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แนวทางอนัเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาคน้ควา้เป็นอยา่งดีตลอดมา 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผอ.วิชัย  ปานอุทัย  ผูอ้  านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และ                     
ดร.วชิราพร  สุวรรณศรวล  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 5 ผูซ่ึ้งใหค้วามรู้ ค  าแนะน า ค  าปรึกษา ช่วยเหลือและใหข้อ้มูลในการจดัท าการคน้ควา้
แบบอิสระน้ีเป็นอย่างดีตลอดมา  ตลอดจนได้ให้ข้อเสนะแนะ ข้อคิดเห็น และแนวทางท่ีเป็น
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ทุกท่าน 
 

ดารารัตน์  วงคส์ถาน 



 
 

ง 

 
หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ  การพฒันากระบวนการตรวจสอบภายในของส านกังาน 

     เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 
 
ผู้เขียน     นางสาวดารารัตน์   วงคส์ถาน 
 
ปริญญา     บญัชีมหาบณัฑิต 
 
อาจารย์ทีป่รึกษา    อาจารย ์ดร.ดุรยา  สุขถมยา 

 

บทคดัย่อ 
 

 การคน้ควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการพฒันากระบวนการตรวจสอบภายใน
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ตามโครงการประกนัคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐ  โดยมีขอบเขตการศึกษาถึงมาตรฐานสากลการปฏิบติังานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผูต้รวจสอบภายในของส่วน
ราชการ และแนวทางการประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ เพื่อเป็นกรอบในการพฒันา
กระบวนการตรวจสอบภายในของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ตาม
เกณฑ์การประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ โดยผูศึ้กษาไดด้ าเนินการรวบรวมขอ้มูลจาก
การสัมภาษณ์บุคลากรในต าแหน่งผูบ้ริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 5  ในฐานะผู ้ตรวจสอบจ านวน 10 คน และรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
ผูป้ฏิบติังาน และผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 5 ในฐานะผูรั้บการตรวจ  จ  านวน 86 คน 
 จากการศึกษาพบว่า กระบวนการตรวจสอบภายในของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5  มีแนวทางการพฒันาให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกนัคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐและสอดคล้องกับภารกิจ บทบาทหน้าท่ี และบริบทสภาพพื้นท่ีของ
หน่วยงาน  ซ่ึงประกอบดว้ย มาตรฐานดา้นคุณสมบติั และมาตรฐานดา้นการปฏิบติังาน  
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 ในส่วนของมาตรฐานด้านคุณสมบัติ ทั้ งผู ้ให้สัมภาษณ์และผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญัในเร่ืองกฎบตัรการตรวจสอบภายใน ความเช่ียวชาญในการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน 
ความระมดัระวงัรอบคอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน การพฒันาความรู้ในวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายในอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนถึงการประเมินผลการปฏิบติังานจากองคก์รภายนอก  

ในส่วนของมาตรฐานด้านการปฏิบติังาน  ทั้งผูใ้ห้สัมภาษณ์และผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญักบัการตรวจสอบการบริหาร การตรวจสอบผลการด าเนินงานและการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน เพื่อวดัประสิทธิผลและผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน ส่วนขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในนั้ น ให้ความส าคัญกับการวางแผนการตรวจสอบ  และการรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในสามารถน ามาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารและการปฏิบติังานของหน่วยรับ
ตรวจ 

จากการศึกษาคร้ังมีข้อเสนอแนะว่า นอกจากเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในภาครัฐแลว้  ผูต้รวจสอบภายในควรมีการพฒันาความรู้ในวิชาชีพท่ีเป็นมาตรฐานสากลเพื่อ
รองรับการเปิดเสรีการค้าอาเซียน มีความรู้หลากหลาย และควรศึกษาการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้ใชใ้นงานตรวจสอบภายใน  ส่วนกระบวนการตรวจสอบภายในโดยใชเ้ครือข่ายแบบ
มีส่วนร่วมเป็นการแกไ้ขปัญหาจ านวนบุคลากรไม่เพียงพอกบัปริมาณงานท่ีรับผิดชอบ ควรจดัท า
คู่มือการตรวจสอบภายในเพื่อใช้ในการอบรมและท าความเขา้ใจให้กับเครือข่ายช่วยตรวจสอบ
ภายใน ซ่ึงเป็นการสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบภายในให้เข้มแข็งเสมือนเป็นผูต้รวจสอบ
ภายในโดยใช้กระบวนการตรวจสอบภายในแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  และมีการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ในการตรวจสอบระหวา่งเครือข่าย 
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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. 
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 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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บทที ่1 

 
บทน ำ 

 
 

1.1  หลกักำรและเหตุผล 
 

จากการปรับเปล่ียนการบริหารงานภาครัฐไปสู่การบริหารจัดการแนวใหม่ท่ีให้
ความส าคัญกับผลสัมฤทธ์ิของงาน มุ่งปฏิรูประบบงบประมาณ โดยเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการใช้ทรัพยากรสาธารณะแต่มิได้ลดประสิทธิภาพของการควบคุมทางการเงิน 
และให้มีการลดบทบาทและกระจายอ านาจของหน่วยงานกลางไปสู่ส่วนราชการ การกระจาย
อ านาจของหน่วยงานกลางท าใหส่้วนราชการตอ้งใหค้วามส าคญักบัความเส่ียง  การควบคุม  การวดั
และประเมินผลงานเพื่อก่อให้เกิดการแข่งขนัและพฒันางานในความรับผิดชอบ  รวมทั้งสามารถ
ตอบแทนผลส าเร็จจากการท างานไดอ้ยา่งเป็นธรรมและมีความโปร่งใส  การตรวจสอบภายในถือ
เป็นเคร่ืองมือช่วยผู ้บริหารในการติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆใน
หน่วยงาน และเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการท่ีท าให้ผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพและ
บรรลุผลตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนด  (กรมบัญชีกลาง, 2545)  บทบาทของงาน
ตรวจสอบภายใน คือ การสนับสนุนส่งเสริมให้การปฏิบติังานในทุกระดบัของหน่วยงานในส่วน
ราชการบรรลุตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่า
ภายใตก้ารบริหารความเส่ียง การควบคุมและการก ากบัดูแลท่ีดี (Good Governance) (ส านักก ากบั
และพฒันาการตรวจสอบภายในภาครัฐ กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั, 2554) 

เม่ือรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการ กระทรวงการคลังจึงได้ก าหนดให้ส่วน
ราชการท่ีเป็นกระทรวง ทบวง กรมหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่า ตอ้งจดัให้
มีหน่วยตรวจสอบภายในท่ีข้ึนตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ  ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ย
การตรวจสอบภายใน พ.ศ.2551 และมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบติังาน
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ (กระทรวงการคลัง, 2551) โดยการก าหนดมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผูต้รวจสอบภายในของส่วนราชการ  ให้มีความสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for The 
Professional Practice of Internal Auditing) ท่ี ก าหนดโดยสถาบัน ผู ้ต รวจสอบภายในของ



 

2 

สหรัฐอเมริกา  (The Institute of Internal Audits : IIA)  (กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั, 2545)  
และไดด้ าเนินการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ โดยจดัท า
โครงการประเมินระบบประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ เพื่อให้มีการประเมินผลจาก 
ทั้งภายในและภายนอก อีกทั้งก าหนดหลกัเกณฑ์และแนวทางการประกนัคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาและปฏิบติัของหน่วยงาน โดยมีหน่วยงาน
ท่ีเขา้ร่วมน าร่องโครงการประเมินระบบประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ในปี 2554 
ทั้ งหมด 21 หน่วยงาน และมี  2 หน่วยงานท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน คือ กรมทางหลวง และ
กรมบญัชีกลาง (กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั, 2555)   ซ่ึงกรมบญัชีกลางน าขอ้มูลท่ีไดม้าปรับ
เกณฑก์ารประเมินคุณภาพคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ เพื่อน าไปใชใ้นการประเมินต่อไป  

จากลักษณะการปฏิบัติงานในอดีตท่ีเน้นการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี และการ
บริหารพสัดุ ปัจจุบนั หน่วยตรวจสอบภายในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 5 มีหน้าท่ีด าเนินการเก่ียวกับงานตรวจสอบภายใน  โดยใช้วิ ธีการตรวจสอบท่ี เป็น
มาตรฐานสากล คือการตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการด าเนินงาน  การตรวจสอบการ
บริหาร การตรวจสอบการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ  และการ
ตรวจสอบพิเศษ  ส่งผลให้ผูต้รวจสอบภายในตอ้งปรับการปฏิบติังานตรวจสอบโดยขยายขอบเขต
จากการตรวจสอบความถูกต้องทางด้านบัญชี และการใช้ จ่ายเงินไปสู่การตรวจสอบท่ีเน้น
ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นส าคญั ท าให้บทบาทของผูต้รวจสอบภายในเปล่ียนแปลง
ไปจากการท างานค้นหาขอ้ผิดพลาด เป็นการส่งเสริมให้งานประสบความส าเร็จหรือเพิ่มคุณค่า
ให้กบัองคก์ร พฒันาให้ทนัสมยัและตรงกบัความตอ้งการและวตัถุประสงคข์องฝ่ายบริหาร  โดยใช้
แนวความเส่ียง (Risk Base Approach) การตรวจสอบแบบมีส่วนร่วม (Participative Audit) การ
ตรวจสอบภายในเชิงรุกแบบกา้วหนา้และสร้างสรรค ์ (Proactive and Constructive) การติดตามแนว
การคิดทางการบริหารใหม่  (สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย , 2548)   หน่วยตรวจสอบ
ภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 จึงได้สร้างเครือข่ายผูช่้วยผู ้
ตรวจสอบภายใน โดยให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ร่วมเป็นคณะท างาน
ตรวจสอบ  (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5, 2557) ดังนั้ น การ
ปฏิบติังานการตรวจสอบภายในจึงตอ้งมีการปรับปรุงระบบและกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้เกิด
ความเช่ือมัน่ในการให้ค  าปรึกษาอยา่งเท่ียงธรรมและเป็นอิสระ  เพราะการตรวจสอบภายในจะช่วย
ให้สถานศึกษาในสังกดัสามารถปฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น บรรลุถึง
เป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ 
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ด้วยเหตุผลดงักล่าวขา้งต้น ประกอบกบัการท่ีผูศึ้กษาได้เป็นผูป้ฏิบติังานตรวจสอบ
ภายในของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึง
การพฒันากระบวนการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัโครงการประกนัคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในภาครัฐ ซ่ึงจะส่งผลการปฏิบติังานเป็นท่ีน่าเช่ือถือ มีคุณภาพ และเป็นท่ียอมรับ
ของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะท าให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบติังานเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน                   
ให้มีประสิทธิภาพท่ีดียิ่งข้ึนและเป็นประโยชน์ต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 5 
 
1.2 วตัถุประสงค์ 

 
เพื่อศึกษาการพฒันากระบวนการตรวจสอบภายในดา้นการเงินและบญัชีของส านกังาน           

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5  ตามโครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ 
 
1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

 
ท าให้ทราบถึงการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในของส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เป็นไปตามมาตรฐานโครงการประกันคุณภาพการ
ตรวจสอบภายในภาครัฐ 

 
1.4  นิยำมศัพท์ 
 

กำรพฒันำ  หมายถึง  การท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงจากสภาพหน่ึงไปสู่อีกสภาพหน่ึงท่ี
ดีกวา่เดิมอยา่งเป็นระบบ หรือการท าใหดี้ข้ึนกวา่สภาพเดิมท่ีเป็นอยูอ่ยา่งเป็นระบบ 

กระบวนกำรกำรตรวจสอบภำยใน   หมายถึง  การด าเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบติังาน 
หรือการท างานตั้งแต่เร่ิมตน้จนงานเสร็จตามวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการให้
หลกัประกนัอย่างเท่ียงธรรมและการให้ค  าปรึกษาอย่างเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการ
ปฏิบติังานขององคก์รใหดี้ข้ึน  
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ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5  หมายถึง  ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีอ านาจหน้าท่ี จดัท านโยบาย แผนพฒันา และมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบายมาตรฐานการศึกษา และแผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสถานศึกษาท่ีรับผิดชอบใน  3 
อ าเภอ คือ อ าเภอฮอด  อ าเภอดอยเต่า  และอ าเภออมก๋อย 

โครงกำรประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในภำครัฐ  หมายถึง  โครงการท่ี
กรมบญัชีกลางจดัท าข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2551 เห็นชอบตามขอ้เสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ให้ด าเนินการตามแผนปฏิบติัการ
พฒันาระบบการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  
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บทที ่2 

 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
  ในการศึกษาเร่ือง การพฒันากระบวนการตรวจสอบภายในของส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ไดอ้าศยัแนวคิดและทฤษฎี ดงัต่อไปน้ี 
  2.1  การพฒันากระบวนการตรวจสอบภายใน 

2.2  แนวคิดเก่ียวกบัการควบคุมภายใน 
2.3 แนวคิดเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

2.3.1 ความหมายของการตรวจสอบภายใน 
2.3.2 มาตรฐานสากลการปฏิบติังานวชิาชีพการตรวจสอบภายใน 
2.3.3 จริยธรรมของผูต้รวจสอบภายในของส่วนราชการ 

2.4 หลกัเกณฑก์ารประเมินการประกนัคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ 
2.5 โครงสร้างการบริหารส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 
2.6 วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1  การพฒันากระบวนการตรวจสอบภายใน   
 

การพฒันา  (พจนานุกรม  ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2525,  2538) หมายถึง  ท าให้
เจริญ คือ ท าใหเ้ติบโตได ้ งอกงาม  ท าใหง้อกงามและมากข้ึน   

กระบวนการ (พจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.2525, 2538) หมายถึง  
วธีิด าเนินการตามแบบแผนและขั้นตอนท่ีไดก้ าหนดไวแ้น่นอน  

การตรวจสอบภายใน  (สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย , 2548 ) หมายถึง  
การให้ความเช่ือมัน่และการใชค้  าปรึกษาอยา่งเท่ียงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุง
การด าเนินงานขององคก์ร  

กล่าวโดยสรุป  การพฒันากระบวนการตรวจสอบภายใน หมายถึง การปรับเปล่ียน
วธีิด าเนินการ หรือขั้นตอนการปฏิบติังานการใหค้วามปรึกษา ท่ีใหค้วามเช่ือมัน่อยา่งเท่ียงธรรมและ
เป็นอิสระเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการด าเนินงานขององคก์ร  
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2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  (ส านักบัญชีและตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลงั, 2545)  
 
         แนวปฏิบัติเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานภาคราชการ ได้
ประยุกต์ตามแนวคิดการควบคุมภายในของ COSO  (The Committee of Sponsoring Organizations 
of the Tread way Commission) ซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบ  5  ส่วน  คือ   

1) สภาพแวดลอ้มการควบคุม (Control Environment)  เป็นองคป์ระกอบแรกท่ีถือวา่มี
ความส าคญัมากท่ีสุด เป็นเสมือนรากฐานให้องคป์ระกอบอ่ืนเกิดข้ึนหรือด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คงและ
มีประสิทธิผล สภาพแวดลอ้มของการควบคุม หมายรวมถึง ปัจจยัต่างๆ เช่น นโยบาย วิธีการ และ
วิธีปฏิบติั ท่ีแสดงให้เห็นถึงทัศนคติของบุคลากรท่ีมีต่อการควบคุมภายในของกิจการ  ปัจจยัท่ี
ส าคญัยิ่ง คือ คนภายในองค์กรนัน่เอง เช่น ความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรม ความรู้ความสามารถของ
บุคลากร  การมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  โครงสร้างการจดัองคก์ร  การมอบอ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ  

2) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)  ความเส่ียง  หมายถึง  เหตุการณ์ท่ีไม่พึง
ประสงค์หรือการกระท าใด ๆ อนัจะก่อให้เกิดผลลพัธ์ในดา้นลบหรือเป็นผลลพัธ์ท่ีไม่ตอ้งการ ท า
ให้งานไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด ความเส่ียงอาจเกิดผลจากลกัษณะงานหรือ
กิจกรรมของหน่วยงาน การควบคุมภายใน การท่ีหน่วยงานตรวจไม่พบขอ้ผดิพลาด  

3) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบายและ
วิธีการต่างๆ ท่ีจะสนับสนุนมาตรการท่ีป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน ประเภทของการควบคุม 
กิจกรรมการควบคุมอาจแตกแยกตามความจ าเป็นและลกัษณะของการควบคุม ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัความ
เหมาะสมในการด าเนินงานของหน่วยงานนั้นๆ เช่น การควบคุมแบบป้องกนั (Preventive Control) 
เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดข้ึนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเส่ียงและข้อผิดพลาดตั้ งแต่แรก                  
การควบคุมแบบคน้พบ  (Detection Control) เป็นวธีิการควบคุมท่ีก าหนดข้ึนเพื่อคน้พบขอ้ผดิพลาด
ท่ีเกิดข้ึนแล้ว  การควบคุมแบบแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดข้ึนเพื่อ
แกไ้ขขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนใหถู้กตอ้ง หรือเพื่อหาวธีิการแกไ้ขไม่ให้เกิดขอ้ผิดพลาดซ ้ าอีกในอนาคต  
การควบคุมแบบส่งเสริม (Directive Control)  เป็นวิธีการส่งเสริมหรือกระตุน้ให้เกิดความส าเร็จ
โดยตรงกบัวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ  

4) ส ารสน เทศและการส่ื อส าร (Information and Communication) สารสนเทศ  
หมายถึง  ขอ้มูลข่าวสารท่ีใชใ้นการบริหาร ซ่ึงเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัการเงินและไม่ใช้การเงิน รวมทั้ง
ขอ้มูลข่าวสารอ่ืนๆ ทั้งจากแหล่งภายในและภายนอก  การส่ือสาร  หมายถึง  การรับและส่งข่าวสาร
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ระหวา่งกนั  เพื่อให้เกิดความเขา้ใจอนัดีระหว่างบุคคลท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในงานท่ีสัมพนัธ์
กนั การส่ือสารจะเกิดไดท้ั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ระบบการส่ือสารท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 
ควรเป็นการส่ือสารแบบสองทางและติดต่อระหวา่งหน่วยงานอยา่งทัว่ถึงครบถว้น 

5) การติดตามผล (Monitoring and Evaluation)  การติดตามผล  หมายถึง  การ
สอดส่องดูแลกิจกรรมท่ีอยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่ การด าเนินงานเป็นไป
ตามระบบการควบคุมภายในท่ีก าหนด  การประเมินผล  หมายถึง  การเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบติังานกบัระบบการควบคุมภายในท่ีก าหนดไวว้า่มีความสอดคลอ้งหรือไม่เพียงใด และประเมิน
ระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยูว่า่ยงัมีความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัหรือไม่ รวมทั้ง
การวิเคราะห์ การหาสาเหตุของความแตกต่างระหว่างแผนงานกบัผลการด าเนินงาน สรุปผลและ
เสนอขอ้แนะน าเพื่อใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

 
2.3 แนวคิดเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน  
 

1)  ความหมายของการตรวจสอบภายใน  (กรมบัญชีกลาง , 2546)  กรมบัญชีกลางได้ให้
ความหมายของการตรวจสอบภายใน  โดยอา้งอิงจากมาตรฐานสากลการปฏิบติังานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายในท่ีก าหนดโดยสถาบันผูต้รวจสอบภายในของสหรัฐอเมริกา (The Institute of 
Internal Audits : IIA)  ดงัน้ี 

การตรวจสอบภายใน   หมายถึง   กิจกรรมการให้หลกัประกนัอย่างเท่ียงธรรมและ
การให้ ค  าปรึกษาอย่างเป็นอิสระ    ซ่ึงจดัให้มีข้ึนเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบติังานของ
องค์กรให้ดีข้ึน  การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายท่ีวางไว ้ ดว้ยการประเมิน
และปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเส่ียง   การควบคุมและการก ากบัดูแลอยา่ง
เป็นระบบและเป็นระเบียบ   

การตรวจสอบภายในมีความจ าเป็นส าหรับการบริหารองค์กรในปัจจุบนั โดยถือเป็น
เคร่ืองมือของผูบ้ริหารในการบริหารงานทั้งในภาคเอกชนและภาคราชการ ซ่ึงเดิมจะเน้นเฉพาะการ
ตรวจสอบทางดา้นการเงิน การบญัชี ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการตรวจสอบ การติดตาม และการประเมินผล แต่
ในปัจจุบัน ได้เน้นเร่ืองของการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยดัในการปฏิบัติงาน                 
ดา้นต่างๆ จึงเพิ่มการตรวจสอบภายในดา้นการตรวจสอบการปฏิบติังาน และการตรวจสอบการบริหาร 

 ประเภทของการตรวจสอบภายใน  แบ่งเป็น  6  ประเภท  คือ  การตรวจสอบทาง
การเงิน    การตรวจสอบการด าเนินงาน  การตรวจสอบการบริหาร    การตรวจสอบการปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนด  การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ  การตรวจสอบพิเศษ  โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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- การตรวจสอบทางการเงิน  (Financial  Auditing) เป็นการตรวจสอบความถูกต้อง
เช่ือถือไดข้องขอ้มูลและตวัเลขต่าง ๆ ทางการเงิน  การบญัชีและรายงานทางการเงิน  โดยครอบคลุม
ถึงการดูแลป้องกนัทรัพยสิ์น  และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงาน
ต่าง ๆ ว่ามีเพียงพอท่ีจะมัน่ใจได้ว่าขอ้มูลท่ีบนัทึกในบญัชี  รายงาน  ทะเบียน และเอกสารต่าง ๆ 
ถูกตอ้ง และสามารถสอบทานไดห้รือเพียงพอท่ีจะป้องกนัการร่ัวไหล  สูญหาย  ของทรัพยสิ์นต่าง ๆ 
ได ้
 

- การตรวจสอบการด าเนินงาน  (Performance Auditing) เป็นการตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานตามแผนงาน งานและโครงการขององค์กร ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์และเป้าหมาย 
หรือหลกัการท่ีก าหนด  การตรวจสอบเนน้ถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและความคุม้ค่า โดยตอ้งมี
ผลผลิตและผลลพัธ์เป็นไปตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย  ซ่ึงวดัจากตวัช้ีวดัท่ีเหมาะสม  ทั้งน้ี ตอ้ง
ค านึงถึงความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคุม
ภายในขององคก์รประกอบดว้ย 

ความมีประสิทธิภาพ  (Efficiency)  คือ  มีการจดัระบบงานให้มัน่ใจได้ว่าการใช้
ทรัพยากรส าหรับแต่ละกิจกรรมสามารถเพิ่มผลผลิตและลดตน้ทุน   อนัมีผลท าให้องค์กรได้รับ
ผลประโยชน์อยา่งคุม้ค่า 

ความมีประสิทธิผล  (Effectiveness)   คือ   มีการจดัระบบงาน  และวิธีปฏิบติังาน  
ซ่ึงท าใหผ้ลท่ีเกิดจากการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายขององคก์ร 

ความคุ้มค่า (Economy) คือ  มีการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ  ระมัดระวัง  ไม่
สุรุ่ยสุร่าย  ฟุ่มเฟือย  ซ่ึงส่งผลให้องค์กรสามารถประหยดัตน้ทุนหรือลดการใช้ทรัพยากรต ่ากวา่ท่ี
ก าหนดไว ้  โดยยงัไดรั้บผลผลิตตามเป้าหมาย 

- การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) เป็นการตรวจสอบการ
บริหารงานดา้นต่าง ๆ ขององค์กร  ว่ามีระบบการบริหารจดัการเก่ียวกบัการวางแผน  การควบคุม  
การประเมินผล  เก่ียวกบัการงบประมาณ    การเงิน  การพสัดุและทรัพยสิ์น  รวมทั้งการบริหารงาน
ด้านต่าง ๆ ว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจขององค์กร  รวมทั้ งเป็นไปตาม
หลกัการบริหารงานและหลกัการก ากบัดูแลท่ีดี (Good  Governance)  ในเร่ืองความน่าเช่ือถือ  ความ
รับผดิชอบ  ความเป็นธรรม  และความโปร่งใส 

- การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด  (Compliance  Auditing)  เป็นการ
ตรวจสอบการปฏิบติังานต่าง ๆ ขององค์กรว่าเป็นไปตามนโยบาย  กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้งท่ีก าหนดทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร  เป็นการตรวจสอบ



 

9 

การปฏิบติังานต่าง ๆ ขององค์กรว่าเป็นไปตามนโยบาย  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั ค าสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้งท่ีก าหนดทั้งจากภายนอกและภายในองคก์ร       

- การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ  (Information  System  Auditing)  เป็นการ
พิ สูจน์ความถูกต้องและเช่ือถือได้ของระบบงานและข้อมูลท่ีได้จากการประมวลผลด้วย
คอมพิวเตอร์  รวมทั้ง  ระบบการเขา้ถึงขอ้มูลในการปรับปรุงแกไ้ขและการรักษาความปลอดภยั
ของขอ้มูล การตรวจสอบประเภทน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานตรวจสอบภายในเกือบทุกงานท่ีน า
ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบติังานไม่วา่เป็นการตรวจสอบทางการเงิน  การตรวจสอบการ
ด าเนินงาน  หรือการตรวจสอบการบริหาร  ผูต้รวจสอบภายในจึงจ าเป็นตอ้งมีความรู้ในระบบงาน
สารสนเทศน้ี เพื่อใหส้ามารถด าเนินการตรวจสอบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

การตรวจสอบประเภทน้ีอาจจา้งผูต้รวจสอบท่ีมีความเช่ียวชาญทางคอมพิวเตอร์
โดยตรงมาด าเนินการตรวจสอบ  เน่ืองจากเป็นงานเทคนิคเฉพาะ ผูต้รวจสอบภายในอาจมีความรู้  
ความช านาญ  ไม่เพียงพอ  และตอ้งใชเ้วลานานพอสมควรท่ีจะเรียนรู้  ซ่ึงอาจท าเกิดความเสียหาย
แก่งานขององค์กรได ้ วตัถุประสงค์ท่ีส าคญัท่ีสุดของการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ  ก็เพื่อให้
ทราบถึงความน่าเช่ือถือของขอ้มูลและความปลอดภยัของระบบการประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ 

- การตรวจสอบพิเศษ  (Special Auditing) หมายถึง การตรวจสอบในกรณีท่ีได้รับ
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร  หรือกรณีท่ีมีการทุจริตหรือการกระท าท่ีส่อไปในทางทุจริต  ผดิกฎหมาย  
หรือกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยว่า  จะมีการกระท าท่ีส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดข้ึน  
ซ่ึงผูต้รวจสอบภายในจะด าเนินการตรวจสอบเพื่อค้นหาสาเหตุ  ข้อเท็จจริง ผลเสียหายหรือ
ผูรั้บผดิชอบ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการป้องกนั 

   2)  มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  (สมาคมผูต้รวจสอบภายใน
แห่งประเทศไทย, 2554 ) ไดก้ าหนดโครงสร้างของมาตรฐานประกอบดว้ย มาตรฐานดา้นคุณสมบติั 
(Attribute Standards) และมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน  (Performance Standards) มาตรฐานด้าน
คุณสมบติั คือ มาตรฐานเก่ียวกบัลักษณะขององค์กร และบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน 
มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน คือมาตรฐานท่ีกล่าวถึงลกัษณะของกิจกรรมการตรวจสอบภายใน 
และการก าหนดบรรทดัฐานทางคุณภาพท่ีสามารถน าไปใช้ประเมินผลการปฏิบติังานตรวจสอบ
ภายใน มาตรฐานดา้นคุณสมบติัและมาตรฐานดา้นการปฏิบติังานสามารถน ามาใชก้บังานตรวจสอบ
ภายในโดยทัว่ไป ส่วนมาตรฐานดา้นการน าไปปฏิบติัเป็นการขยายความมาตรฐานดา้นคุณสมบติั 
และดา้นการปฏิบติังาน ทั้งในการน าไปใชง้านต่อกิจกรรมดา้นการให้ความเช่ือมัน่  หรือดา้นการให้
ค  าปรึกษาการบริการให้ความเช่ือมั่น เก่ียวข้องกับการประเมินหลักฐานอย่างเท่ียงธรรมโดยผู ้
ตรวจสอบภายในเพื่อให้ความเห็นหรือขอ้สรุปอยา่งเป็นอิสระต่อหน่วยงาน/องคก์ร การปฏิบติังาน 
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หนา้ท่ี กระบวนการระบบงาน หรือเร่ืองอ่ืนๆ โดย ผูต้รวจสอบภายในจะเป็นผูก้  าหนดลกัษณะและ
ขอบเขตของภารกิจการใหค้วามเช่ือมัน่ ซ่ึงจะมีผูท่ี้เก่ียวขอ้ง   3  ฝ่าย คือ  1) เจา้ของงาน ไดแ้ก่บุคคล
หรือกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับหน่วยงาน/องค์กร   การปฏิบติังาน หน้าท่ี กระบวนการ 
ระบบงาน หรือเร่ืองอ่ืนๆ  2) ผูต้รวจสอบภายใน ไดแ้ก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีท าการประเมิน  3) 
ผูใ้ช ้ไดแ้ก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีใชผ้ลการประเมิน 

3)  จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  (กรมบญัชีกลาง, 2545) มีดงัน้ี 
- หลกัปฏิบติัท่ีก าหนดในจริยธรรมของผูต้รวจสอบภายในเป็นหลกัการพื้นฐาน

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีผูต้รวจสอบภายในพึงปฏิบติัโดยใชส้ามญัส านึกและวจิารณญาณอนัเหมาะสม 
- ผูต้รวจสอบภายในควรประพฤติปฏิบติัตนตามกรอบจริยธรรมน้ี  นอกเหนือ 

จากการปฏิบติัตามจรรยาบรรณของขา้ราชการและกฎหมายหรือระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
-  ผูต้รวจสอบภายในควรยดึถือและด ารงไวซ่ึ้งหลกัปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

         ความมีจุดยืนท่ีมั่นคง (Integrity)  :  ความมีจุดยืนท่ีมัน่คงของผูต้รวจสอบ
ภายในจะช่วยใหเ้กิดความเช่ือถือและยอมรับจากบุคคลทัว่ไป 

ความเท่ียงธรรม (Objectivity) : ผู้ตรวจสอบภายในต้องรวบรวมข้อมูล   
ประเมินผลและรายงานผลการตรวจสอบด้วยความเท่ียงธรรม  ผูต้รวจสอบภายในตอ้งท าหน้าท่ี
ประเมินอย่างเป็นธรรมในทุกๆ สถานการณ์และไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตวั  หรือความรู้สึกนึก
คิดของบุคคลอ่ืนเขา้มามีอิทธิพลเหนือการประเมิน  นั้น 

การปกปิดความลบั (Confidentiality)  :  ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งเคารพต่อ
คุณค่าและสิทธิแห่งขอ้มูลท่ีตนได้รับทราบจากการปฏิบติังานและไม่เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวโดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากผูท่ี้มีอ านาจหน้าท่ีโดยตรงเสียก่อน  ยกเวน้ในกรณีท่ีมีพนัธะในแง่ของงาน
อาชีพและเก่ียวขอ้งกบักฎหมายเท่านั้น 

ความสามารถในหนา้ท่ี (Competency) :  ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งน าความรู้   
ทกัษะและประสบการณ์ไปใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีใหบ้ริการตรวจสอบภายในอยา่งเตม็ท่ี 

 
2.4  หลักเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ  (ส านักก ากบัและ
พฒันาการตรวจสอบภายในภาครัฐ กรมบญัชีกลาง , 2555)  
 

หลกัเกณฑ์การประเมินการประกนัคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ  ไดก้ าหนด
ตามกรอบมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบติังานตรวจสอบภายในของส่วน
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ราชการประกอบดว้ย มาตรฐานหลกั  2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานดา้นคุณสมบติั และมาตรฐานดา้น
การปฏิบติังาน ดงัน้ี 

 
มาตรฐานดา้นคุณสมบติั  มีจ  านวน 6 ประเด็น ประกอบดว้ย 
1) กฎบตัรการตรวจสอบภายใน  ประเด็นท่ีใชใ้นการประเมิน คือ  มีการจดัท ากฎบตัร

การตรวจสอบภายใน ซ่ึงมีองคป์ระกอบครบถว้น ประกอบดว้ย วตัถุประสงค ์สายการบงัคบับญัชา 
อ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ค านิยามของการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและจริยธรมในการ
ปฏิบติังานตรวจสอบภายใน ได้รับความเห็นชอบโดยหัวหน้าส่วนราชการ มีการทบทวนกฎบตัร
การตรวจสอบภายในและน าเสนอหัวหน้าส่วนราชการทุกปี มีการเผยแพร่กฎบตัรการตรวจสอบ
ภายในใหท้ราบทัว่กนัในส่วนราชการ 

2) การปฏิบติังานตรวจสอบภายในท่ีเป็นอิสระและเท่ียงธรรม   ประเด็นท่ีใช้ในการ
ประเมิน คือ การเสนอรายงานตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ การอนุมัติแผนการตรวจสอบโดย
หัวหน้าส่วนราชการ มีการก าหนดกรอบความประพฤติเก่ียวกบัความเท่ียงธรรมและขอ้จ ากดัของ
ความเป็นอิสระหรือความเท่ียงธรรม มาตรฐานจริยธรรม คุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบและมีการเผยแพร่ให้ทราบทัว่กนัในส่วนราชการ 
บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในทราบและถือปฏิบติัตามกรอบฯท่ีก าหนด  

3) ความเช่ียวชาญด้านการตรวจสอบภายใน   ประเด็นท่ีใช้ในการประเมินคือ 
ประสบการณ์การปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายใน และการฝึกอบรมดา้นการตรวจสอบภายใน
ของบุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายใน  

4) การปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายในอย่างระมดัระวงัรอบคอบเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพ  ประเด็นท่ีใช้ในการประเมินคือ มีการบนัทึกการปฏิบติังานตรวจสอบภายในกระดาษท า
การท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบติังาน มีการก ากบัดูแลและสอบทานการ
ปฏิบติังานท่ีส าคญัโดยหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน มีการยืนยนัถึงความถูกตอ้งเหมาะสมของ
เร่ืองท่ีตรวจพบและขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะกบัหน่วยรับตรวจ ไม่มีขอ้ทกัทว้งจากหน่วยรับ
ตรวจต่อรายงานผลการตรวจสอบ 

5) การพัฒนาวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  ประเด็นท่ีใช้ในการประเมินคือ มี
แผนพฒันาบุคลากรในระดบัหน่วยตรวจสอบภายใน มีการฝึกอบรมดา้นการตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียงและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังาน มีการ
เผยแพร่องคค์วามรู้และน าไปใชใ้นการปฏิบติังาน 
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6) การประเมินผลการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน ประเด็นท่ีใช้ในการประเมินคือ มี
การประเมินผลการปฏิบติังานจากภายนอกอย่างน้อยทุก 5 ปี มีการรายงานผลการประเมินทั้งจาก
ภายในและภายนอกให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ และมีการก าหนดแผนหรือแนวทางการพฒันา 
ปรับปรุงตามผลการประเมิน 

 
มาตรฐานดา้นการปฏิบติังาน มีจ านวน 10 ประเด็น  ประกอบดว้ย 
1) การวางแผนการตรวจสอบ การเสนอ และอนุมติัแผนการตรวจสอบ   ประเด็นท่ีใช้

ในการประเมินคือ มีการน าขอ้มูลข่าวของฝ่ายบริหารมาใชป้ระกอบการพิจารณาวางแผนการตรวจ 
สอบระยะยาว แผนการตรวจสอบสอดคลอ้งกบันโยบายของหวัหนา้ส่วนราชการ มีการก าหนดงาน
ให้ค าปรึกษาไวใ้นแผนการตรวจสอบประจ าปี มีการวางแผนการตรวจสอบท่ีครอบคลุมประเภท
งานใหค้วามเช่ือมัน่ 

2) การประเมินความเส่ียงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ  ประเด็นท่ีใชใ้นการประเมินคือ 
มีการรวบรวมขอ้มูลเพื่อใช้ในการระบุปัจจยัเส่ียง มีการก าหนดระบุปัจจยัเส่ียงทั้งระดบัหน่วยงาน
และระดบักิจกรรม มีการจดัท าขอ้ตกลงในการก าหนดเกณฑ์ความเส่ียงร่วมกนัของบุคลากรใน
องค์กรกับหน่วยตรวจสอบภายใน มีการปรับหรือทบทวนปัจจยัเส่ียงและเกณฑ์ความเส่ียงให้
สอดคลอ้งกบัสภาวะท่ีเปล่ียนแปลง 

3) งบประมาณ และอตัราก าลงัของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ประเด็นท่ีใชใ้นการ
ประเมินคือ มีบุคลากรผูป้ฏิบติังานเต็มจ านวนตามกรอบอตัราก าลงั และมีการบริหารทรัพยากร
อยา่งเหมาะสม เพียงพอ สามารถปฏิบติังานให้บรรลุตามแผนการตรวจสอบประจ าปีและแผนการ
ตรวจสอบระยะยาวท่ีไดรั้บอนุมติั 

4) นโยบายและแนวทางการปฏิบติังาน การประสานงาน ประเด็นท่ีใชใ้นการประเมิน
คือ มีการก าหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน มีการส่ือสารนโยบายและ
ขั้นตอนการปฏิบติังานอยา่งทัว่ถึงภายในหน่วยตรวจสอบภายใน และน านโยบายของหวัหนา้หน่วย
ตรวจสอบภายในไปปฏิบติั มีแนวทางหรือคู่มือการปฏิบติังานตรวจสอบภายในท่ีเป็นปัจจุบนัและ
น าไปใชก้ารปฏิบติังานตรวจสอบ  

5) รายงานสรุปผลการปฏิบติังานตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประเด็นท่ี
ใช้ในการประเมินคือ มีการรายงานสรุปผลการปฏิบติังานในรอบปีและมีสาระส าคญัครบถว้น มี
การพฒันารูปแบบรายงานสรุปผลการปฏิบติังานให้เขา้ใจง่าย น่าสนใจ และเผยแพร่ส่วนท่ีเป็น
สาระส าคญัใหห้น่วยรับตรวจและผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ 
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6) กิจกรรมการตรวจสอบภายใน ตอ้งประเมินและช่วยสนับสนุนให้มีการปรับปรุง
กระบวนการก ากบัดูแลการบริหารความเส่ียง และการควบคุมของส่วนราชการ ประเด็นท่ีใชใ้นการ
ประเมินคือ กิจกรรมการตรวจสอบภายในมีการประเมินกระบวนการก ากบัดูแล การบริหารความ
เส่ียงและการควบคุมของส่วนราชการ มีการให้ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปรับปรุง
ระบบงาน กระบวนการท างาน  

7) การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) ประเด็นท่ีใช้ในการ
ประเมินคือ มีการจัดท าแผนการปฏิบติังานตรวจสอบสอดคล้องกับภารกิจท่ีได้รับมอบหมายมี
องค์ประกอบครบถ้วนและสัมพันธ์กัน มีการน าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบไปปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภาคสนาม มีการน าผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบติังานตรวจสอบของปีท่ีผ่านมา
มาร่วมพิจารณาในการจดัท าแผนการปฏิบติังานตรวจสอบทุกปี 

8) การปฏิบติังานตรวจสอบภาคสนาม  ประเด็นท่ีใชใ้นการประเมินคือ มีการระบุและ
รวบรวมขอ้มูลสารสนเทศท่ีมีความเพียงพอ มีความน่าเช่ือถือ มีความเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบติังาน มีการวิเคราะห์และประเมินผลท่ีเหมาะสม มีการบนัทึกขอ้มูลครบถว้นทุกภารกิจ
งานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี มีการจดัเก็บกระดาษท าการและรายงาน ตลอดถึง
หลกัฐานต่างๆ อยา่งเป็นระบบ  

9) รายงานผลการปฏิบติังานตรวจสอบ ประเด็นท่ีใช้ในการประเมินคือ การรายงาน
ผลการปฏิบติังานตรวจสอบครบถ้วนตามแผนการตรวจสอบประจ าปี รายงานผลการปฏิบติังาน
ตรวจสอบมีองค์ประกอบครบถว้นถูกตอ้ง เท่ียงธรรม ชดัเจน รัดกุม สร้างสรรค ์และทนัเวลา มีการ
แสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าเพิ่มใหแ้ก่ส่วนราชการในภาพรวม 

