตรวจสอบภายในทราบทุกภาคการศึกษา
9.3 หน่ วยตรวจสอบภายในควรจัดการจัดฝึ กอบรมเพื่อสร้ างความเข้าใจใน
บทบาทหน้ า ที่ ข องหน่ ว ยตรวจสอบภายในแก่ ผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและ
ผูป้ ฏิ บัติงานด้านการเงิ น บัญ ชี และพัสดุ ซึ่ งมี ส่ วนช่ วยในการลดภาระและ
ปริ มาณงานตรวจสอบให้นอ้ ยลง
นโยบายและแนวทางการปฏิบัตงิ าน การประสานงาน
10.1 นอกจากการวางแผนการตรวจสอบภายในในเรื่ อ ง การปฏิ บั ติ ง าน
งบประมาณ จานวนบุคลากรที่ใช้ในการตรวจสอบแล้ว ควรมีการวางแผนใน
เรื่ องช่วงเวลาการตรวจสอบให้เหมาะสมกับหน่วยรับตรวจ
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10.2 หน่ ว ยตรวจสอบภายในควรมี ก ารลงตรวจสอบภาคสนามร่ ว มกั น
หน่วยงานอื่นเพื่อจะได้รับทราบถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริ งและร่ วมกันหา
แนวทางป้ องกันความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยรับตรวจ
รายงานสรุปผลการปฏิบัตงิ านตามแผนของหน่ วยตรวจสอบภายใน
11.1นอกจากหน่ วยรั บ ตรวจได้รับ แจ้งผลการตรวจสอบและข้อ เสนอแนะ
ระหว่างการตรวจสอบแล้ว หน่ วยตรวจสอบภายในควรแจ้งผลการตรวจสอบ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ลายลักษณ์อกั ษรให้แก่หน่วยรับตรวจด้วย
11.2 รู ปแบบของรายงานผลการตรวจสอบภายในควรเป็ นข้อความที่เข้าใจง่าย
ชัดเจน รัดกุม และน่าสนใจ หน่วยรับตรวจสามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริ งโดยไม่
ต้องมีการตีความเพิ่มเติม
11.3 ควรมีการนาระบบ Intranet เข้ามาในการรายงานผลการตรวจสอบและ
ประชาสั ม พัน ธ์ เกี่ ย วกับ กฎระเบี ย บ กฎหมาย ค าสั่ งการปฏิ บัติ ง านใหม่ ๆ
เพื่อให้หน่วยรับตรวจได้ขอ้ มูลข่าวสารได้สะดวก รวดเร็ ว
11.4 รายงานผลการตรวจสอบภายในนอกจากการรายงานผลด้านการเงินบัญชี
หรื อ ด้านการบริ ห ารว่ามี ค วามถู ก ต้อ งหรื อ ไม่ ควรมี ก ารรายงานถึ งผลการ
ประเมินความคุม้ ค่า ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล และผลลัพท์ เพื่อให้หน่วยรับ
ตรวจสามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงาน
กิจกรรมการตรวจสอบภายใน
12.1 การตรวจสอบภายในถือเป็ นการตรวจสอบการปฏิ บตั ิงานของหน่ วยรับ
ตรวจ เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดความเสี ยหายจากการปฏิบตั ิงานไม่
ถูกต้อง เป็ นการตรวจสอบกลัน่ กรองภายในองค์กรให้ปฏิ บตั ิงานโดยถูกต้อง
ก่อนหน่วยตรวจสอบจากภายนอกจะเข้าตรวจสอบ
12.2 การประเมินความเสี่ ยง จะต้องกระทาก่อนการตรวจสอบภายใน และนา
ผลการตรวจสอบจากครั้ งก่ อ นมาเป็ นแนวทางในการวางแผนการควบคุ ม
ภายใน
12.3 นอกจากการน าผลการประเมิ น ความเสี่ ย งมาใช้ใ นการวางแผนการ
ตรวจสอบภายในแล้ว ผลการตรวจสอบควรนาไปสร้างมาตรการเพื่อควบคุม
ภายในให้รัดกุมยิง่ ขึ้น
การวางแผนการปฏิบัตงิ านตรวจสอบ
13.1 การวางแผนการปฏิบตั ิงานตรวจสอบจะต้องวางแผนและกาหนดขอบเขต
ให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบด้านบริ หาร และด้านผลการดาเนินงานด้วย
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13.2 เมื่อหน่วยตรวจสอบภายในจัดทาแผนการปฏิบตั ิงานประจาปี แล้ว จะต้อง
ส่ งแผนการปฏิ บัติงานประจาปี ดังกล่าวและปฏิ ทิ นกาหนดการเข้าตรวจให้
หน่วยรับตรวจทราบอย่างทัว่ ถึง
การปฏิบัตงิ านตรวจสอบภาคสนาม
14.1 เมื่อหน่วยตรวจสอบภายในจัดส่ งปฏิ ทินกาหนดการเข้าตรวจสอบให้แก่
หน่วยรับตรวจแล้ว จะต้องเข้าตรวจสอบตามปฏิทินที่กาหนดทุกครั้ง
14.2 หน่วยตรวจสอบภายในควรแจ้งขอบข่ายงานตรวจสอบให้แก่หน่วยรับตรวจ
ก่อนการเข้าตรวจสอบเพื่อเตรี ยมความพร้อมสาหรับข้อมูลที่ผตู ้ รวจสอบต้องการ
14.3 ทั้งก่ อนและหลังการตรวจสอบภาคสนามจะต้องมี การประชุ มปิ ดการ
ตรวจที่มีผทู ้ ี่เกี่ยวข้องร่ วมด้วยทุกครั้ง
รายงานผลการปฏิบัตงิ านตรวจสอบ
15.1 ในแต่ละปี งบประมาณหน่ วยตรวจสอบภายในต้องรายงานสรุ ปผลการ