10) การติดตามผลการตรวจสอบ  ประเด็นท่ีใช้ในกรประเมินคือ มีกระบวนการ
ติดตามผลการตรวจสอบ และมีการรายงานสรุปผลการปฏิบติัตามข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งมีการ
วเิคราะห์ในภาพรวม เพื่อหาแนวทางการพฒันาองคก์รเสนอต่อหวัหนา้ส่วนราชการ 
 
2.5  โครงสร้างการบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 (หน่วย
ตรวจสอบภายใน ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551) 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา มีรูปแบบการบริหาร โดยให้การ
บริหารและ  การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และอุดมศึกษาระดับต ่ากว่าปริญญาให้ยึดเขตพื้นท่ี
การศึกษา  (มาตรา 37)  โดยให้ มีคณะกรรมการและส านักงานการศึกษา   ศาสนาและ
วฒันธรรม   เขตพื้นท่ีการศึกษา   ก ากบัดูแลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา
ระดบัต ่ากวา่ปริญญา (มาตรา 38) และให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษา 
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ทั้งดา้นวชิาการ  งบประมาณ   การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป ไปยงัเขตพื้นท่ีการศึกษา
และสถานศึกษาโดยตรง (มาตรา 39)  โดยมีโครงสร้างการบริหารงานดงัน้ี 

 
โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายในส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา แจง้ตามหนงัสือส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการและบุคลากร

ทางการศึกษา  
 

2.6 เอกสารและการศึกษาทีเ่กีย่วข้อง 
 

รัศมี  ยาสมุทร (2546) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัแนวทางการประยุกตใ์ช้การจดัการคุณภาพ
โดยรวม (TQM) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของกรมบญัชีกลางโดยใชว้ธีิสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกจากคณะท างานดา้นการตรวจสอบภายใน เพื่อทราบขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบติังาน พบวา่  เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายในมีการสับเปล่ียนหนา้ท่ี ท าให้งานท่ีตรวจสอบ
ไม่ต่อเน่ือง  และเม่ือน าระบบการจดัการคุณภาพโดยรวมมาประยกุตใ์ชก้บัการปรับปรุงคุณภาพของ

ส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษา 

หน่วยตรวจสอบ

ภายใน 

กลุ่ม 
อ านวยการ 

กลุ่ม

บริหารงาน

บุคคล 

กลุ่ม 
นโยบาย 
และแผน 

กลุ่ม 
ส่งเสริม 
การจดัการ

ศึกษา 

กลุ่มส่งเสริม

สถานศึกษา

เอกชน 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ 
ประเมินผล 
การจดัการ

ศึกษา 

กลุ่มบริหาร 
การเงินและ
สินทรัพย ์

สถานศึกษา 
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รายงานการตรวจสอบภายใน โดยการน าวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ มีการก าหนดวตัถุประสงค ์
เพื่อให้ข้อเสนอแนะท่ีเพิ่มคุณค่าแก่ฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน เพิ่ม
ประสิทธิผลและการใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัและคุม้ค่า  ซ่ึงมีกลยุทธ์ในการด าเนินงานคือ การ
พฒันารายงานการตรวจสอบให้ตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ให้สามารถ
สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กรโดยรวมและสามารถมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี
เหมาะสม พร้อมถือปฏิบัติอย่างสม ่ าเสมอ และการพัฒนาผู ้ตรวจสอบภายในให้มีความรู้ 
ความสามารถเพียงพอท่ีสามารถสร้างผลงานท่ีเป็นลักษณะเพิ่มคุณค่า ให้แก่องค์กรตามความ
คาดหมายของผูใ้ชบ้ริการงานดา้นการตรวจสอบภายใน ผลท่ีไดรั้บจากการศึกษาพบวา่การท างาน
ของผูต้รวจสอบภายในเป็นระบบมากข้ึน  มีคุณภาพ มีการท างานเป็นทีม โดยได้รับความร่วมมือ
จากผูบ้ริหาร หน่วยรับตรวจ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในการพิจารณาสั่งการ ด าเนินการตรวจสอบ
และน าขอ้เสนอแนะไปสู่การปฏิบติัจริง การรายงานมีคุณค่าไดรั้บความร่วมมือจากผูบ้ริหาร หน่วย
รับตรวจ องค์กรมีการพฒันาเปล่ียนแปลงในระดับกลยุทธ์น าไปสู่ความเป็นองค์กรชั้นน าระดับ
สากล 

 

วารุณี  สุกใส  (2550)  ไดท้  าการศึกษาการพฒันากระบวนการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลยัราชภฎั โดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นจากผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การตรวจสอบภายใน  พบว่าภาพรวมของการปฏิบัติงานในประเด็นต่างๆ ของกระบวนการ
ตรวจสอบภายใน ซ่ึงประกอบดว้ย  การประเมินผลความเส่ียงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจ าปี 
การจดัท าแผนการตรวจสอบประจ าปี การเสนอขออนุมติัแผนการตรวจสอบประจ าปี การวางแผน
การปฏิบัติงาน การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน การตรวจสอบรายงานการเงิน
ประจ าปี การตรวจสอบการด าเนินงาน  การตรวจสอบพสัดุ  การใหบ้ริการค าปรึกษา  การจดัองคก์ร
และการพัฒนาบุคลากร มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง  การตรวจสอบภายในจะประสบ
ความส าเร็จ และเกิดคุณค่าแก่มหาวิทยาราชภฎัอุบลราชธานีมากน้อยเพียงใด ส่วนหน่ึงข้ึนอยู่กบั
ผูบ้ริหารของมหาวิทยาลัยท่ีจะเห็นความส าคัญของงานตรวจสอบภายใน  ทั้ งในเร่ืองกรอบ
อตัราก าลงั  งบประมาณ  เคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ การมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ี และความ
รับผิดชอบของผู ้ตรวจสอบภายใน รวมทั้ งการท าให้หน่วยงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบและ
เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง  ให้ความร่วมมือและยอมรับผูต้รวจสอบภายใน และการปฏิบติัหน้าท่ีของผู ้
ตรวจสอบภายใน 

นิวัตร  ชนะพาล  (2550)  ได้ศึกษาการพฒันาแนวทางการปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก โดยการสัมภาษณ์ความ
ตอ้งการและไม่ต้องการแนวทางการปฏิบัติการตรวจสอบภายในของสถานศึกษาจากผูบ้ริหาร
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สถานศึกษาและครู  พบวา่  มีความตอ้งการแนวทางการปฏิบติัการตรวจสอบภายในของสถานศึกษา 
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก  จ  านวน  5  ประเด็น คือ  หลกัการส าคญัของการ
ตรวจสอบภายใน  วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน  ขอบข่ายการตรวจสอบภายใน 
คณะท างานการตรวจสอบภายใน  และกระบวนการตรวจสอบภายใน  และแนวทางการปฏิบติัการ
ตรวจสอบภายในของสถานศึกษาตรงกับความต้องการและตรงกับมาตรฐานทางวิชาการ  มี 2 
รายการท่ีไม่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานทางวิชาการ คือ คุณสมบัติทั่วไปของคณะท างาน
ตรวจสอบภายใน  และการแต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบภายใน ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัการด าเนินงาน
ตรวจสอบภายใน ของส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก คือ มีการปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบปฏิบติั  ปฏิบติัไม่ครบถว้น  และไม่เป็นปัจจุบนั  ปัญหาการปฏิบติังานการเงินและบญัชีของ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก คือ ผูต้รวจสอบไม่ไดต้รวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ  การจดัท ารายงาน
ไม่ถูกตอ้งและท าส่งล่าชา้  

กรรณิการ์  ปัญญาดี  (2554)ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัแนวทางการพฒันากระบวนการ
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา  โดยไดท้  าสัมภาษณ์บุคลาการท่ีมี
หน้าท่ีในการจดัให้มีการตรวจสอบดูแลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา และท าการเปรียบเทียบกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ในปัจจุบนักบัมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการและ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 เพื่อหาแนว
ทางแกไ้ขและพฒันากระบวนการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา
ต่อไปในอนาคต  พบว่ากระบวนการปฏิบติังานตรวจสอบภายในของผูต้รวจสอบภายในยงัไม่
ครอบคลุมตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ และระเบียบกระทรวงการคลงัว่า
ดว้ยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551 และยงัพบปัญหา อุปสรรค ขอ้บกพร่องดา้น
การด าเนินงาน ได้แก่ กฎบัตร กรอบอัตราก าลัง ความรู้ความสามารถความเช่ียวชาญของผู ้
ตรวจสอบภายใน การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายใน และด้านกระบวนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน ซ่ึงไดแ้ก่ ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการปฏิบติังานตรวจสอบและขั้นตอนการ
จดัท ารายงานและติดตามผล  ดังนั้ น จึงต้องมีแนวทางการพัฒนาด้านการด าเนินงานและด้าน
กระบวนการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน ได้แก่ การทบทวนกฎบตัรให้สอดคลอ้งกบัภารกิจของ
หน่วยงานและมาตรฐานการตรวจสอบภายใน  ดา้นกรอบอตัราก าลงัควรน าเร่ืองทรัพยากรท่ีตอ้งใช้
ในการปฏิบติังานเสนอต่อสภามหาวทิยาลยัเพื่อหารือกบัผูบ้ริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ   
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บทที ่3 

 
ระเบียบวธิีการศึกษา 

 
 การศึกษาเร่ือง  การพฒันากระบวนการตรวจสอบภายในของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เป็นการศึกษาส ารวจ  เพื่อศึกษาการพฒันากระบวนการตรวจสอบ
ภายในด้านการเงินและบญัชีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ตาม
โครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ซ่ึงผูศึ้กษาได้ก าหนดหัวข้อระเบียบวิธี
การศึกษา  อนัประกอบดว้ย  ขอบเขตการศึกษา  ขอบเขตเน้ือหา  ขอบเขตประชากร  วิธีการศึกษา  
ขอ้มูลและแหล่งขอ้มูล  การรวบรวมขอ้มูล  การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการศึกษา  ดงัน้ี 
 
3.1  ขอบเขตการศึกษา 
 

3.1.1  ขอบเขตเนือ้หา 
        เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบด้วย  การศึกษามาตรฐานสากลการปฏิบัติงาน

วชิาชีพการตรวจสอบภายใน  มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผูต้รวจสอบภายใน
ของส่วนราชการ  และแนวทางการประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ เพื่อเป็นกรอบท่ีใช้
ในการประเมินการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ตามการประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 

         3.1.2  ขอบเขตประชากร 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี  จากบุคลากรสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 จ านวน 115 คน (ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 5 , 2556) ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ   

 
ระดับผู้บริหารในฐานะผู้ตรวจสอบ จ านวน 10 คน ได้แก่ 

-  ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5  จ านวน 1 คน 
- ผูอ้  านวยการกลุ่มงาน  8 กลุ่ม  ได้แก่ กลุ่มอ านวยการ  กลุ่มบริหารการเงินและ

สินทรัพย ์ กลุ่มนโยบายและแผน  กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา  กลุ่ม
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ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล  และหน่วยตรวจสอบภายใน  จ านวน  
8  คน 

-  ผูป้ฏิบติังานหน่วยตรวจสอบภายใน  จ านวน 1 คน 
 
ระดับผู้ปฏิบัติงานในฐานะผู้รับการตรวจสอบ จ านวน  105  คน ได้แก่ 

-  ผูป้ฏิบติังาน  7  กลุ่ม  ได้แก่ กลุ่มอ านวยการ  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย ์ 
กลุ่มนโยบายและแผน  กลุ่มบริหารงานบุคคล    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาเอกชน  และกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล  จ านวน  7  คน 

-  ผูอ้  านวยการสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 5 จ านวน 98 คน 

 
3.2  วธีิการศึกษา 

 
             3.2.1  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1)  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  
โดยการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเก่ียวกบักระบวนการตรวจสอบภายใน

และการประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 5  และใช้แบบสอบถามผูป้ฏิบติังานในเร่ือง การปฏิบติังานตรวจสอบภายในตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบติังานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  

2)  ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) โดยการค้นควา้ และศึกษาข้อมูลจาก
หนงัสือ วารสาร ส่ิงพิมพ ์ และเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  การคน้ควา้ขอ้มูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  
และเอกสารท่ีส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5  

3.2.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคือ   
1)  แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  ส าหรับผูบ้ริหารใน

ฐานะผูต้รวจสอบ จ านวน  10  คน  ซ่ึงในแบบสัมภาษณ์มี 2 ส่วนคือ 
ส่วนที่  1  ขอ้มูลทัว่ไป  ขอ้มูลส่วนบุคคล  วนัเดือนปีท่ีสัมภาษณ์  ผูส้ัมภาษณ์  

ผูรั้บการสัมภาษณ์ 
ส่วนที่  2  เน้ือหาท่ีสัมภาษณ์  ผูศึ้กษาได้ก าหนดประเด็นหัวข้อไว ้ 2 หัวข้อ    

คือ  กระบวนการตรวจสอบภายในโดยใชเ้ครือข่ายแบบมีส่วนร่วม  และเกณฑ์การประกนัคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในภาครัฐ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
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- กระบวนการตรวจสอบภายใน  เป็นค าถามเก่ียวกับ การมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายตรวจสอบภายใน ความส าคญัและประโยชน์ของการตรวจสอบภายใน ขอบเขตของงาน
ตรวจสอบภายใน ความรับผิดชอบและอ านาจหนา้ท่ีของผูต้รวจสอบภายใน ขั้นตอนการปฏิบติังาน
ตรวจสอบภายใน ได้แก่ การวางแผนการตรวจสอบ  การปฏิบติังานตรวจสอบ  และการจดัท า
รายงานและติด  ตามผล  และปัญหาอุปสรรคของงานตรวจสอบภายใน 

- เกณฑ์การประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  เป็นค าถามเก่ียวกบั
การปฏิบติังานของหน่วยตรวจสอบภายในวา่มีการปฏิบติังานท่ีมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ รวมถึงวิธีการและแนวทางการพฒันากระบวนการตรวจสอบ
ภายในท่ีควรน ามาปรับใช ้

2)  แบบสอบถาม  เป็นค าถามท่ีให้ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความเห็น ส าหรับ
ผูป้ฏิบติังานในฐานะผูรั้บการตรวจสอบ จ านวน 105  คน  โดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็น  3 ส่วน คือ 

     ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผูต้อบแบบสอบถาม โดยมีลักษณะแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List)   เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ต  าแหน่งงาน ระดับ
การศึกษา  สาขาท่ีส าเร็จการศึกษา  ประสบการณ์ในการท างาน  

     ส่วนที่  2  ขอ้มูลเก่ียวกบัการพฒันากระบวนการตรวจสอบภายในโดยใช้
เกณฑก์ารประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ซ่ึงประกอบดว้ย มาตรฐานหลกั 2 มาตรฐาน 
คือ มาตรฐานดา้นคุณสมบติัและมาตรฐานดา้นการปฏิบติังาน มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ
ตรวจสอบภายใน โดยก าหนดระดบัความเห็น เป็น 5 ระดบั (Rating scale) คือ เห็นด้วยมากท่ีสุด 
เห็นดว้ยมาก  เห็นดว้ยปานกลาง  เห็นดว้ยนอ้ย  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด   

     ส่วนที ่ 3  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ  เป็นลกัษณะค าถามปลายเปิด
ใหผู้ต้อบแสดงความเห็นเพิ่มเติม   

3.2.3  การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสัมภาษณ์   แบ่งไดด้งัน้ี 
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ส่วนท่ี 1 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี (Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage) 
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ส่วนท่ี 2 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการตีความหมายใน

รูปของการวิเคราะห์เน้ือหา  ผลการศึกษาแยกตามวตัถุประสงค์ของการศึกษาและหัวขอ้ของแนว
ค าถามโดยพรรณนาในเชิงอธิบาย และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉล่ีย  (Mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Deviation) เพื่อวเิคราะห์ความกระจายของขอ้มูลท่ีเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย 
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การวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม  แบ่งไดด้งัน้ี 
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมจากแบบสอบถามส่วนท่ี  1   วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้

ส ถิ ติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ค่ าความ ถ่ี  (Frequency)  ค่ าร้อยละ 
(Percentage) 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมจากแบบสอบถามส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัเกณฑ์การ
พฒันาการประกนัคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย 
(Mean) ซ่ึงแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีการก าหนดระดบั
มาตราส่วนแบ่งออกเป็น 5 ระดบั  ตามวธีิของลิเคิร์ท (Likert) ดงัน้ี 

ระดับคะแนน  ระดับความคิดเห็น 
5  เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
4  เห็นดว้ยมาก 
3  เห็นดว้ยปานกลาง 
2  เห็นดว้ยนอ้ย 
1  เห็นดว้ยนอ้ยมาก 

การค านวณช่วงค่าเฉล่ียเพื่อวเิคราะห์แปลผลแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
ค่าเฉลีย่       แปรผล 

4.50 – 5.00  เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49  เห็นดว้ยมาก 
2.50 – 3.49  เห็นดว้ยปานกลาง 
1.50 – 2.49  เห็นดว้ยนอ้ย 
1.00 – 1.49  เห็นดว้ยนอ้ยมาก 

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ  ซ่ึงเป็นลกัษณะค าถามปลายเปิดให้ผูต้อบ
แสดงความเห็นเพิ่มเติม จะใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา และหาค่าความถ่ีของความเห็นและ
ขอ้เสนอแนะ 
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บทที ่4 

 
ผลการศึกษา 

 
  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงการพฒันากระบวนการตรวจสอบภายในของ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ซ่ึงผูศึ้กษาแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ตอน  
คือ 

1. การเปรียบเทียบเกณฑ์การประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐกบัการ
ปฏิบติังานตรวจสอบภายในของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เพื่อ
น ามาใชใ้นการสร้างแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม 
  2. ผลการสัมภาษณ์บุคลากรสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต  5 ในฐานะผูต้รวจสอบ 
  3. ผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผูป้ฏิบติังาน สังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5ในฐานะผูรั้บการตรวจสอบ 
 
4.1  การเปรียบเทียบเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐกับการปฏิบัติงาน   
ตรวจสอบภายในของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 
 
  จากการเปรียบเทียบเกณฑ์การประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐกบัการ
ปฏิบติังานตรวจสอบภายในของส านกังานเขตพั้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ปรากฎ
ผลดงัตารางท่ี  4.1   
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ตารางที ่4.1  การเปรียบเทียบเกณฑก์ารประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐกบัการ    
        ปฏิบติังานตรวจสอบภายในของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
        เขต 5 
ล าดบั
ที ่

เกณฑ์การประกนัคุณภาพ 
งานตรวจสอบภายในภาครัฐของ

กรมบญัชีกลาง 

การปฏบิัตงิานตรวจสอบภายใน 
ของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 

ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 

 
1 

มาตรฐานด้านคุณสมบัต ิ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

  
 

 - มีการจดัท ากฎบตัรการตรวจสอบ
ภายใน ซ่ึงมีองคป์ระกอบ
ครบถว้นคือ วตัถุประสงค ์ สาย
การบงัคบับญัชา  อ านาจหนา้ท่ี  
ความรับผิดชอบ ค านิยามของการ
ตรวจสอบภายใน  มาตรฐานและ
จริยธรรมในการปฏิบติังาน
ตรวจสอบภายใน 

- มีการจดัท ากฎบตัรการตรวจสอบ
ภายใน ตามแนวทางของส านกั
ตรวจสอบภายในส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มีองคป์ระกอบคือ  ค านิยาม 
วตัถุประสงค ์  สายการบงัคบับญัชา  
อ านาจหนา้ท่ี  ความรับผิดชอบ 

 กฎบตัรการตรวจสอบ
ภายในของส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาควร
มีองคป์ระกอบเพ่ิมเติม
คือ มาตรฐานและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบติังานตรวจสอบ
ภายใน 

 -ไดรั้บความเห็นชอบโดยหวัหนา้
ส่วนราชการทุกปี 

 

- ไดรั้บความเห็นชอบโดย
ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 5 ทุกปี 

- 

 - มีการทบทวนกฎบตัรการ
ตรวจสอบภายในและน าเสนอ
หวัหนา้ส่วนราชการทุกปี 

 
- 

หน่วยตรวจสอบภายใน
ควรมีการทบทวนกฎ
บตัรการตรวจสอบ
ภายในทุกปี 

 - มีการเผยแพร่กฎบตัรการ
ตรวจสอบภายในใหท้ราบทัว่กนั
ในส่วนราชการ 

- มีการเผยแพร่กฎบตัรการ
ตรวจสอบภายในผา่นเวบ็ไซต์
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 

- 

2 การปฏบิัตงิานตรวจสอบภายในที่
เป็นอสิระและเทีย่งธรรม 

  
 

 
 
 
 

- เสนอรายงานตรงต่อหวัหนา้ส่วน
ราชการ 

 
 

- มีการเสนอรายงานตรงต่อ
ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  
เขต 5 

- 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
ล าดบั
ที ่

เกณฑ์การประกนัคุณภาพ 
งานตรวจสอบภายในภาครัฐของ

กรมบญัชีกลาง 

การปฏบิัตงิานตรวจสอบภายใน
ของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 

ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 

 - อนุมติัแผนการตรวจสอบโดย
หวัหนา้ส่วนราชการ 

- แผนการตรวจสอบประจ าปีไดรั้บ
การอนุมติัจากผูอ้  านวยการส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 5   

- 

 - มีการก าหนดกรอบความ
ประพฤติเก่ียวกบัความเท่ียงธรรม
และขอ้จ ากดัของความเป็นอิสระ
หรือความเท่ียงธรรม/มาตรฐาน
จริยธรรม/คุณธรรมของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเสนอใหห้วัหนา้
ส่วนราชการใหค้วามเห็นชอบ 

- หน่วยตรวจสอบภายใน
ควรมีการก าหนดกรอบ
ความประพฤติเก่ียวกบั
ความเท่ียงธรรมและ
ขอ้จ ากดัของความเป็น
อิสระหรือความเท่ียง
ธรรม / มาตรฐาน
จริยธรรม / คุณธรรม
ของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน และเสนอให้
ผูอ้  านวยการส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 5 ใหค้วามเห็นชอบ 

 - บุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในทราบและถือปฏิบติัตาม
กรอบฯท่ีก าหนด 

- หน่วยตรวจสอบภายใน
ควรจดัท ากรอบฯและ
ถือปฏิบติัตามกรอบท่ี
ก าหนด 

 - มีการเผยแพร่กรอบความ
ประพฤติเก่ียวกบัความเท่ียงธรรม
และขอ้จ ากดัของความเป็นอิสระ
หรือความเท่ียงธรรม/มาตรฐาน
จริยธรรม/คุณธรรมของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในใหท้ราบทัว่กนั
ในส่วนราชการ 

 

 
 

- 

หน่วยตรวจสอบภายใน
ควรจดัท ากรอบฯและ
เผยแพร่ใหท้ราบภายใน
ส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 5 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
ล าดบั
ที ่

เกณฑ์การประกนัคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐของ

กรมบญัชีกลาง 

การปฏบิัตงิานตรวจสอบภายใน
ของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 

ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 

3 ความเช่ียวชาญด้านการตรวจสอบ
ภายใน 

  

 - บุคลากรในหน่วยตรวจสอบ
ภายในมีประสบการณ์ดา้นการ
ตรวจสอบภายในมากกวา่ 5 ปีข้ึน
ไป มีจ านวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ข้ึน
ไป 

หน่วยตรวจสอบภายในมีบุคลากรท่ี
มีประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบ
ภายในมากกวา่ 5 ปี มีเพียง  1  คน  

ส่งเสริมใหบุ้คลากรท่ีมี
อายงุานนอ้ยไดพ้ฒันา
ความรู้ ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการปฏิบติังาน
ตรวจสอบภายใน 

 - บุคลากรในหน่วยตรวจสอบ
ภายในไดรั้บวฒิุบตัร มีจ านวน
มากกวา่  ร้อยละ  65 

หน่วยตรวจสอบภายในมีบุคลากรท่ี
ไดรั้บวฒิุบตัร CGIA ของ
กรมบญัชีกลาง 1 คน 

ควรส่งเสริมสนบัสนุน
ใหบุ้คลากรหน่วย
ตรวจสอบภายในศึกษา
หาความรู้ในวชิาชีพ
ตรวจสอบภายใน
เพ่ิมเติม 

4 การปฏบิัตงิานของผู้ตรวจสอบ
ภายในอย่างระมดัระวงัเยีย่งผู้
ประกอบวชิาชีพ 

  

 - มีการบนัทึกการปฏิบติังาน
ตรวจสอบในกระดาษท าการท่ี
เป็นลายลกัษณ์อกัษรครอบคลุม
ทุกกระบวนการปฏิบติังาน ซ่ึง
ประกอบดว้ย การสอบทานระบบ
การควบคุมภายใน  การประเมิน
ความเส่ียงเพื่อวางแผนการ
ตรวจสอบ  การวางแผนการ
ตรวจสอบ  การวางแผนการ
ปฏิบติังานตรวจสอบ  การ
ตรวจสอบภาคสนาม  การสรุปขอ้
ตรวจสอบ 

มี ก า ร บั น ทึ ก ก าร ป ฏิ บั ติ ง าน
ตรวจสอบในตามกระดาษท าการท่ี
หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก า ห น ด   ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 
วตัถุประสงค ์ผลของการตรวจสอบ  
การวิเคราะห์ข้อมูล  การสรุปผล
การตรวจสอบ  แต่การสอบทานการ
ควบคุมภายใน และการประเมิน
ความเส่ียง ไดจ้ดัท าทุก 5 ปี แต่ไม่มี
การจดัท ากระดาษท าการ ส่วนการ
วางแผนการตรวจสอบ และการวาง
แผนการปฏิบติังานไดก้ าหนดไวใ้น
แผนการปฏิบติังานประจ าปี 

ควรบนัทึกกระบวนการ
ปฏิบติังานไวใ้น
กระดาษท าการ โดยท า
การแยกตามรายงานผล
การตรวจสอบ
สถานศึกษารายโรง 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
ล าดบั
ที ่

เกณฑ์การประกนัคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐของ

กรมบญัชีกลาง 

การปฏบิัตงิานตรวจสอบภายใน
ของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 

ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 

 - มีการก ากบัดูแลและสอบทานการ
ปฏิบติังานท่ีส าคญัโดยหวัหนา้
งานตรวจสอบภายใน/ผูท่ี้ไดรั้บ
มอบหมายท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีเหมาะสม 

ผูอ้  านวยการหน่วยตรวจสอบ
ภายในเป็นผูก้  ากบัดูแลและสอบ
ทานการปฏิบติังานตรวจสอบ
ภายใน 

- 

 - มีการยนืยนัถึงความถูกตอ้ง  
เหมาะสมของเร่ืองท่ีตรวจพบและ
ขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะกบั
หน่วยรับตรวจ 

- ควรมีการจดัท ารายงาน
สรุปผลการตรวจสอบ
แยกตามรายสถานศึกษา 
เพื่อยนืยนัความถูกตอ้ง
ของเร่ืองท่ีตรวจพบ 
รวมทั้งขอ้คิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะ 

 - ไม่มีขอ้ทกัทว้งจากหน่วยรับตรวจ
ต่อรายงานผลการตรวจสอบหรือ
มีขอ้ทกัทว้งจากหน่วยรับตรวจตอ่
รายงานผลการตรวจสอบแต่
สามารถแกไ้ขขอ้ทกัทว้งอยา่งมี
เหตผุลได ้

- ควรใหข้อ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัผลการ
ตรวจสอบโดยตรงแก่
สถานศึกษา 

5 การพฒันาวชิาชีพอย่างต่อเนือ่ง   
 - มีแผนการพฒันาบุคลากรใน

ระดบัหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ในแผนการปฏิบติังานประจ าปี ได้
ก าหนดงบประมาณในการพฒันา
บุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายใน 

- 

 - มีแผนการพฒันาบุคลากรใน
ระดบับุคคลท่ีสอดคลอ้งกบัผล
การประเมิน competency 

มีการก าหนดแผนการพฒันา
บุคลากรท่ีสอดคลอ้งกบัผลการ
ประเมิน competency ในระดบั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 

- 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
ล าดบั
ที ่

เกณฑ์การประกนัคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐของ

กรมบญัชีกลาง 

การปฏบิัตงิานตรวจสอบภายใน
ของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 

ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 

 - มีการฝึกอบรมดา้นการตรวจสอบ
ภายใน การควบคุมภายใน การ
บริหารความเส่ียง และความรู้ท่ี
เป็นประโยชนท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการ
ปฏิบติังาน 30 ชม.: คน : ปี 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมีนโยบายในการใหบุ้คลากร
ไดรั้บการฝึกอบรมดา้นการตรวจสอบ
ภายใน และความรู้ท่ีเป็นประโยชนท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน 

- 

 - มีการเผยแพร่องคค์วามรู้และ
น าไปใชใ้นการปฏิบติังาน 

มีการน าความรู้ท่ีไดรั้บจากการ
ฝึกอบรมขยายผลสู่บุคลากรใน
หน่วยตรวจสอบภายในและ
สถานศึกษาในสงักดั 

- 

6 การประเมนิผลการปฏิบัตงิาน
ตรวจสอบภายใน 

  

 - มีการประเมินผลและติดตามผล
การปฏิบติังานตามสายการบงัคบั
บญัชาภายในหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 

มีการประเมินผลและติดตามผลการ
ปฏิบติังานตามสายการบงัคบับญัชา
ภายในหน่วยตรวจสอบภายในทุก                     
6 เดือน 

- 

 - มีการประเมินผลการปฏิบติังาน
ทั้งระดบับุคคลและระดบั
หน่วยงานดว้ยตนเองหรือสอบ
ทานโดยบุคคลอ่ืนท่ีอยูภ่ายใน
ส่วนราชการ 

มีการจดัท าการประเมินความพึง
พอใจของหน่วยตรวจสอบภายใน
จากสถานศึกษาในสงักดัทุกปี 

- 

 - มีการประเมินผลการปฏิบติังาน
จากภายนอกอยา่งนอ้ยทุก ๆ 5 ปี  
โดยผูท่ี้มีความรู้ ประสบการณ์การ
ตรวจสอบภายใน 

ยงัไม่มีการประเมินผลการ
ปฏิบติังานจากภายนอก เน่ืองจาก
อยูร่ะหวา่งการเตรียมความพร้อม
ก่อนการเขา้ร่วมโครงการประกนั
คุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ ระดบัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- 

 - มีการรายงานผลการประเมินทั้ง
จากภายในและภายนอกให้
หวัหนา้ส่วนราชการทราบ 

ยงัไม่มีการประเมินผลการ
ปฏิบติังานจากภายนอก  

- 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
ล าดบั
ที ่

เกณฑ์การประกนัคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐของ

กรมบญัชีกลาง 

การปฏบิัตงิานตรวจสอบภายใน
ของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 

ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 

 - มีการก าหนดแผนหรือแนว
ทางการพฒันา/ปรับปรุงตามผล
การปฏิบติังาน 

ยงัไม่มีการประเมินผลการ
ปฏิบติังานจากภายนอก เน่ืองจาก
อยูร่ะหวา่งการเตรียมความพร้อม
ก่อนการเขา้ร่วมโครงการประกนั
คุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ ระดบั ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- 

  ยงัไม่มีการประเมินผลการ
ปฏิบติังานจากภายนอก เน่ืองจาก
อยูร่ะหวา่งการเตรียมความพร้อม
ก่อนการเขา้ร่วมโครงการประกนั
คุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ ระดบั ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- 

 
7 

มาตรฐานด้านการปฏบิัตงิาน 
การวางแผนการตรวจสอบ  การ
เสนอและอนุมตัแิผนการตรวจสอบ 

  

 - จดัท าแผนการตรวจสอบตามผล
การประเมินความเส่ียง 

มีการน าผลการประเมินความเส่ียงมาใช้
ในการวางแผนการตรวจสอบระยะยาว 

- 

 - มีการน าขอ้มูลข่าวสารของฝ่าย
บริหารมาใชป้ระกอบการ
พิจารณาวางแผนการตรวจสอบ 

 

มีการน าขอ้มูลข่าวสารของผูบ้ริหาร
และคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามาใชป้ระกอบการ
พิจารณาวางแผนการตรวจสอบ 

- 

 - แผนการตรวจสอบไดรั้บอนุมติั
จากหวัหนา้ส่วนราชการภายใน
เดือนกนัยายน 

 

แผนการตรวจสอบประจ าปีไดรั้บ
การอนุมติัจากผูอ้  านวยการ
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ใน
เดือนกนัยายนของทุกปี และจดัส่ง
ส าเนาให ้ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ 

- 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
ล าดบั
ที ่

เกณฑ์การประกนัคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐของ

กรมบญัชีกลาง 

การปฏบิัตงิานตรวจสอบภายใน
ของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 

ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 

 - แผนการตรวจสอบระยะยาว
ครอบคลุมหน่วยรับตรวจ/
กิจกรรม (Audit Universe) และ
ไม่เกิน 5 ปี 

แผนการตรวจสอบระยะยาว
ครอบคลุมสถานศึกษาในสงักดั 
ภายในระยะเวลา 3 ปี 

- 

 - แผนการตรวจสอบสอดคลอ้งกบั
นโยบาย/ความคิดเห็นของหวัหนา้
ส่วนราชการ 

มีการน านโยบายของผูอ้  านวยการ
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 มาใช้
ในการจดัท าแผนการตรวจสอบ 

- 

 - มีการก าหนดงานใหค้  าปรึกษาไว้
ในแผนการตรวจสอบประจ าปี 

มีการปฏิบติังานการใหค้  าปรึกษา
แต่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี 

ควรก าหนดแผนการ
ปฏิบติังานใหค้ าปรึกษา
ไวใ้นแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี 
 

 - มีการวางแผนตรวจสอบท่ี
ครอบคลุมประเภทงานใหค้วาม
เช่ือมัน่ ไดแ้ก่ การตรวจสอบ
รายงานทางการเงิน(Financial 
Auditing) การตรวจสอบการ
ปฏิบติัตามกฎระเบียบ 
(Compliance Auditing) การ
ตรวจสอบการปฏิบติังาน 
(Operational Auditing) การ
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน
(Performance Auditing) การ
ตรวจสอบสารสนเทศ 
(Information Technology 
Auditing) การตรวจสอบการ
บริหาร (Management Auditing) 

 
 

มีการวางแผนตรวจสอบท่ี
ครอบคลุมประเภทงานใหค้วาม
เช่ือมัน่ทุกประเภท 

- 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
ล าดบั
ที ่

เกณฑ์การประกนัคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐของ

กรมบญัชีกลาง 

การปฏบิัตงิานตรวจสอบภายใน
ของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 

ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 

8 
 

การประเมนิความเส่ียงเพือ่วาง
แผนการตรวจสอบ 

  

 - มีการรวบรวมขอ้มูลเพื่อใชใ้น
การระบุปัจจยัเส่ียงท่ีครอบคลุม
ภารกิจของส่วนราชการ 

มีการรวบรวมขอ้มูลเพื่อใชใ้นการ
ระบุปัจจยัเส่ียงท่ีครอบคลุมภารกิจ
ดา้นกลยทุธ์ การด าเนินงาน การ
บริหารความรู้ การเงินการบญัชี 
และการปฏิบติัตามกฎระเบียบ 

- 

 - มีการจดัท าบญัชีรายการความ
เส่ียง  มีการวเิคราะห์และ
จดัล าดบัความเส่ียง 

 

มีการวเิคราะห์และจดัล าดบัความ
เส่ียงจากแบบประเมินความเส่ียง
ของแต่ละกลุ่มงานและจดัท าบญัชี
รายการความเส่ียงเพื่อจดัล าดบั
ความเส่ียงและวางแผนในการ
ตรวจสอบ 

- 

 - มีการน าผลการประเมินความ
เส่ียงไปใชเ้พื่อการวางแผนการ
ตรวจสอบ 

มีการจดัท าบญัชีรายการความเส่ียง
เพื่อจดัล าดบัความเส่ียงและวางแผน
ในการตรวจสอบ 

- 

 - มีการก าหนดระบุปัจจยัเส่ียงทั้ง
ระดบัหน่วยงานและระดบั
กิจกรรม 

มีการด าเนินการตรวจสอบตาม
กิจกรรมของปัจจยัเส่ียง 

- 

 - มีการจดัท าขอ้ตกลงในการ
ก าหนดเกณฑค์วามเส่ียงร่วมกนั
ของบุคลากรในองคก์รกบั
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 

 
 
- 

ผูอ้  านวยการกลุ่มงาน
ควรมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดเกณฑค์วามเส่ียง
ภายในส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 5 

 - มีการปรับหรือทบทวนปัจจยั
เส่ียงและเกณฑค์วามเส่ียงให้
สอดคลอ้งกบัสภาวะการท่ี
เปล่ียนแปลง 

 ควรมีการทบทวนปัจจยั
เส่ียงและเกณฑค์วามเส่ียง
ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะ
การท่ีเปล่ียนแปลง 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
ล าดบั
ที ่

เกณฑ์การประกนัคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐของ

กรมบญัชีกลาง 

การปฏบิัตงิานตรวจสอบภายใน
ของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 

ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 

 - มีการพิจารณาค าร้องขอของ
หวัหนา้ส่วนราชการและหวัหนา้
หน่วยรับตรวจในการวาง
แผนการตรวจสอบ 

มีการน านโยบายของผูอ้  านวยการ
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5  มา
พิจารณาในการวางแผนการ
ตรวจสอบ 

ควรจดัใหมี้การประชุม
เพื่อรับทราบถึงความ
ตอ้งการและขอ้เสนอแนะ
จากผูอ้  านวยการ
สถานศึกษาในสงักดัเพ่ือ
น าขอ้มลูท่ีไดรั้บมาวาง
แผนการตรวจสอบ 

9 งบประมาณและอตัราก าลงัของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

  

 - มีกรอบงบประมาณของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 

หน่วยตรวจสอบภายในไดรั้บการ
จดัสรรงบประมาณทั้งในแบบ
เฉพาะเจาะจงและในภาพรวมของ
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 

- 

 - มีกรอบอตัราก าลงัผูต้รวจสอบ
ภายใน และมีผูป้ฏิบติังานเตม็
จ านวนตามกรอบอตัราก าลงั 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน มี
อตัราก าลงัไม่ครบตามกรอบ
อตัราก าลงัท่ีส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ก าหนด ส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 5  แกไ้ขปัญหาโดยการจดัจา้ง
ลูกจา้งชัว่คราวช่วยในการ
ปฏิบติังาน มีขอ้จ ากดัในการพฒันา
ความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
วชิาชีพตรวจสอบภายใน 

ในการตรวจสอบ
ภายในจ าเป็นตอ้งไดรั้บ
บุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง ซ่ึงจะท าให้
การตรวจสอบมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 - มีการบริหารทรัพยากรอยา่ง
เหมาะสม เพียงพอ สามารถ
ปฏิบติังานใหบ้รรลุตามแผนการ
ตรวจสอบประจ าปีและแผนการ
ตรวจสอบระยะยาวท่ีไดรั้บอนุมติั 

ทรัพยากรทางดา้นงบประมาณและ
บุคลากรยงัไดรั้บการจดัสรรใน
อตัราท่ีนอ้ยไม่เพียงพอกบัปริมาณ
งานท่ีรับผิดชอบ 

การจดัสรรทรัพยากร
ควรค านึงปริมาณงานท่ี
รับผิดชอบ 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
ล าดบั
ที ่

เกณฑ์การประกนัคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐของ

กรมบญัชีกลาง 

การปฏบิัตงิานตรวจสอบภายใน
ของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 

ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 

10 นโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัตงิาน  การประสานงาน 

  

 - มีการก าหนดนโยบายและ
ขั้นตอนการปฏิบติังาน
ตรวจสอบภายใน 

 

หน่วยตรวจสอบภายในไดก้ าหนด
วสิยัทศัน์  พนัธกิจ  เป้าประสงค ์
และจดัท าคู่มือการตรวจสอบ
ภายใน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ
ปฏิบติังาน 

- 

 - มีการส่ือสารนโยบายและขั้นตอน
การปฏิบติังานอยา่งทัว่ถึงภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน และน า
นโยบายของหวัหนา้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในไปปฏิบติั 

มีการประชาสมัพนัธ์โครงสร้างการ
ปฏิบติังาน  และผลการปฏิบติังาน 
ในการจดันิทรรศการส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่    เขต 5 

- 

 - มีแนวทางหรือคู่มือการ
ปฏิบติังานตรวจสอบภายในท่ี
เป็นปัจจุบนัและน าไปใชใ้นการ
ปฏิบติังาน 

 

หน่วยตรวจสอบภายในไดจ้ดัท า
คู่มือการตรวจสอบภายใน
สถานศึกษาส าหรับใชเ้ป็นแนวทาง
ในการตรวจสอบ  และจดัท าคู่มือ
การรายงานผลการปฏิบติังาน
ส าหรับสถานศึกษาเพื่อเป็น
แนวทางในการจดัท ารายงานผล
การปฏิบติังาน 

- 

 - มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลและ
ประสานงานเพื่อใหข้อบเขตของ
งานตรวจสอบครอบคลุมเร่ืองท่ี
ส าคญัอยา่งเหมาะสม และลด
การปฏิบติังานท่ีซ ้ าซอ้น 

หน่วยตรวจสอบภายในมีการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลและประสานงาน
กบักลุ่มงานต่างๆ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ี
ครอบคลุมงานท่ีตรวจสอบ 
 

- 

 - มีการทบทวนหรือปรับปรุง
นโยบายและขั้นตอนการ
ปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบั
ศกัยภาพของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 

มีการสร้างเครือข่ายช่วยตรวจสอบ
ภายในในการตรวจสอบภายใน
สถานศึกษา และปรับรูปแบบการ
รายงานผลการปฏิบติังานของ
สถานศึกษาใหง่้ายต่อการตรวจสอบ 

- 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
ล าดบั
ที ่

เกณฑ์การประกนัคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐของ

กรมบญัชีกลาง 

การปฏบิัตงิานตรวจสอบภายใน
ของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 

ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 

 - มีการขอรับนโยบายหรือความ
คิดเห็นจากหวัหนา้ส่วนราชการ
มาประกอบในการพิจารณา
ทบทวนหรือปรับปรุงนโยบาย 

หน่วยตรวจสอบภายในปฏิบติัตาม
แนวทางหรือนโยบายของส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ี
ก าหนด และมีการปรับขั้นตอนการ
ปฏิบติังานเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั
สภาพพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

- 

 - มีแนวทางหรือคู่มือการ
ปฏิบติังานตรวจสอบภายในท่ี
เป็นปัจจุบนัและน าไปใชใ้นการ
ปฏิบติังานตรวจสอบ 

หน่วยตรวจสอบภายในไดจ้ดัท า
คู่มือการตรวจสอบภายใน
สถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการ
ตรวจสอบสถานศึกษา และใชคู้่มือ
การตรวจสอบภายในส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา ของส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในการตรวจสอบส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 5 

- 

11 รายงานสรุปผลการปฏิบตังิานตาม
แผนของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 

  

 - มีการรายงานสรุปผลการ
ปฏิบติังาน 3 คร้ังในรอบปี และมี
สาระส าคญัครบถว้น 

มีการจดัท ารายงานสรุปผลการ
ปฏิบติังานประจ าปี และรายงานผล
การตรวจสอบตามนโยบายของ
ส านกังานคณะกรรมการ การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและจดัส่งภายในเวลาท่ี
ก าหนด ส่วนในการตรวจสอบ
สถานศึกษาในสงักดั ไม่มีการ
รายงานผลการตรวจสอบท่ีเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร เพียงแต่แจง้ดว้ยวาจา
ใหผู้บ้ริหารทราบและใหผู้ท่ี้
เก่ียวขอ้งด าเนินการแกไ้ขปัญหา 

ควรมีการจดัท ารายงาน
ผลการปฏิบติังาน
ตรวจสอบภายในของ
สถานศึกษาท่ีเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรเพื่อติดตาม
การแกไ้ขตามท่ีได้
เสนอแนะไว ้
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
ล าดบั
ที ่

เกณฑ์การประกนัคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐของ

กรมบญัชีกลาง 

การปฏบิัตงิานตรวจสอบภายใน
ของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 

ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 

 - มีการพฒันารูปแบบรายงาน
สรุปผลการปฏิบติังานใหเ้ขา้ใจ
ง่าย น่าสนใจ และเผยแพร่ส่วนท่ี
เป็นสาระส าคญัใหห้น่วยรับ
ตรวจและผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ 

- ควรศึกษาหาตวัอยา่ง
รูปแบบรายงานผลการ
ปฏิบติังานท่ีเขา้ใจง่าย 
กระชบั และน่าสนใจมา
ปรับใชใ้นการรายงาน 

12 กจิกรรมการตรวจสอบภายในต้อง
ประเมนิและช่วยสนับสนุนให้มี
การปรับปรุงกระบวนการก ากบั
ดูแล การบริหารความเส่ียง  และ
การควบคุมของส่วนราชการ 

  

 - กิจกรรมการตรวจสอบภายในมี
การประเมินกระบวนการก ากบั
ดูแล การบริหารความเส่ียง และ
การควบคุมของส่วนราชการ
ครอบคลุมทั้ง 3 ดา้น 

กิจกรรมการตรวจสอบมีการประเมิน
กระบวนการก ากบัดูแล การบริหาร
ความเส่ียง และการควบคุมของ
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่   เขต 5  

- 

 - มีการใหข้อ้เสนอแนะ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพปรับปรุง 
กระบวนการท างาน 

หน่วยตรวจสอบภายในมีการให้
ขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุง
กระบวนการท างานของ
สถานศึกษาในสงักดัใหเ้ป็นไป
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

- 

 - มีการใหข้อ้เสนอแนะท่ีหวัหนา้
ส่วนราชการสัง่การใหป้ฏิบติัและ
หน่วยรับตรวจยอมรับน าไปสู่การ
ปฏิบติั  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ปรับปรุงกระบวนการท างาน 

หน่วยตรวจสอบภายในมีการน า
ขอ้เสนอแนะจากผูอ้  านวยการ
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ไป
ปรับปรุงกระบวนการท างาน 

- 

13 การวางแผนการปฏบิัตงิาน
ตรวจสอบ (Engagement Plan) 
- มีการจดัท าแผนการปฏิบติังาน
ตรวจสอบครบถว้นทุกภารกิจงาน
ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 

 
หน่วยตรวจสอบภายในมีแผนการ
ปฏิบติังานตรวจสอบครบถว้นตาม
แผนการตรวจสอบประจ าปี เพื่อ
น าไปใชป้ฏิบติังานตรวจสอบภาคสนาม 

 

 - 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
ล าดบั
ที ่

เกณฑ์การประกนัคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐของ

กรมบญัชีกลาง 

การปฏบิัตงิานตรวจสอบภายใน
ของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 

ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 

 - แผนการปฏิบติังานตรวจสอบ
สอดคลอ้งกบัภารกิจท่ีไดรั้บ
มอบหมาย มีองคป์ระกอบ
ครบถว้นและสมัพนัธ์กนั 

หน่วยตรวจสอบภายในมีแผนการ
การปฏิบติังานตรวจสอบครบถว้น
ตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 
เพื่อน าไปใชป้ฏิบติังานตรวจสอบ
ภาคสนาม 

- 

 - มีการน าแผนการปฏิบติังาน
ตรวจสอบ (Engagement Plan) ไป
ปฏิบติังานตรวจสอบภาคสนาม 

หน่วยตรวจสอบภายในมีแผนการ
การปฏิบติังานตรวจสอบครบถว้น
ตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 
เพื่อน าไปใชป้ฏิบติังานตรวจสอบ
ภาคสนาม 

- 

 - มีการน าผลการด าเนินงานตาม
แผนการปฏิบติังานตรวจสอบของ
ปีท่ีผา่นมามาร่วมพิจารณาในการ
จดัท าแผนการปฏิบติังาน
ตรวจสอบปีปัจจุบนั 

หน่วยตรวจสอบภายในมีการน าผล
การตรวจสอบของปีท่ีผา่นมา 
น ามาใชใ้นการจดัท าแผนการ
ตรวจสอบและติดตามผล 

- 

14 การปฏบิัตงิานภาคสนาม   
 - มีการระบุและรวบรวมขอ้มูล

สารสนเทศท่ีมีความเพียงพอ  มี
ความน่าเช่ือถือ มีความเก่ียวขอ้ง
และเป็นประโยชนต์่อการ
ปฏิบติังาน 

หน่วยตรวจสอบภายในมีการ
รวบรวมขอ้มูลสารสนเทศท่ี
เก่ียวขอ้ง เป็นประโยชน์ กบัการ
ปฏิบติังานตรวจสอบภายใน 

- 

 - มีการวเิคราะห์และประเมินผล
ขอ้มูลสารสนเทศท่ีเหมาะสม 

หน่วยตรวจสอบภายในมีการ
วเิคราะห์ ขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดรั้บ
เพื่อใหก้ารปฏิบติังานตรวจสอบ
สะดวก  และรวดเร็ว   

- 

 - มีการบนัทึกขอ้มูลครบถว้นทุก
ภารกิจงานตรวจสอบตามแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี 

มีการบนัทึกขอ้มูลเพื่อการจดัท า
รายงานผลการปฏิบติังานตาม
สภาพความเป็นจริงโดยไม่มี
รูปแบบท่ีชดัเจน 
 

ควรมีการจดัท ารูปแบบ
การบนัทึกขอ้มลู และการ
รายงานผลท่ีชดัเจน และ
ครอบคลุมภารกิจงาน
ตรวจสอบท่ีรับผดิชอบ 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
ล าดบั
ที ่

เกณฑ์การประกนัคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐของ

กรมบญัชีกลาง 

การปฏบิัตงิานตรวจสอบภายใน
ของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 

ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 

 - ไดรั้บการสอบทานจากหวัหนา้
หน่วยงานตรวจสอบภายใน/ผูท่ี้
ไดรั้บมอบหมายท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีเหมาะสม 

ไดรั้บการสอบทานการปฏิบติังาน
จากผูอ้  านวยการหน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
 

- 

 - มีการจดัเก็บกระดาษท าการและ
รายงาน ตลอดถึงหลกัฐานต่างๆ 
อยา่งเป็นระบบ 

มีการจดัเก็บแฟ้มหลกัฐานและ
รายงานผลการปฏิบติังานโดยแยก
ตามขั้นตอนการตรวจสอบ 

ควรมีการจดัท ากระดาษ
ท าการในรูปแบบท่ี
ชดัเจนและจดัเก็บโดย
แยกตามสถานศึกษา 

 - มีการส่ือสารยนืยนัถึงความ
เหมาะสมของวตัถปุระสงค ์และ
ขอบเขตการตรวจสอบกบัหน่วย
รับตรวจ 

ก่อนการตรวจสอบจะมีการแจง้ถึง
วตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของการ
ตรวจสอบใหแ้ก่สถานศึกษาท่ี
ตรวจสอบ 

- 

 - น าผลการวเิคราะห์ และการสรุป
ขอ้ตรวจพบมาใชใ้นการให้
ขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ เพื่อ
แกไ้ขขอ้บกพร่อง / ปรับปรุงการ
ปฏิบติังาน / พฒันาองคก์รได ้

มีการจดัฝึกอบรมและช้ีแจงขอ้สรุป
จากการตรวจสอบในภาพรวม
เพื่อใหส้ถานศึกษาน าไปปรับใชใ้น
การปฏิบติังาน 

- 

15 รายงานผลการปฏิบัตงิาน
ตรวจสอบ 

 - 

 - รายงานผลการปฏิบติังาน
ตรวจสอบครบถว้นตามแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี 

การจดัท ารายงานผลการปฏิบติังาน
มีการจดัท าครบถว้นตามแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี และมี
องคป์ระกอบครบถว้น 

 

 - รายงานผลการปฏิบติังาน
ตรวจสอบถูกตอ้ง  เท่ียงธรรม  
ชดัเจน  รัดกมุ  สร้างสรรค ์ 
ครบถว้น  และทนัเวลา 

รายงานผลการปฏิบติังาน
ตรวจสอบถูกตอ้ง  เท่ียงธรรม  
ชดัเจน  รัดกมุ  สร้างสรรค ์ 
ครบถว้น  และทนัเวลา 

- 

 - มีการเผยแพร่รายงานผลการ
ปฏิบติังานตรวจสอบใหผู้ท่ี้
เก่ียวขอ้งทราบ 

ไม่มีการเผยแพร่รายงานผลการปฏิบติังาน
ตรวจสอบท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพียงแจง้
เป็นขอ้สรุปในการประชุมผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

- 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
ล าดบั
ที ่

เกณฑ์การประกนัคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐของ

กรมบญัชีกลาง 

การปฏบิัตงิานตรวจสอบภายใน
ของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 

ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 

 - มีการแสดงความคิดเห็นท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าเพ่ิม
ใหแ้ก่ส่วนราชการในภาพรวม 

มีการใหข้อ้เสนอแนะและ
ขอ้คิดเห็นในการประชุมเตรียม
ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 

- 

16 การตดิตามผลการตรวจสอบ   
 - มีการก าหนดระบบ/เกณฑก์าร

ติดตามผลการตรวจสอบอยา่ง
ชดัเจน 

มีการวางแผนติดตามผลการ
ตรวจสอบไวใ้นแผนการตรวจสอบ
ประจ าปี มีการก าหนดระยะเวลาท่ี
ชดัเจน   

- 

 - มีกระบวนการติดตามผลการ
ตรวจสอบตามระบบ/เกณฑก์าร
ติดตามผล 

มีการวางแผนการตรวจติดตาม และ
น าผลการตรวจสอบของปีท่ีผา่นมา
เป็นแนวทางในการตรวจติดตาม 

- 

 - มีการรายงานผลการติดตามเสนอ
หวัหนา้ส่วนราชการ 

มีการรายงานผลการติดตามซ่ึง
รายงานผลการติดตามจะปรากฏอยู่
ในรายงานการตรวจสอบประจ าปี
เพื่อเสนอผูอ้  านวยการส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 5 และส าเนาให้
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือทราบ 

- 

 - มีการรายงานสรุปผลการปฏิบติั
ตามขอ้เสนอ พร้อมทั้งมีการ
วเิคราะห์ในภาพรวม เพื่อหาแนว
ทางการพฒันาองคก์รเสนอต่อ
หวัหนา้ส่วนราชการ 

ในรายงานสรุปผลการปฏิบติังานมี
การใหข้อ้เสนอแนะ แนวทางใน
การปรับปรุงงานใหมี้ประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน 

- 

 
  จากตารางท่ี 4.1  จากการเปรียบเทียบเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในภาครัฐกบัการปฏิบติังานตรวจสอบภายในของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 5 พบวา่   
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  มาตรฐานดา้นคุณสมบติั มีขอ้คน้พบเพื่อการพฒันากระบวนการตรวจสอบภายใน
ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ดงัน้ี 1) กฎบตัรการตรวจสอบภายใน
ควรมีองค์ประกอบเพิ่มเติมคือมาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน                   
2) หน่วยตรวจสอบภายในควรมีการทบทวนกฎบตัรทุกปี 3) ควรมีการก าหนดกรอบความประพฤติ
เก่ียวกบัความเท่ียงธรรมและขอ้จ ากดัของความเป็นอิสระหรือความเท่ียงธรรม / มาตรฐานจริยธรรม 
/ คุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน และเสนอให้ผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ให้ความเห็นชอบ 4) ควรจดัท ากรอบความประพฤติเก่ียวกบัความ
เท่ียงธรรมและขอ้จ ากดัของความเป็นอิสระหรือความเท่ียงธรรม/มาตรฐานจริยธรรม/คุณธรรมและ
ถือปฏิบติัตามกรอบท่ีก าหนด และมีการเผยแพร่  5) ส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคลากรท่ีมีอายุงาน
น้อยได้มีการพฒันาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิบติังานในวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 6) 
ตอ้งบนัทึกผลการปฏิบติังานไวใ้นกระดาษท าการเพื่อประกอบการให้ขอ้เสนอแนะแก่หน่วยรับ
ตรวจ  
  มาตรฐานการปฏิบติังานมีขอ้คน้พบ ดงัน้ี 1)  ควรก าหนดแผนการปฏิบติังานให้
ค  าปรึกษาไวใ้นแผนการตรวจสอบประจ าปี 2) ผู ้อ  านวยการกลุ่มงานควรมีส่วนร่วมในการก าหนด
เกณฑ์ความเส่ียงภายในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5  3) มีการทบทวน
ปัจจยัความเส่ียงและเกณฑ์ความเส่ียงให้สอดกบัสภาวะท่ีเปล่ียนแปลง 4) บุคลากรตอ้งมีความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ซ่ึงจะท าให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 5) การจดัสรร
ทรัพยากรความค านึงถึงปริมาณงานท่ีรับผิดชอบ 6) จดัการประชุมเพื่อรับทราบถึงความตอ้งการ
และข้อเสนอแนะจากผู ้อ  านวยการสถานศึกษาในสังกัดเพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาจัดท าแผนการ
ตรวจสอบ  7) จดัท ารายงานผลการปฏิบติังานตรวจสอบภายในของสถานศึกษาเป็นลายลักษณ์
อกัษรเพื่อติดตามการแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 8)มีการปรับรูปแบบรายงานผลการปฏิบติังานท่ีเขา้ใจ
ง่าย กระชบั และครอบคลุมภารกิจงานตรวจสอบภายใน   
 
4.2 ผลการสัมภาษณ์บุคลากรสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  5 

 
  จากการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในของ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 จากการสัมภาษณ์ผูอ้  านวยการส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 5  ผูอ้  านวยการกลุ่มงาน  8  กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
อ านวยการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย ์ กลุ่มนโยบายและแผน  กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่ม
ส่งเสริมการจดัการศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล  หน่วย
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ตรวจสอบ และผูป้ฏิบติังานหน่วยตรวจสอบในฐานะผูต้รวจสอบ ไดใ้ห้ความเห็นในเร่ืองการพฒันา
กระบวนการตรวจสอบภายในของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5โดย
แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ    

 4.2.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์การพฒันากระบวนการตรวจสอบภายในของ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 

4.2.2  กระบวนการตรวจสอบภายในโดยใชเ้ครือข่ายแบบมีส่วนร่วม 
  4.2.3  เกณฑก์ารประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
 
 4.2.1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ห้สัมภาษณ์ การพฒันากระบวนการตรวจสอบภายในของส านักงาน             
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เป็นเพศหญิง  6  คนและเพศชาย  4  คนซ่ึงเป็นผู ้
ด ารงต าแหน่งระดบัผูบ้ริหารในฐานะผูต้รวจสอบ  ประกอบดว้ย  ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ผูอ้  านวยการกลุ่มอ านวยการ  กลุ่มบริหารการเงินและ
สินทรัพย์  กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา  กลุ่ม
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล หน่วยตรวจสอบภายใน และ
ผูป้ฏิบติังานหน่วยตรวจสอบภายใน  เป็นผูมี้อายุราชการต ่ากวา่ 10 ปี 1 คน  อายุราชการ 20-25 ปี 2 
คน อายุราชการ 26-30 ปี  4 คน อายุราชการ 31-35 ปี 2 คน และอายุราชการเกิน  35 ปี  1 คน 
รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.2 

 
ตารางที ่4.2 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

ขอ้มูลทัว่ไป จ านวน 
1. เพศ  
 หญิง 6 
 ชาย 4 
2. อายกุารรับราชการ  
 ต ่ากวา่ 10 ปี 1 
 20 – 25 ปี 2 
 26 – 30 ปี 4 
 31 – 35 ปี 2 
 เกิน 35 ปี 1 
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4.2.2  กระบวนการตรวจสอบภายในโดยใช้เครือข่ายแบบมีส่วนร่วม   
กระบวนการตรวจสอบภายในโดยใช้เครือข่ายแบบมีส่วนร่วม ประกอบดว้ยหวัขอ้ในการ

สัมภาษณ์ คือ ความส าคญัของการควบคุมภายในต่องานตรวจสอบภายใน ประโยชน์ของการ
ตรวจสอบภายใน  ขอบเขตการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน  กฎบตัรการตรวจสอบภายใน  อ านาจ
หนา้ท่ีของหน่วยตรวจสอบภายใน  ขั้นตอนการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน  การปรับใชข้อ้มูลจาก
รายงานผลการตรวจสอบภายในเพื่อการบริหาร  ปัญหาและอุปสรรคของงานตรวจสอบภายใน
ปัจจุบนั  แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของงานตรวจสอบภายใน  การใช้เครือข่ายช่วย
ตรวจสอบภายในในการพฒันางานตรวจสอบภายใน  ปัญหาและอุปสรรคในการใช้เครือข่ายช่วย
ตรวจสอบภายในช่วยตรวจสอบภายในสถานศึกษา  แนวทางการปรับปรุงแก้ไข ปัญหาและ
อุปสรรคในการใช้เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในช่วยตรวจสอบภายในสถานศึกษา  การพฒันา
ความเช่ียวชาญของผูช่้วยผูต้รวจสอบภายใน 

4.2.2.1 ความส าคญัของการควบคุมภายในต่องานตรวจสอบภายใน 
จากการสัมภาษณ์บุคลากรสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต  5  ผูส้ัมภาษณ์ให้ความเห็นเก่ียวกับความส าคัญของการควบคุมภายในต่องาน
ตรวจสอบภายใน รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.3 

 
ตารางที ่4.3 ความส าคญัของการควบคุมภายในต่องานตรวจสอบภายใน 

ความคิดเห็น 
จ านวนผูแ้สดง
ความคิดเห็น 

การควบคุมภายในเป็นมาตรการช่วยเร่ืองการตรวจสอบภายในทั้งระบบ  4 
การควบคุมภายในช่วยใหง้านตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  2 
การตรวจสอบภายในจะตอ้งน าแนวทางในการควบคุมภายในมาใชใ้นการวาง
แผนการตรวจสอบ   

2 

การควบคุมภายในเป็นการควบคุมการบริหารงานทั้ง 4 ดา้นของสถานศึกษา 1 
การควบคุมภายในเป็นการควบคุมการใช้จ่ายเงิน ส่วนตรวจสอบภายในเป็น
การสอบทานการควบคุมภายใน  

1 

 
จากตารางท่ี 4.3 จะเห็นไดว้่า การควบคุมภายในมีความส าคญัต่องานตรวจสอบ

ภายใน คือท าให้เกิดความมั่นใจในระดับท่ีสมเหตุสมผลเป็นมาตรการช่วยเร่ืองการตรวจสอบ
ภายในทั้ งระบบ โดยสอดคล้องกับกระบวนการตรวจสอบ  ท าให้งานตรวจสอบภายในมี
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ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สามารถทราบปัญหาได้ชัดเจนตรงจุด ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบติังานตรวจสอบ การควบคุมภายในเป็นการควบคุมขอ้ผิดพลาดและความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึง
การตรวจสอบภายในจะต้องน าแนวทางในการควบคุมภายในมาประกอบในการวางแผนการ
ตรวจสอบ การปฏิบติังานจะบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้ 3 ดา้น คือ ด้านการด าเนินงาน ด้าน
การรายงานการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคบัท่ีเก่ียวข้อง  รวมถึงการ
ควบคุมการบริหารงาน 4 งานในสถานศึกษา คืองานบริหารทัว่ไป  งานวิชาการ  งานงบประมาณ 
และงานบริหารบุคลากรของสถานศึกษา จึงตอ้งมีการควบคุมภายในภายในเพื่อลดความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดข้ึนก่อนการเขา้ตรวจสอบ  การควบคุมภายในเป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายเงินอยา่งมีวตัถุประสงค ์
เกิดประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุด การปฏิบติังานตรวจสอบเป็นการสอบทานการควบคุมภายใน
ใหเ้ป็นไปอยา่งรัดกุม สามารถลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนไดโ้ดยยดึหลกัธรรมาภิบาล โปร่งใส  ดงัค า
กล่าวของผูอ้  านวยการกลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา ท่ีกล่าวว่า “การควบคุมภายในเป็นส่วนหน่ึง
ของงานตรวจสอบภายใน ท่ีใช้ควบคุมการบริหารงานทั้ง 4 ดา้น ท าให้การปฏิบติังานตรวจสอบ
ภายในท าไดง่้ายข้ึน โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และเกิดประโยชน์ต่อส่วนราชการ” 

 

4.2.2.2  ประโยชน์ของการตรวจสอบภายในท่ีมีต่อส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 5 

จากการสัมภาษณ์บุคลากรสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 5 ผูส้ัมภาษณ์ให้ความเห็นเก่ียวกับประโยชน์ของการตรวจสอบภายในท่ีมีต่อ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5  ดงัตารางท่ี 4.4 

 
ตารางที ่4.4 ประโยชน์ของการตรวจสอบภายใน 

ความคิดเห็น 
จ านวนผูแ้สดง
ความคิดเห็น 

ท าใหก้ารใชท้รัพยากรเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล และคุม้ค่า  3 
ช่วยผูบ้ริหารใหท้ราบถึงขอ้ดี ขอ้ดอ้ยของผลการด าเนินงานและวธีิปฏิบติังาน  2 
ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอน ตามกฎระเบียบ วิธีปฏิบติังานท่ี
ถูกตอ้ง  

2 

เป็นเคร่ืองมือของผูบ้ริหารในการก ากบัดูแลการปฏิบติังาน  1 
เป็นงานประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน 1 
เป็นการตรวจสอบการวางแผนใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของรัฐ  1 
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จากตารางท่ี 4.4 จะเห็นไดว้่าการตรวจสอบภายในมีประโยชน์ต่อส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 คือ ท าใหก้ารใชท้รัพยากรของผูป้ฏิบติังานเป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิผล คุม้ค่าป้องกนัหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล การส้ินเปลือง หรือ
การทุจริตในหน่วยรับตรวจ  ดงัค ากล่าวของผูช่้วยผูบ้ริหารใหท้ราบถึงขอ้ดี ขอ้ดอ้ยของนโยบาย วิธี
ปฏิบติังาน ผลการปฏิบติังานของส านักงานและผูบ้ริหารสามารถน าผลการตรวจสอบไปใช้วาง
นโยบายบริหารได้ถูกตอ้งเป็นมาตรการควบคุมการท างานท่ีลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบติังาน
ป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนต่อส านักงาน ท าให้ผูป้ฏิบัติงาน และผูรั้บบริการท าให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอน ตามกฎระเบียบวิธีปฏิบัติท่ี ถูกต้องสร้างความเช่ือถือให้แก่
ผูรั้บบริการ สร้างความมัน่ใจให้แก่ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน เป็นงานท่ีคอยช่วยให้ผูบ้ริหารควบคุม
การบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างชัดเจนถือเป็น
เคร่ืองมือของผูบ้ริหารในการก ากบัดูแลการปฏิบติังานได้เป็นอย่างดียิ่งข้ึน ผูป้ฏิบติังานมีความ
กระตือรือร้นในการท่ีจะพฒันาตนเองเพื่อท างานให้งานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ตรงตามความ
ตอ้งการของหน่วยงานมีความส านึกในหน้าท่ี เป็นงานประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน เป็นการ
ตรวจสอบการวางแผนหรือจดัท าแผนงานประจ าปีว่าสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐหรือไม่ท าให้
ทราบถึงผลการด าเนินงานของกลุ่มงานในสังกดัว่าเป็นอย่างไร เพื่อการหาแนวทางการปรับปรุง 
แกไ้ขในปีงบประมาณต่อไป  ดงัค ากล่าวของผูอ้  านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ท่ีกล่าววา่  “การ
ตรวจสอบภายในเป็นการควบคุมการท างานท่ีลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบติังาน ป้องกันความ
เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนต่อผูป้ฏิบติังานและผูรั้บบริการ อีกทั้งเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่ผู ้
บริการ และช่วยให้ผูบ้ริหารควบคุมการบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด บรรลุวตัถุประสงค์ของ
องคก์รไดอ้ยา่งชดัเจน” 

4.2.2.3  ขอบเขตการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน 
จากการสัมภาษณ์ ผู ้ให้การสัมภาษณ์ให้ความเห็นว่า นอกจากขอบเขตการ

ปฏิบติังานตรวจสอบภายในท่ีเป็นไปตามภารกิจของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 5  ควรเนน้การตรวจสอบเพิ่มเติม ดงัตารางท่ี 4.5 
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ตารางที ่4.5 ขอบเขตการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน 

ความคิดเห็น 
จ านวนผูแ้สดง
ความคิดเห็น 

เนน้การตรวจสอบดา้นการบริหาร  4 
เนน้ตรวจสอบดา้นผลการด าเนินงาน 2 
เนน้การตรวจสอบดา้นการปฏิบติังาน  1 
เนน้การตรวจสอบการปฏิบติังานดา้นการพสัดุ 1 
เนน้การตรวจสอบเงินบริจาคหรืองบประมาณท่ีไดรั้บจากจากภาคเอกชน 1 
ควรตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษาเอกชน และโรงเรียนพระ
ปริยติัธรรมท่ีอยูใ่นพื้นท่ีใหบ้ริการ 

1 

 
จากตารางท่ี 4.5 จะเห็นว่านอกจากขอบเขตการปฏิบติังานตรวจสอบภายในท่ี

เป็นไปตามภารกิจของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5  ควรเน้นการ
ตรวจสอบเพิ่มเติมในเร่ือง   การตรวจสอบดา้นการบริหาร  การตรวจสอบดา้นผลการด าเนินงาน  
การตรวจสอบดา้นการปฏิบติังาน อีกทั้งควรเน้นการตรวจสอบการปฏิบติังานดา้นพสัดุท่ีผิดปกติ
การตรวจสอบเงินบริจาคหรืองบประมาณท่ีไดรั้บจากภาคเอกชนท่ีเขา้มาสนบัสนุนงบประมาณของ
สถานศึกษาในสังกัดตามหนังสือสั่งการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ระเบียบกระทรวงการคลังท่ีก าหนดการตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษาเอกชน และ
โรงเรียนพระปริยติัธรรมท่ีอยู่ในพื้นท่ีให้บริการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 5 ดังค ากล่าวของผู ้อ  านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ท่ีกล่าวว่า  “ควรมีการ
ตรวจสอบเพิ่มในงาน 3 ด้าน คือ ด้านการบริหาร ด้านผลการด าเนินงาน และด้านการปฏิบติังาน 
โดยในดา้นการบริหาร เป็นการตรวจสอบถึงความเหมาะสม การบรรลุวตัถุประสงค์ตามหลกัการ
บริหารงานและหลกัการก ากบัดูแลท่ีดี ส่วนในดา้นผลการด าเนินงานเป็นการตรวจสอบความส าเร็จ
ตามเป้าหมาย ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุม้ค่า ทั้งผลผลิตและผลลพัธ์ ส่วนดา้น
การปฏิบติังาน เป็นการตรวจสอบเพื่อดูขอ้เทจ็จริงกบัผลการด าเนินงาน” 

 
4.2.2.4  กฎบตัรการตรวจสอบภายใน. 

จากการสัมภาษณ์บุคลากรส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 
5 ผูใ้หส้ัมภาษณ์ให้ความเห็นเก่ียวกบักฎบตัรการตรวจสอบภายในของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ท่ีก าหนดบทบาทของผูต้รวจสอบภายในวา่ “บทบาทของผูต้รวจสอบ
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ภายในคือ การตรวจสอบการปฏิบติัตามนโยบาย ระเบียบ และ วิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการควบคุมภายใน
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5  เพื่อให้มัน่ใจว่าการควบคุมเพียง
พอท่ีจะบรรลุภารกิจของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5” นั้นผูใ้ห้การ
สัมภาษณ์ 9 คน  เห็นวา่มีความครอบคลุมแลว้  แต่มีผูใ้ห้สัมภาษณ์ 1 คน เห็นวา่ควรเพิ่มในเร่ืองการ
ตรวจสอบการบริหารงาน ผลการด าเนินงาน การปฏิบติังาน เพื่อเพิ่มคุณค่าของงานตรวจสอบภายใน
ให้ใชป้ระโยชน์ในเชิงบริหารไดม้ากยิ่งข้ึน และเป็นท่ียอมรับ รวมทั้งน ารายงานไปใชป้ระโยชน์ได้
กวา้งขวางยิ่งข้ึน ซ่ึงจะเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือ และยอมรับในหน่วยตรวจสอบภายในไดดี้กวา่
บทบาทตามกฎบตัรท่ีก าหนด 

4.2.2.5  อ านาจหนา้ท่ีของหน่วยตรวจสอบภายใน 
ตามกฎบตัรการตรวจสอบภายในของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 5 ได้ระบุถึงอ านาจหน้าท่ีของหน่วยตรวจสอบภายใน ดังน้ี  “การสอบทานการ
ปฏิบติังานในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 โดยมีอ านาจในการเขา้ถึง
ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ทรัพย์สิน และเจ้าหน้าท่ี ท่ี เก่ียวข้องอีกทั้ งการให้ค  าปรึกษาและ
ขอ้เสนอแนะด้านการตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับติดตามและพฒันาการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5” 

จากการสัมภาษณ์บุคลากรส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 
5 ผูใ้ห้สัมภาษณ์ 6 คน มีความเห็นวา่อ านาจหน้าท่ีของหน่วยตรวจสอบภายในท่ีระบุในกฎบตัรมี
ความครอบคลุมแล้ว แต่ผูใ้ห้สัมภาษณ์  4  คนมีความเห็นว่าอ านาจหน้าท่ีของหน่วยตรวจสอบ
ภายในท่ีระบุในกฎบตัรการตรวจสอบภายใน ควรเพิ่มเติมในเร่ืองดงัตารางท่ี 4.6 
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ตารางที ่4.6 อ  านาจหนา้ท่ีของหน่วยตรวจสอบภายใน 

ความคิดเห็น 
จ านวนผูแ้สดง
ความคิดเห็น 

อ านาจหนา้ท่ีของหน่วยตรวจสอบภายในท่ีระบุในกฎบตัรมีความครอบคลุม
แลว้ 

6 

การตรวจสอบท่ีสามารถใชว้ดัผลหรือส่งผลต่อการก าหนดนโยบายของฝ่าย
บริหาร คือ ตรวจสอบการบริหารงาน และตรวจสอบการปฏิบติังาน  

1 

การตรวจสอบระบบสารสนเทศ ซ่ึงปัจจุบนัมีการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาใชใ้นการท างานเป็นอยา่งมาก 

1 

การตรวจสอบพิเศษ เพื่อใหค้รอบคลุมนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงาน 1 
การเรียกผูป้ฏิบติังานในการใหส้ัมภาษณ์เก่ียวกบัขอ้มูลได ้ 1 

 
จากตารางท่ี 4.6 อ านาจหน้าท่ีของหน่วยตรวจสอบภายในตามกฎบัตรการ

ตรวจสอบภายในของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  5  ควรเพิ่มเติมใน
เร่ือง การตรวจสอบท่ีสามารถใชว้ดัผล ท าให้ส่งผลต่อการก าหนดนโยบายของฝ่ายบริหาร คือ การ
ตรวจสอบการบริหารงาน การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายปฏิบัติงาน เพื่อควบคุมการ
ด าเนินงานและสามารถประเมินผลการด าเนินงานได้  การตรวจสอบระบบสารสนเทศ การ
ตรวจสอบพิเศษ  รวมถึงสามารถเรียกสัมภาษณ์ผูป้ฏิบติังานช้ีแจงเก่ียวกบัขอ้มูลได ้

 
4.2.2.6  ขั้นตอนการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน 
1)  ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบภายใน  
จากการสัมภาษณ์บุคลากรส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 

5 ผูใ้หส้ัมภาษณ์  มีความเห็นเก่ียวกบัการพฒันาขั้นตอนการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน ควรมีการ
พฒันาในขั้นตอนของการวางแผนการตรวจสอบภายในดงัตารางท่ี 4.7 
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ตารางที ่4.7 ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบภายใน 

 
ความคิดเห็น 

จ านวนผูแ้สดง
ความคิดเห็น 

การก าหนดปฏิทินการวางแผนการตรวจสอบภายใน 5 
การช้ีแจงเครือข่ายช่วยตรวจสอบภายใน ใหท้ราบขอบเขต และภารกิจ ของ
งานตรวจสอบภายใน 

2 

วางแผนการปฏิบติังานมีความครอบคลุมการตรวจสอบดา้นการบริหารและ
ดา้นผลการด าเนินงาน  

2 

การก าหนดเร่ืองการตรวจสอบท่ีมีความเส่ียงเพื่อใหเ้กิดการแกไ้ข 1 
 

จากตารางท่ี  4.7  ขั้นตอนการวางแผนตรวจสอบภายในควรมีการพฒันาขั้นตอน
การปฏิบติังานตรวจสอบภายใน คือ การก าหนดปฏิทินการวางแผนการตรวจสอบภายในให้หน่วยท่ี
เก่ียวขอ้งทราบ ควรจดัประชุมช้ีแจงแก่เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในให้ทราบขอบเขตภารกิจ ส่ิงท่ี
ตอ้งบนัทึก และรายงาน  การวางแผนการปฏิบติังานท่ีมีความครอบคลุมการตรวจสอบด้านการ
บริหารและดา้นผลการด าเนินงาน โดยก าหนดแผนให้ชดัเจนตามก าหนดเวลาท่ีสามารถตรวจสอบ
ผลเทียบกบัแผนงานได้ อีกทั้งสามารถใช้รายงานแก้ไขปัญหาได้ทนัเวลา เพื่อให้งานตรวจสอบ
ภายในเกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างแทจ้ริง จึงควรก าหนดเฉพาะในเร่ืองท่ีมีความเส่ียง และควร
ตรวจเชิงลึกในรายละเอียดเพื่อให้เกิดการแก้ไขได้ตรงจุด ดังค ากล่าวของผู ้อ  านวยการกลุ่ม
อ านวยการ ท่ีกล่าววา่ “ควรมีการจดัระบบการด าเนินงานตามขั้นตอนเป็นปฏิทินการปฏิบติังานตาม
ระยะเวลาท่ีชัดเจนและแจง้ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบด้วย” และค ากล่าวของผูอ้  านวยการกลุ่มบริหาร
การเงินและสินทรัพย์ ท่ีกล่าวว่า “หน่วยตรวจสอบภายในควรจดัประชุมช้ีแจงบทบาทหน้าท่ี 
ขอบเขต  และภารกิจของงานตรวจสอบภายในท่ีมอบหมายให้แก่เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายใน
ทราบก่อนการปฏิบติังานจริง” 
 

2) ขั้นตอนการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน  
จากการสัมภาษณ์บุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่    

เขต  5  ผูใ้หส้ัมภาษณ์ มีความเห็นเก่ียวกบัการพฒันาขั้นตอนการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน ควรมี
การพฒันาในขั้นตอนของการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน ดงัตารางท่ี 4.8 
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ตารางที ่4.8 ขั้นตอนการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน 

ความคิดเห็น 
จ านวนผูแ้สดง
ความคิดเห็น 

ควรมุ่งเนน้การตรวจสอบผลการด าเนินงานและการบริหารงาน 5 
ควรแจง้ใหห้น่วยรับตรวจทราบล่วงหนา้ก่อนการเขา้ตรวจสอบ 2 
การท าความเขา้ใจกบัผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัในเร่ืองบทบาทหนา้ท่ีในการ
ปฏิบติังานท่ีชดัเจน   

1 

มีตารางก าหนดการตรวจสอบท่ีชดัเจน 1 
ควรแจง้ถึงจุดเส่ียง การใหค้  าแนะน า และแนวทางแกไ้ขให้แก่หน่วยรับตรวจ 
ในการปิดการตรวจสอบ 

1 

  
จากตารางท่ี  4.8  ขั้นตอนการปฏิบติังานงานตรวจสอบภายในควรมีการพฒันา

ขั้นตอนการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน คือ มุ่งเนน้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและการบริหารงาน  
อีกทั้งควรแจง้ใหส้ถานศึกษาในสังกดัทราบล่วงหนา้ก่อนการเขา้ตรวจสอบและก่อนการตรวจสอบ
จะตอ้งท าความเขา้ใจกบัผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัเพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าท่ีในการปฏิบติังานท่ี
ชดัเจน  มีตารางก าหนดการตรวจสอบชดัเจนทัว่ถึง ส่วนการปิดการตรวจสอบควรแจง้ถึงจุดเส่ียง 
การให้ค  าแนะน า และแนวทางแกไ้ขให้แก่หน่วยรับตรวจ  ดงัค ากล่าวของผูอ้  านวยการส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ท่ีกล่าวว่า “ในขั้นตอนการปฏิบติังานตรวจสอบ
ภายใน ส่ิงแรกท่ีควรมีการพฒันาคือ มุ่งเน้นตรวจสอบผลการด าเนินงานและการบริหารงานเป็น
ล าดบัแรก โดยให้ความส าคญัในภาพกวา้ง วดัผลส าเร็จได ้ จากนั้นจึงดูวิธีการปฏิบติังาน การรักษา 
กฎระเบียบ การปฏิบติังานดา้นการเงินการบญัชี เป็นล าดบัรองลงมา” 

 
6.3 ขั้นตอนการจดัท ารายงาน 
จากการสัมภาษณ์บุคลากรส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ผูใ้ห้