ปฏิ บัติงานตรวจสอบประจาปี เพื่ อเสนอต่อผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้น ที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม่ เขต 5 และส าเนาส่ งเลขาธิ ก ารส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วควรสาเนาแจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบ
15.2 นโยบายผูบ้ ริ หารควรให้ความสาคัญกับการตรวจสอบภายใน ควรให้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายเข้าประชุมคณะผูบ้ ริ หารทุกครั้งที่มีการประชุมเพื่อ
รายงานผลการตรวจสอบ หากมีผดิ พลาดที่ตรวจพบจะได้นามาร่ วมกันแก้ไข
ปั ญหาที่เกิดขึ้นได้ทนั ที
การติดตามผลการตรวจสอบ
หน่วยตรวจสอบภายในจะต้องมีการตรวจติดตามผลการตรวจสอบอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง
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1 การปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในควรใช้การตรวจสอบแบบกัลยาณมิตร แทน
การตรวจสอบแบบจับผิด
2 การใช้เครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายใน ควรจัดทาในลักษณะ “เพื่อนช่วยเพื่อน”
มากกว่าการเข้าตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกิดการระแวงไม่อยากให้เข้าตรวจสอบ
3 นอกจากผูต้ รวจสอบภายในจะต้อ งมี ค วามเชี่ ยวชาญในการตรวจสอบแล้ว
ผูต้ รวจสอบภายในจะต้องเป็ นผูถ้ ่ายทอดความรู ้ดา้ นการตรวจสอบภายในแก่
เครื อ ข่ ายช่ ว ยตรวจสอบภายในให้มี ค วามเชี่ ยวชาญด้วย เพื่ อ เครื อ ข่ ายช่ ว ย
ตรวจสอบภายในจะสามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปให้คาปรึ กษา หรื อเป็ นพี่เลี้ยง
แก่หน่วยรับตรวจใกล้เคียงได้
4 ผูต้ รวจสอบภายในจะต้องเป็ นผูป้ ฏิ บตั ิ งานตรวจสอบด้วยตนเองในเรื่ องที่ มี
ความซับซ้อน หรื อเป็ นงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริ ต แทนการใช้เครื อข่ายช่วย
ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบ
5 หน่ วยตรวจสอบภายในควรจัดอบรมให้ความรู ้ ในรู ปแบบของการอภิ ปราย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้เกิ ดการมีส่วนร่ วม และเรี ยนรู ้วิธีการแก้ไข
ปั ญหาในการปฏิบตั ิงานร่ วมกันให้แก่เครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายในมากกว่า
การบรรยาย
6 ก่อนการเข้ารับการตรวจสอบภายใน หน่วยรับตรวจควรมีการประเมินผลการ
ปฏิ บัติงานของตนเองก่ อน เพื่อเปรี ยบเที ยบกับผลการตรวจสอบจากหน่ วย
ตรวจสอบภายใน
7 หน่ วยรับตรวจควรมีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานของหน่ วย
ตรวจสอบภายในเพื่ อ ให้ ห น่ ว ยตรวจสอบภายในใช้เป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุ งแก้ไขการปฏิบตั ิงานและสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั หน่วยรับตรวจ
8 เมื่อมีการตรวจสอบจากเครื อข่ายช่วยตรวจสอบภายในแล้ว ผูต้ รวจสอบภายใน
จะต้องติดตามผลการตรวจสอบซ้ าอีกครั้งหนึ่ง
10 สถานศึ กษาจะต้องได้รับการตรวจสอบจากเครื อข่ายช่ วยตรวจสอบภายใน
อย่า งน้ อ ยปี ละ 2 ครั้ ง และได้รั บ การติ ด ตามผลการตรวจสอบจากหน่ ว ย
ตรวจสอบอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
11 ผูต้ รวจสอบต้องแจ้งปฏิทินการเข้าตรวจสอบให้แก่สถานศึกษาทุกครั้งก่อนการ
เข้าตรวจสอบ
12 หน่วยรับตรวจควรได้รับการแจ้งล่วงหน้าก่อนการเข้าตรวจสอบอย่างน้อย 1
สัปดาห์ พร้อมรายละเอียดของเอกสารที่จะต้องจัดเตรี ยมในการตรวจสอบ
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ลาดับ
ระดับความเห็น
ประเด็น
ที่
5 4 3 2 1
13 หน่วยรับตรวจควรได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในเชิงลึกที่ รอบด้าน มี
สาระสาคัญ อีกทั้งควรระบุถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิที่ไม่ถูกต้อง
โดยอ้างกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