สัมภาษณ์ มีความเห็นเก่ียวกบัการพฒันาขั้นตอนการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน ควรมีการพฒันา
ในขั้นตอนของการจดัท ารายงาน ดงัตารางท่ี 4.9 
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ตารางที ่4.9  ขั้นตอนการจดัท ารายงาน 

ความคิดเห็น 
จ านวนผูแ้สดง
ความคิดเห็น 

เป็นรายงานท่ีผูบ้ริหารสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในเชิงบริหารและจดัการ
ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม  

5 

ตอ้งเป็นรายงานท่ีทนัต่อเหตุการณ์ สามารถป้องกนั และแกไ้ขปัญหาได ้ 2 
ควรจดัท ารายงานผลการตรวจสอบใหห้น่วยรับตรวจทราบในทนัทีเม่ือการ
ตรวจแลว้เสร็จ 

2 

รายงานผลการตรวจสอบจะต้องมีความกระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย ตรง
ประเด็น 

1 

 
จากตารางท่ี 4.9 ขั้นตอนการจดัท ารายงานผลการตรวจสอบภายใน ควรมีการ

พฒันาขั้นตอนการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน จะตอ้งเป็นรายงานท่ีผูบ้ริหารสามารถน าไปใช้
ประโยชน์เชิงบริหารและจดัการได้อย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงได้จากการตรวจสอบการบริหาร และ
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน  ตอ้งเป็นรายงานท่ีทนัต่อเหตุการณ์ สามารถป้องกนั และแกไ้ขปัญหา
ไดท้นัท่วงที  ควรจดัท ารายงานผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจทราบในทนัทีเม่ือการตรวจแลว้
เสร็จ รายงานผลการตรวจสอบจะตอ้งมีความกระชบั ชดัเจน เขา้ใจง่าย ตรงประเด็น ดงัค ากล่าวของ
ผูอ้  านวยการกลุ่มส่งเสริมเอกชน ท่ีกล่าวว่า “รายงานการตรวจสอบภายในควรเป็นรายงานท่ี
สามารถน าไปใชใ้นเชิงบริหารได ้เป็นรายงานท่ีทนัต่อเหตุการณ์ สามารถป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ไดท้นัท่วงที”  

 

6.4  ขั้นตอนการติดตามผลการตรวจสอบ 
  จากการสัมภาษณ์บุคลากรส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ มีความเห็นเก่ียวกบัการขั้นตอนการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน ควรมีการพฒันาใน
ขั้นตอนของการติดตามผลการตรวจสอบ ดงัตารางท่ี 4.10 
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ตารางที ่ 4.10  ขั้นตอนการติดตามผลการตรวจสอบ 

ความคิดเห็น 
จ านวนผูแ้สดง
ความคิดเห็น 

ตอ้งมีการก าหนดมาตรการในการติดตาม และระยะเวลาท่ีชดัเจน  4 
ผูบ้ริหารสามารถเห็นพฒันาการ การเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึนของ
ผูป้ฏิบติังานเม่ือไดมี้การติดตามอยา่งสม ่าเสมอ และต่อเน่ือง 

3 

ควรมีการจดัตั้งคณะท างานระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยมีผูบ้ริหารของแต่
ละอ าเภอมีส่วนร่วมในการติดตามอยา่งนอ้ย 3  คณะ 

1 

หน่วยตรวจสอบภายในควรมีการติดตามผลการตรวจสอบทุกๆ ปี 1 
ควรมีการอบรมคณะกรรมการใหมี้มาตรฐานในการตรวจสอบ  1 

 
จากตารางท่ี 4.10 หน่วยตรวจสอบภายในควรมีการพฒันาขั้นตอนการปฏิบติังาน

ตรวจสอบภายในในเร่ืองการติดตามผลการตรวจสอบ คือ ตอ้งมีการก าหนดมาตรการในการติดตาม
วธีิการ และระยะเวลาท่ีชดัเจน ผูบ้ริหารสามารถเห็นพฒันาการ การเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึนของ
ผูป้ฏิบติังานเม่ือไดมี้การติดตามอย่างสม ่าเสมอ และต่อเน่ือง มีการติดตามผลของหน่วยรับตรวจท่ี
ไดรั้บการตรวจสอบ วา่ไดมี้การพฒันา แกไ้ข ให้ถูกตอ้งหรือไม่ ควรมีการจดัตั้งคณะท างานระดบั
เขตพื้นท่ีการศึกษาโดยมีผูบ้ริหารของแต่ละอ าเภอมีส่วนร่วมในการติดตามอยา่งนอ้ย 3  คณะ หน่วย
ตรวจสอบภายในควรมีการติดตามผลการตรวจสอบทุกๆ ปี และควรมีการจดัอบรมคณะกรรมการ
ให้มีมาตรฐานการตรวจสอบท่ีเท่าเทียม สามารถปฏิบติังานอย่างเต็มที และรับผิดชอบต่อในการ
ติดตามผลการตรวจสอบ ดงัค ากล่าวของผูอ้  านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ท่ีกล่าวว่า “ในการ
ติดตามผลการตรวจสอบตอ้งมีการก าหนดมาตรการในการติดตาม วิธีการ และระยะเวลาท่ีชดัเจน 
เพื่อให้หน่วยรับตรวจสามารถปฏิบติังานได ้และผลการแกไ้ขเป็นประโยชน์ต่อองคก์รตามรายงาน
ของหน่วยตรวจสอบภายใน รวมถึงผูบ้ริหารสามารถน าข้อมูลไปใช้แนวทางในการพฒันาการ
ปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” และค ากล่าวของผูอ้  านวยการกลุ่มการจดั
การศึกษา ท่ีกล่าวว่า “หากมีการติดตามผลการตรวจภายในแล้วผู ้บ ริหารจะมองเห็นการ
เปล่ียนแปลงการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานในทางท่ีดีข้ึน” 
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4.2.2.7  การปรับใชข้อ้มูลจากรายงานผลการตรวจสอบภายในเพื่อการบริหาร 
จากการสัมภาษณ์บุคลากรส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 

5 ผูใ้ห้สัมภาษณ์  1 คน เห็นว่ารายงานผลการตรวจสอบท่ีผ่านมาไม่สามารถน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบติังานไดม้ากนัก เพราะแต่ละคนมีตอ้งภาระรับผิดชอบมาก เน่ืองจากบุคลากรท่ีปฏิบติังานมี
น้อย ท าให้การปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาดได้ รายงานผลการตรวจสอบจึงเป็นเพียงการแจ้ง
ขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนเพื่อให้เกิดการแกไ้ข  ส่วนผูใ้ห้สัมภาษณ์ 9 คนไดใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัการน า
ขอ้มูลท่ีได้จากการรายงานผลการตรวจสอบภายในปัจจุบนัน าไปปรับใช้ในการบริหารงาน ดัง
ตารางท่ี 4.11  

 
ตารางที ่4.11  การปรับใชข้อ้มูลจากรายงานผลการตรวจสอบภายในเพื่อการบริหาร 

ความคิดเห็น 
จ านวนผูแ้สดง
ความคิดเห็น 

เป็นองคป์ระกอบในการจดัท าแผน 3 
เป็นแนวทางในการก าหนดวิธีการตรวจสอบ ขยายขอบเขตการตรวจสอบ 
และก าหนดผูป้ฏิบติังานตรวจสอบ 

2 

ใชป้รับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง และขอ้ตรวจพบในการท างานใหมี้
ประสิทธิภาพ  

2 

ใชเ้ป็นขอ้มูล และแนวทางในการปฏิบติังานในคร้ังต่อไป 1 
ใชเ้ป็นแนวทางในการปรับกฎบตัรการตรวจสอบภายในใหส้อดคลอ้งกบั
การปฏิบติังานจริง 

1 

 
จากตารางท่ี  4.11  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากรายงานผลการตรวจสอบภายในปัจจุบนัสามารถ

น าไปปรับใช้เป็นองค์ประกอบในการจดัท าแผน  เป็นแนวทางในการก าหนดวิธีการตรวจสอบ 
ขยายขอบเขตการตรวจสอบ และก าหนดผูป้ฏิบติังานตรวจสอบให้ตรงประเด็นและเป้าหมายยิ่งข้ึน
ใช้ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อตรวจพบในการท างานให้มีประสิทธิภาพ ปรับแนวทางการ
ปฏิบติังานให้เป็นไปตามแผน และขอ้เสนอแนะ วตัถุประสงค์ เป้าหมายของงานนั้น ๆเป็นขอ้มูล 
และแนวทางในการปฏิบัติงานในคร้ังต่อไปใช้เป็นแนวทางในการปรับกฎบัตรการตรวจสอบ
ภายในใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิบติังานจริงในปีต่อไป ดงัค ากล่าวของผูอ้  านวยการกลุ่มนโยบายและ
แผนท่ีกล่าววา่ “รายงานผลการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายในสามารถน าไปปรับแกไ้ขและเป็น



 

50 

แนวทางการปฏิบติังานให้เป็นไปตามแผน วตัถุประสงค์ เป้าหมายของงาน ส่วนขอ้เสนอแนะใน
รายงานสามารถใชเ้ป็นองคป์ระกอบในการจดัท าแผนงาน การด าเนินงาน และแผนปฏิบติังานได้” 

 
4.2.2.8  ปัญหาและอุปสรรคของงานตรวจสอบภายในปัจจุบนั   
จากการสัมภาษณ์บุคลากรส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ให้ความเห็นเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคของงานตรวจสอบภายในปัจจุบนั ดงัตารางท่ี 
4.12       

   
ตารางที ่4.12  ปัญหาและอุปสรรคของงานตรวจสอบภายในปัจจุบนั 

ความคิดเห็น 
จ านวนผูแ้สดง
ความคิดเห็น 

อตัราก าลงัมีนอ้ยกวา่ปริมาณงานท่ีรับผดิชอบ  2 
ผูบ้ริหารและหน่วยรับตรวจไม่เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของงานตรวจสอบภายใน 2 
ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญันอ้ย 2 
เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติัขาดความตระหนกัในเร่ืองการตรวจสอบภายใน 1 
ความไม่เขา้ใจกนัระหวา่งผูต้รวจสอบกบัหน่วยรับตรวจ 1 
สถานศึกษาในสังกดัไม่ทราบบทบาท อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายใน  

1 

การใชเ้ครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในท าใหห้น่วยตรวจสอบภายในไม่เห็น
สภาพท่ีแทจ้ริง และไดรั้บขอ้มูลท่ีไม่ครบถว้น 

1 

 
จากตารางท่ี  4.12  ปัญหาและอุปสรรคของงานตรวจสอบภายในปัจจุบัน คือ

อตัราก าลงัมีน้อยกว่าปริมาณงานท่ีรับผิดชอบเป็นอย่างมาก  ผูบ้ริหารและหน่วยรับตรวจไม่เขา้ใจ
บทบาทหน้าท่ีของงานตรวจสอบภายในอย่างแท้จริง ผูบ้ริหารให้ความส าคญัในงานตรวจสอบ
ภายในน้อย เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติัขาดความตระหนกัในเร่ืองการตรวจสอบภายใน ความไม่เขา้ใจกนั
ระหวา่งผูต้รวจสอบกบัหน่วยงานรับตรวจ สถานศึกษาในสังกดัไม่ทราบบทบาท อ านาจหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการเครือข่ายช่วยตรวจสอบภายใน จึงท าให้ขาดความร่วมมือในการให้ขอ้มูล  การใช้
เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในท าให้หน่วยตรวจสอบภายในไม่เห็นสภาพท่ีแทจ้ริงและไดรั้บขอ้มูล
ท่ีไม่ครบถ้วน ดังค ากล่าวของผูป้ฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายในท่ีกล่าวว่า “ปัญหาของงาน
ตรวจสอบภายในคือปริมาณงานมีมากเกินกว่าคนท่ีรับผิดชอบ” และค ากล่าวของผูอ้  านวยการกลุ่ม
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ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ท่ีกล่าวว่า “ปัญหาของการตรวจสอบภายในคือความไม่เขา้ใจระหวา่งผู ้
ตรวจสอบกบัหน่วยรับตรวจ ท่ีไม่ทราบบทบาทหน้าท่ีในการท างานท่ีชัดเจนของงานตรวจสอบ
ภายใน” 

 
  4.2.2.9  แนวทางการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคของงานตรวจสอบภายใน  
  จากการสัมภาษณ์บุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 

เขต 5  ผูใ้ห้สัมภาษณ์ให้ความเห็นเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคของงานตรวจสอบภายใน                                
ดงัตารางท่ี 4.13  

 
ตารางที ่4.13  แนวทางการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคของงานตรวจสอบภายใน 

ความคิดเห็น 
จ านวนผูแ้สดง
ความคิดเห็น 

ควรเพิ่มอตัราก าลงัใหเ้หมาะสมกบัปริมาณงาน 2 
การสร้างเครือข่ายเพื่อช่วยตรวจสอบภายใน  2 
จดัประชุมช้ีแจงท าความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของหน่วยตรวจสอบภายใน งาน
ตรวจสอบภายใน และเครือข่ายตรวจสอบภายใน  

1 

ควรใชร้ายงานการตรวจสอบภายในเพื่อการบริหารอยา่งมีประสิทธิภาพ 1 
สร้างความคุน้เคยใหก้บัเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานเสมือนเป็นผูใ้หค้  าปรึกษา 1 
ควรมีการประเมินผลการปฏิบติังานตรวจสอบภายในของตนเอง บุคลากรภายใน        
และภายนอกองคก์ร 

1 

มีการส ารวจความพึงพอใจในการปฏิบติังานของหน่วยตรวจสอบภายใน  1 
มีการน าผลการประเมินและผลการส ารวจความพึงพอใจไปปรับปรุงแกไ้ข   1 

 
จากตารางท่ี  4.13  แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของงานตรวจสอบ

ภายในควรเพิ่มอตัราก าลงัให้เหมาะสมกบัปริมาณงาน การสร้างเครือข่ายเพื่อช่วยตรวจสอบภายใน
ทั้งการตรวจสอบของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกดัโดยจดัประชุมช้ีแจงท า
ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของหน่วยตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบภายใน และเครือข่าย
ตรวจสอบภายใน เพื่อการปฏิบติังานท่ีถูกต้อง ลดข้อขดัแยง้ในการปฏิบัติงาน ผูบ้ริหารควรใช้
รายงานการตรวจสอบภายในเพื่อการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความตระหนักถึง
ความส าคญัของการตรวจสอบภายในให้แก่เจา้หน้าท่ีทุกระดบั สร้างความคุน้เคยให้กบัเจา้หน้าท่ี
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ผูป้ฏิบติังานเสมือนเป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษามากกวา่การจบัผิด ควรมีการประเมินผลการปฏิบติังานตนเอง
ของหน่วยตรวจสอบภายในจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกองคก์ร มีการส ารวจความพึงพอใจทั้ง
ทางด้านจริยธรรมและการปฏิบติังานของหน่วยตรวจสอบจากหน่วยรับตรวจ  มีการน าผลการ
ประเมินและผลการส ารวจความพึงพอใจไปปรับปรุงแกไ้ข   

 
4.2.2.10  การใชเ้ครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในในการพฒันางานตรวจสอบภายใน 
จากการสัมภาษณ์บุคลากรส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 

5 ผูใ้ห้การสัมภาษณ์ให้ความเห็นเก่ียวกบัการใช้เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในในการพฒันางาน
ตรวจสอบภายใน ดงัตารางท่ี 4.14   

 
ตารางที ่4.14 การใชเ้ครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในในการพฒันางานตรวจสอบภายใน 

 
ความคิดเห็น 

จ านวนผูแ้สดง
ความคิดเห็น 

เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในช่วยในการแกไ้ขปัญหาจ านวนบุคลากรท่ีไม่
เพียงพอของหน่วยตรวจสอบภายใน 

3 

เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในเป็นผูต้รวจสอบเบ้ืองตน้ให้แก่หน่วยรับตรวจ  2 
เป็นผูเ้ก็บขอ้มูลและด าเนินการตรวจสอบเบ้ืองตน้เพื่อใชเ้ป็นฐานขอ้มูลใน
การตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน 

1 

ท าใหก้ารติดตามการปฏิบติังานของหน่วยตรวจสอบภายในง่ายข้ึน 1 
ช่วยลดความตึงเครียดแก่ผูป้ฏิบติังาน 1 
ช่วยเป็นท่ีปรึกษาใหแ้ก่สถานศึกษาท่ีท่ีอยูห่่างไกล การเดินทางเขา้ถึงล าบาก 
ซ่ึงหน่วยตรวจสอบภายในไม่ไดเ้ขา้ตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ 

1 

การท าความเขา้ใจและสร้างเครือข่ายตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ  1 
 

จากตารางท่ี  4.14 การใช้เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในในการพัฒนางาน
ตรวจสอบภายใน มีส่วนช่วยในการแกไ้ขปัญหาจ านวนบุคลากรท่ีไม่เพียงพอของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน  เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในเป็นผูต้รวจสอบเบ้ืองต้นให้แก่หน่วยรับตรวจ เพื่อน า
ขอ้เสนอท่ีพบไปปรับปรุงแกไ้ข เพื่อรอรับการตรวจจากหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผูเ้ก็บขอ้มูลและ
ด าเนินการตรวจสอบเบ้ืองตน้โดยใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน ท า
ให้การติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในง่ายข้ึน ช่วยลดความตึงเครียดแก่
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ผูป้ฏิบติังาน ช่วยเป็นท่ีปรึกษาให้แก่สถานศึกษาท่ีท่ีอยูห่่างไกล การเดินทางเขา้ถึงล าบาก ซ่ึงหน่วย
ตรวจสอบภายในไม่ได้เข้าตรวจสอบอย่างสม ่ าเสมอ การท าความเข้าใจและสร้างเครือข่าย
ตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยลดความเส่ียงในการปฏิบติังานไม่ถูกตอ้งของ
สถานศึกษาเน่ืองจากผู ้ท่ี เป็นคณะกรรมการช่วยตรวจสอบภายในจะต้องมีความเข้าใจและ
ปฏิบติังานให้ถูกต้องสามารถเป็นท่ีปรึกษาและสามารถช่วยเหลือเป็นพี่เล้ียงให้กบัสถานศึกษา
ใกลเ้คียง ซ่ึงหากเกิดปัญหาข้ึนสามารถแกไ้ขปัญหาไดท้นัต่อเหตุการณ์ ดงัค ากล่าวของผูอ้  านวยการ
หน่วยตรวจสอบภายในท่ีกล่าวว่า “เน่ืองจากหน่วยตรวจสอบภายในของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5  มีบุคลากรในการปฏิบติังานน้อย ท าให้การตรวจสอบไม่
ทัว่ถึง การตั้งเครือข่ายให้มีบทบาทในการพฒันาการตรวจสอบภายในจึงมีความจ าเป็น เพราะช่วย
สร้างความเช่ือมัน่ในงานตรวจสอบภายในของสถานศึกษา” 

 
4.2.2.11  ปัญหา อุปสรรคในการใชเ้ครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในช่วยตรวจสอบ

ภายในสถานศึกษา 
จากการสัมภาษณ์บุคลากรส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 

5 ผูใ้หก้ารสัมภาษณ์มีความเห็นเก่ียวกบัปัญหา อุปสรรคในการใชเ้ครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในใน
ช่วยตรวจสอบภายในสถานศึกษา  ดงัตารางท่ี  4.15   

 
ตารางที่ 4.15 ปัญหา อุปสรรคในการใชเ้ครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในช่วยตรวจสอบภายในสถานศึกษา 

ความคิดเห็น 
จ านวนผูแ้สดง
ความคิดเห็น 

ขาดการยอมรับของหน่วยรับตรวจ เน่ืองจากเป็นผูบ้ริหารระดบัเดียวกนั 4 
ไม่มีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติังาน ขั้นตอนวธีิการตรวจสอบภายใน
อยา่งแทจ้ริง 

2 

ผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นเครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในโยกยา้ยบ่อย   2 
ผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูช่้วยผูต้รวจสอบภายในละเลยไม่ปฏิบติัหนา้ท่ี
ตรวจสอบภายในอยา่งแทจ้ริง 

2 

 
จากตารางท่ี 4.15 ปัญหา อุปสรรค การใช้เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในช่วย

ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายในสถานศึกษา คือ ขาดการยอมรับของหน่วยรับตรวจ เน่ืองจากเป็น
ผูบ้ริหารระดบัเดียวกนั เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในไม่มีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติังาน 
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ขั้นตอนวธีิการตรวจสอบภายในอยา่งแทจ้ริงผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นเครือข่ายช่วยตรวจสอบภายใน
มีการโยกยา้ยบ่อย จึงตอ้งมีการแต่งตั้งผูช่้วยผูต้รวจสอบภายในใหม่อยู่เร่ือย ๆ เพื่อปฏิบติังานให้
ครอบคลุมทุกพื้นท่ี ผูท่ี้ได้รับการแต่งตั้ งเป็นผูช่้วยผูต้รวจสอบภายในละเลยไม่ปฏิบัติหน้าท่ี
ตรวจสอบภายในอย่างแท้จริง ดังค ากล่าวของผู ้อ  านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลท่ีกล่าวว่า 
“เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในไม่ค่อยได้รับการยอมรับจากหน่วยรับตรวจ เพราะผูไ้ด้รับการ
แต่งตั้งเป็นผูอ้  านวยการโรงเรียนเหมือนกนั” ผูอ้  านวยการหน่วยตรวจสอบภายในกล่าววา่ “ผูท่ี้เป็น
เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในมีการโยกยา้ยบ่อย มีการแต่งตั้งใหม่อยู่เร่ือยๆ ท าให้ขาดความ
ต่อเน่ืองและความเช่ียวชาญในการปฏิบติังาน จึงท าให้ขาดความน่าเช่ือถือและขาดการยอมรับจาก
หน่วยรับตรวจ” 

 
4.2.2.12  แนวทางการปรับปรุงแก้ไข ปัญหา อุปสรรคในการใช้เครือข่ายช่วย

ตรวจสอบภายในช่วยตรวจสอบภายในสถานศึกษา  
 

ตารางที ่4.16  แนวทางการปรับปรุงแกไ้ขปัญหา อุปสรรคในการใชเ้ครือข่ายช่วยตรวจสอบภายใน 
                        สถานศึกษา 

ความคิดเห็น 
จ านวนผูแ้สดง
ความคิดเห็น 

ควรจดัอบรมท าความเขา้ใจและจดัท าคู่มือการตรวจสอบภายใน 4 
ควรปรับโครงสร้างของเครือข่ายตรวจสอบภายในใหมี้บุคลากรของส านกังาน
เขตการศึกษาร่วมดว้ยในแต่ชุด 

3 

การสร้างองคค์วามรู้ในการตรวจสอบภายในใหเ้ขม้แขง็ และแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ในการตรวจสอบ 

2 

การสร้างความเข้าใจเก่ียวกบัแบบกรอกข้อมูลให้แก่เครือข่ายช่วยตรวจสอบ
ภายใน 

1 

 
จากตารางท่ี  4.16  แนวทางการปรับปรุงแกไ้ขปัญหา อุปสรรคในการใชเ้ครือข่าย

ช่วยตรวจสอบภายในสถานศึกษา  ควรจดัอบรมท าความเขา้ใจพร้อมทั้งจดัท าคู่มือการตรวจสอบ
ภายในเพื่อน าไปปฏิบติังาน การประชาสัมพนัธ์ สร้างความเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ีของเครือข่าย
ตรวจสอบภายในและพัฒนาเครือข่ายให้มีความรู้เพียงพอ ควรปรับโครงสร้างของเครือข่าย
ตรวจสอบภายในแต่ละชุดให้มีบุคลากรของส านกังานเขตเขา้ร่วมแต่ละชุดดว้ย ควรมีการพฒันาใน
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เร่ืองการสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบภายในให้เขม้แข็ง และแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบสร้างความเขา้ใจให้กบัเครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในให้ลึกซ้ึงเก่ียวกบัแบบขอ้มูลของ
การตรวจสอบภายในเสมือนเป็นผูต้รวจสอบภายใน ดงัค ากล่าวของผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ท่ีกล่าวว่า “หากจะแก้ไขปัญหาในการใช้เครือข่ายช่วย
ตรวจสอบภายใน ควรจะท าคู่มือให้ผูท้  าหนา้ท่ี และจดัอบรมเพื่ออธิบายใหเ้ขา้ใจ” ผูอ้  านวยการกลุ่ม
นิเทศติดตามและประเมินผล กล่าวว่า “ในแต่ละเครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในควรแต่งตั้ ง
ผูป้ฏิบติังานในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ร่วมเป็นเครือข่ายด้วย 
รวมถึงควรมีการจดัอบรมเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์กนัดว้ย” ผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
กล่าววา่ “ควรมีการจดัท าคู่มือการปฏิบติังานใหแ้ก่เครือข่ายดว้ย” 

 
4.2.2.13  การพฒันาความเช่ียวชาญของผูช่้วยผูต้รวจสอบภายใน 
จากการสัมภาษณ์บุคลากรส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 

5 ผูใ้ห้สัมภาษณ์ให้ความเห็นในเร่ืองการพฒันาความเช่ียวชาญของผูช่้วยผูต้รวจสอบภายใน ควร
ไดรั้บความรู้ในเร่ือง  ดงัตารางท่ี 4.17 
 
ตารางที ่4.17  การพฒันาความเช่ียวชาญของผูช่้วยผูต้รวจสอบภายใน 

ความคิดเห็น 
จ านวนผูแ้สดง
ความคิดเห็น 

กฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวขอ้งและขอบข่ายงานทั้ง 4 งานของโรงเรียน  3 
การสร้างองคค์วามรู้ในการตรวจสอบภายในใหเ้ขม้แขง็ 2 
วธีิการตรวจสอบการด าเนินงานและตรวจสอบการบริหาร 1 
การจบัประเด็นส าคญัของเร่ืองท่ีตรวจ  1 
การแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการตรวจสอบ   1 
ความเขา้ใจในบทบาทการตรวจสอบภายในท่ีถูกตอ้ง มุ่งเนน้การป้องกนั 
แกไ้ข มิใช่ตรวจสอบเพื่อจบัผดิ 

1 

การจดัท ารายงานผลการตรวจสอบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตรงประเด็น รวมทั้งการ
เสนอแนะแนวทางแกไ้ขท่ีสร้างสรรคแ์ละสามารถปฏิบติัไดจ้ริง 

1 
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จากตารางท่ี  4.17  การพฒันาความเช่ียวชาญของผูช่้วยผูต้รวจสอบภายในควร
ไดรั้บความรู้ในเร่ือง กฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวขอ้งและขอบข่ายงาน 4 งานของโรงเรียน คืองานบริหาร
ทัว่ไป งานวิชาการ งานงบบริหารงบประมาณ งานบุคลากร ควรมีการพฒันาในเร่ืองการสร้างองค์
ความรู้ในการตรวจสอบภายในให้เขม้แข็ง วิธีการตรวจสอบการด าเนินงานและตรวจสอบการ
บริหารการใช้วิจารณญาณ การใช้ภาษา การจบัประเด็นส าคญั ของเร่ืองท่ีตรวจ และการมองภาพ
เร่ืองท่ีตรวจใหค้รอบคลุมประเด็นขั้นตอน วธีิการตรวจสอบ ของงานท่ีตรวจสอบ เพื่อน าไปแนะน า
สถานศึกษาใหป้ฏิบติังานได ้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการตรวจสอบความเขา้ใจในบทบาท
การตรวจสอบภายในท่ีถูกตอ้ง มุ่งเนน้การป้องกนั แกไ้ข มิใช่ตรวจสอบเพื่อจบัผิดการจดัท ารายงาน
ผลการตรวจสอบให้รายงานได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็นรวมทั้งการเสนอแนะแนวทางแก้ไขท่ี
สร้างสรรคแ์ละสามารถปฏิบติัไดจ้ริง ดงัค ากล่าวของผูอ้  านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ท่ีกล่าววา่ 
“ความเช่ียวชาญของเครือข่ายควรมีการพฒันาในเร่ืองของการใช้วิจารณญาณ การใช้ภาษา การจบั
ประเด็นส าคญัของเร่ืองท่ีตรวจสอบ และมองภาพของการตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกประเด็น ” 
ผูอ้  านวยการกลุ่มอ านวยการ กล่าวว่า “เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในควรมีความเช่ียวชาญในกฎ 
ระเบียบ และงานทั้ง 4 ดา้นของโรงเรียนเป็นอยา่งดี” 

 
 4.2.3 เกณฑ์การประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 

เกณฑ์การประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐซ่ึงประกอบด้วยมาตรฐานหลัก                     
2 มาตรฐาน คือมาตรฐานดา้นคุณสมบติั 6 ประเด็น และมาตรฐานดา้นการปฏิบติังาน  10 ประเด็น 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์เห็นวา่ หน่วยตรวจสอบภายใน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 5 ควรไดมี้การปฏิบติังานเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด รวมถึงมีการแกไ้ขปัญหาอุปสรรค  และ
ขอ้ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันา แยกประเด็นไดด้งัน้ี 

 
4.2.3.1 มาตรฐานดา้นคุณสมบติั  
มาตรฐานด้านคุณสมบติั ประกอบดว้ยหัวขอ้ในการสัมภาษณ์ คือ  ค  านิยามของ

การตรวจสอบภายใน  ความเช่ียวชาญในการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน ความระมดัระวงัรอบคอบ
ในการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน การพฒันาความรู้ในวชิาชีพการตรวจสอบภายในอยา่งต่อเน่ือง  
การประเมินผลการปฏิบติังานจากองคก์รภายนอก     

1)  ค  านิยามของการตรวจสอบภายใน 
ค านิยามของการตรวจสอบภายใน “การตรวจสอบภายในเป็นกิจกรรมให้ความ

เช่ือมัน่และการให้ค  าปรึกษาอยา่งเท่ียงธรรมและเป็นอิสระ”  จากการสัมภาษณ์บุคลากรส านกังาน
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เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ผูส้ัมภาษณ์ 8 คนมีความเห็นว่ามีความครอบคลุม
งานตรวจสอบภายใน เพราะสามารถตรวจสอบไดทุ้กงาน สามารถเขา้ถึงเอกสาร ขอ้มูลท่ีจ าเป็นใน
การตรวจสอบได ้ผูใ้ห้การสัมภาษณ์ 1 คน ให้ความเห็นวา่ กิจกรรมให้ความเช่ือมัน่ หมายถึง ความ
เช่ือมัน่วา่ถูกตอ้ง เป็นจริง ตามกฎระเบียบ  การใหค้  าปรึกษาอยา่งเท่ียงธรรมและเป็นอิสระ  หมายถึง 
การช้ีแนะแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ ถูกตอ้ง สามารถน าไปปฏิบติัได ้ซ่ึงปราศจากการครอบง า หรือ
การบังคับให้เป็นไปในทางท่ีไม่ถูกต้อง ซ่ึงถือว่าค านิยามท่ีกล่าวมาครอบคลุมการปฎิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน  แต่ผูใ้ห้สัมภาษณ์อีก 1 คนยงัเห็นว่านิยามของการตรวจสอบภายในยงัไม่
ครอบคลุมงานตรวจสอบภายใน ควรเพิ่มเติม การประเมินผลทางการบริหาร วดัประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงาน รวมอยูด่ว้ย 

2)  ความเช่ียวชาญในการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน 
จากการสัมภาษณ์บุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่   

เขต 5  ผูใ้ห้การสัมภาษณ์มีความเห็นเก่ียวกับผูต้รวจสอบภายในควรมีความเช่ียวชาญในการ
ปฏิบติังานตรวจสอบภายในดา้นต่างๆ  ดงัตารางท่ี 4.18 

 
ตารางที ่4.18 ความเช่ียวชาญในการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน 

ความคิดเห็น 
จ านวนผูแ้สดง
ความคิดเห็น 

การตรวจสอบการบริหารงาน ตรวจสอบผลการด าเนินงาน ตรวจสอบ
สารสนเทศ 

2 

ความรอบรู้ในเร่ืองของนโยบายของผูบ้ริหาร  และความเช่ียวชาญในการ
ด าเนินการตรวจสอบภายใน 

2 

ความสามารถในการประเมินความเส่ียงและแนวทางการบริหารจดัการ
ทุจริต 

1 

ความเช่ียวชาญในการควบคุมการปฏิบติังานดา้นสารสนเทศ เพื่อสามารถ
บ่งช้ีความเส่ียงได ้

1 

ความเช่ียวชาญในดา้นการตรวจสอบการเงิน การบริหารงบประมาณ 1 
ความรู้ความเช่ียวชาญในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารสถานศึกษา  1 
ความรู้ความเช่ียวชาญและความเขา้ใจกบังานท่ีตรวจสอบทุกดา้น 1 
ความเช่ียวชาญการใชภ้าษาในการพดู เขียน ส่ือความหมายและใหค้ าปรึกษา 1 
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จากตารางท่ี 4.18  ผูต้รวจสอบภายในควรมีความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในในด้าน การตรวจสอบการบริหารงาน ตรวจสอบผลการด าเนินงาน ตรวจสอบ
สารสนเทศ ความรอบรู้ในเร่ืองของนโยบายของผูบ้ริหาร  ความเช่ียวชาญในการด าเนินการ
ตรวจสอบภายใน ความรู้ความสามารถในการประเมินความเส่ียงของการเกิดการทุจริตและแนวทาง
ในการบริหารจดัการทุจริตขององค์กรความรู้ความเช่ียวชาญในการควบคุมการปฏิบติังานด้าน
สารสนเทศ เพื่อสามารถบ่งช้ีความเส่ียงได ้อีกทั้งความเช่ียวชาญในดา้นการตรวจสอบการเงิน การ
บริหารงบประมาณ ความรู้ความเช่ียวชาญในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารสถานศึกษาเพื่อ
น ามาให้ค  าแนะน าผูท่ี้มาขอรับค าปรึกษามีความรู้ความเช่ียวชาญและท าความเขา้ใจกบังานท่ีจะเขา้
ไปตรวจสอบทุกดา้นอยา่งครอบคลุมมีความเช่ียวชาญการใชภ้าษาในการพูด เขียน ส่ือความหมาย
และแนะน าปรึกษาไดอ้ยา่งชดัเจน  

3)  ความระมดัระวงัรอบคอบในการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน 
จากการสัมภาษณ์บุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมเชียงใหม่ เขต 5 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ไดใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัผูต้รวจสอบภายในควรใชค้วามระมดัระวงัรอบคอบในการ
ปฏิบติังานตรวจสอบภายในดงัตารางท่ี  4.19 
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ตารางที ่4.19 ความระมดัระวงัรอบคอบในการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน 

ความคิดเห็น 
จ านวนผูแ้สดง
ความคิดเห็น 

การตรวจสอบการบริหาร เพราะเป็นการตรวจสอบผลการบริหาร มิใช่การ
ตรวจสอบผูบ้ริหาร   

2 

การเขียนรายงานผลการตรวจสอบ ตอ้งใชค้  าท่ีมีความหมายชดัเจน ไม่ตอ้ง
ตีความ และขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบตอ้งเป็นไปไดจ้ริงในทางปฏิบติั 

1 

กิริยาท่าทาง เป็นกลัยาณมิตร ท่าทีเป็นมิตร 1 
การใชภ้าษาส่ือความใหช้ดัเจน   1 
การใหค้  าแนะน าในส่วนท่ีเก่ียวตอ้งมีความถูกตอ้งและแม่นย  า 1 
ด าเนินการตรวจสอบดว้ยความเท่ียงธรรม และเป็นอิสระเป็นไปตาม
มาตรฐานดา้นการปฏิบติังาน 

1 

การขยายขอบเขตของงานท่ีตรวจสอบความสัมพนัธ์ความซบัซอ้น ความมี
นยัส าคญั และความส าคญัของงานท่ีมีผลต่อเลือกวธีิการตรวจสอบ 

1 

ความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดขอ้ผิดพลาด การทุจริต หรือการไม่ปฏิบติัตาม
กฎระเบียบ 

1 

ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งมีความรู้ และให้ค  าแนะน าแก่หน่วยรับตรวจสอบ
ภายในไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1 

 
จากตารางท่ี 4.19  ผูต้รวจสอบภายในควรใช้ความระมดัระวงัในการปฏิบติังาน

ตรวจสอบภายในในเร่ือง การตรวจสอบการบริหาร เพราะเป็นการตรวจสอบผลการบริหาร มิใช่
การตรวจสอบผูบ้ริหาร  การเขียนรายงานผลการตรวจสอบ ตอ้งใชค้  าท่ีมีความหมายชดัเจน ไม่ตอ้ง
ตีความ ส่วนข้อเสนอแนะของผู ้ตรวจสอบต้องเป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติ กิริยาท่าทาง เป็น
กลัยาณมิตร ท่าทีเป็นมิตรการใชภ้าษาส่ือความให้ชดัเจน  การใหค้  าแนะน าในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งมี
ความถูกต้องและแม่นย  าด าเนินการตรวจสอบด้วยความเท่ียงธรรม และเป็นอิสระเป็นไปตาม
มาตรฐานดา้นการปฏิบติังานการขยายขอบเขตของงานท่ีตรวจสอบความสัมพนัธ์ของความซบัซอ้น 
ความมีนัยส าคญั ความส าคญัของงานท่ีมีผลต่อเลือกวิธีการตรวจสอบความเป็นไปได้ท่ีจะเกิด
ขอ้ผิดพลาด การทุจริต หรือการไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบ ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งมีความรู้ และ
ใหค้  าแนะน าแก่หน่วยรับตรวจสอบภายในไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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4)  การพฒันาความรู้ในวชิาชีพการตรวจสอบภายในอยา่งต่อเน่ือง 
จากการสัมภาษณ์บุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมเชียงใหม่ เขต 5  

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ได้มีความเห็นเก่ียวกับสาเหตุท่ีผูต้รวจสอบภายในจะต้องมีการพฒันาความรู้ใน
วชิาชีพการตรวจสอบภายในอยา่งต่อเน่ือง ดงัตารางท่ี  4.20  

 
ตารางที ่4.20 การพฒันาความรู้ในวชิาชีพการตรวจสอบภายในอยา่งต่อเน่ือง 

ความคิดเห็น 
จ านวนผูแ้สดง
ความคิดเห็น 

การบริหาร วทิยาการและเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ  3 
การเปล่ียนแปลงในองคค์วามความรู้ กฎระเบียบ  3 
ผูต้รวจสอบภายในตอ้งเป็นผูแ้สวงหาความรู้ ทกัษะ และความสามารถอ่ืนๆ
เพิ่มเติมอยูต่ลอดเวลา  

2 

งานตรวจสอบภายในเป็นงานท่ีตอ้งมีการคน้หา คน้พบ ตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จริง  

1 

งานตรวจสอบภายในเป็นงานท่ีสามารถช่วยเหลือและให้ค  าแนะน างานอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งได ้

1 

 
จากตารางท่ี 4.20  ผู ้ตรวจสอบภายในควรมีการพัฒนาความรู้ในวิชาชีพการ

ตรวจสอบภายในอย่างต่อเน่ือง  เพราะ การบริหาร วิทยาการและเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา  ดงันั้นเพื่อให้การตรวจสอบสามารถสร้างความเช่ือมัน่ และให้ค  าปรึกษาได้ถูกตอ้ง 
ผูป้ฏิบติังานตอ้งไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองอยูเ่สมอ  ความรู้ กฎระเบียบ มีการเปล่ียนแปลงบ่อย
หรือมีตวัแปรเกิดข้ึนตลอดเวลาผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งเป็นผูท่ี้ให้ค  าแนะน าต่อหน่วยรับตรวจได้
อย่างถูกตอ้ง ผูต้รวจสอบภายในตอ้งเป็นผูแ้สวงหาความรู้ ทกัษะ และความสามารถอ่ืนๆเพิ่มเติม 
เพื่อให้งานตรวจสอบมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน งานตรวจสอบภายในเป็นงานท่ีตอ้งมีการคน้หา 
คน้พบ ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง จึงตอ้งมีการพฒันาทกัษะ และประสบการณ์ตลอดเวลา งานตรวจสอบ
ภายในเป็นงานท่ีสามารถช่วยเหลือและให้ค  าแนะน างานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องได้ ดังค ากล่าวของ
ผูอ้  านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ท่ีกล่าววา่ “เทคโนโลยสีมยัปัจจุบนัมีความกา้วหนา้ทนัสมยั มี
การเปล่ียนแปลงบ่อย นอกจากน้ีกฎระเบียบต่างๆ ยงัมีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดลอ้มท่ีมี
การเปล่ียนแปลง ผูต้รวจสอบจึงตอ้งมีการพฒันาองคค์วามรู้ใหม้ากข้ึน เพื่อให้ทนัต่อเหตุการณ์ และ
สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูรั้บตรวจ” 
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5)  การประเมินผลการปฏิบติังานตรวจสอบภายในจากองคก์รภายนอก 
จากการสัมภาษณ์บุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่          