ส่ วนที่ 3 ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะอื่น ๆ เพื่ อพัฒ นากระบวนการตรวจสอบภายในให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
1. นอกจากการพัฒนาคุณสมบัติของผูต้ รวจสอบภายในให้เป็ นไปตามมาตรฐานข้างต้น
แล้ว ผูต้ รวจสอบภายในควรมีคุณสมบัติใดเพิม่ เติมอีกบ้าง เพราะเหตุใด
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. นอกจากการพัฒ นาการปฏิ บตั ิ งานให้เป็ นไปตามมาตรฐานด้านการปฏิ บตั ิ งานแล้ว
ผูต้ รวจสอบภายในควรปรับปรุ งการปฏิ บตั ิ งานใดเพิ่มเติ มอี กบ้าง เพื่อให้สามารถสร้ างมูลค่าเพิ่ม
ให้กบั งานตรวจสอบภายใน
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. ข้อเสนอแนะด้านอื่น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ – นามสกุล

นางสาวดารารัตน์ วงค์สถาน

วัน เดือน ปี เกิด

26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520

ประวัติการศึกษา

ปี การศึกษา 2543 บธ.บ. (การบัญชี) สาขาวิชาการบัญชี
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ

ประวัติการทางาน

ปี พ.ศ. 2543 ลูกจ้าง ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลาพูน
ปี พ.ศ. 2547 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี องค์การบริ หารส่ วนตาบลออนใต้
ปี พ.ศ. 2552 นักวิชาการเงินและบัญชี เทศบาลตาบลออนใต้
ปี พ.ศ. 2553 นัก วิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิ บตั ิ ก าร ส านัก งานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ปี พ.ศ. 2555 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชานาญการ ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
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