เขต 5 ผูใ้ห้สัมภาษณ์ 3 ท่าน ให้ความเห็นว่า หน่วยตรวจสอบภายในไม่ควรให้หน่วยงานภายนอก
ประเมินผลการปฏิบติังานของหน่วยตรวจสอบภายใน เน่ืองจาก ภารกิจท่ีตอ้งรับผดิชอบและบริบท 
สภาพพื้นท่ีของแต่ละหน่วยงานไม่เหมือนกนั การตรวจสอบจึงตอ้งมีการปรับเกณฑ์การปฏิบติังาน
ในการตรวจสอบข้อผิดพลาดให้มีจุดท่ียอมรับได้  การท่ีหน่วยตรวจสอบภายในมีบุคลากรไม่
เพียงพอกบัปริมาณงานและใชเ้ครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในซ่ึงยงัมีขอ้ผิดพลาดในการปฏิบติังาน
อาจท าให้เสียหายต่อภาพลกัษณ์ขององค์กร จึงยงัไม่ควรให้หน่วยงานภายนอกเขา้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจสอบภายในจะต้องมีความอิสระในการ
ปฏิบติังานอีกทั้งหน่วยงานภายนอกอาจไม่เข้าใจหรือไม่ทราบภาระหน้าท่ีของหน่วยงานอย่าง
แทจ้ริงแต่ผูใ้ห้สัมภาษณ์ 7 ท่าน ให้ความเห็นวา่หน่วยตรวจสอบภายในควรไดรั้บการประเมินผล
การปฏิบติังานจากหน่วยงานภายนอก  สาเหตุดงัตารางท่ี  4.21 

 
ตารางที ่4.21 การประเมินผลการปฏิบติังานตรวจสอบภายในจากองคก์รภายนอก 

ความคิดเห็น 
จ านวนผูแ้สดง
ความคิดเห็น 

ใหเ้กิดความน่าเช่ือถือ และเป็นบรรทดัฐานในการปฏิบติังาน  3 
ผลการประเมินสามารถน าไปปรับปรุงและพฒันางานใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 2 
ผลการประเมินท าใหท้ราบถึงความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ี  1 
ท าให้เกิดการเปรียบเทียบผลประเมินการปฏิบติังานจากหน่วยงานภายนอก
เปรียบเทียบการประเมินของตนเอง  

1 

 
จากตารางท่ี 4.21 หน่วยตรวจสอบภายในควรไดรั้บการประเมินผลการปฏิบติังาน

ตรวจสอบภายในจากองคก์รภายนอก เพราะจะท าใหเ้กิดความน่าเช่ือถือ และเป็นบรรทดัฐานในการ
ปฏิบติังาน  หน่วยตรวจสอบจะไดน้ าผลการประเมินไปปรับปรุงและพฒันางานให้ดียิ่งข้ึนต่อไป
โดยไม่จ  าเป็นตอ้งทุกปี อาจจะเป็น 3 ปีต่อคร้ัง รวมทั้งท าให้ทราบถึงความสามารถในการปฏิบติั
หน้าท่ี เพื่อทีจะได้ปรับปรุงให้เหมาะสมและหน่วยตรวจสอบภายในเองควรมีการประเมินการ
ด าเนินงานของตนเองถึงสภาพปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนก่อน และจึงให้หน่วยงานภายนอกเข้า
ประเมินอีกคร้ังหน่ึงเพื่อท าใหท้ราบวา่ หน่วยตรวจสอบภายในเองสามารถประเมินตนเองไดต้รงกบั
หน่วยงานอ่ืนประเมินหรือไม่  ดังค ากล่าวของผู ้อ  านวยการส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา
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ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ท่ีกล่าวว่า “หากหน่วยตรวจสอบภายในได้รับการประเมินผลการ
ปฎิบติังานจากหน่วยงานภายนอกบา้ง ก็จะท าใหห้น่วยตรวจสอบภายในมีความน่าเช่ือถือ  มีบรรทดั
ฐานการปฏิบติังานมากยิ่งข้ึน แต่ตอ้งเป็นหน่วยงานท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในบทบาทภารกิจ รวมทั้ง
ขอ้จ ากดัในการปฏิบติัหนา้ท่ีของหน่วยตรวจสอบภายในดว้ย”  

6)  การน าผลการประเมินการปฏิบติังานตรวจสอบภายในมาปรับปรุงคุณภาพงาน 
จากการสัมภาษณ์บุคลากรส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 

5 ผูส้ัมภาษณ์ 7 คนมีความเห็นว่าหน่วยตรวจสอบภายในไม่ควรน าผลการประเมินจากองค์กร
ภายนอกมาปรับปรุงคุณภาพงานทั้งหมด  สาเหตุดงัตารางท่ี  4.22 

 
ตารางที ่4.22 การน าผลการประเมินการปฏิบติังานตรวจสอบภายในมาปรับปรุงคุณภาพงาน 

ความคิดเห็น 
จ านวนผูแ้สดง
ความคิดเห็น 

หน่วยงานภายนอกไม่เขา้ใจบริบททุกอยา่งของหน่วยงาน  3 
ผลการประเมินไม่สามารถน ามาปฏิบติัไดต้ามสภาพจริงของหน่วยรับตรวจ 2 
ผูป้ระเมินอาจไม่เขา้ใจถึงขอ้จ ากดัของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5  

1 

ผลการประเมินจะตอ้งน ามาประเมินความเส่ียงก่อนการน ามาใชป้รับปรุง
คุณภาพงานทั้งหมด 

1 

 
จากตารางท่ี 4.22  การน าผลการประเมินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมา

ปรับปรุงคุณภาพงาน ถา้หากมีการประเมินผลการปฏิบติังานตรวจสอบภายในจากองค์กรภายนอก
แลว้ หน่วยตรวจสอบภายในไม่ควรน าผลการประเมินจากองคก์รภายนอกมาปรับปรุงคุณภาพงาน
ทั้งหมด เน่ืองจากหน่วยงานภายนอกท่ีประเมินอาจไม่เขา้ใจบริบททุกอยา่งของหน่วยงาน จึงไม่ควร
ใชเ้กณฑ์จากหน่วยงานภายนอกมาใชใ้นการตดัสินทั้งหมด ผลการประเมินบางอยา่งอาจไม่สามารถ
น ามาปฏิบติัได้ตามสภาพจริงของสถานศึกษาในสังกัดหรือหน่วยท่ีรับตรวจท่ีต้องพิจารณาถึง
ขอ้แนะน าจากผลการประเมินว่าสามารถปฏิบติัไดจ้ริงหรือไม่  ผูป้ระเมินอาจไม่เขา้ใจถึงบทบาท
หน้าท่ี ภารกิจ และขอ้จ ากดัของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 อย่าง
ครบถว้น  หากมีการปรับปรุงตามผลการประเมินแลว้ คุณภาพงานจะออกมาดีข้ึนจริงหรือไม่ จึง
ต้องมีการประเมินความเส่ียงและมาตรการควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบดูก่อนและน า
ขอ้เสนอแนะหรือผลการประเมินท่ีสามารถน ามาปรับปรุงและใช้ไดจ้ริงมาปรับปรุงคุณภาพงาน
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มากกว่าการน าผลการประเมินทั้งหมดมาปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ดงัค ากล่าวของ
ผู ้อ  านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ท่ีกล่าวว่า “หน่วยงานผู ้ประเมินอาจไม่ เข้าใจบทบาท 
ภาระหนา้ท่ี ขอ้จ ากดั และบริบทสภาพพื้นท่ีของเราทั้งหมด จึงไม่ควรท่ีจะให้หน่วยงานภายนอกมา
ประเมิน”   

 
4.2.3.2  มาตรฐานดา้นการปฏิบติังาน 
มาตรฐานดา้นการปฏิบติังาน ประกอบดว้ยหวัขอ้ในการสัมภาษณ์ คือ การวางแผน

การตรวจสอบภายใน การน าผลการประเมินความเส่ียงมาใช้ในการวางแผนการตรวจสอบภายใน 
ความเพียงพอ เหมาะสมและประสิทธิภาพในการบริงานงบประมาณ  ความเพียงพอดา้นบุคลากร
ของหน่วยตรวจสอบภายใน  การปฏิบติังานตามนโยบายและแนวทางการปฏิบติังาน   ลกัษณะงาน / 
กิจกรรมการตรวจสอบภายใน  การวางแผนการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน  การให้ความส าคญัใน
การปฏิบติังานตามขั้นตอนการตรวจสอบภายใน  และการติดตามผลการตรวจสอบ   

1)  การวางแผนการตรวจสอบภายใน 
จากการสัมภาษณ์บุคลากรส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 

5  ผูส้ัมภาษณ์ให้ความเห็นว่านอกจากการวางแผนการตรวจสอบภายในในเร่ือง การปฏิบติังาน  
งบประมาณ  จ านวนบุคลากรท่ีใช้ในการตรวจสอบภายในแลว้  ควรเพิ่มเติมการวางแผนในเร่ือง            
ดงัตารางท่ี 4.23 

 
ตารางที ่ 4.23  การวางแผนการตรวจสอบภายใน 

ความคิดเห็น 
จ านวนผูแ้สดง
ความคิดเห็น 

การก าหนดขอบเขตของงานท่ีชดัเจน และครอบคลุมการบริหารและการ
ด าเนินงาน 

5 

การก าหนดช่วงเวลาหรือการก าหนดปฏิทินการตรวจสอบท่ีเหมาะสม  3 
การศึกษาในเร่ืองท่ีตรวจสอบใหช้ดัเจน  2 

 
จากตารางท่ี  4.23 การวางแผนการตรวจสอบภายในในเร่ือง การปฏิบัติงาน  

งบประมาณ  จ านวนบุคลากรท่ีใช้ในการตรวจสอบภายในแลว้  ควรเพิ่มเติมการวางแผนในเร่ือง
การก าหนดขอบเขตของงานท่ีจะตรวจสอบใหช้ดัเจน และครอบคลุมการบริหารและการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5  เพื่อสามารถวดัผลได้อย่างเป็น
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รูปธรรม ควรก าหนดช่วงเวลาหรือการก าหนดปฏิทินในการเข้าตรวจสอบท่ีเหมาะสมทั้ งผู ้
ตรวจสอบและผูรั้บตรวจ รวมถึงการวางแผนในการติดตามผลการตรวจสอบ ว่าหน่วยรับตรวจได้
ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะอยา่งไรบา้ง มีปัญหา อุปสรรคใดบา้งท่ีไม่สามารถปฏิบติัไดต้าม
ข้อเสนอแนะท่ีให้ไว้ ผู ้ตรวจสอบจะต้องศึกษาในเร่ืองท่ีตรวจสอบให้ชัดเจน เพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบและให้ค  าแนะน าปรึกษาไดอ้ย่างถูกตอ้ง ดงัค ากล่าวของผูอ้  านวยการกลุ่มนโยบายและ
แผน ท่ีกล่าวว่า “การวางแผนการตรวจสอบภายในจะตอ้งก าหนดขอบเขตของการตรวจสอบให้
ชดัเจน วางแผนการตรวจสอบให้ครอบคลุมถึงนโยบายการบริหาร และการด าเนินงานของเขตพื้นท่ี
การศึกษาดว้ย เพราะจะท าให้สามารถวดัผลหรือเห็นผลได้” ผูอ้  านวยการกลุ่มอ านวยการ กล่าวว่า 
“ควรเพิ่มขอบเขตการตรวจสอบให้ชัดเจน ระบุประเด็นการตรวจสอบให้ชัดเจน แต่อย่างลืมว่า
จะตอ้งค านึงถึงนโยบายการบริหารงานด้วย” และผูป้ฏิบติังานหน่วยตรวจสอบภายใน กล่าวว่า 
“ควรมีการวางแผนในเร่ืองของการก าหนดปฏิทินการตรวจสอบท่ีชดัเจน สะดวกทั้งผูต้รวจและผูรั้บ
ตรวจ” 

2)  การน าผลการประเมินความเส่ียงมาใชใ้นการวางแผนการตรวจภายใน 
จากสัมภาษณ์บุคลากรส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ให้ความคิดเห็นวา่นอกจากการน าผลการประเมินความเส่ียงมาใชใ้นการวางแผนการ
ตรวจสอบภายในแลว้ ผลการตรวจสอบภายในควรน าไปสร้างมาตรการเพื่อควบคุมภายในให้รัดกุม
ยิง่ข้ึน ดว้ยสาเหตุดงัตารางท่ี  4.24 

 
ตารางที ่ 4.24  การน าผลการประเมินความเส่ียงมาใชใ้นการวางแผนการตรวจสอบภายใน   

ความคิดเห็น 
จ านวนผูแ้สดง
ความคิดเห็น 

การตรวจสอบภายในถือเป็นการตรวจสอบมาตรการท่ีใชค้วบคุมการ
ปฏิบติังาน  

4 

ผลการตรวจสอบภายในจะเป็นขอ้มูลท่ีใชใ้นการวางแผน และใชเ้ป็น
แนวทางในการเก็บขอ้มูลและควบคุมการปฏิบติังาน 

3 

เป็นการป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนใหม่ 1 
ท าใหเ้กิดประสิทธิภาพของการท างานเพิ่มข้ึน ช่วยรัฐและประเทศชาติให้
ประหยดัคุม้ค่า ผลประโยชน์ตกถึงผูรั้บบริการ   

1 

การตรวจสอบภายในเป็นการตรวจสอบจากสภาพจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้ สามารถ
น าผลจริงท่ีเกิดข้ึนมาวางแผนควบคุมภายในใหรั้ดกุมมากยิง่ข้ึน   

1 
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จากตารางท่ี 4.24 การน าผลการประเมินความเส่ียงมาใช้ในการวางแผนการ
ตรวจสอบภายในแลว้ ผลการตรวจสอบภายในควรน าไปสร้างมาตรการเพื่อควบคุมภายในให้รัดกุม
ยิ่งข้ึน ผลการตรวจสอบภายในจะเป็นขอ้มูลเพื่อจะน าไปวางแผนให้ตรงเป้าหมายและน าผลการ
ตรวจสอบมาเป็นแนวทางในการเก็บขอ้มูลและควบคุมการท างาน เป็นการป้องกนัความเส่ียงท่ีจะ
เกิดข้ึนใหม่ ท าให้เกิดประสิทธิภาพของการท างานเพิ่มข้ึน ช่วยรัฐและประเทศชาติให้ประหยดั
คุม้ค่า ผลประโยชน์ตกถึงผูรั้บบริการ  การตรวจสอบภายในเป็นการตรวจสอบจากสภาพจริง ซ่ึง
สามารถน าผลจริงท่ี เกิดข้ึนมาวางแผนควบคุมภายในให้ รัดกุมมากยิ่งข้ึน  ดังค ากล่าวของ
ผูอ้  านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ท่ีกล่าววา่ “ผลการตรวจสอบภายในควรน าไปสร้างมาตรฐาน
ในการควบคุมภายในให้รัดกุมยิ่งข้ึน เพราะ การตรวจสอบภายในถือเป็นการตรวจสอบมาตรการท่ี
ใช้ควบคุมการปฏิบติังานดว้ย ดงันั้น รายงานผลการตรวจสอบจะบอกถึงผลการปฏิบติั มาตรการ
ควบคุม และขอ้เสนอแนะ ท่ีจะท าให้เกิดประสิทธิภาพของงานดีข้ึน มาตรการต่างๆ ตอ้งรัดกุม และ
ปฏิบติัไดจ้ริงดว้ย” ผูอ้  านวยการกลุ่มส่งเสริมเอกชน กล่าวว่า “ผลจากการตรวจสอบภายในจะตอ้ง
น ามาใชเ้ป็นแนวทางและวางแผนในการควบคุมการปฏิบติังานใหดี้ข้ึน” 

3)  ความเพียงพอความเหมาะสม และประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 
จากการสัมภาษณ์บุคลากรส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 

5 ผูใ้ห้สัมภาษณ์ 2 คนให้ความเห็นวา่หน่วยตรวจสอบภายในมีงบประมาณเพียงพอและเหมาะสม
ในการบริหารงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพได้ ผูส้ัมภาษณ์ 8 คนให้ความเห็นว่าหน่วย
ตรวจสอบภายในมีงบประมาณท่ีไม่เพียง ไม่เหมาะสมกับบริหารงานตรวจสอบภายในให้มี
ประสิทธิภาพ สาเหตุเน่ืองจาก ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาเป็นการเฉพาะแต่ต้องใช้
งบประมาณรวมกบัผูบ้ริหารและงบกลางของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 5  ท  าให้ไม่สามารถวางแผนไดช้ดัเจน ทั้งในเร่ืองของการปฏิบติังานตามแผนงานท่ีวางไว ้ การ
พฒันาทางด้านวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยตรวจสอบท่ีไม่สามารถท าได้อย่างต่อเน่ือง ด้วย
ขอ้จ ากดัของงบประมาณ  ผูส้ัมภาษณ์ 2 คนท่ีเห็นวา่หน่วยตรวจสอบภายในมีงบประมาณท่ีไม่เพียง
กบัการบริหารงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพได้  เสนอแนะให้หน่วยตรวจสอบภายใน
บริหารโดยใชเ้ครือข่ายตรวจสอบภายใน และการสร้างเครือข่ายตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มงานและสถานศึกษาในสังกดั  และหน่วยตรวจสอบ
ภายในควรจดัแผนงานงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อผูบ้ริหาร หรือหาแนวทางในการของบประมาณ
จากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง   
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4)  ความเพียงพอดา้นบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน 
จากการสัมภาษณ์บุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่     

เขต 5 ผูใ้ห้สัมภาษณ์ เห็นว่าหน่วยตรวจสอบภายในมีบุคลากรท่ีไม่เพียงพอกับปริมาณงานท่ี
รับผดิชอบ ควรด าเนินการแกไ้ข ดงัตารางท่ี 4.25 

 
ตารางที ่4.25 ความเพียงพอดา้นบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน 

ความคิดเห็น 
จ านวนผูแ้สดง
ความคิดเห็น 

การจดัอบรมสร้างความเขา้ใจต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูป้ฏิบติังาน 3 
จดัท าคู่มือการรายงานผลการปฏิบติังาน 2 
สร้างเครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในใหมี้ประสิทธิภาพ 2 
ควรมีการประสานกนัระหวา่งหน่วยตรวจสอบภายในแต่ละส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาในแต่ละเขตภายในจงัหวดั  

1 

สร้างเครือข่ายในการช่วยเหลือและหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั
ภายในจงัหวดั  

1 

หน่วยตรวจสอบภายในควรด าเนินการในเร่ืองการขอกรอบอตัราก าลงั
เพิ่มเติมจากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1 

 
จากตารางท่ี 4.25  ความเพียงพอดา้นบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในหน่วย

ตรวจสอบภายในควรแกไ้ขในเร่ืองของความไม่เพียงพอของบุคลากรท่ีปฏิบติังานตรวจสอบภายใน 
การจดัอบรมสร้างความเขา้ใจต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูป้ฏิบติังาน จดัท าคู่มือการรายงานผล
การปฏิบัติงาน สร้างเครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือการ
ปฏิบติังานโดยคดัเลือกจากผูอ้  านวยการกลุ่มงาน  ผูอ้  านวยการสถานศึกษา ครู ท่ีมีผลการปฏิบติังาน
ในการบริหารดีเด่น และมีความรู้พื้นฐานการในการตรวจสอบภายใน  รวมถึงควรมีการประสานกนั
ระหว่างหน่วยตรวจสอบภายในแต่ละส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในแต่ละเขตภายในจงัหวดั 
อาจจะเป็นการร่วมมือกนัในการช่วยเหลือหรือมีการหมุนเวียนช่วยกนัตรวจสอบในแต่ละเขตพื้นท่ี 
หรือสร้างเครือข่ายในการช่วยเหลือและหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาร่วมกนัภายในจงัหวดั และ
หน่วยตรวจสอบภายในควรด าเนินการในเร่ืองการขอกรอบอตัราก าลังเพิ่มเติมจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงัค ากล่าวของผูอ้  านวยการกลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา ท่ี
กล่าวว่า “หน่วยตรวจสอบภายในควรจดัอบรมให้ความรู้ให้แก่ผูอ้  านวยการสถานศึกษา และ
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ผูป้ฏิบติังานให้ทราบถึงแนวปฏิบติัในการตรวจสอบให้เขา้ใจ เพื่อลดปริมาณงานในการตรวจสอบ
ให้น้อยลง” ผูอ้  านวยการกลุ่มอ านวยการ กล่าววา่ “ควรจดัอบรมท าความเขา้ใจให้ผูบ้ริหารและจดั
คู่มือเพื่อใหผู้ป้ฏิบติัไดร้ายงานผลการปฏิบติังาน” 

5)  การปฏิบติังานตามนโยบายและแนวทางการปฏิบติังาน   
จากการสัมภาษณ์บุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่   

เขต 5 ผูใ้ห้สัมภาษณ์2 คน เห็นว่า หน่วยตรวจสอบภายในสามารถน านโยบายและแนวทางการ
ปฏิบติังานของหน่วยตรวจสอบภายในส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปปฏิบติังานท่ี
ครอบคลุมงานท่ีรับผิดชอบ  ผูใ้หส้ัมภาษณ์ 8  คน เห็นวา่หน่วยตรวจสอบภายในสามารถน านโยบาย
และแนวทางการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปปฏิบัติงาน
ครอบคลุมงานท่ีรับผิดชอบไดบ้างส่วน เน่ืองจากขอ้จ ากดัของบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน
และสภาพพื้นท่ีการปฏิบติังานท่ีห่างไกลทุรกนัดาร พื้นท่ีสูง การเดินทางล าบาก หน่วยตรวจสอบ
ภายในควรมีแนวทางการแกไ้ขปรับปรุงในเร่ืองดงักล่าว ดงัตารางท่ี 4.26 

 
ตารางที ่4.26 การปฏิบติังานตามนโยบายและแนวทางการปฏิบติังาน 

 
ความคิดเห็น 

จ านวนผูแ้สดง
ความคิดเห็น 

การสร้างความรู้ความเขา้ใจใหแ้ก่หน่วยรับตรวจ 3 
ควรมีคู่มือแนวทางการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งใหแ้ก่หน่วยรับตรวจทราบ 3 
ควรมีการประชาสัมพนัธ์ขอบเขตงานท่ีรับผดิชอบและแผนการปฏิบติังาน
ตรวจสอบประจ าปี 

1 

ควรมีการสรุปและเปิดเผยขอ้มูลจากการตรวจสอบในภาพรวมให้แก่ผูบ้ริหาร
ทราบ 

1 

  
จากตารางท่ี 4.26 แนวทางการแก้ไขปรับปรุงในเร่ืองการน านโยบายและแนว

ทางการปฏิบติังานของหน่วยตรวจสอบภายในส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไป
ปฏิบัติท่ีครอบคลุมงานท่ีรับผิดชอบได้บางส่วน  เน่ืองจากข้อจ ากัดของบุคลากรของหน่วย
ตรวจสอบภายในและสภาพพื้นท่ีการปฏิบติังานท่ีห่างไกลทุรกนัดาร พื้นท่ีสูง การเดินทางล าบาก 
หน่วยตรวจสอบภายในจึงตอ้งสร้างความรู้ความเขา้ใจให้แก่หน่วยรับตรวจถึงกฎระเบียบ นโยบาย 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัทั้งของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและของสถานศึกษาในสังกดั รวมถึง
หน่วยตรวจสอบภายในควรมีคู่มือแนวทางการปฏิบติังาน ซ่ึงประกอบดว้ย กรอบการปฏิบติังาน 
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ระเบียบ กฎหมาย นโยบาย ท่ีเก่ียวขอ้งให้แก่หน่วยรับตรวจทราบ หน่วยตรวจสอบภายในควรมีการ
ประชาสัมพนัธ์ขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบและแผนการปฏิบติังานตรวจสอบประจ าปีเพื่อสร้างความ
เตรียมพร้อมก่อนไดรั้บการเขา้ตรวจสอบ ในแต่ละส้ินปีงบประมาณหน่วยตรวจสอบภายในควรมี
การสรุปและเปิดเผยขอ้มูลจากการตรวจสอบในภาพรวมให้แก่ผูบ้ริหารทั้งระดบัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา และสถานศึกษาในสังกดัทราบ ดงัค ากล่าวของผูอ้  านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ท่ีกล่าว
ว่า “หน่วยตรวจสอบภายในควรสร้างความเข้าใจแก่หน่วยรับตรวจเพื่อให้ทราบถึงนโยบายท่ี
ก าหนด รวมทั้ งจดัคู่มือแนวทางการปฏิบติังานให้แก่หน่วยรับตรวจให้ได้ศึกษาถึงกฎระเบียบ 
นโยบายท่ีเก่ียวกบักบัการปฏิบติังาน”  

6)  ลกัษณะงาน / กิจกรรมการตรวจสอบภายใน 
จากการสัมภาษณ์บุคลากรส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 

5 ผูใ้ห้สัมภาษณ์ให้ความเห็นเก่ียวกบัลกัษณะงาน / กิจกรรมการตรวจสอบภายในสามารถประเมิน 
และช่วยสนบัสนุนให้มีการปรับปรุงกระบวนการก ากบัดูแล การบริหารความเส่ียง และการควบคุม
ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ไดเ้ห็นไดจ้ากตารางท่ี 4.27 

 
ตารางที ่4.27  ลกัษณะงาน / กิจกรรมการตรวจสอบภายใน 

 
ความคิดเห็น 

จ านวนผูแ้สดง
ความคิดเห็น 

การปฏิบติังานของกลุ่มงานต่างๆ มีการสรุปงาน การจดัท ารายงานการ
ประชุมอยา่งชดัเจน 

4 

การน าขอ้สรุปมาปรับปรุงงานในกลุ่มต่างๆ 2 
มีการรายงานความกา้วหนา้การปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง  1 
ท าใหค้รู บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจมากข้ึน 1 
ท าใหผู้ป้ฏิบติังานทราบจุดบกพร่องของงานจากการประเมินความเส่ียงของ
ผูต้รวจสอบภายใน  

1 

มีการพิจารณาถึงความคุม้ค่าในการใชจ่้ายงบประมาณมากข้ึน  1 
 

จากตารางท่ี 4.27 ลกัษณะงาน / กิจกรรมการตรวจสอบภายในสามารถประเมิน 
และช่วยสนบัสนุนให้มีการปรับปรุงกระบวนการก ากบัดูแล การบริหารความเส่ียง และการควบคุม
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ไดโ้ดยสามารถช่วยปรับปรุงและ
สนับสนุนกระบวนการก ากบัดูแลการบริหารความเส่ียงและการควบคุมของส านักงานเขตพื้นท่ี
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การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ไดอ้ยา่งเป็นอยา่งดี เห็นไดจ้ากการปฏิบติังานของกลุ่มงาน
ต่างๆ มีการสรุปงาน การจดัท ารายงานการประชุมอยา่งชดัเจน สามารถน าขอ้สรุปมาปรับปรุงงาน
ในกลุ่มต่าง ๆ  มีการรายงานความก้าวหน้าการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นผลจากการปฏิบติั
ตามหวัขอ้ท่ีก าหนดของหน่วยตรวจสอบภายใน ซ่ึงควรมีพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  ท าให้ครู บุคลากรมี
ความรู้ความเขา้ใจมากข้ึนท าให้ผูป้ฏิบติังานทราบถึงจุดบกพร่องของงานจากการประเมินความเส่ียง
ของผูต้รวจสอบภายใน เพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการท างานและท าให้เกิดความระมดัระวงั
ในการปฏิบติังานมากข้ึน รวมถึงมีการพิจารณาถึงความคุม้ค่าในการใช้จ่ายงบประมาณมากข้ึน 
สามารถตอบสนองนโยบายไดม้ากน้อยเพียงใด ้ผูอ้  านวยการกลุ่มนโยบายและแผนกล่าววา่ “จาก
การตรวจสอบภายในท่ีผา่นท าให้แต่ละกลุ่มงาน หรือแต่ละโรงเรียนมีการปรับปรุงการปฏิบติังาน
ในทางท่ีดีข้ึน มีการสรุปงาน มีการน าเสนอผลการปฏิบัติงานในท่ีประชุม มีการรายงานผล
ความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน” 

7)  การวางแผนการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน 
จากการสัมภาษณ์บุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  

เขต 5  ผูส้ัมภาษณ์ได้ให้ความเห็นเก่ียวกับข้อพิจารณาเพิ่มเติมในการวางแผนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในดงัตารางท่ี  4.28   

 
ตารางที ่4.28  การวางแผนการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน 

ความคิดเห็น 
จ านวนผูแ้สดง
ความคิดเห็น 

การประเมินความเส่ียงของงานตรวจสอบภายใน 5 
การประกนัคุณภาพงานตรวจสอบ 2 
การพฒันาบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในสู่มาตรฐานสากล   1 
การประชุมสร้างความรู้ความเขา้ใจแก่ผูบ้ริหารภายในส านกังานและ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา   

1 

การแจง้แผนการปฏิบติังานใหห้น่วยรับตรวจท่ีเก่ียวขอ้งทราบ 1 
 

จากตารางท่ี  4.28  การวางแผนการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบ
ภายในมีการวางแผนการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน โดยค านึงถึงขอ้พิจารณาในการวางแผน  การ
ก าหนดวตัถุประสงค์ การก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน การจดัสรรทรัพยากร  และการวาง
แผนการปฏิบติังานแล้วในการวางแผนควรเพิ่มเร่ืองการประเมินความเส่ียงของงานตรวจสอบ
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ภายใน การประกันคุณภาพงานตรวจสอบ การพัฒนาบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในสู่
มาตรฐานสากลการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผูบ้ริหารภายในส านักงานและผูบ้ริหาร
สถานศึกษา  และการแจง้แผนการปฏิบติังานให้หน่วยรับตรวจท่ีเก่ียวขอ้งทราบ ดงัค ากล่าวของ
ผูอ้  านวยการหน่วยตรวจสอบภายในท่ีกล่าวว่า “ก่อนวางแผนการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน
จะตอ้งมีการประเมินความเส่ียง จดัระดบัความเส่ียง แล้วจึงจะน ามาวางแผนการปฏิบติังาน เพื่อ
ติดตามการควบคุมภายในท่ีมีความเส่ียง” ผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย ์กล่าวว่า 
“การวางแผนการปฏิบติัการตรวจสอบภายในจะตอ้งค านึงถึงการประกนัคุณภาพของงานตรวจสอบ
ดว้ย”  

8)  การใหค้วามส าคญัในการปฏิบติังานตามขั้นตอนการตรวจสอบภายใน 
จากการสัมภาษณ์บุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่            

เขต 5 ผูใ้ห้สัมภาษณ์ 1 คนใหค้วามเห็นวา่ ควรใหค้วามส าคญัในการปฏิบติังานในปฏิบติังานในทุก
ขั้นตอน เพราะทุกขั้นตอนตอ้งเป็นไปอย่างถูกตอ้ง เพื่อท่ีจะไดข้อ้มูลท่ีเป็นจริงในการปฏิบติังาน
ของหน่วยงาน  ผูใ้ห้สัมภาษณ์ 9 คน ให้ความเห็นว่า ควรให้ความส าคญัในการปฏิบัติงานใน
ขั้นตอนการก ากบัดูแลการปฏิบติังานมากท่ีสุด เหตุผลดงัตารางท่ี 4.29 

 
ตารางที ่4.29 การใหค้วามส าคญัในการปฏิบติังานตามขั้นตอนการตรวจสอบภายใน 

ความคิดเห็น 
จ านวนผูแ้สดง
ความคิดเห็น 

หน่วยรับตรวจ อาจส่ือสารไม่ตรงกนั ท าใหข้อ้มูลท่ีไดไ้ม่สมบูรณ์ และ
รายงานผลการตรวจสอบอาจขาดความน่าเช่ือถือได ้

5 

หน่วยรับตรวจไม่รู้ระเบียบท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน 3 
การก ากบัติดตามดูแลการปฏิบติังานเป็นการลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนใหม่ 1 

 
จากตารางท่ี 4.29  การให้ความส าคัญในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนของการ

ตรวจสอบภายใน คือ การรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์และประเมินผล การบนัทึกขอ้มูล การก ากบั
ดูแลการปฏิบติังาน ควรให้ความส าคญัในการปฏิบติังานในขั้นตอน การก ากบัดูแลการปฏิบติังาน  
มากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นขั้นตอนการปฏิบติังานกบัหน่วยรับตรวจ ซ่ึงอาจส่ือสารไม่เขา้ใจตรงกนั จะ
ส่งผลต่อรายงานท่ีไดข้อ้มูลไม่สมบูรณ์ และรายงานผลการตรวจสอบอาจขาดความน่าเช่ือถือได ้
เพราะไม่มีหน่วยรับตรวจใดท่ีอยากให้ผิดระเบียบ แต่อาจเกิดจากความไม่รู้ระเบียบวิธีปฏิบติัท่ี
ถูกตอ้ง ชดัเจน การก ากบัติดตามดูแลการปฏิบติัจึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งให้ความส าคญัมากท่ีสุด การก ากบั
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ติดตามดูแลการปฏิบติังานเป็นการลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนใหม่ ดงัค ากล่าวของผูอ้  านวยการกลุ่ม
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ท่ีกล่าววา่  “การปฏิบติังานของหน่วยรับตรวจ หากมีการก ากบัดูแลไม่ดี 
หรือมีการส่ือสารไม่เขา้ใจกนัอาจท าให้การปฏิบติัไม่บรรลุวตัถุประสงค์ได้”  ผูอ้  านวยการกลุ่ม
นโยบายและแผน กล่าววา่ “คงไม่มีหน่วยงานไหนท่ีอยากท างานให้ผิดระเบียบ แต่แต่อาจเกิดจาก
ความไม่รู้ระเบียบวิธีปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน การก ากบัติดตามดูแลการปฏิบติัจึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งให้
ความส าคญัมากท่ีสุด” 

9)  การติดตามผลการตรวจสอบ 
จากการสัมภาษณ์บุคลากรส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 

5 ผูใ้หส้ัมภาษณ์เห็นวา่ หน่วยตรวจสอบภายในควรมีการติดตามผลการตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ 
เหตุผลดงัตารางท่ี  4.30   

 
ตารางที ่4.30  การติดตามผลการตรวจสอบ 

ความคิดเห็น 
จ านวนผูแ้สดง
ความคิดเห็น 

การติดตามผลการตรวจสอบท าใหเ้ราทราบถึงผลการแกไ้ขตามขอ้สังเกต
และขอ้เสนอแนะ  

5 

การติดตามผลการตรวจสอบท าใหผู้บ้ริหารผูบ้ริหารน าไปประกอบการ
ตดัสินในในการบริหารงานต่อไปได ้  

2 

ท าใหท้ราบไดว้า่ หน่วยรับตรวจมีการปรับปรุง แกไ้ข ตามขอ้เสนอแนะ  
ค าแนะน าท่ีใหไ้วห้รือไม่  

1 

สามารถน าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการติดตามผลการตรวจสอบมาประเมินความ
เส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนใหม่ เพื่อน ามาก าหนดแผนปฏิบติัการตรวจสอบคร้ังต่อไป 

1 

ส่งผลใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ 1 
 

จากตารางท่ี 4.30  การติดตามผลการตรวจสอบ  หน่วยตรวจสอบภายในควรมีการ
ติดตามผลการตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ  เพราะการติดตามผลการตรวจสอบจะท าให้เราทราบถึงผล
การแกไ้ขตามขอ้สังเกตขอ้เสนอแนะ เพื่อน าไปวางแผนการปฏิบติังานต่อไป และสามารถน าเสนอ
ผลการติดตามให้ผูบ้ริหารน าไปประกอบการตดัสินในในการบริหารงานต่อไปได ้ ท าให้ทราบได้
ว่า หน่วยรับตรวจมีการปรับปรุง แกไ้ข ตามขอ้เสนอแนะ  ค าแนะน าไวห้รือไม่ อย่างไร มีปัญหา
อุปสรรคใดบา้งสามารถแกไ้ขขอ้บกพร่องไดค้รบทุกจุดหรือไม่ ท าให้สามารถน าขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก
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การติดตามผลการตรวจสอบมาประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนใหม่ในแต่ละกิจกรรม เพื่อน ามา
ก าหนดแผนปฏิบติัการตรวจสอบคร้ังต่อไป และการติดตามผลการตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอส่งผล
ให้การปฏิบติังานเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ ดงัค ากล่าวของผูอ้  านวยหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ท่ีกล่าววา่ “การติดตามผลการตรวจสอบจะท าให้เราทราบถึงว่าหน่วยรับตรวจมีการแกไ้ข
ขอ้บกพร่องหรือขอ้ผิดพลาดตามท่ีเราไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะ หรือให้ค  าแนะน าไวห้รือไม่ รวมทั้งจะท า
ใหท้ราบถึงผลของการแกไ้ขดว้ยวา่แกไ้ขแลว้ผลท่ีเกิดข้ึนเป็นอยา่งไร” 

4.2.3.3  การพฒันาเครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในโดยใช้เกณฑ์การประเมินการ
ประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 

  จากการสัมภาษณ์บุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 5 ผูใ้ห้สัมภาษณ์ให้ความเห็นว่าการพฒันาเครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในโดยใช้เกณฑ์การ
ประเมินการประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ สามารถช่วยพฒันางานตรวจสอบภายใน
ให้มีประสิทธิภาพและเครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในจะสามารถปฏิบติังานตรวจสอบภายให้ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดงัตารางท่ี 4.31 

 
ตารางที ่4.31  การพฒันาเครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในโดยใชเ้กณฑก์ารประเมินการประกนั 
                       คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 

ความคิดเห็น 
จ านวนผูแ้สดง
ความคิดเห็น 

ช่วยใหเ้ครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในสามารถปฏิบติังานตรวจสอบไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ มีเกณฑก์ารประเมินชดัเจน  

4 

การด าเนินงานหน่วยตรวจสอบภายใน จะท าใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง 
ตรงกนั และเกิดการยอมรับ 

2 

สามารถน ามาเป็นแนวทางการปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งมากข้ึน 2 
ท าใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามมาตรฐาน 1 
สามารถน าไปแนะน าผู ้อ่ืนได้ ท าให้เกิดการพัฒนาความสามารถของ
เครือข่ายใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

1 

 
จากตารางท่ี 4.31 การพฒันาเครือข่ายช่วยตรวจสอบภายใน โดยใช้เกณฑ์การ

ประเมินการประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐมาช่วยพฒันางานตรวจสอบภายในท าให้
เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในสามารถปฏิบติังานตรวจสอบภายในไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 



 

73 

คือมีเกณฑ์การประเมินชดัเจน แต่อาจมีขอ้จ ากดัทั้งมาตรฐานดา้นคุณสมบติัและการปฏิบติังานบา้ง 
เพราะข้อจ ากดัในการคดัเลือกบุคลากรเครือข่ายท่ีมีตวัเลือกไม่มาก แต่จะใช้วิธีให้ความรู้ สร้าง
เคร่ืองมือช่วยปฏิบติังาน และการควบคุมงานท่ีใกลชิ้ดเป็นแนวทางแกไ้ข เพื่อให้ผลการปฏิบติังาน
ออกมาเป็นท่ีเช่ือถือได ้การด าเนินงานหน่วยตรวจสอบภายใน ถ้าด าเนินการตามเกณฑ์ท่ีภาครัฐ
ก าหนดก็จะท าให้การปฏิบติังานของทุกหน่วยงานมีประสิทธิภาพ แต่ทั้งน้ีตอ้งภายใตค้วามเขา้ใจท่ี
ถูกตอ้ง ตรงกนั และการยอมรับถา้ขอ้มูลแตกต่างดว้ย เม่ือมีเกณฑ์การประเมินการประกนัคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในภาครัฐท่ีชดัเจน  ท าให้เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในสามารถน ามาเป็นแนว
ทางการปฏิบติังาน ไดอ้ยา่งถูกตอ้งมากข้ึนเกณฑ์ประเมินการประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ภาครัฐเป็นเกณฑ์กลางมาตรฐานของทุกหน่วยงาน เม่ือน ามาใชก้็จะท าให้มีการปฏิบติังานท่ีเป็นไป
ตามมาตรฐาน ดงัค ากล่าวของผูอ้  านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ท่ีกล่าวว่า “หากน า
เกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐมาใช้กับมาเครือข่ายช่วย
ตรวจสอบภายในก็จะท าให้เครือข่ายสามารถปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพราะมี
เกณฑ์ท่ีชดัเจน แต่ตอ้งดูขอ้จ ากดัของมาตรฐานดา้นคุณสมบติัและการปฏิบติังานดว้ย เพราะในการ
คดัเลือกบุคลากรท่ีเป็นเครือข่ายมีตวัเลือกไม่มากนกั ควรให้ความรู้ สร้างเคร่ืองมือช่วยปฏิบติังาน 
และการควบคุมงานท่ีใกลชิ้ดเป็นแนวทางแกไ้ขดว้ย  เพื่อให้ผลการปฏิบติังานออกมาเป็นท่ีเช่ือถือ
และเกิดการยอมรับดว้ย” 

4.2.3.4  การปรับปรุงงานตรวจสอบภายในตามเกณฑก์ารประเมินคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐ 

จากการสัมภาษณ์บุคลากรส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 
5 ผูใ้ห้สัมภาษณ์ให้ความเห็นวา่เพื่อให้งานตรวจสอบภายในเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในภาครัฐ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนควรมีการเพิ่มเติมหรือปรับปรุงงาน
ตรวจสอบภายใน  ดงัตารางท่ี 4.32 
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ตารางที ่4.32  การปรับปรุงงานตรวจสอบภายในตามเกณฑก์ารประเมินการประกนัคุณภาพ 
                  งานตรวจสอบภายในภาครัฐ 

ความคิดเห็น 
จ านวนผูแ้สดง
ความคิดเห็น 

ควรมีการพฒันาบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในใหไ้ดรั้บความรู้ท่ีเป็น
มาตรฐานสากล  

3 

มุ่งเนน้การตรวจสอบการบริหารและตรวจสอบผลการด าเนินงาน  3 
หน่วยตรวจสอบภายในควรไดรั้บการจดัสรรอตัราก าลงัผูป้ฏิบติังานให้
เพียงพอกบัปริมาณท่ีรับผดิชอบ  

2 

การสร้างเครือข่ายท่ีเขม้แขง็ และมีความรู้ความสามารถพฒันากบังานจะช่วย
ใหง้านตรวจสอบภายในมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

1 

ควรมีการพฒันาในเร่ืองของการตรวจสอบการบริหาร และการปฏิบติังาน
ในระบบสารสนเทศเพิ่มเติม 

1 

 
จากตารางท่ี  4.32  การปรับปรุงงานตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การประเมินการ

ประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ เพื่อให้งานตรวจสอบภายในเป็นไปตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐแลว้ ควรมีการเพิ่มเติมงานตรวจสอบภายใน คือ ควรมี
การพฒันาบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในให้ไดรั้บความรู้ท่ีเป็นมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการ
เปิดเสรีของอาเซียนและรายงานจะได้เป็นมาตรฐานเป็นท่ียอมรับโดยสากลทั่วไปมุ่งเน้นการ
ตรวจสอบการบริหารและตรวจสอบผลการด าเนินงาน เพื่อรายงานผลการตรวจสอบสามารถ
น ามาใชใ้นเชิงบริหารและพฒันาองคก์รไดม้ากยิ่งข้ึน หน่วยตรวจสอบภายในควรไดรั้บการจดัสรร
อตัราก าลงัผูป้ฏิบติังานให้เพียงพอกบัปริมาณท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงจะท าให้ผลการปฏิบติังานของหน่วย
ตรวจสอบภายในสามารถน ามาปรับปรุงแนวทางการบริหารของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5  เพื่อให้ส่งผลดียิ่งข้ึนต่อสถานศึกษาในสังกดั แนวการตรวจสอบ ควร
ปรับให้เหมาะสมกบับริบทของเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 และสถานศึกษาใน
สังกดัการสร้างเครือข่ายท่ีเขม้แข็ง มีความรู้ความสามารถพฒันากบังานจะช่วยให้งานตรวจสอบ
ภายในมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน คุณสมบติัของผูต้รวจสอบภายในท่ีตอ้งมีคุณวุฒิ
ทางดา้นบญัชี ท่ีตอ้งน ามาใชใ้นการตรวจสอบดา้นการเงินการบญัชี และการใชจ่้ายงบประมาณ อีก
ทั้งควรมีการพฒันาในเร่ืองของการตรวจสอบการบริหาร และการปฏิบติังานในระบบสารสนเทศ
เพิ่มเติม  ดงักล่าวของผูอ้  านวยการกลุ่มอ านวยการ ท่ีกล่าววา่ “ผูต้รวจสอบภายในควรมีการพฒันา
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ความรู้ในเร่ืองการตรวจสอบให้เป็นมาตรฐานสากล เพื่อยคุของการเปิดประชาคมอาเซียน จะท าให้
ผูต้รวจสอบได้รับการยอมรับมากข้ึน”  ผูอ้  านวยการหน่วยตรวจสอบภายในท่ีกล่าวว่า “การ
ตรวจสอบการเงินการบญัชีเป็นเพียงการตรวจสอบความถูกผิด การปฏิบติัตามกฎระเบียบ เราควร
ควรมุ่งเน้นผลท่ีเกิดการปฏิบติัมากกวา่ คือ มุ่งเน้นการตรวจสอบการบริหารและตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานมากกวา่” 

 
4.3  ผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา    
      ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 

 
  จากการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในของ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 จากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็น
ของผูป้ฏิบติังาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ในฐานะผูรั้บการ
ตรวจสอบ จ านวน  105  คน  มีผูต้อบแบบสอบถามกลบัจ านวน  86  คน  คิดเป็นร้อยละ  81.90        
ผลการศึกษาไดแ้บ่งออกเป็น  3  ส่วน ดงัน้ี 
  1.  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  2.  ขอ้มูลเก่ียวกบัการพฒันากระบวนการตรวจสอบภายใน 
        2.1 แนวทางการพฒันากระบวนการตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การประกนั
คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
        2.2  แนวทางการพฒันากระบวนการตรวจสอบภายในท่ีนอกเหนือจากเกณฑ์
การประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 

 3.  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
 

4.3.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา  สาขาท่ีส าเร็จ

การศึกษา ต าแหน่งปัจจุบนั ระดบัต าแหน่ง  ประสบการณ์การท างาน  และประสบการณ์การรับ
ราชการในต าแหน่งอ่ืนก่อนด ารงต าแหน่งปัจจุบนัดงัตารางท่ี 4.33 - 4.40 
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ตารางที ่ 4.33 แสดงจ านวนและอตัราร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน อตัราร้อยละ 

ชาย 59 68.60 
หญิง 27 31.40 

รวม 86 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.33  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ  
68.60  และเป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ  31.40  ตามล าดบั 
 
ตารางที ่ 4.34  แสดงจ านวนและอตัราร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 

อาย ุ จ านวน อตัราร้อยละ 
นอ้ยกว่า  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 
 

จากตารางท่ี  4.34  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง  31 – 40  ปี  
คิดเป็นร้อยละ 43.02 รองลงมาอายมุากกวา่  50  ปี  คิดเป็นร้อยละ 25.58    อายุ  41 – 50  ปี  คิดเป็น
ร้อยละ 18.61  และอายนุอ้ยกวา่  31  ปี  คิดเป็นร้อยละ 12.79  ตามล าดบั 
 
ตารางที ่ 4.35  แสดงจ านวนและอตัราร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา จ านวน อตัราร้อยละ 
ต ่ากว่าปริญญาตรี 0 0 
ปริญญาตรี 43 50.00 
ปริญญาโท 41 47.67 
ปริญญาเอก 2 2.33 

รวม 86 100.00 
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จากตารางท่ี  4.35  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิด
เป็น ร้อยละ 50.00 รองลงมาจบการศึกษาระดบัปริญญาโท  คิดเป็นร้อยละ47.67 และปริญญาเอก  
คิดเป็นร้อยละ 2.33  ตามล าดบั 

 
ตารางที ่ 4.36  แสดงจ านวนและอตัราร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสาขาท่ีจบ   
           การศึกษา 

สาขาท่ีส าเร็จการศึกษา จ านวน อตัราร้อยละ 
ดา้นสังคมศาสตร์ 11 12.79 
ดา้นบริหารการศึกษา 40 46.51 
ดา้นบริหารธุรกิจ 5 5.81 
ดา้นวิทยาศาสตร์ 10 11.63 
ดา้นเกษตรศาสตร์ 2 2.33 
ดา้นวิศวกรรมศาสตร์ 1 1.16 
ดา้นอ่ืน ๆ 17 19.77 

รวม 86 100.00 
 

จากตารางท่ี  4.36  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในสาขา
บริหารการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 46.51 รองลงมาคือสาขาอ่ืน ๆ  คิดเป็นร้อยละ 19.77  สาขา
สังคมศาสตร์    คิดเป็นร้อยละ 12.79  สาขาวิทยาศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ11.63   สาขาบริหารธุรกิจ  
คิดเป็นร้อยละ 5.81  สาขาเกษตรศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ2.33  และสาขาวิศวกรรมศาสตร์  คิดเป็น
ร้อยละ 1.16  ตามล าดบั 
 

ตารางที ่ 4.37  แสดงจ านวนและอตัราร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามต าแหน่งงาน 
           ปัจจุบนั 

ต าแหน่ง จ านวน อตัราร้อยละ 
ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 45 52.33 
รักษาการผูอ้  านวยการสถานศึกษา (ครู) 34 39.53 
อ่ืน ๆ 7 8.14 

รวม 86 100.00 
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จากตารางท่ี  4.37  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่ง ผูอ้  านวยการ
สถานศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 52.33  รองลงมาคือ รักษาการผูอ้  านวยการสถานศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 
39.53  และด ารงต าแหน่งอ่ืนๆ  คิดเป็นร้อยละ 8.14 

 
ตารางที ่ 4.38  แสดงจ านวนและอตัราร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัต าแหน่งาน 

                         ระดบั จ านวน อตัราร้อยละ 
ปฏิบติัการ 3 3.49 
ช านาญการ 39 45.35 
ช านาญการพิเศษ 44 51.16 

รวม 86 100.00 
 

จากตารางท่ี  4.38  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งงานอยู่ใน
ระดับช านาญการพิเศษ  คิดเป็นร้อยละ 51.16  รองลงมาคือ   ระดับช านาญการ  คิดเป็นร้อยละ 
45.35 และระดบัปฏิบติัการ  คิดเป็นร้อยละ 3.49   ตามล าดบั 

 
ตารางที ่ 4.39  แสดงจ านวนและอตัราร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประสบการณ์ 
                        การท างานในต าแหน่งปัจจุบนั  
ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบนั จ านวน อตัราร้อยละ 

นอ้ยกวา่  6  ปี 24 27.91 
6 – 15  ปี 34 39.53 
16 – 25 ปี 22 25.58 
มากกวา่  25  ปี 6 6.98 

รวม 86 100.00 
 

จากตารางท่ี  4.39  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างาน
ในต าแหน่งปัจจุบนั  ระหวา่ง  6 – 15  ปีคิดเป็นร้อยละ 39.53 รองลงมาคือ  นอ้ยกว่า  6  ปี  คิดเป็น
ร้อยละ 27.91  ระหวา่ง  16 – 25  ปี  คิดเป็นร้อยละ 25.58   และมากกวา่ 25  ปี  คิดเป็นร้อยละ 6.98  
ตามล าดบั 

 
 



 

79 

ตารางที ่ 4.40  แสดงจ านวนและอตัราร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประสบการณ์ 
                        การรับราชการในต าแหน่งอ่ืนก่อนด ารงต าแหน่งปัจจุบนั  

ประสบการณ์การรับราชการในต าแหน่งอ่ืน จ านวน อตัราร้อยละ 
นอ้ยกวา่  6  ปี 27 31.40 
6 – 15  ปี 41 47.67 
16 – 25 ปี 16 18.60 
มากกวา่  25  ปี 2 2.33 

รวม 86 100.00 
 

จากตารางท่ี  4.40  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์การรับ
ราชการในต าแหน่งอ่ืนก่อนด ารงต าแหน่งปัจจุบนั  ระหว่าง  6 – 15  ปี  คิดเป็นร้อยละ 47.67 น้อย
กวา่  6  ปี  คิดเป็นร้อยละ 31.40 ระหวา่ง  16 – 25  ปี  คิดเป็นร้อยละ 18.60  และมากกวา่  25  ปี  คิด
เป็นร้อยละ 2.33  ตามล าดบั 

 
4.3.2  ขอ้มูลเก่ียวกบัการพฒันากระบวนการตรวจสอบภายใน 

 
4.3.2.1  แนวทางการพฒันากระบวนการตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การประกนั

คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการพัฒนากระบวนการ

ตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐซ่ึงแบ่งเป็น 2 ประเด็น 
คือ ตามมาตรฐานดา้นคุณสมบติั และมาตรฐานดา้นการปฏิบติังาน และก าหนดระดบัความเห็น 5 
หมายถึง  เห็นดว้ยมากท่ีสุด  4  หมายถึง  เห็นดว้ยมาก  3  หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง  2  หมายถึง  
เห็นดว้ยนอ้ย  และ 1 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยมาก ดงัตารางท่ี  4.40 – 4.41 
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ตารางที ่4.41  แสดงจ านวน  ร้อยละ  และค่าเฉล่ีย  ของระดบัความคิดเห็นในการพฒันา  
          กระบวนการตรวจสอบภายในตามประเด็นมาตรฐานดา้นคุณสมบติั 

ประเดน็ตามมาตรฐานด้าน
คุณสมบัต ิ

ระดบัความเห็น  
ค่าเฉลีย่ 5 4 3 2 1 

จ านวน 

(ร้อยละ) 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
   1.1 กฎบตัรการตรวจสอบภายใน 
ควรแจง้ผา่นเวบ็ไซตข์องส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา แทนการส่งป็
นเอกสารใหห้น่วยรับตรวจ 

 
25 

(29.07) 

 
46 

(53.49) 

 
13 

(15.12) 

 
1 

(1.16) 

 
1 

(1.16) 

 
4.08 

(เห็นดว้ยมาก) 

   1.2 ค านิยามของการตรวจสอบ
ภายในควร เพ่ิ ม  “ผู ้ต รวจสอบ
ภายใน ต้อ ง เป็ น ผู ้ป ระ เมิน ผล
ท า ง ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ วั ด
ประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธ์ิของ
การด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ”  

31 
(36.05) 

46 
(53.49) 

9 
(10.47) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.26 
(เห็นดว้ยมาก) 

1.3 ค านิยามของการตรวจสอบ
ภายในควรเพ่ิม “หน่วยตรวจสอบ
ภายในตอ้งสามารถเข้าถึงเอกสาร 
ข้อมูล ท่ีจ าเป็นในการตรวจสอบ
ของหน่วยรับตรวจได”้ 

35 
(40.70) 

48 
(55.81) 

3 
(3.49) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.37 
(เห็นดว้ยมาก) 

ค่าเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

4.24 
(เห็นดว้ยมาก) 

2. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ทีเ่ป็นอสิระและเทีย่งธรรม 
หน่วยตรวจสอบภายในจะต้องมี
ความเป็นอิสระในการตรวจสอบ
และรักษามาตรฐานการตรวจสอบ
ท่ีเสมอภาคกนั 

 
 
43 

(50.00) 
 

 
 
36 

(41.86) 

 
 
7 

(8.14) 

 
 
0 

(0.00) 

 
 
0 

(0.00) 

 
 

4.42 
(เห็นดว้ยมาก) 

ค่าเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

 
 

4.42 
(เห็นดว้ยมาก) 
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ตารางที ่4.41  (ต่อ) 

ประเดน็ตามมาตรฐานด้าน
คุณสมบัต ิ

ระดบัความเห็น  
ค่าเฉลีย่ 5 4 3 2 1 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

3 .  ค ว า ม เ ช่ี ย ว ช าญ ใน ก า ร
ปฏิบัตงิานตรวจสอบภายใน 
  3.1 ผู ้ตรวจสอบภายในจะต้องมี
ความ รู้ความ เช่ี ยวชาญ ในการ
ป ฏิ บั ติ ง าน ต ร ว จ ส อ บ ต า ม
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
และตอ้งเป็นผูใ้หค้  าแนะน าในเร่ือง
นโยบายการบริหารของผูบ้ริหาร
ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ดว้ย 

 
 

44 
(51.16) 

 
 

32 
(37.21) 

 
 
8 

(9.30) 

 
 
1 

(1.16) 

 
 
1 

(1.16) 

 
 

4.36 
(เห็นดว้ยมาก) 
 

3.2  หน่วยตรวจสอบภายในควร
ตรวจสอบให้ครบทุกประเภทของ
การตรวจสอบ เพื่อลดขอ้ผิดพลาด
และป้องกนัการทุกจริตของหน่วย
รับตรวจ 

34 
(39.53) 

49 
(56.98) 

3 
(3.49) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.36 
(เห็นดว้ยมาก) 

   3.3 ผู ้ตรวจสอบภายในจะต้อง
เป็นผูท่ี้ศึกษากฎหมาย กฎระเบียบ 
ในการปฏิบัติงานเพ่ือช่วยเหลือ
ผูป้ฏิบติังานให้ปฏิบติังานไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

50 
(58.14) 

33 
(38.37) 

3 
(3.49) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.55 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

   3.4 การใหค้  าแนะน าปรึกษา ควร
ใ ช้ ภ าษ าพู ด  เ ขี ย น  แ ล ะ ส่ื อ
ความหมายใหช้ดัเจน เขา้ใจง่าย 

51 
(59.30) 

 

33 
(38.37) 

2 
(2.33) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.57 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 
   3.5 ผู ้ตรวจสอบภายในจะต้อง
แจ้ง จุด เส่ี ยงและเป็นผู ้ห าแนว
ทางการควบคุมความเส่ียงร่วมกับ
หน่วยรับตรวจ 

46 
(53.49) 

35 
(40.70) 

4 
(4.65) 

1 
(1.16) 

0 
(0.00) 

4.47 
(เห็นดว้ยมาก) 

ค่าเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

4.46 
(เห็นดว้ยมาก) 
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ตารางที ่4.41  (ต่อ) 

ประเดน็ตามมาตรฐานด้าน
คุณสมบัต ิ

ระดบัความเห็น  
ค่าเฉลีย่ 5 4 3 2 1 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

4. ความระมดัระวงัรอบคอบในการ
ปฏิบัตงิานตรวจสอบภายใน 
4.1 ควรมีการประชุมปิดการตรวจ
เพื่ อ แ จ้ ง เ ร่ื อ ง ท่ี ต รวจพบ และ
ขอ้เสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจทุก
ค ร้ั ง ก่ อน ออกรายงาน ผลการ
ตรวจสอบ 

 
 
43 

(50.00) 

 
 
38 

(44.19) 
 

 
 
5 

(5.81) 

 
 
0 

(0.00) 

 
 
0 

(0.00) 

 
 

4.44 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.2 หน่วยรับตรวจต้องลงลายมือ
ช่ือในกระดาษท าการของผูต้รวจ
สอบภายในทุกคร้ังเพ่ือยืนยนัความ
ถูกต้อง และความเช่ือถือได้ของ
ขอ้มูล 

44 
(51.16) 

34 
(39.53) 

8 
(9.30) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.42 
(เห็นดว้ยมาก) 

ค่าเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

4.43 
(เห็นดว้ยมาก) 

5. การพัฒนาความรู้ในวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง 
5.1 คุณสมบติัหน่ึงของผูต้รวจสอบ
ภายในคือจะต้องมีความรอบรู้ใน
เร่ืองระบบสารสนเทศเทคโนโลย ี
เพื่อน ามาใชใ้นการปฏิบติังาน 

 
 

42 
(48.84) 

 
 

40 
(46.51) 

 
 
4 

(4.65) 

 
 
0 

(0.00) 

 
 
0 

(0.00) 

 
 

4.44 
(เห็นดว้ยมาก) 

   5.2 ผู ้ตรวจสอบภายในจะต้อง
พั ฒ น า ค ว า ม รู้ ใ น ด้ า น
ภาษาต่างประเทศเพ่ือใหท้นัต่อการ
เปิดประชาคมอาเซียน  

29 
(33.72) 

42 
(48.84) 

15 
(17.44) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.16 
(เห็นดว้ยมาก) 

ค่าเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

4.30 
(เห็นดว้ยมาก) 
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ตารางที ่4.41  (ต่อ) 

ประเดน็ตามมาตรฐานด้าน
คุณสมบัต ิ

ระดบัความเห็น  
ค่าเฉลีย่ 5 4 3 2 1 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน 
   นอกจากหน่วยตรวจสอบภายใน 
มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของตน เองแล้วต้องได้ รับการ
ประเมินผลการปฏิบั ติงานจาก
ภายนอกห น่ วยงานห รือนอก
องคก์ร 

 
 
33 

(38.37) 

 
 
49 

(56.98) 

 
 
4 

(4.65) 

 
 
0 

(0.00) 

 
 
0 

(0.00) 

 
 

4.34 
(เห็นดว้ยมาก) 

ค่าเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

4.34 
(เห็นดว้ยมาก) 

ค่าเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

4.37 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
จากตารางท่ี  4.41  พบวา่ในแนวทางการพฒันากระบวนการตรวจสอบภายในตาม

เกณฑ์การประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  ประเด็นมาตรฐานดา้นคุณสมบติั ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นดว้ย ระดบัเห็นดว้ยมาก  มีค่าเฉล่ีย 4.37  โดยผูต้อบแบบสอบถามให้
ค่าเฉล่ียเรียงตามล าดบัจากมากไปน้อย ดงัน้ี ความเช่ียวชาญในการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน  มี
ค่าเฉล่ีย 4.46  ความระมดัระวงัรอบคอบในการตรวจสอบภายใน มีค่าเฉล่ีย 4.43 การปฏิบติังาน
ตรวจสอบภายในท่ีเป็นอิสระและเท่ียงธรรม  มีค่าเฉล่ีย  4.42  การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน มีค่าเฉล่ีย 4.30  กฎบตัรการตรวจสอบภายใน มีค่าเฉล่ีย 4.24  และการพฒันา
ความรู้ในวชิาชีพการตรวจสอบภายในอยา่งต่อเน่ือง  มีค่าเฉล่ีย 4.16  ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.42  แสดงจ านวน  ร้อยละ  และค่าเฉล่ีย  ของระดบัความคิดเห็นในการพฒันา   
          กระบวนการตรวจสอบภายในตามประเด็นมาตรฐานดา้นการปฏิบติังาน 

ประเดน็ตามมาตรฐาน 
ด้านการปฏิบัตงิาน 

ระดบัความเห็น  
ค่าเฉลีย่ 5 4 3 2 1 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. การวางแผนการตรวจสอบ การ
เส น อ  แ ล ะ อ นุ มั ติ แ ผ น ก า ร
ตรวจสอบ 
   1.1 หน่วยรับตรวจ และผูบ้ริหาร
ควรมีการวางแผนการตรวจสอบ
ภายในร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจและการยอม รับผลการ
ตรวจสอบ 

 
 

40 
(46.51) 

 
 

42 
(48.84) 

 
 
4 

(4.65) 

 
 
0 

(0.00) 

 
 

0 
(0.00) 

 
 

4.42 
(เห็นดว้ยมาก) 

   1.2 แ ผ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
ตรวจสอบจะตอ้งครอบคลุมถึงการ
ตรวจสอบด้านการบริหารและผล
การด าเนินงาน 

37 
(43.02) 

48 
(55.81) 

1 
(1.16) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.42 
(เห็นดว้ยมาก) 

   1.3 หน่วยรับตรวจควรไดรั้บการ
ติดตามผลการป ฏิบั ติ งานตาม
ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ
ภายใน   

31 
(36.05) 

52 
(60.47) 

3 
(3.49) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.33 
(เห็นดว้ยมาก) 

  1 .4  ห น่ วยตรวจสอบภายใน
จะตอ้งแจง้แนวทางการตรวจสอบ
ให้แก่หน่วยรับตรวจทราบทุกคร้ัง
ก่อนการเขา้ตรวจสอบ 

48 
(55.81) 

34 
(39.53) 

4 
(4.65) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.51 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

4.42 
(เห็นดว้ยมาก) 

2.การประเมินความเส่ียงเพื่อวาง
แผนการตรวจสอบ 
   2.1 ห น่วยรับตรวจควรมีการ
ป ร ะ เมิ น ค ว าม เ ส่ี ย ง ภ า ย ใ น
ห น่ ว ย ง า น เ พ่ื อ ร อ ง รั บ ก า ร
ตรวจสอบภายใน  

 
 
38 

(44.19) 

 
 
44 

(51.16) 

 
 
4 

(4.65) 

 
 
0 

(0.00) 

 
 

0 
(0.00) 

 
 

4.40 
(เห็นดว้ยมาก) 
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ตารางที ่4.42  (ต่อ) 

ประเดน็ตามมาตรฐาน 

ด้านการปฏิบัตงิาน 

ระดบัความเห็น  
ค่าเฉลีย่ 5 4 3 2 1 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

   2.2 รายงานผลการตรวจสอบซ่ึง
ประกอบด้วย ผลการปฏิบัติงาน 
ม า ต ร ก า ร ค ว บ คุ ม  แ ล ะ
ข้อ เส น อแน ะ ท่ี จ ะท าให้ ก าร
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

34 
(39.53) 

48 
(55.81) 

4 
(4.65) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.35 
(เห็นดว้ย
มาก) 

 

  2.3 ผู ้ตรวจสอบภายในควรใช้
รายงานผลการปฏิบั ติงานของ
หน่วยรับตรวจเป็นข้อมูลในการ
ป ร ะ เมิ น ค ว าม เส่ี ย ง แ ล ะ ว าง
แผนการตรวจสอบ 

48 
(55.81) 

30 
(34.88) 

8 
(9.30) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.47 
(เห็นดว้ย
มาก) 

   2.4 หน่วยรับตรวจควรน าผลจาก
การตรวจสอบภายในไปสร้าง
มาตรการในการควบคุมภายในเพื่อ
ป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนใหม่ 

29 
(33.72) 

49 
(56.98) 

8 
(9.30) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.24 
(เห็นดว้ย
มาก) 

   2.5 หน่วยรับตรวจควรมีส่วน
ร่วมในการก าหนดระดบัความเส่ียง
ท่ียอมรับได ้

38 
(44.19) 

43 
(50.00) 

5 
(5.81) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.38 
(เห็นดว้ย
มาก) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

4.37 
(เห็นดว้ย
มาก) 

3. งบประมาณและอัตราก าลังของ
หน่วยตรวจสอบภายใน 
   3.1 หน่วยตรวจสอบภายในควรแต่งตั้ง
คณะท างานเครือข่ายช่วยตรวจสอบ
ภายในท่ี มีตัวแทนกลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย ์ กลุ่มนโยบายและ
แผน  และศึ กษานิ เทศก์ ร่ วมเป็ น
คณะท างานอยูด่ว้ยทุกเครือข่าย  

 
 
32 

(37.21) 

 
 
39 

(45.35) 

 
 
10 

(11.63) 

 
 
3 

(3.49) 

 
 
2 

(2.33) 

 
 

4.12 
(เห็นดว้ย
มาก) 
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ตารางที ่4.42  (ต่อ) 

ประเดน็ตามมาตรฐาน 
ด้านการปฏิบัตงิาน 

ระดบัความเห็น  
ค่าเฉลีย่ 5 4 3 2 1 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

   3.2 หน่วยตรวจสอบภายในควร
จดัท าคู่มือให้สถานศึกษารายงาน
ผลการปฏิบั ติ งานให้แ ก่ห น่วย
ตรวจสอบภายในทราบทุกภาค
การศึกษา 

33 
(52.33) 

45 
(52.33) 

8 
(9.30) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.29 
(เห็นดว้ย
มาก) 

     3.3 หน่วยตรวจสอบภายในควรมี
การจัดการจดัฝึกอบรมแนวทางการ
ตรวจสอบให้แก่ผูบ้ริหารสถานศึกษา
และผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง  

45 
(52.33) 

38 
(44.19) 

2 
(2.33) 

1 
(1.16) 

0 
(0.00) 

 
4.48 

(เห็นดว้ย
มาก) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

4.30 
(เห็นดว้ยมาก) 

4 . น โยบ ายแล ะแน วท างก าร
ปฏิบัตงิาน การประสานงาน 
   4.1 แผนการตรวจสอบภายใน ควร
มีการก าหนดช่วงเวลาการตรวจสอบ
ใหเ้หมาะสมกบัหน่วยรับตรวจ 

 
 
43 

(50.00) 

 
 
36 

(41.86) 

 
 
7 

(8.14) 

 
 
0 

(0.00) 

 
 
0 

(0.00) 

 
 

4.42 
(เห็นดว้ยมาก) 

  4.2 หน่วยตรวจสอบภายในควรมี
การตรวจสอบภาคสนามร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

41 
(47.67) 

39 
(45.35) 

6 
(6.98) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.41 
(เห็นดว้ยมาก) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

4.42 
(เห็นดว้ย
มาก) 

5. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
  5.1 หน่วยตรวจสอบภายในควรแจง้
ผลการตรวจสอบ ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร
ใหแ้ก่หน่วยรับตรวจทราบทุกคร้ัง 

 
 
38 

(44.19) 

 
 
45 

(52.33) 

 
 
3 

(3.49) 

 
 
0 

(0.00) 

 
 
0 

(0.00) 

 
 

4.41 
(เห็นดว้ยมาก) 
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ตารางที ่4.42  (ต่อ) 

ประเดน็ตามมาตรฐาน 
ด้านการปฏิบัตงิาน 

ระดบัความเห็น  
ค่าเฉลีย่ 5 4 3 2 1 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

   5.2 รู ปแบบของรายงานผลการ
ตรวจสอบควรเป็นขอ้ความท่ีเขา้ใจง่าย 
ชดัเจน รัดกมุ และน าไปปฏิบติัได ้ 

46 
(53.49) 

34 
(39.53) 

6 
(6.98) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.47 
(เห็นดว้ยมาก) 

   5.3 ควรมีการน าระบบ Intranet เขา้
มาในการรายงานผลการตรวจสอบ
และป ระช าสั ม พั น ธ์ เก่ี ยวกั บ
กฎระเบียบ กฎหมาย ค าสัง่ต่างๆ  

42 
(48.84) 

41 
(47.67) 

3 
(3.49) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.45 
(เห็นดว้ยมาก) 

5.4  รายงานผลการตรวจสอบ
ภายในควรมีผลการประเมินผล
ค ว าม คุ้ ม ค่ า   ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ 
ประสิทธิผล และผลลพัท์ จากการ
ปฏิบติังานของหน่วยรับตรวจ 

44 
(51.16) 

38 
(44.19) 

4 
(4.65) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.47 
(เห็นดว้ย
มาก) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

4.45 
(เห็นดว้ยมาก) 

6. กจิกรรมการตรวจสอบภายใน 
   6.1 การตรวจสอบภายในถือเป็น
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจเพื่อเป็นการตรวจสอบ
กลั่นกรองการปฏิบัติงานภายในให้
ถูกต้องก่อนการถูกตรวจสอบจาก
หน่วยงานภายนอก 

 
44 

(51.16) 
 

 
40 

(46.51) 

 
2 

(2.33) 

 
0 

(0.00) 

 
0 

(0.00) 

 
4.49 

(เห็นดว้ย
มาก) 

   6.2 การวางแผนการควบ คุม
ภายในจะตอ้งมีการประเมินความ
เส่ียงและน าผลการตรวจสอบคร้ัง
ก่อนมาใช้เป็นแนวทางการวาง
แผนการควบคุมภายใน 

45 
(52.33) 

 

36 
(41.86) 

5 
(5.81) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.47 
(เห็นดว้ย
มาก) 

   6.3 ควรน าผลการตรวจสอบภายใน
ไปสร้างมาตรการเพื่อควบคุมภายใน
คร้ังต่อไปใหรั้ดกมุมากยิง่ข้ึน 

43 
(50.00) 

37 
(43.02) 

6 
(6.98) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.43 
(เห็นดว้ย
มาก) 
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ตารางที ่4.42  (ต่อ) 

ประเดน็ตามมาตรฐาน 
ด้านการปฏิบัตงิาน 

ระดบัความเห็น  
ค่าเฉลีย่ 5 4 3 2 1 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

4.46 
(เห็นดว้ยมาก) 

7. การวางแผนการปฏิบั ติงาน
ตรวจสอบ 
   7.1 การวางแผนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบจะต้องวางแผนและ
ก าหนดขอบเขตให้ครอบคลุมถึง
การตรวจสอบด้านบริหาร และ
ดา้นผลการด าเนินงาน 

 
48 

(55.81) 

 
33 

(38.37) 

 
5 

(5.81) 

 
0 

(0.00) 

 
0 

(0.00) 

 
4.50 

(เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด) 

   7.2 หน่วยตรวจสอบภายในจะต้อง
ส่งแผนการปฏิบัติงานประจ าปีและ
ปฏิทินก าหนดการเขา้ตรวจให้หน่วย
รับตรวจทราบอยา่งทัว่ถึง 

42 
(48.84) 

40 
(46.51) 

4 
(4.65) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.44 
(เห็นดว้ย
มาก) 

 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

4.47 
(เห็นดว้ยมาก) 

8 . ก ารป ฏิ บั ติ ง าน ต รวจส อบ
ภาคสนาม 
   8 .1  ห น่ วยตรวจสอบภายใน 
จะต้อ งเข้าตรวจสอบตรงตาม
ปฏิทินก าหนดการตรวจสอบท่ีส่ง
ใหแ้ก่สถานศึกษาทุกคร้ัง 

 
36 

(41.86) 

 
42 

(48.84) 

 
8 

(9.30) 

 
0 

(0.00) 

 
0 

(0.00) 

 
4.33 

(เห็นดว้ย
มาก) 

 

   8.2 หน่วยตรวจสอบภายในควรแจง้
ขอบข่ายงานตรวจสอบให้แก่หน่วย
รับตรวจก่อนการเข้าตรวจสอบเพ่ือ
เตรียมความพร้อมส าหรับขอ้มูลท่ีผู ้
ตรวจสอบตอ้งการ 
 
 
 

37 
(43.02) 

43 
(50.00) 

6 
(6.98) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.36 
(เห็นดว้ย
มาก) 
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ตารางที ่4.42  (ต่อ) 

ประเดน็ตามมาตรฐาน 
ด้านการปฏิบัตงิาน 

ระดบัความเห็น  
ค่าเฉลีย่ 5 4 3 2 1 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

   8.3 ทั้ งก่อนและหลังการตรวจสอบ
ภาคสนามจะตอ้งมีการประชุมปิดการ
ตรวจท่ีมีผูท่ี้เก่ียวขอ้งร่วมดว้ยทุกคร้ัง 

41 
(47.67) 

40 
(46.51) 

5 
(5.81) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.42 
(เห็นดว้ย
มาก) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

4.37 
(เห็นดว้ย
มาก) 

9 . ร ายงาน ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ตรวจสอบ 
   9.1 หน่วยตรวจสอบภายในควร
ส่ งส า เน ารายงานส รุปผลการ
ปฏิบั ติงานตรวจสอบประจ าปี
ให้แก่หน่วยรับตรวจทราบอย่าง
ทัว่ถึง 

 
42 

(48.84) 

 
41 

(47.67) 

 
3 

(3.49) 

 
0 

(0.00) 

 
0 

(0.00) 

 
4.45 

(เห็นดว้ย
มาก) 

   9.2 ควรให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
ภายในเขา้ประชุมกับผูบ้ริหารทุก
คร้ังเพ่ือน าเสนอผลการตรวจสอบ 
และร่วมกันห าแนวทางแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

44 
(51.16) 

38 
(44.19) 

4 
(4.65) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.47 
(เห็นดว้ย
มาก) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

4.46 
(เห็นดว้ย
มาก) 

10. การตดิตามผลการตรวจสอบ 
หน่วยตรวจสอบภายในควรมีการ
ตรวจติดตามผลการตรวจสอบ
อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

 
47 

(54.65) 

 
5 

(40.70) 

 
4 

(4.65) 

 
0 

(0.00) 

 
0 

(0.00) 

 
4.50 

(เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

4.50 
(เห็นดว้ยมากท่ีสุด) 

ค่าเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

4.42 
(เห็นดว้ยมาก) 
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จากตารางท่ี  4.42  พบวา่ในแนวทางการพฒันากระบวนการตรวจสอบภายในตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  ประเด็นมาตรฐานด้านการปฏิบติังาน  
ผู ้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นด้วย ระดับ เห็นด้วยมาก   มีค่ าเฉ ล่ีย 4.42  โดยผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ค่าเฉล่ียเรียงตามล าดับจากมากไปน้อย ดังน้ี การติดตามผลการตรวจสอบ มี
ค่าเฉล่ีย 4.50  การวางแผนการปฏิบติังานตรวจสอบ มีค่าเฉล่ีย 4.47 กิจกรรมการตรวจสอบภายใน
และรายงานผลการปฏิบติังานตรวจสอบ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ 4.46 รายงานสรุปผลการปฏิบติังาน
ตามแผนของหน่วยตรวจสอบภายใน มีค่าเฉล่ีย 4.45 นโยบายและแนวทางการปฏิบติังาน  การ
ประสานงาน มีค่าเฉล่ีย 4.42 การวางแผนการตรวจสอบ การเสนอ และอนุมติัแผนการตรวจสอบ มี
ค่าเฉล่ีย 4.42  การปฏิบติังานตรวจสอบภาคสนาม มีค่าเฉล่ีย  4.37  การประเมินความเส่ียงเพื่อวาง
แผนการตรวจสอบ  มีค่าเฉล่ีย 4.37  งบประมาณและอตัราก าลังของหน่วยตรวจสอบภายใน มี
ค่าเฉล่ีย  4.30 ตามล าดบั 

4.3.2.2 แนวทางการพฒันากระบวนการตรวจสอบภายในท่ีนอกเหนือจากเกณฑ์
การประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการพัฒนากระบวนการ
ตรวจสอบภายในท่ีนอกเหนือจากเกณฑก์ารประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ซ่ึงก าหนด
ระดับความเห็น 5 หมายถึง  เห็นด้วยมากท่ีสุด  4  หมายถึง  เห็นด้วยมาก  3  หมายถึง เห็นด้วย        
ปานกลาง  2  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย  และ 1 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยมาก ดงัตารางท่ี  4.43 
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ตารางที ่ 4.43  แสดงจ านวน  ร้อยละ  และค่าเฉล่ีย  ของระดบัความคิดเห็นในการพฒันา   
           กระบวนการตรวจสอบภายในท่ีนอกเหนือจากเกณฑก์ารประกนัคุณภาพงาน  
           ตรวจสอบภายในภาครัฐ 

ประเดน็การพฒันาเพิม่เตมิ 

ระดบัความเห็น  
ค่าเฉลีย่ 5 4 3 2 1 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1 . ก ารป ฏิบั ติ งาน ตรวจสอบ
ภายในควรใชก้ารตรวจสอบแบบ
กัลยาณมิตร แทนการตรวจสอบ
แบบจบัผิด 

56 
(65.12) 

24 
(27.91) 

6 
(6.98) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.58 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

2. การใชเ้ครือข่ายช่วยตรวจสอบ
ภายใน  ควรจัดท าในลักษณะ 
“เพ่ือนช่วยเพ่ือน”  

54 
(62.79) 

27 
(31.40) 

5 
(5.81) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.57 
(เห็นดว้ยมากท่ีสุด) 

3. ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งเป็น
ผู ้ ถ่ า ย ท อ ด ค ว าม รู้ ด้ าน ก าร
ตรวจสอบภายในแก่เครือข่ายช่วย
ตรวจสอบภายใน ให้ มี ความ
เช่ียวชาญในการตรวจสอบ 

47 
(54.65) 

34 
(39.53) 

5 
(5.81) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.49 
(เห็นดว้ยมาก) 

4. ผู ้ตรวจสอบภายในจะต้อง
ปฏิบติังานตรวจสอบดว้ยตนเองใน
เร่ืองท่ีมีความซับซ้อน เป็นงานท่ี
ก่อให้เกิดการทุจริต แทนการใช้
เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายใน  

39 
(45.35) 

 

41 
(47.67) 

6 
(6.98) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.38 
(เห็นดว้ยมาก) 

5. หน่วยตรวจสอบภายในควรจดั
อบรมให้ความรู้ในรูปแบบของ
ก า ร อ ภิ ป ร า ย แ ล ก เป ล่ี ย น
ประสบการณ์ ให้แก่เครือข่ายช่วย
ต รว จส อบ ภ าย ใน แท น ก าร
บรรยาย 
 
 
 
 

45 
(52.33) 

34 
(39.53) 

7 
(8.14) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.44 
(เห็นดว้ยมาก) 
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ตารางที ่4.43  (ต่อ) 

ประเดน็การพฒันาเพิม่เตมิ 

ระดบัความเห็น  
ค่าเฉลีย่ 5 4 3 2 1 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

6 . ห น่ วย รับ ต รวจค วร มี ก าร
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ตนเอง เพ่ือเปรียบเทียบกบัผลการ
ตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

40 
(46.51) 

 

40 
(46.51) 

6 
(6.98) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.40 
(เห็นดว้ยมาก) 

7. หน่วยตรวจสอบภายในควร
ไดรั้บการประเมินความพึงพอใจ
จากหน่วยรับตรวจเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการป รับป รุงการ
ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยรับ
ตรวจ 

36 
(41.86) 

 

44 
(51.16) 

6 
(6.98) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.35 
(เห็นดว้ยมาก) 

8. ผูต้รวจสอบภายในควรติดตาม
ผลการตรวจสอบซ ้ าหลงัจากการ
ตรวจสอบจาก เค รือข่ าย ช่ วย
ตรวจสอบภายใน 

29 
(33.72) 

44 
(51.16) 

13 
(15.12) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.19 
(เห็นดว้ยมาก) 

9. สถานศึกษาจะต้องได้รับการ
ตรวจสอบจาก เค รือข่ าย ช่ วย
ตรวจสอบภายในอยา่งนอ้ยปีละ 2 
คร้ัง และไดรั้บการติดตามผลการ
ตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบ
อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

24 
(27.91) 

47 
(54.65) 

15 
(17.44) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.10 
(เห็นดว้ยมาก) 

10. ผู ้ตรวจสอบต้องแจ้งปฏิทิน
ก า ร เข้ า ต ร ว จ ส อ บ ใ ห้ แ ก่
สถานศึกษาทุกคร้ังก่อนการเข้า
ตรวจสอบ 

38 
(44.19) 

 

37 
(43.02) 

9 
(10.47) 

2 
(2.33) 

0 
(0.00) 

4.29 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 
 
 



 

93 

ตารางที ่4.43  (ต่อ) 

ประเดน็การพฒันาเพิม่เตมิ 

ระดบัความเห็น  
ค่าเฉลีย่ 5 4 3 2 1 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

11. หน่วยรับตรวจควรไดรั้บการ
แ จ้ ง ล่ ว ง ห น้ า ก่ อ น ก า ร เข้ า
ตรวจสอบอยา่งนอ้ย  1 สปัดาห์  

43 
(50.00) 

32 
(37.21) 

10 
(11.63) 

1 
(1.16) 

0 
(0.00) 

4.36 
(เห็นดว้ยมาก) 

12. ห น่วยรับตรวจควรได้รับ
รายงานผลการตรวจสอบภายใน
เชิ ง ลึก  รอบด้าน และระบุ ข้อ
ปฏิบติัท่ีไม่ถูกตอ้ง  

43 
(50.00) 

38 
(37.21) 

5 
(11.63) 

0 
(1.16) 

0 
(0.00) 

4.36 
(เห็นดว้ยมาก) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

4.39 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
จากตารางท่ี 4.43 พบว่า ในแนวทางการพฒันากระบวนการตรวจสอบภายในท่ี

นอกเหนือจากเกณฑ์การประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นดว้ย ระดบั เห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ีย 4.39 โดยมีค่าเฉล่ียเรียงตามล าดบัจากมากไปน้อย ดงัน้ี 
การปฏิบติังานตรวจสอบภายในควรใช้การตรวจสอบแบบกลัยาณมิตรแทนการตรวจสอบแบบ
จบัผิดมีค่าเฉล่ีย 4.58  การใช้เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายใน ควรจดัท าในลกัษณะ“เพื่อช่วยเพื่อน” 
มากกว่าการเข้าตรวจสอบ เพื่อไม่ให้เกิดความระแวงไม่อยากให้เข้าตรวจสอบ มีค่าเฉล่ีย 4.57  
นอกจากผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งมีความเช่ียวชาญในการตรวจสอบแลว้  ผูต้รวจสอบภายในตอ้ง
เป็นผูถ่้ายทอดความรู้ด้านการตรวจสอบภายในแก่เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในให้มีความ
เช่ียวชาญดว้ย เพื่อเครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในจะสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปให้ค  าปรึกษา หรือ
เป็นพี่เล้ียงแก่หน่วยรับตรวจใกลเ้คียงได ้มีค่าเฉล่ีย 4.49 หน่วยตรวจสอบภายในควรจดัอบรมให้
ความรู้ในรูปแบบของการอภิปรายแลกเปล่ียนประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและเรียนรู้
วิธีการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานร่วมกันให้แก่เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในมากกว่าการ
บรรยาย มีค่าเฉล่ีย  4.44 ก่อนการเขา้รับการตรวจสอบภายใน หน่วยรับตรวจควรมีการประเมินผล
การปฏิบติังานของตนเองก่อน เพื่อเปรียบเทียบกบัผลการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน มี
ค่าเฉล่ีย 4.40  ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งเป็นผูป้ฏิบติังานตรวจสอบด้วยตนเองในเร่ืองท่ีมีความ
ซับซ้อน หรือเป็นงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตแทนการใช้เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในเข้า
ตรวจสอบมีค่าเฉล่ีย  4.38  หน่วยรับตรวจควรไดรั้บการแจง้ล่วงหน้าก่อนการเขา้ตรวจสอบอย่าง
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น้อย 1 สัปดาห์ พร้อมรายละเอียดของเอกสารท่ีจะตอ้งจดัเตรียมในการตรวจสอบ และหน่วยรับ
ตรวจควรไดรั้บรายงานผลการตรวจสอบภายในเชิงลึกท่ีรอบดา้น มีสาระส าคญั อีกทั้งควรระบุถึง
ความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัท่ีไม่ถูกตอ้ง โดยอา้งกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ  
4.36  หน่วยรับตรวจควรมีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบติังานของหน่วยตรวจสอบภายใน
เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานและสร้าง
ความสัมพันธ์    อันดีกับหน่วยรับตรวจ มีค่าเฉล่ีย  4.35  ผูต้รวจสอบต้องแจ้งปฏิทินการเข้า
ตรวจสอบใหแ้ก่สถานศึกษาทุกคร้ังก่อนการเขา้ตรวจสอบ มีค่าเฉล่ีย  4.29  เม่ือมีการตรวจสอบจาก
เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในแลว้  ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งติดตามผลการตรวจสอบซ ้ าอีกคร้ัง
หน่ึง มีค่าเฉล่ีย  4.19  สถานศึกษาจะตอ้งได้รับการตรวจสอบจากเครือข่ายช่วยตรวจสอบภายใน
อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง และไดรั้บการติดตามผลการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบอย่างน้อยปีละ
หน่ึงคร้ัง มีค่าเฉล่ีย  4.10  
 
ตารางที ่4.44  แสดงค่าเฉล่ีย  ของระดบัความคิดเห็นในการพฒันากระบวนการตรวจสอบภายใน 
                    ตามประเด็นมาตรฐานดา้นคุณสมบติั จ าแนกตามอายุ 

ประเดน็ตามมาตรฐานด้าน
คุณสมบัต ิ

อาย ุ
นอ้ยกวา่ 31 ปี 

n = 11 
31-40 ปี 
n = 37 

41-50 ปี 
n = 16 

มากกวา่ 50 ปี 
n = 22 

รวม 
n = 86 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

1. กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
   1.1 กฎบตัรการตรวจสอบภายใน 
ควรแจง้ผา่นเวปไซดข์องส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา แทนการส่งป็
นเอกสารใหห้น่วยรับตรวจ 

 
4.65 

(เห็นดว้ย 
มากท่ีสุด) 

 

 
4.27 

(เห็นดว้ยมาก) 

 
3.94 

(เห็นดว้ยมาก) 

 
3.59 

(เห็นดว้ยมาก) 

 
4.08 

(เห็นดว้ยมาก) 

   1.2 ค านิยามของการตรวจสอบ
ภายในควรเพ่ิม “ผูต้รวจสอบภายใน
ตอ้งเป็นผูป้ระเมินผลทางการบริหาร
และวดัประสิทธิภาพประสิทธิผล 
และผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงาน
ของหน่วยรับตรวจ”  
 
 

4.18 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.32 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.31 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.14 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.26 
(เห็นดว้ยมาก) 
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ตารางที ่4.44  (ต่อ) 

ประเดน็ตามมาตรฐานด้าน
คุณสมบัต ิ

อาย ุ
นอ้ยกวา่ 31 ปี 

n = 11 
31-40 ปี 
n = 37 

41-50 ปี 
n = 16 

มากกวา่ 50 ปี 
n = 22 

รวม 
n = 86 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

4.43 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.34 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.19 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.00 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.24 
(เห็นดว้ยมาก) 

1.3 ค านิยามของการตรวจสอบ
ภายในควรเพ่ิม “หน่วยตรวจสอบ
ภายในตอ้งสามารถเขา้ถึงเอกสาร 
ข้อมูล ท่ีจ าเป็นในการตรวจสอบ
ของหน่วยรับตรวจได”้ 

4.45 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.43 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.31 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.27 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.37 
(เห็นดว้ยมาก) 

2. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ทีเ่ป็นอสิระและเทีย่งธรรม 
หน่วยตรวจสอบภายในจะต้องมี
ความเป็นอิสระในการตรวจสอบ
และรักษามาตรฐานการตรวจสอบ
ท่ีเสมอภาคกนั 

 
 

4.00 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.41 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.63 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

 
 

4.50 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

 
 

4.42 
(เห็นดว้ยมาก) 

3 .  ค ว า ม เ ช่ี ย ว ช าญ ใน ก า ร
ปฏิบัตงิานตรวจสอบภายใน 
  3.1 ผู ้ตรวจสอบภายในจะต้องมี
ความ รู้ความ เช่ี ยวชาญ ในการ
ป ฏิ บั ติ ง าน ต ร ว จ ส อ บ ต า ม
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
และตอ้งเป็นผูใ้หค้  าแนะน าในเร่ือง
นโยบายการบริหารของผูบ้ริหาร
ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ดว้ย 

 
 

4.00 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.46 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.31 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.41 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.36 
(เห็นดว้ยมาก) 

3.2  หน่วยตรวจสอบภายในควร
ตรวจสอบให้ครบทุกประเภทของ
การตรวจสอบ เพื่อลดขอ้ผิดพลาด
และป้องกนัการทุกจริตของหน่วย
รับตรวจ 

4.36 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.41 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.50 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.18 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.36 
(เห็นดว้ยมาก) 
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ตารางที ่4.44  (ต่อ) 

ประเดน็ตามมาตรฐานด้าน
คุณสมบัต ิ

อาย ุ
นอ้ยกวา่ 31 ปี 

n = 11 
31-40 ปี 
n = 37 

41-50 ปี 
n = 16 

มากกวา่ 50 ปี 
n = 22 

รวม 
n = 86 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

   3.3 ผู ้ตรวจสอบภายในจะต้อง
เป็นผูท่ี้ศึกษากฎหมาย กฎระเบียบ 
ในการปฏิบัติงานเพ่ือช่วยเหลือ
ผูป้ฏิบติังานให้ปฏิบติังานไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

4.55 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.57 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.50 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.55 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.55 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

   3.4 การใหค้  าแนะน าปรึกษา ควร
ใ ช้ ภ าษ าพู ด  เ ขี ย น  แ ล ะ ส่ื อ
ความหมายใหช้ดัเจน เขา้ใจง่าย 

4.64 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.59 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.44 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.59 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.57 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

3.5 ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งแจง้
จุดเส่ียงและเป็นผูห้าแนวทางการ
ควบคุมความเส่ียงร่วมกบัหน่วยรับ
ตรวจ 

4.27 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.41 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.50 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.64 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.47 
(เห็นดว้ยมาก) 

ค่าเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

4.36 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.49 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.45 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.47 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.46 
(เห็นดว้ยมาก) 

4. ความระมดัระวงัรอบคอบในการ
ปฏิบัตงิานตรวจสอบภายใน 
4.1 ควรมีการประชุมปิดการตรวจเพื่อ
แจง้เร่ืองท่ีตรวจพบและขอ้เสนอแนะ
แก่หน่วยรับตรวจทุกคร้ังก่อนออก
รายงานผลการตรวจสอบ 

 
 

4.55 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

 
 

4.54 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

 
 

4.56 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

 
 

4.14 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.44 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.2 หน่วยรับตรวจต้องลงลายมือ
ช่ือในกระดาษท าการของผูต้รวจ
สอบภายในทุกคร้ังเพ่ือยืนยนัความ
ถูกต้อง และความเช่ือถือได้ของ
ขอ้มูล 

4.00 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.57 
(เห็นดว้ย 
มากท่ีสุด) 

4.25 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.50 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.42 
(เห็นดว้ยมาก) 

ค่าเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

 

4.28 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.56 
(เห็นดว้ยมากที่สุด) 

4.40 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.32 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.43 
(เห็นดว้ยมาก) 
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ตารางที ่4.44  (ต่อ) 

ประเดน็ตามมาตรฐานด้าน
คุณสมบัต ิ

อาย ุ
นอ้ยกวา่ 31 ปี 

n = 11 
31-40 ปี 
n = 37 

41-50 ปี 
n = 16 

มากกวา่ 50 ปี 
n = 22 

รวม 
n = 86 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

5. การพัฒนาความรู้ในวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง 
5.1 คุณสมบัติหน่ึงของผู ้ตรวจสอบ
ภายในจะตอ้งมีความรู้ในเร่ืองระบบ
สารสนเทศ เทคโนโลยี เพื่อน ามาใช้
ในการปฏิบติังาน 

 
 

4.45 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.68 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

 
 

4.25 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.18 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.44 
(เห็นดว้ยมาก) 

 5.2 ผู ้ตรวจสอบภายในจะต้อง
พั ฒ น า ค ว า ม รู้ ใ น ด้ า น
ภาษาต่างประเทศเพ่ือใหท้นัต่อการ
เปิดประชาคมอาเซียน  

4.18 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.32 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.13 
(เห็นดว้ยมาก) 

3.91 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.16 
(เห็นดว้ยมาก) 

ค่าเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

4.32 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.50 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.19 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.05 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.30 
(เห็นดว้ยมาก) 

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน 
   นอกจากหน่วยตรวจสอบภายใน 
มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของตนเองแลเวต้องได้รับการ
ประเมินผลการปฏิบั ติงานจาก
ภายนอกห น่ วยงานห รือนอก
องคก์ร 

 
 

4.45 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.24 
(เห็นดว้ยมาก) 

 

 
 

4.69 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

 
 

4.18 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.34 
(เห็นดว้ยมาก) 

ค่าเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

4.45 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.24 
(เห็นดว้ยมาก) 

 

4.69 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.18 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.34 
(เห็นดว้ยมาก) 

ค่าเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

4.31 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.42 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.43 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.25   
(เห็นดว้ยมาก)  

4.37 
(เห็นดว้ยมาก) 
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จากตารางท่ี   4.44  ท่ีแสดงค่าเฉ ล่ียของระดับความคิดเห็นในการพัฒนา
กระบวนการตรวจสอบภายใน   ตามประเด็นมาตรฐานด้านคุณสมบติั จ าแนกตามอายุ  พบว่ามี
ค่าเฉล่ียในภาพรวม เห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ีย  4.37โดยผูต้อบแบบสอบถามให้ค่าเฉล่ียเรียงตามล าดบั
จากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี  ช่วงอาย ุ41 – 50 ปี มีค่าเฉล่ีย 4.43  ช่วงอาย ุ31 – 40 ปี มีค่าเฉล่ีย 4.32  ช่วง
อายนุอ้ยกวา่ 31 ปี มีค่าเฉล่ีย  4.31  และช่วงอายท่ีุมากกวา่  50  ปี  มีค่าเฉล่ีย  4.25 

 
ผู ้ตอบแบบสอบถามช่วงอายุน้อยกว่า  31  ปี   ให้ความเห็นในการพัฒนา

กระบวนการตรวจสอบภายใน  ตามประเด็นมาตรฐานดา้นคุณสมบติั ให้ค่าเฉล่ียเรียงตามล าดบัจาก
มากไปน้อย ดงัน้ี การประเมินผลการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน มีค่าเฉล่ีย 4.45  กฎบัตรการ
ตรวจสอบภายใน มีค่าเฉล่ีย  4.43  ความเช่ียวชาญในการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน  มีค่าเฉล่ีย 
4.36   การพัฒนาความรู้ในวิชาชีพการตรวจสอบภายในอย่างต่อเน่ือง  มีค่าเฉล่ีย 4.32 ความ
ระมดัระวงัรอบคอบในการตรวจสอบภายใน มีค่าเฉล่ีย  4.22  และการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน
ท่ีเป็นอิสระและเท่ียงธรรม  มีค่าเฉล่ีย  4.00  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามช่วงอายุ 31 – 40  ปี ให้ความเห็นในการพฒันากระบวนการ
ตรวจสอบภายใน  ตามประเด็นมาตรฐานดา้นคุณสมบติั ให้ค่าเฉล่ียเรียงตามล าดบัจากมากไปนอ้ย 
ดังน้ี ความระมัดระวงัรอบคอบในการตรวจสอบภายใน มีค่าเฉล่ีย  4.56  การพฒันาความรู้ใน
วิชาชีพการตรวจสอบภายในอย่างต่อเน่ือง  มีค่าเฉล่ีย  4.50   ความเช่ียวชาญในการปฏิบติังาน
ตรวจสอบภายใน  มีค่าเฉล่ีย  4.49   การปฏิบติังานตรวจสอบภายในท่ีเป็นอิสระและเท่ียงธรรม  มี
ค่าเฉล่ีย  4.41   กฎบตัรการตรวจสอบภายใน มีค่าเฉล่ีย   4.34  และการประเมินผลการปฏิบติังาน
ตรวจสอบภายใน มีค่าเฉล่ีย  4.24  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามช่วงอายุ 41 - 50  ปี ให้ความเห็นในการพฒันากระบวนการ
ตรวจสอบภายใน  ตามประเด็นมาตรฐานดา้นคุณสมบติั ให้ค่าเฉล่ียเรียงตามล าดบัจากมากไปนอ้ย 
ดงัน้ี การประเมินผลการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน มีค่าเฉล่ีย  4.69  การปฏิบติังานตรวจสอบ
ภายในท่ีเป็นอิสระและเท่ียงธรรม  มีค่าเฉล่ีย  4.63   ความเช่ียวชาญในการปฏิบติังานตรวจสอบ
ภายใน  มีค่าเฉล่ีย  4.45  ความระมดัระวงัรอบคอบในการตรวจสอบภายใน มีค่าเฉล่ีย  4.44 กฎบตัร
การตรวจสอบภายใน และการพฒันาความรู้ในวชิาชีพการตรวจสอบภายในอยา่งต่อเน่ือง  มีค่าเฉล่ีย
เท่ากนัคือ  4.19  ตามล าดบั 

ผู ้ตอบแบบสอบถามช่วงอายุมากกว่า   50  ปี ให้ความ เห็นในการพัฒนา
กระบวนการตรวจสอบภายใน  ตามประเด็นมาตรฐานดา้นคุณสมบติั ให้ค่าเฉล่ียเรียงตามล าดบัจาก
มากไปนอ้ย ดงัน้ี  การปฏิบติังานตรวจสอบภายในท่ีเป็นอิสระและเท่ียงธรรม  มีค่าเฉล่ีย 4.50  ความ
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เช่ียวชาญในการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน  มีค่าเฉล่ีย 4.47  ความระมดัระวงัรอบคอบในการ
ตรวจสอบภายใน มีค่าเฉล่ีย 4.32   การประเมินผลการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน มีค่าเฉล่ีย 4.18  
การพฒันาความรู้ในวิชาชีพการตรวจสอบภายในอย่างต่อเน่ือง  มีค่าเฉล่ีย 4.05 และกฎบตัรการ
ตรวจสอบภายใน มีค่าเฉล่ีย 4.00  ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.45  แสดงค่าเฉล่ีย  ของระดบัความคิดเห็นในการพฒันากระบวนการตรวจสอบภายใน 
                    ตามประเด็นมาตรฐานดา้นการปฏิบติังาน จ าแนกตามอายุ 

ประเดน็ตามมาตรฐานด้านการ
ปฏิบัตงิาน 

อาย ุ
นอ้ยกวา่ 31 ปี 

n = 11 
31-40 ปี 
n = 37 

41-50 ปี 
n = 16 

มากกวา่ 50 ปี 
n = 22 

รวม 
n = 86 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

1. การวางแผนการตรวจสอบ การ
เส น อ  แ ล ะ อ นุ มั ติ แ ผ น ก า ร
ตรวจสอบ 
   1.1 หน่วยรับตรวจ และผูบ้ริหาร
ควรการวางแผนการตรวจสอบ
ภายในร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจและการยอม รับผลการ
ตรวจสอบ 

 
 

4.00 
(เห็นดว้ยมาก) 

 

 
 

4.41 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.31 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.73 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

 
 

4.42 
(เห็นดว้ยมาก) 

   1.2 แ ผ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
ตรวจสอบจะตอ้งครอบคลุมถึงการ
ตรวจสอบด้านการบริหารและผล
การด าเนินงาน 

4.64 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.54 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.56 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.00 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.42 
(เห็นดว้ยมาก) 

  1 .3  ห น่ วยตรวจสอบภายใน
จะตอ้งแจง้แนวทางการตรวจสอบ
ให้แก่หน่วยรับตรวจทราบทุกคร้ัง
ก่อนการเขา้ตรวจสอบ 

4.55 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.62 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.31 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.45 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.51 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

   1.4 หน่วยรับตรวจควรได้รับการ
ติ ดตามผลการป ฏิ บั ติ งานตาม
ขอ้เสนอแนะจากการตรวจสอบภายใน   

4.18 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.38 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.69 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.05 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.33 
(เห็นดว้ยมาก) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

4.27 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.44 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.52 
(เห็นดว้ยมากที่สุด) 

4.26 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.42 
(เห็นดว้ยมาก) 
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ตารางที ่4.45  (ต่อ) 

ประเดน็ตามมาตรฐานด้านการ
ปฏิบัตงิาน 

อาย ุ
นอ้ยกวา่ 31 ปี 

n = 11 
31-40 ปี 
n = 37 

41-50 ปี 
n = 16 

มากกวา่ 50 ปี 
n = 22 

รวม 
n = 86 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

2.การประเมินความเส่ียงเพื่อวาง
แผนการตรวจสอบ 
   2.1 ห น่วยรับตรวจควรมีการ
ป ร ะ เมิ น ค ว าม เ ส่ี 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  

 
 

4.27 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.38 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.31 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.55 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.40 
(เห็นดว้ยมาก) 

   2.2 รายงานผลการตรวจสอบซ่ึง
ประกอบด้วย ผลการปฏิบัติงาน 
ม า ต ร ก า ร ค ว บ คุ ม  แ ล ะ
ข้อ เส น อแน ะ ท่ี จ ะท าให้ ก าร
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

4.00 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.05 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.56 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.86 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.35 
(เห็นดว้ยมาก) 

   2.3 หน่วยรับตรวจควรน าผลจาก
การตรวจสอบภายในไปสร้าง
มาตรการในการควบคุมภายในเพื่อ
ป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนใหม่ 

4.00 
(เห็นดว้ยมาก) 

 

4.35 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.25 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.18 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.24 
(เห็นดว้ยมาก) 

   2.4 หน่วยรับตรวจควรมีส่วน
ร่วมในการก าหนดระดบัความเส่ียง
ท่ียอมรับได ้ 

4.00 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.38 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.44 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.55 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.38 
(เห็นดว้ยมาก) 

  2 .5  การปฏิบั ติงานตรวจสอบ
ภายในควรใช้การตรวจสอบแบบ
กัลยาณมิตร แทนการตรวจสอบ
แบบจบัผิด 

4.45 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.59 

(เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด) 

4.63 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.59 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.58 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

 
 

4.07 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.29 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.39 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.54 
(เห็นดว้ยมากที่สุด) 

4.37 
(เห็นดว้ยมาก) 
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ตารางที ่4.45  (ต่อ) 

ประเดน็ตามมาตรฐานด้านการ
ปฏิบัตงิาน 

อาย ุ
นอ้ยกวา่ 31 ปี 

n = 11 
31-40 ปี 
n = 37 

41-50 ปี 
n = 16 

มากกวา่ 50 ปี 
n = 22 

รวม 
n = 86 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

3. งบประมาณและอัตราก าลังของ
หน่วยตรวจสอบภายใน 
   3.1 หน่วยตรวจสอบภายในควร
แต่งตั้ งคณะท างานเครือข่ายช่วย
ตรวจสอบภายในท่ีมีตวัแทนกลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ 
ก ลุ่ ม น โยบ ายและแผน   แ ล ะ
ศึกษานิเทศก์ร่วมเป็นคณะท างาน
อยูด่ว้ยทุกเครือข่าย  

 
 

4.55 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

 
 

4.16 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.13 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

3.82 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.12 
(เห็นดว้ยมาก) 

   3.2 หน่วยตรวจสอบภายในควร
จดัท าคู่มือให้สถานศึกษารายงาน
ผลการปฏิบั ติ งานให้แ ก่ห น่วย
ตรวจสอบภายในทราบทุกภาค
การศึกษา 

4.27 
(เห็นดว้ยมาก) 

 

4.30 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.50 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.14 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.29 
(เห็นดว้ยมาก) 

3.3 หน่วยตรวจสอบภายในควรมี
ก าร จัด ก ารจัด ฝึ ก อบ รม แน ว
ทางการตรวจสอบให้แก่ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและผู ้ป ฏิบัติ งาน ท่ี
เก่ียวขอ้ง  

4.91 
(เห็นดว้ยมากที่สุด) 

4.54 
(เห็นดว้ยมากที่สุด) 

4.25 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.32 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.48 
(เห็นดว้ยมาก) 

ค่าเฉล่ีย  
 (แปลผล) 

4.58 
(เห็นดว้ยมากที่สุด) 

4.33 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.29 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.09 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.30 
(เห็นดว้ยมาก) 

4 . น โยบ ายแล ะแน วท างก าร
ปฏิบัตงิาน การประสานงาน 
   4.1 แผนการตรวจสอบภายใน 
ควรมีการก าหนดช่วงเวลาการ
ตรวจสอบให้เหมาะสมกับหน่วย
รับตรวจ 
 

 
 

4.64 
(เห็นดว้ยมากท่ีสุด) 

 
 

4.27 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.50 
(เห็นดว้ยมากที่สุด) 

 
 

4.50 
(เห็นดว้ยมากที่สุด) 

 
 

4.42 
(เห็นดว้ยมาก) 
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ตารางที ่4.45  (ต่อ) 

ประเดน็ตามมาตรฐานด้านการ
ปฏิบัตงิาน 

อาย ุ
นอ้ยกวา่ 31 ปี 

n = 11 
31-40 ปี 
n = 37 

41-50 ปี 
n = 16 

มากกวา่ 50 ปี 
n = 22 

รวม 
n = 86 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

  4.2 หน่วยตรวจสอบภายในควรมี
การตรวจสอบภาคสนามร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

4.73 
(เห็นดว้ยมากที่สุด) 

4.76 
(เห็นดว้ยมากที่สุด) 

4.06 
(เห็นดว้ยมาก) 

3.91 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.41 
(เห็นดว้ยมาก) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

4.69 
(เห็นดว้ยมากที่สุด) 

4.52 
(เห็นดว้ยมากที่สุด) 

4.28 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.21 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.42 
(เห็นดว้ยมาก) 

5. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
  5.1 หน่วยตรวจสอบภายในควร
แจ้งผลการตรวจสอบ ข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์
อกัษรให้แก่หน่วยรับตรวจทราบ
ทุกคร้ัง 

 
 

4.18 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.41 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.81 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

 
 

4.23 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.41 
(เห็นดว้ยมาก) 

  5.2 รูปแบบของรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในควรเป็นขอ้ความ
ท่ี เข้าใจง่าย ชัด เจน  รัดกุม และ
น าไปปฏิบติัได ้

4.73 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.54 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.44 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.23 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.47 
(เห็นดว้ยมาก) 

   5.3 ควรมีการน าระบบ Intranet เขา้
มาในการรายงานผลการตรวจสอบ
และป ระช าสั ม พั น ธ์ เก่ี ยวกั บ
กฎระเบียบ กฎหมาย ค าสัง่ต่างๆ  

4.82 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.54 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.38 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.18 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.45 
(เห็นดว้ยมาก) 

5.4  รายงานผลการตรวจสอบ
ภายในควรมีผลการประเมินผล
ค ว าม คุ้ ม ค่ า   ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ 
ประสิทธิผล และผลลพัท์ จากการ
ปฏิบติังานของหน่วยรับตรวจ 

4.18 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.35 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.50 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.77 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.47 
(เห็นดว้ยมาก) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

4.48 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.46 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.53 
(เห็นดว้ยมากที่สุด) 

4.35 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.45 
(เห็นดว้ยมาก) 
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ตารางที ่4.45  (ต่อ) 

ประเดน็ตามมาตรฐานด้านการ
ปฏิบัตงิาน 

อาย ุ
นอ้ยกวา่ 31 ปี 

n = 11 
31-40 ปี 
n = 37 

41-50 ปี 
n = 16 

มากกวา่ 50 ปี 
n = 22 

รวม 
n = 86 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

6. กจิกรรมการตรวจสอบภายใน 
   6.1 การตรวจสอบภายในถือเป็น
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
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
ปฏิบัติงานภายในให้ถูกต้องก่อน
การถูกตรวจสอบจากหน่วยงาน
ภายนอก 

 
4.18 

(เห็นดว้ยมาก) 

 
4.54 

(เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด) 

 
4.63 

(เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด) 

 
4.45 

(เห็นดว้ยมาก) 

 
4.49 

(เห็นดว้ย
มาก) 

   6.2 การวางแผนการควบ คุม
ภายในจะตอ้งมีการประเมินความ
เส่ียงและน าผลการตรวจสอบคร้ัง
ก่อนมาใช้เป็นแนวทางในการวาง
แผนการควบคุมภายใน 

4.45 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.27 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.50 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.77 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.47 
(เห็นดว้ยมาก) 

   6.3 ควรน าผลการตรวจสอบ
ภายใน ไปส ร้างม าตรการ เพื่ อ
ควบคุมภายในคร้ังต่อไปให้รัดกุม
มากยิง่ข้ึน 

4.64 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.19 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.63 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.59 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.43 
(เห็นดว้ยมาก) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

4.42 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.33 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.59 
(เห็นดว้ยมากที่สุด) 

4.60 
(เห็นดว้ยมากที่สุด) 

4.46 
(เห็นดว้ยมาก) 

7. การวางแผนการปฏิบั ติงาน
ตรวจสอบ 
   7.1 การวางแผนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบจะต้องวางแผนและ
ก าหนดขอบเขตให้ครอบคลุมถึง
การตรวจสอบด้านบริหาร และ
ดา้นผลการด าเนินงาน 
 
 

 
4.36 

(เห็นดว้ยมาก) 

 
4.41 

(เห็นดว้ยมาก) 

 
4.75 

(เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด) 

 
4.55 

(เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด) 

 
4.50 

(เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด) 
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ตารางที ่4.45  (ต่อ) 

ประเดน็ตามมาตรฐานด้านการ
ปฏิบัตงิาน 

อาย ุ
นอ้ยกวา่ 31 ปี 

n = 11 
31-40 ปี 
n = 37 

41-50 ปี 
n = 16 

มากกวา่ 50 ปี 
n = 22 

รวม 
n = 86 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

   7.2 ห น่ วยตรวจสอบภายใน
จะต้องส่ งแผนการป ฏิบั ติ งาน
ประจ าปีและปฏิทินก าหนดการเขา้
ตรวจให้หน่วยรับตรวจทราบอยา่ง
ทัว่ถึง 

4.45 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.68 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.38 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.09 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.44 
(เห็นดว้ยมาก) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

4.41 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.55 
(เห็นดว้ยมากที่สุด) 

4.57 
(เห็นดว้ยมากที่สุด) 

4.32 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.47 
(เห็นดว้ยมาก) 

8 . ก ารป ฏิ บั ติ ง าน ต รวจส อบ
ภาคสนาม 
   8 .1  ห น่ วยตรวจสอบภายใน 
จะต้อ งเข้าตรวจสอบตรงตาม
ปฏิทินก าหนดการตรวจสอบท่ีส่ง
ใหแ้ก่สถานศึกษาทุกคร้ัง 

 
4.45 

(เห็นดว้ยมาก) 

 
4.41 

(เห็นดว้ยมาก) 

 
4.13 

(เห็นดว้ยมาก) 

 
4.27 

(เห็นดว้ยมาก) 

 
4.33 

(เห็นดว้ยมาก) 

   8.2 หน่วยตรวจสอบภายในควรแจง้
ขอบข่ายงานตรวจสอบใหแ้ก่หน่วย
รับตรวจก่อนการเขา้ตรวจสอบเพ่ือ
เตรียมความพร้อมส าหรับขอ้มูลท่ีผู ้
ตรวจสอบตอ้งการ 

4.45 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.41 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.31 
(เห็นดว้ยมาก) 

 

4.27 

(เห็นดว้ยมาก) 
4.36 

(เห็นดว้ยมาก) 

   8 .3  ทั้ ง ก่ อ น แ ล ะ ห ลั ง ก า ร
ตรวจสอบภาคสนามจะตอ้งมีการ
ป ร ะ ชุ ม ปิ ด ก าร ต ร ว จ ท่ี มี ผู ้ ท่ี
เก่ียวขอ้งร่วมดว้ยทุกคร้ัง 

4.36 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.59 

(เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด) 

4.75 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

3.91 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.42 
(เห็นดว้ยมาก) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

 
 
 
 

4.42 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.47 
(เห็นดว้ยมาก)) 

4.40 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.15 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.33 
(เห็นดว้ยมาก) 
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ตารางที ่4.45  (ต่อ) 

ประเดน็ตามมาตรฐานด้านการ
ปฏิบัตงิาน 

อาย ุ
นอ้ยกวา่ 31 ปี 

n = 11 
31-40 ปี 
n = 37 

41-50 ปี 
n = 16 

มากกวา่ 50 ปี 
n = 22 

รวม 
n = 86 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

9 . ร ายงาน ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ตรวจสอบ 

   9.1 หน่วยตรวจสอบภายในควร
ส่ งส า เน ารายงานส รุปผลการ
ปฏิบั ติงานตรวจสอบประจ าปี
ให้แก่หน่วยรับตรวจทราบอย่าง
ทัว่ถึง 

 
4.73 

(เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด) 

 
4.32 

(เห็นดว้ยมาก) 

 
4.75 

(เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด) 

 
4.32 

(เห็นดว้ยมาก) 

 
4.45 

(เห็นดว้ยมาก) 

   9.2 ควรให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
ภายในเขา้ประชุมกับผูบ้ริหารทุก
คร้ังเพื่อน าเสนอผลการตรวจสอบ 
และร่วมกันห าแนวทางแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

4.00 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.38 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.38 

(เห็นดว้ยมาก) 
4.91 

(เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด) 

4.47 
(เห็นดว้ยมาก) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

4.37 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.35 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.57 
(เห็นดว้ยมากที่สุด) 

4.62 
(เห็นดว้ยมากที่สุด) 

4.46 
(เห็นดว้ยมาก) 

10. การตดิตามผลการตรวจสอบ 
หน่วยตรวจสอบภายในจะต้องมี
การตรวจติดตามผลการตรวจสอบ
อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

 
3.82 

(เห็นดว้ยมาก) 

 
4.59 

(เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด) 

 
4.81 

(เห็นดว้ยมาก) 

 
4.45 

(เห็นดว้ยมาก) 

 
4.50 

(เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

3.82 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.59 
(เห็นดว้ยมากที่สุด) 

4.81 
(เห็นดว้ยมากที่สุด) 

4.45 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.50 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

ค่าเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

4.35 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.43 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.50 
(เห็นดว้ยมากที่สุด) 

4.36 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.42 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
จากตารางท่ี  4.45  ท่ีแสดงค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นในการพฒันากระบวนการ

ตรวจสอบภายใน  ตามประเด็นมาตรฐานด้านการปฏิบติังาน จ าแนกตามอายุ  พบว่ามีค่าเฉล่ียใน
ภาพรวม เห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ีย 4.42  โดยผูต้อบแบบสอบถามให้ค่าเฉล่ียเรียงตามล าดบัจากมากไป



 

106 

หาน้อย  ดงัน้ี   ช่วงอายุ 41 – 50 ปี มีค่าเฉล่ีย 4.50  ช่วงอายุ 31 – 40 ปี มีค่าเฉล่ีย 4.43  ช่วงอายุท่ี
มากกวา่  50  ปี  มีค่าเฉล่ีย 4.36  และช่วงอายนุอ้ยกวา่ 31 ปี มีค่าเฉล่ีย 4.35  ตามล าดบั 

 
  ผู ้ตอบแบบสอบถามช่วงอายุน้อยกว่า  31  ปี   ให้ความเห็นในการพัฒนา
กระบวนการตรวจสอบภายใน  ตามประเด็นมาตรฐานดา้นการปฏิบติังาน ให้ค่าเฉล่ียเรียงตามล าดบั
จากมากไปน้อย ดังน้ี  นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน การประสานงาน มีค่าเฉล่ีย 4.69  
งบประมาณและอัตราก าลังของหน่วยตรวจสอบภายใน มีค่าเฉล่ีย 4.58  รายงานสรุปผลการ
ปฏิบติังานตามแผนของหน่วยตรวจสอบภายใน มีค่าเฉล่ีย 4.48  กิจกรรมการตรวจสอบภายใน และ
การปฏิบติังานตรวจสอบภาคสนาม มีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ 4.42  การวางแผนการปฏิบติังานตรวจสอบ 
มีค่าเฉล่ีย 4.41  รายงานผลการปฏิบติังานตรวจสอบ มีค่าเฉล่ีย 4.37  การวางแผนการตรวจสอบ การ
เสนอและอนุมติัแผนการตรวจสอบ มีค่าเฉล่ีย 4.27  การประเมินความเส่ียงเพื่อการวางแผนการ
ตรวจสอบ มีค่าเฉล่ีย 4.07  และการติดตามผลการตรวจสอบ มีค่าเฉล่ีย 3.82  ตามล าดบั 
  ผูต้อบแบบสอบถามช่วงอายุ 31 – 40 ปี  ให้ความเห็นในการพฒันากระบวนการ
ตรวจสอบภายใน  ตามประเด็นมาตรฐานด้านการปฏิบติังาน ให้ค่าเฉล่ียเรียงตามล าดบัจากมากไป
น้อย ดังน้ี การติดตามผลการตรวจสอบ มีค่าเฉล่ีย  4.59  การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ                         
มีค่าเฉล่ีย  4.55  นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน การประสานงาน มีค่าเฉล่ีย 4.52    การ
ปฏิบติังานตรวจสอบภาคสนาม มีค่าเฉล่ีย 4.47  รายงานสรุปผลการปฏิบติังานตามแผนของหน่วย
ตรวจสอบภายใน มีค่าเฉล่ีย 4.46  การวางแผนการตรวจสอบ การเสนอและอนุมติัแผนการตรวจสอบ 
มีค่าเฉล่ีย 4.44  รายงานผลการปฏิบติังานตรวจสอบ มีค่าเฉล่ีย 4.35  งบประมาณและอตัราก าลงัของ
หน่วยตรวจสอบภายใน มีค่าเฉล่ีย  4.33  กิจกรรมการตรวจสอบภายใน มีค่าเฉล่ีย 4.33  การประเมิน
ความเส่ียงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ มี 4.29 
  ผูต้อบแบบสอบถามช่วงอายุ 41 – 50 ปี  ให้ความเห็นในการพฒันากระบวนการ
ตรวจสอบภายใน  ตามประเด็นมาตรฐานด้านการปฏิบติังาน ให้ค่าเฉล่ียเรียงตามล าดบัจากมากไป
น้อย ดงัน้ี   การติดตามผลการตรวจสอบ มีค่าเฉล่ีย  4.81  กิจกรรมการตรวจสอบภายใน มีค่าเฉล่ีย  
4.59   การวางแผนการปฏิบติังานตรวจสอบ มีค่าเฉล่ียและรายงานผลการปฏิบติังานตรวจสอบ   มี
ค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ  4.57   รายงานสรุปผลการปฏิบติังานตามแผนของหน่วยตรวจสอบภายใน   มี
ค่าเฉล่ีย  4.53  การวางแผนการตรวจสอบ การเสนอและอนุมติัแผนการตรวจสอบ มีค่าเฉล่ีย 4.52  
การปฏิบติังานตรวจสอบภาคสนาม มีค่าเฉล่ีย  4.40  การประเมินความเส่ียงเพื่อการวางแผนการ
ตรวจสอบ มีค่าเฉล่ีย 4.39  งบประมาณและอตัราก าลงัของหน่วยตรวจสอบภายใน มีค่าเฉล่ีย  4.29  
นโยบายและแนวทางการปฏิบติังาน การประสานงาน มีค่าเฉล่ีย  4.28   
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ผูต้อบแบบสอบถามช่วงอายุมากกวา่ 50 ปี  ให้ความเห็นในการพฒันากระบวนการ
ตรวจสอบภายใน  ตามประเด็นมาตรฐานด้านการปฏิบติังาน ให้ค่าเฉล่ียเรียงตามล าดบัจากมากไป
น้อย ดังน้ี รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ มีค่าเฉล่ีย 4.62  กิจกรรมการตรวจสอบภายในมี
ค่าเฉล่ีย  4.60  การประเมินความเส่ียงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ มีค่าเฉล่ีย 4.54  การติดตามผล
การตรวจสอบ มีค่าเฉล่ีย   4.45  การวางแผนการตรวจสอบ การเสนอและอนุมติัแผนการตรวจสอบ มี
ค่าเฉล่ีย 4.37  รายงานสรุปผลการปฏิบติังานตามแผนของหน่วยตรวจสอบภายใน มีค่าเฉล่ีย  4.35   
การวางแผนการปฏิบติังานตรวจสอบ มีค่าเฉล่ีย 4.32   นโยบายและแนวทางการปฏิบติังาน การ
ประสานงาน มีค่าเฉล่ีย  4.21 การปฏิบติังานตรวจสอบภาคสนาม มีค่าเฉล่ีย 4.15  งบประมาณและ
อตัราก าลงัของหน่วยตรวจสอบภายใน มีค่าเฉล่ีย 4.09 
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ตารางที ่ 4.46  แสดงค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นในการพฒันากระบวนการตรวจสอบภายใน 
                        เพิ่มเติมจากเกณฑก์ารประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ จ าแนกตามอายุ 

ประเดน็เพิม่เตมิ 

อาย ุ
นอ้ยกวา่ 31 ปี 

n = 11 
31-40 ปี 
n = 37 

41-50 ปี 
n = 16 

มากกวา่ 50 ปี 
n = 22 

รวม 
n = 86 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

1. การใช้เครือข่ายช่วยตรวจสอบ
ภายใน  ควรจัดท าในลักษณ ะ 
“เพ่ือนช่วยเพ่ือน”  

4.55 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.49 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.56 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.73 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.57 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

2. ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งเป็นผู ้
ถ่ายทอดความรู้ดา้นการตรวจสอบ
ภายในแก่เครือข่ายช่วยตรวจสอบ
ภายในให้มีความเช่ียวชาญในการ
ตรวจสอบ 

4.09 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.43 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.31 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.91 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.49 
(เห็นดว้ยมาก) 

3 . ผู ้ต รวจสอบภายใน ควรใช้
รายงานผลการปฏิบั ติงานของ
หน่วยรับตรวจเป็นข้อมูลในการ
ป ร ะ เมิ น ค ว าม เส่ี ย ง แ ล ะ ว าง
แผนการตรวจสอบ 

4.55 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.43 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.50 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.45 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.47 
(เห็นดว้ยมาก) 

4. ผู ้ตรวจสอบภายในจะต้องเป็น
ผูป้ฏิบติังานตรวจสอบดว้ยตนเองใน
เร่ืองท่ีมีความซับซ้อน หรือเป็นงาน
ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต แทนการ
ใชเ้ครือข่ายช่วยตรวจสอบภายใน  

4.27 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.08 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.38 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.95 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.38 
(เห็นดว้ยมาก) 

5. หน่วยตรวจสอบภายในควรจัด
อบรมใหค้วามรู้ในรูปแบบของการ
อภิปรายแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
ให้ แ ก่ เค รือข่ ายช่วยตรวจสอบ
ภายในแทนการบรรยาย 

4.82 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.32 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.69 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.27 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.44 
(เห็นดว้ยมาก) 

6 . ห น่ วย รั บ ต รวจ ค ว ร มี ก าร
ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง 
เพ่ือเปรียบเทียบกบัผลการตรวจสอบ
จากหน่วยตรวจสอบภายใน 

4.64 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.49 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.31 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.18 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.40 
(เห็นดว้ยมาก) 
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ตารางที ่ 4.46  (ต่อ) 

ประเดน็เพิม่เตมิ 

อาย ุ
นอ้ยกวา่ 31 ปี 

n = 11 
31-40 ปี 
n = 37 

41-50 ปี 
n = 16 

มากกวา่ 50 ปี 
n = 22 

รวม 
n = 86 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

7. หน่วยตรวจสอบภายในควร
ได้รับการประเมินความพึงพอใจ
จากห น่วยรับตรวจเพ่ื อใช้เป็น
แน วท างในการป รับป รุงการ
ปฏิบติังานและสร้างความสัมพนัธ์
อนัดีกบัหน่วยรับตรวจ 

4.45 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.49 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.06 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.27 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.35 
(เห็นดว้ยมาก) 

8.ผูต้รวจสอบภายในควรติดตาม
ผลการตรวจสอบซ ้ าหลังจากการ
ต รวจส อบ จ าก เค รื อ ข่ าย ช่ ว ย
ตรวจสอบภายใน 

4.27 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.51 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.00 
(เห็นดว้ยมาก) 

3.73 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.19 
(เห็นดว้ยมาก) 

9. สถานศึกษาจะต้องได้รับการ
ต รวจส อบ จ าก เค รื อ ข่ าย ช่ ว ย
ตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 2 
คร้ัง และได้รับการติดตามผลการ
ตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบ
อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

4.36 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.22 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.25 
(เห็นดว้ยมาก) 

3.68 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.10 
(เห็นดว้ยมาก) 

10. ผูต้รวจสอบตอ้งแจง้ปฏิทินการ
เขา้ตรวจสอบให้แก่สถานศึกษาทุก
คร้ังก่อนการเขา้ตรวจสอบ 

4.27 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.27 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.13 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.45 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.29 
(เห็นดว้ยมาก) 

11. หน่วยรับตรวจควรได้รับการ
แจง้ล่วงหนา้ก่อนการเขา้ตรวจสอบ
อยา่งนอ้ย  1 สปัดาห์  

4.00 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.59 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.13 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.32 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.36 
(เห็นดว้ยมาก) 

12 . ห น่ วย รับ ตรวจควรได้ รับ
รายงานผลการตรวจสอบภายใน
เชิงลึกรอบด้านและระบุ ถึงข้อ
ปฏิบติัท่ีไม่ถูกตอ้ง 

4.18 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.35 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.63 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.59 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.44 
(เห็นดว้ยมาก) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

4.39 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.42 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.35 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.40 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.40 
(เห็นดว้ยมาก) 
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ตรวจสอบภายในเพิ่มเติมจากเกณฑ์การประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
จ าแนกตามอายุ พบว่า  มีค่าเฉล่ียในภาพรวม เห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ีย 4.42  โดยผูต้อบแบบสอบถามให้
ค่าเฉล่ียเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี  อายุ 41 – 50 ปี มีค่าเฉล่ีย 4.50 ช่วงอายุ 31 – 40 ปี มี
ค่าเฉล่ีย 4.43  ช่วงอายุท่ีมากกว่า  50  ปี  มีค่าเฉล่ีย  4.36  และ ช่วงอายุน้อยกว่า 31 ปี  มีค่าเฉล่ีย 4.35  
ตามล าดบั 

ผู ้ตอบแบบสอบถามช่วงอายุน้อยกว่า  31  ปี   ให้ความคิดเห็นในการพัฒนา
กระบวนการตรวจสอบภายในท่ีนอกเหนือจากเกณฑ์การประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ   
ให้ค่าเฉล่ียเรียงตามล าดับจากมากไปน้อย ดังน้ี หน่วยตรวจสอบภายในควรจดัอบรมให้ความรู้ใน
รูปแบบของการอภิปรายแลกเปล่ียนประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และเรียนรู้วิธีการแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบติังานร่วมกนัให้แก่เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในมากกว่าการบรรยาย มีค่าเฉล่ีย  
4.82  ก่อนการเขา้รับการตรวจสอบภายใน หน่วยรับตรวจควรมีการประเมินผลการปฏิบติังานของตนเอง
ก่อน เพื่อเปรียบเทียบกบัผลการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน มีค่าเฉล่ีย  4.64  หน่วยตรวจสอบ
ภายในจะต้องแจ้งแนวทางการตรวจสอบให้แก่กลุ่มงานและสถานศึกษาทราบทุกคร้ังก่อนการเข้า
ตรวจสอบ  การใช้เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายใน ควรจดัท าในลกัษณะ “เพื่อนช่วยเพื่อน” มากกว่าการ
เขา้ตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกิดการระแวงไม่อยากให้เขา้ตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบติังานของหน่วย
รับตรวจ ผูต้รวจสอบภายในควรใช้เป็นขอ้มูลในการประเมินความเส่ียงและวางแผนการตรวจสอบ  มี
ค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ  4.55  การปฏิบติังานตรวจสอบภายในควรใชก้ารตรวจสอบแบบกลัยาณมิตร แทนการ
ตรวจสอบแบบจบัผิด  และหน่วยรับตรวจควรมีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบติังานของหน่วย
ตรวจสอบภายในเพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบติังาน
และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัหน่วยรับตรวจ มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ  4.45  สถานศึกษาจะตอ้งไดรั้บการ
ตรวจสอบจากเครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 2  คร้ัง และได้รับการติดตามผลการ
ตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบอยา่งน้อยปีละหน่ึงคร้ัง มีค่าเฉล่ีย  4.36   ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งเป็น
ผูป้ฏิบติังานตรวจสอบดว้ยตนเองในเร่ืองท่ีมีความซบัซ้อน หรือเป็นงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต แทน
การใช้เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในเขา้ตรวจสอบ  เม่ือมีการตรวจสอบจากเครือข่ายช่วยตรวจสอบ
ภายในแลว้ ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งติดตามผลการตรวจสอบซ ้ าอีกคร้ังหน่ึง  และผูต้รวจสอบตอ้งแจง้
ปฏิทินการเข้าตรวจสอบให้แก่สถานศึกษาทุกคร้ังก่อนการเขา้ตรวจสอบ  มีค่าเฉล่ียเท่ากัน คือ 4.27 
หน่วยรับตรวจควรไดรั้บรายงานผลการตรวจสอบภายในเชิงลึกท่ีรอบดา้น มีสาระส าคญั อีกทั้งควรระบุ
ถึงความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัท่ีไม่ถูกตอ้ง โดยอา้งกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย มีค่าเฉล่ีย  4.18  
นอกจากผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งมีความเช่ียวชาญในการตรวจสอบแลว้ ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งเป็น
ผูถ่้ายทอดความรู้ด้านการตรวจสอบภายในแก่เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในให้มีความเช่ียวชาญดว้ย 
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เพื่อเครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในจะสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปให้ค  าปรึกษา หรือเป็นพี่เล้ียงแก่
หน่วยรับตรวจใกลเ้คียงได ้มีค่าเฉล่ีย 4.09  และหน่วยรับตรวจควรไดรั้บการแจง้ล่วงหน้าก่อนการเขา้
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 สัปดาห์ พร้อมรายละเอียดของเอกสารท่ีจะตอ้งจดัเตรียมในการตรวจสอบ มี
ค่าเฉล่ีย 4.00   ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามช่วงอายุ  31 - 40  ปี  ให้ความคิดเห็นในการพฒันากระบวนการ
ตรวจสอบภายในท่ีนอกเหนือจากเกณฑ์การประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ   ให้ค่าเฉล่ีย
เรียงตามล าดบัจากมากไปน้อย ดงัน้ี หน่วยตรวจสอบภายในจะตอ้งแจง้แนวทางการตรวจสอบให้แก่
กลุ่มงานและสถานศึกษาทราบทุกคร้ังก่อนการเขา้ตรวจสอบ มีค่าเฉล่ีย 4.62  การปฏิบติังานตรวจสอบ
ภายในควรใช้การตรวจสอบแบบกลัยาณมิตร แทนการตรวจสอบแบบจบัผิด  และหน่วยรับตรวจควร
ได้รับการแจง้ล่วงหน้าก่อนการเข้าตรวจสอบอย่างน้อย   1 สัปดาห์ พร้อมรายละเอียดของเอกสารท่ี
จะต้องจดัเตรียมในการตรวจสอบ มีค่าเฉล่ียเท่ากัน คือ  4.59  เม่ือมีการตรวจสอบจากเครือข่ายช่วย
ตรวจสอบภายในแลว้ ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งติดตามผลการตรวจสอบซ ้ าอีกคร้ังหน่ึงมีค่าเฉล่ีย 4.51   
การใชเ้ครือข่ายช่วยตรวจสอบภายใน ควรจดัท าในลกัษณะ “เพื่อนช่วยเพื่อน” มากกวา่การเขา้ตรวจสอบ
เพื่อไม่ให้เกิดการระแวงไม่อยากให้เขา้ตรวจสอบ  ก่อนการเขา้รับการตรวจสอบภายใน หน่วยรับตรวจ
ควรมีการประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองก่อน เพื่อเปรียบเทียบกบัผลการตรวจสอบจากหน่วย
ตรวจสอบภายใน และหน่วยรับตรวจควรมีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของหน่วย
ตรวจสอบภายในเพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบติังาน
และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัหน่วยรับตรวจ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั คื อ  4.49   นอกจากผูต้รวจสอบภายใน
จะตอ้งมีความเช่ียวชาญในการตรวจสอบแลว้ ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ดา้นการ
ตรวจสอบภายในแก่เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในให้มีความเช่ียวชาญดว้ย เพื่อเครือข่ายช่วยตรวจสอบ
ภายในจะสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปให้ค  าปรึกษา หรือเป็นพี่เล้ียงแก่หน่วยรับตรวจใกลเ้คียงได ้และ
รายงานผลการปฏิบติังานของหน่วยรับตรวจ ผูต้รวจสอบภายในควรใช้เป็นขอ้มูลในการประเมินความ
เส่ียงและวางแผนการตรวจสอบ  มีค่าเฉล่ีย เท่ากนั คือ 4.43   หน่วยรับตรวจควรได้รับรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในเชิงลึกท่ีรอบดา้น มีสาระส าคญั อีกทั้งควรระบุถึงความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติั
ท่ีไม่ถูกตอ้ง โดยอา้งกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย มีค่าเฉล่ีย 4.35   หน่วยตรวจสอบภายในควรจดัอบรมให้
ความรู้ในรูปแบบของการอภิปรายแลกเปล่ียนประสบการณ์ เพื่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วม และเรียนรู้วิธีการ
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานร่วมกันให้แก่เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในมากกว่าการบรรยาย มี
ค่าเฉล่ีย  4.32  ผูต้รวจสอบต้องแจ้งปฏิทินการเข้าตรวจสอบให้แก่สถานศึกษาทุกคร้ังก่อนการเข้า
ตรวจสอบ มีค่าเฉล่ีย 4.27   สถานศึกษาจะตอ้งได้รับการตรวจสอบจากเครือข่ายช่วยตรวจสอบภายใน
อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง และได้รับการติดตามผลการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบอย่างน้อยปีละหน่ึง
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คร้ัง มีค่าเฉล่ีย  4.22 ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งเป็นผูป้ฏิบติังานตรวจสอบด้วยตนเองในเร่ืองท่ีมีความ
ซบัซ้อน หรือเป็นงานท่ีอาจก่อใหเ้กิดการทุจริต แทนการใชเ้ครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในเขา้ตรวจสอบ 
มีค่าเฉล่ีย 4.08   

ผู ้ตอบแบบสอบถามช่วงอายุ   41 - 50  ปี   ให้ความคิดเห็นในการพัฒนา
กระบวนการตรวจสอบภายในท่ีนอกเหนือจากเกณฑ์การประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ   ให้ค่าเฉล่ียเรียงตามล าดบัจากมากไปน้อย ดงัน้ี หน่วยตรวจสอบภายในควรจดัอบรมให้
ความรู้ในรูปแบบของการอภิปรายแลกเปล่ียนประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และเรียนรู้
วิธีการแก้ไขปัญหาในการปฏิบติังานร่วมกันให้แก่เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในมากกว่าการ
บรรยาย มีค่าเฉล่ีย 4.69 การปฏิบติังานตรวจสอบภายในควรใชก้ารตรวจสอบแบบกลัยาณมิตร แทน
การตรวจสอบแบบจบัผิด  และหน่วยรับตรวจควรไดรั้บรายงานผลการตรวจสอบภายในเชิงลึกท่ี
รอบดา้น มีสาระส าคญั อีกทั้งควรระบุถึงความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัท่ีไม่ถูกตอ้ง โดยอา้ง
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งด้วย มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 4.63   การใช้เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายใน ควร
จดัท าในลกัษณะ “เพื่อนช่วยเพื่อน” มากกวา่การเขา้ตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกิดการระแวงไม่อยากให้
เขา้ตรวจสอบ มีค่าเฉล่ีย  4.56 รายงานผลการปฏิบติังานของหน่วยรับตรวจ ผูต้รวจสอบภายในควร
ใช้เป็นขอ้มูลในการประเมินความเส่ียงและวางแผนการตรวจสอบ  มีค่าเฉล่ีย  4.50  ผูต้รวจสอบ
ภายในจะตอ้งเป็นผูป้ฏิบติังานตรวจสอบดว้ยตนเองในเร่ืองท่ีมีความซับซ้อน หรือเป็นงานท่ีอาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต แทนการใชเ้ครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในเขา้ตรวจสอบ มีค่าเฉล่ีย 4.38  หน่วย
ตรวจสอบภายในจะตอ้งแจง้แนวทางการตรวจสอบให้แก่กลุ่มงานและสถานศึกษาทราบทุกคร้ัง
ก่อนการเขา้ตรวจสอบ   นอกจากผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งมีความเช่ียวชาญในการตรวจสอบแลว้ 
ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ดา้นการตรวจสอบภายในแก่เครือข่ายช่วยตรวจสอบ
ภายในให้มีความเช่ียวชาญดว้ย เพื่อเครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในจะสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไป
ให้ค  าปรึกษา หรือเป็นพี่เล้ียงแก่หน่วยรับตรวจใกล้เคียงได้ และก่อนการเข้ารับการตรวจสอบ
ภายใน หน่วยรับตรวจควรมีการประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองก่อน เพื่อเปรียบเทียบกบัผล
การตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน  มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 4.31  สถานศึกษาจะตอ้งได้รับการ
ตรวจสอบจากเครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง และได้รับการติดตามผลการ
ตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง มีค่าเฉล่ีย 4.25   ผูต้รวจสอบตอ้งแจง้ปฏิทิน
การเขา้ตรวจสอบใหแ้ก่สถานศึกษาทุกคร้ังก่อนการเขา้ตรวจสอบ และหน่วยรับตรวจควรไดรั้บการ
แจง้ล่วงหน้าก่อนการเขา้ตรวจสอบอย่างน้อย   1 สัปดาห์ พร้อมรายละเอียดของเอกสารท่ีจะตอ้ง
จดัเตรียมในการตรวจสอบ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ 4.13  หน่วยรับตรวจควรมีการประเมินความพึง
พอใจในการปฏิบติังานของหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในใชเ้ป็นแนวทาง
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ในการปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานและสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัหน่วยรับตรวจ มีค่าเฉล่ีย  4.06   
และเม่ือมีการตรวจสอบจากเครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในแลว้ ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งติดตาม
ผลการตรวจสอบซ ้ าอีกคร้ังหน่ึงมีค่าเฉล่ีย 4.00  ตามล าดบั   

ผู ้ตอบแบบสอบถามช่วงมากกว่า  50  ปี   ให้ความคิดเห็นในการพัฒนา
กระบวนการตรวจสอบภายในท่ีนอกเหนือจากเกณฑ์การประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ   ให้ค่าเฉล่ียเรียงตามล าดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งเป็นผูป้ฏิบติังาน
ตรวจสอบดว้ยตนเองในเร่ืองท่ีมีความซับซ้อน หรือเป็นงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต แทนการใช้
เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในเขา้ตรวจสอบ มีค่าเฉล่ีย  4.95  นอกจากผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งมี
ความเช่ียวชาญในการตรวจสอบแล้ว ผูต้รวจสอบภายในจะต้องเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ด้านการ
ตรวจสอบภายในแก่เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในให้มีความเช่ียวชาญด้วย เพื่อเครือข่ายช่วย
ตรวจสอบภายในจะสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปให้ค  าปรึกษา หรือเป็นพี่เล้ียงแก่หน่วยรับตรวจ
ใกลเ้คียงได ้มีค่าเฉล่ีย 4.91  การใชเ้ครือข่ายช่วยตรวจสอบภายใน ควรจดัท าในลกัษณะ “เพื่อนช่วย
เพื่อน” มากกวา่การเขา้ตรวจสอบเพื่อไม่ใหเ้กิดการระแวงไม่อยากใหเ้ขา้ตรวจสอบ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 
คือ   4.73    การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในควรใช้การตรวจสอบแบบกัลยาณมิตร แทนการ
ตรวจสอบแบบจบัผิด  และหน่วยรับตรวจควรไดรั้บรายงานผลการตรวจสอบภายในเชิงลึกท่ีรอบ
ด้าน มีสาระส าคญั อีกทั้งควรระบุถึงความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัท่ีไม่ถูกต้อง โดยอ้าง
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องด้วย มีค่าเฉล่ียเท่ากัน คือ  4.59  หน่วยตรวจสอบภายในจะต้องแจ้งแนว
ทางการตรวจสอบให้แก่กลุ่มงานและสถานศึกษาทราบทุกคร้ังก่อนการเขา้ตรวจสอบ  รายงานผล
การปฏิบติังานของหน่วยรับตรวจ ผูต้รวจสอบภายในควรใช้เป็นขอ้มูลในการประเมินความเส่ียง
และวางแผนการตรวจสอบ  และผูต้รวจสอบตอ้งแจง้ปฏิทินการเขา้ตรวจสอบให้แก่สถานศึกษาทุก
คร้ังก่อนการเขา้ตรวจสอบ มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ  4.45   หน่วยรับตรวจควรไดรั้บการแจง้ล่วงหน้า
ก่อนการเขา้ตรวจสอบอยา่งนอ้ย   1 สัปดาห์ พร้อมรายละเอียดของเอกสารท่ีจะตอ้งจดัเตรียมในการ
ตรวจสอบ มีค่าเฉล่ีย  4.32  หน่วยตรวจสอบภายในควรจดัอบรมให้ความรู้ในรูปแบบของการ
อภิปรายแลกเปล่ียนประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และเรียนรู้วิธีการแกไ้ขปัญหาในการ
ปฏิบติังานร่วมกนัให้แก่เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในมากกวา่การบรรยาย และหน่วยรับตรวจควร
มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบติังานของหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อให้หน่วยตรวจสอบ
ภายในใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานและสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัหน่วยรับ
ตรวจ มีค่าเฉล่ียเท่ากัน คือ 4.27  ก่อนการเขา้รับการตรวจสอบภายใน หน่วยรับตรวจควรมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองก่อน เพื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจสอบจากหน่วย
ตรวจสอบภายใน  มีค่าเฉล่ีย 4.18  เม่ือมีการตรวจสอบจากเครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในแล้ว                     
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ผูต้รวจสอบภายในจะต้องติดตามผลการตรวจสอบซ ้ าอีกคร้ังหน่ึง มีค่าเฉล่ีย 3.73 สถานศึกษา
จะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบจากเครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง และไดรั้บการ
ติดตามผลการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง มีค่าเฉล่ีย   3.68 
 
ตารางที ่ 4.47  แสดงค่าเฉล่ีย  ของระดบัความคิดเห็นในการพฒันากระบวนการตรวจสอบภายใน 
                        ตามประเด็นมาตรฐานดา้นคุณสมบติั จ าแนกตามต าแหน่งงานปัจจุบนั 

ประเดน็ตามมาตรฐานด้านคุณสมบัต ิ

ต าแหน่งปัจจุบนั 
ผูอ้  านวยการ 

 
n = 45 

รักษาการ
ผูอ้  านวยการ 

n = 34 

อ่ืนๆ 
 

n = 7 

รวม 
 

n = 86 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

1. กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
   1.1 กฎบตัรการตรวจสอบภายใน ควรแจง้ผ่าน
เวบ็ไซตข์องส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แทน
การส่งเป็นเอกสารใหห้น่วยรับตรวจ 

 
4.00 

(เห็นดว้ยมาก) 

 
4.21 

(เห็นดว้ยมาก) 

 
4.00 

(เห็นดว้ยมาก) 

 
4.08 

(เห็นดว้ยมาก) 

   1.2 ค านิยามของการตรวจสอบภายในควรเพ่ิม                   
“ผูต้รวจสอบภายในตอ้งเป็นผูป้ระเมินผลทางการ
บริหารและวัดประสิทธิภาพประสิทธิผล และ
ผลสมัฤทธ์ิของการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ”  

4.29 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.26 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.00 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.26 
(เห็นดว้ยมาก) 

1.3 ค านิยามของการตรวจสอบภายในควรเพ่ิม           
“หน่วยตรวจสอบภายในต้องสามารถเข้าถึง
เอกสาร ข้อมูล ท่ีจ าเป็นในการตรวจสอบของ
หน่วยรับตรวจได”้ 

4.27 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.50 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.43 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.37 
(เห็นดว้ยมาก) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

4.19 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.32 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.14 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.24 
(เห็นดว้ยมาก) 

2. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ
และเทีย่งธรรม 
หน่วยตรวจสอบภายในจะตอ้งมีความเป็นอิสระ
ในการตรวจสอบและรักษามาตรฐานการ
ตรวจสอบท่ีเสมอภาคกนั 

4.42 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.50 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 
 

4.00 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.42 
(เห็นดว้ยมาก) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

4.42 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.50 
(เห็นดว้ยมากที่สุด) 

4.00 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.42 
(เห็นดว้ยมาก) 
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ตารางที ่ 4.47  (ต่อ) 

ประเดน็ตามมาตรฐานด้านคุณสมบัต ิ

ต าแหน่งปัจจุบนั 
ผูอ้  านวยการ 

 
n = 45 

รักษาการ
ผูอ้  านวยการ 

n = 34 

อ่ืนๆ 
 

n = 7 

รวม 
 

n = 86 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

3. ความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน 
  3.1 ผู ้ตรวจสอบภายในจะต้องมีความรู้ความ
เช่ียวชาญในการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และต้องเป็น
ผูใ้ห้ค  าแนะน าในเร่ืองนโยบายการบริหารของ
ผูบ้ริหารของส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดว้ย 

 
4.44 

(เห็นดว้ยมาก) 

 
4.29 

(เห็นดว้ยมาก) 

 
4.14 

(เห็นดว้ยมาก) 

 
4.36 

(เห็นดว้ยมาก) 

3.2  หน่วยตรวจสอบภายในควรตรวจสอบให้
ครบทุกประเภทของการตรวจสอบ เพื่อลด
ขอ้ผิดพลาดและป้องกันการทุกจริตของหน่วย
รับตรวจ 

4.53 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.21 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.00 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.36 
(เห็นดว้ยมาก) 

3.3 ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งเป็นผูท่ี้ศึกษากฎหมาย 
กฎระเบี ยบ ในการปฏิบั ติ งานเพ่ื อช่วยเหลือ
ผูป้ฏิบติังานใหป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4.49 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.71 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.14 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.55 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

3.4 การให้ค  าแนะน าปรึกษา ควรใช้ภาษาพูด 
เขียน และส่ือความหมายใหช้ดัเจน เขา้ใจง่าย 

4.56 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.59 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.57 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.57 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

3.5 ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งเป็นแจง้จุดเส่ียงและ
เป็นผูห้าแนวทางการควบคุมความเส่ียงร่วมกับ
หน่วยรับตรวจ 

4.42 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.56 
(เห็นดว้ยมากท่ีสุด) 

4.29 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.47 
(เห็นดว้ยมาก) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

4.49 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.47 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.23 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.46 
(เห็นดว้ยมาก) 

4. ความระมัดระวังรอบคอบในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน 
4.1 ควรมีการประชุมปิดการตรวจเพื่อแจง้เร่ืองท่ี
ตรวจพบและขอ้เสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจทุก
คร้ังก่อนออกรายงานผลการตรวจสอบ 

 
 

4.42 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.50 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

 
 

4.29 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.44 
(เห็นดว้ยมาก) 
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ตารางที ่ 4.47  (ต่อ) 

ประเดน็ตามมาตรฐานด้านคุณสมบัต ิ

ต าแหน่งปัจจุบนั 
ผูอ้  านวยการ 

 
n = 45 

รักษาการ
ผูอ้  านวยการ 

n = 34 

อ่ืนๆ 
 

n = 7 

รวม 
 

n = 86 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

4.2 หน่วยรับตรวจตอ้งลงลายมือช่ือในกระดาษ
ท าการของผูต้รวจสอบภายในทุกคร้ังเพ่ือยืนยนั
ความถูกตอ้ง และความเช่ือถือไดข้องขอ้มูล 

4.51 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.38 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.00 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.42 
(เห็นดว้ยมาก) 

5. การพัฒนาความรู้ในวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายในอย่างต่อเนื่อง 
5.1 คุณสมบัติหน่ึงของผูต้รวจสอบภายในคือ 
จะต้องมีความรอบรู้ในเร่ืองระบบสารสนเทศ 
เทคโนโลย ีเพื่อน ามาใชใ้นการปฏิบติังาน 

 
 

4.44 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.41 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.57 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

 
 

4.44 
(เห็นดว้ยมาก) 

   5.2 ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งพฒันาความรู้ใน
ด้านภาษาต่างประเทศเพ่ือให้ทันต่อการเปิด
ประชาคมอาเซียน  

4.09 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.18 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.57 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.16 
(เห็นดว้ยมาก) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

4.27 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.30 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.57 
(เห็นดว้ยมากที่สุด) 

4.30 
(เห็นดว้ยมาก) 

6. การประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน 
   นอกจากห น่ วยตรวจสอบภายใน  มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแลว้ตอ้ง
ไดรั้บการประเมินผลการปฏิบติังานจากภายนอก
หน่วยงานหรือนอกองคก์ร 

 
4.31 

(เห็นดว้ยมาก) 

 

 
4.38 

(เห็นดว้ยมาก) 

 

 
4.29 

(เห็นดว้ยมาก) 

 
4.34 

(เห็นดว้ยมาก) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

4.31 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.38 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.29 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.34 
(เห็นดว้ยมาก) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

4.36 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.40 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.23 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.37 
(เห็นดว้ยมาก) 
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จากตารางท่ี   4.47  ท่ีแสดงค่าเฉ ล่ียของระดับความคิดเห็นในการพัฒนา
กระบวนการตรวจสอบภายใน  ตามประเด็นมาตรฐานดา้นคุณสมบติั จ  าแนกตามต าแหน่งปัจจุบนั 
พบว่ามีค่าเฉล่ียในภาพรวม เห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ีย 4.37  โดยผูต้อบแบบสอบถามให้ค่าเฉล่ียเรียง
ตามล าดบัจากมากไปหาน้อย  ดงัน้ี  ต าแหน่งรักษาการณ์ผูอ้  านวยการสถานศึกษา  มีค่าเฉล่ีย 4.40  
ต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษา มีค่าเฉล่ีย 4.36  และต าแหน่งอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ีย 4.23  ตามล าดบั 

 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษา  ให้ความเห็นในการ

พัฒนากระบวนการตรวจสอบภายใน   ตามประเด็นมาตรฐานด้านคุณสมบัติ ให้ค่าเฉล่ียเรียง
ตามล าดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี  ความเช่ียวชาญในการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน มีค่าเฉล่ีย 4.49  
ความระมัดระวงัรอบคอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  มีค่าเฉล่ีย 4.47  การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในท่ีเป็นอิสระและเท่ียงธรรม มีค่าเฉล่ีย 4.42  การประเมินการปฏิบติังานตรวจสอบ
ภายใน มีค่าเฉล่ีย 4.31 การพฒันาความรู้ในวิชาชีพการตรวจสอบภายในอย่างต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ีย 
4.27 และกฎบตัรการตรวจสอบภายใน  มีค่าเฉล่ีย 4.19  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีด ารงต าแหน่งรักษาการณ์ผูอ้  านวยการสถานศึกษา  ให้
ความเห็นในการพฒันากระบวนการตรวจสอบภายใน   ตามประเด็นมาตรฐานด้านคุณสมบติั ให้
ค่าเฉล่ียเรียงตามล าดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี  การปฏิบติังานตรวจสอบภายในท่ีเป็นอิสระและเท่ียง
ธรรม มีค่าเฉล่ีย 4.50  ความเช่ียวชาญในการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน มีค่าเฉล่ีย 4.47  ความ
ระมัดระวงัรอบคอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  มีค่าเฉล่ีย  4.44  การประเมินการ
ปฏิบติังานตรวจสอบภายใน มีค่าเฉล่ีย  4.38 กฎบตัรการตรวจสอบภายใน  มีค่าเฉล่ีย 4.32  และการ
พฒันาความรู้ในวชิาชีพการตรวจสอบภายในอยา่งต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ีย 4.30 ตามล าดบั 

 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีด ารงต าแหน่งอ่ืนๆ  ให้ความเห็นในการพฒันากระบวนการ
ตรวจสอบภายใน  ตามประเด็นมาตรฐานดา้นคุณสมบติั ให้ค่าเฉล่ียเรียงตามล าดบัจากมากไปนอ้ย 
ดงัน้ี การพฒันาความรู้ในวิชาชีพการตรวจสอบภายในอย่างต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ีย  4.57  การประเมิน
การปฏิบติังานตรวจสอบภายใน มีค่าเฉล่ีย  4.29  ความเช่ียวชาญในการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน 
มีค่าเฉล่ีย 4.23  ความระมดัระวงัรอบคอบในการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน  มีค่าเฉล่ีย  4.15  กฎ
บตัรการตรวจสอบภายใน  มีค่าเฉล่ีย  4.14   การปฏิบติังานตรวจสอบภายในท่ีเป็นอิสระและเท่ียง
ธรรม มีค่าเฉล่ีย 4.00 ตามล าดบั 
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ตารางที ่ 4.48  แสดงค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นในการพฒันากระบวนการตรวจสอบภายใน 
                        ตามประเด็นมาตรฐานดา้นการปฏิบติังานจ าแนกตามต าแหน่งงานปัจจุบนั 

ประเดน็ตามมาตรฐานด้านการปฏิบัตงิาน 

ต าแหน่งปัจจุบนั 
ผูอ้  านวยการ 

 
n = 45 

รักษาการ
ผูอ้  านวยการ 

n = 34 

อ่ืนๆ 
 

n = 7 

รวม 
 

n = 86 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

1. การวางแผนการตรวจสอบ การเสนอ และ
อนุมตัแิผนการตรวจสอบ 
   1.1 หน่วยรับตรวจ และผูบ้ริหารควรมีการวาง
แผนการตรวจสอบภายในร่วมกัน เพ่ือให้เกิด
ความเขา้ใจและการยอมรับผลการตรวจสอบ 

 
 

4.47 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.38 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.29 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.42 
(เห็นดว้ยมาก) 

   1.2 แผนการป ฏิบั ติงานตรวจสอบจะต้อง
ครอบคลุมถึงการตรวจสอบดา้นการบริหารและ
ผลการด าเนินงาน 

4.40 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.41 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.57 
(เห็นดว้ยมากท่ีสุด) 

4.42 
(เห็นดว้ยมาก) 

  1.3 หน่วยตรวจสอบภายในจะต้องแจ้งแนว
ทางการตรวจสอบให้แก่หน่วยรับตรวจทราบทุก
คร้ังก่อนการเขา้ตรวจสอบ 

4.53 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.59 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.00 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.51 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

   1.4 หน่วยรับตรวจควรไดรั้บการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามขอ้เสนอแนะจากการตรวจสอบ
ภายใน   

4.29 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.29 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.71 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.33 
(เห็นดว้ยมาก) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

4.39 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.36 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.52 
(เห็นดว้ยมากท่ีสุด) 

4.42 
(เห็นดว้ยมาก) 

2. การประเมินความ เส่ียงเพื่ อวางแผนการ
ตรวจสอบ 
   2.1 หน่วยรับตรวจควรมีการประเมินความเส่ียง
ภายในหน่วยงานเพ่ือรองรับการตรวจสอบภายใน  

 
4.40 

(เห็นดว้ยมาก) 

 
4.38 

(เห็นดว้ยมาก) 

 
4.43 

(เห็นดว้ยมาก) 

 
4.40 

(เห็นดว้ยมาก) 

   2.2 รายงานผลการตรวจสอบซ่ึงประกอบด้วย 
ผลการป ฏิบั ติ งาน  ม าตรการควบ คุม  และ
ขอ้เสนอแนะท่ีจะท าให้การปฏิบติังานของหน่วย
รับตรวจมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 
 

4.38 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.29 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.43 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.35 
(เห็นดว้ยมาก) 
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ตารางที ่ 4.48  (ต่อ) 

ประเดน็ตามมาตรฐานด้านการปฏิบัตงิาน 

ต าแหน่งปัจจุบนั 
ผูอ้  านวยการ 

 
n = 45 

รักษาการ
ผูอ้  านวยการ 

n = 34 

อ่ืนๆ 
 

n = 7 

รวม 
 

n = 86 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

   2.3 หน่วยรับตรวจควรน าผลจากการตรวจสอบ
ภายในไปสร้างมาตรการในการควบคุมภายใน
เพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนใหม่ 

4.20 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.24 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.57 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.24 
(เห็นดว้ยมาก) 

   2.4 หน่วยรับตรวจควรมีส่วนร่วมในการก าหนด
ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้ 

4.47 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.29 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.29 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.38 
(เห็นดว้ยมาก) 

  2.5 ผู ้ตรวจสอบภายในควรใช้รายงานผลการ
ปฏิบติังานของหน่วยรับตรวจ เป็นขอ้มูลในการ
ประเมินความเส่ียงและวางแผนการตรวจสอบ 

4.33 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.62 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.57 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.47 
(เห็นดว้ยมาก) 

ค่าเฉล่ีย 

(แปลผล) 
4.36 

(เห็นดว้ยมาก) 
4.30 

(เห็นดว้ยมาก) 
4.43 

(เห็นดว้ยมาก) 
4.37 

(เห็นดว้ยมาก) 

3 . งบประม าณ และอัต ราก าลั งของห น่ วย
ตรวจสอบภายใน 
   3.1 หน่วยตรวจสอบภายในควรแต่งตั้งคณะท างาน
เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในท่ีมีตัวแทนกลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ กลุ่มนโยบายและ
แผน  และศึกษานิเทศก์ร่วมเป็นคณะท างานอยู่ดว้ย
ทุกเครือข่าย  

 
 

4.09 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.21 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

3.86 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.12 
(เห็นดว้ยมาก) 

   3.2 หน่วยตรวจสอบภายในควรจัดท าคู่มือให้
สถานศึกษารายงานผลการปฏิบติังานให้แก่หน่วย
ตรวจสอบภายในทราบทุกภาคการศึกษา 

4.44 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.15 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.00 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.29 
(เห็นดว้ยมาก) 

3.3 หน่วยตรวจสอบภายในควรมีการจัดการจัด
ฝึกอบรมแนวทางการตรวจสอบให้แก่ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.29 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.65 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.86 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.48 
(เห็นดว้ยมาก) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

 
 

4.27 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.34 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.24 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.30 
(เห็นดว้ยมาก) 
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ตารางที ่ 4.48  (ต่อ) 

ประเดน็ตามมาตรฐานด้านการปฏิบัตงิาน 

ต าแหน่งปัจจุบนั 
ผูอ้  านวยการ 

 
n = 45 

รักษาการ
ผูอ้  านวยการ 

n = 34 

อ่ืนๆ 
 

n = 7 

รวม 
 

n = 86 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

4. นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน การ
ประสานงาน 
   4.1 แผนการตรวจสอบภายใน ควรมีการก าหนด
ช่วงเวลาการตรวจสอบให้เหมาะสมกบัหน่วยรับ
ตรวจ 

 
 

4.38 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.44 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.57 
(เห็นดว้ยมากที่สุด) 

 
 

4.42 
(เห็นดว้ยมาก) 

  4.2 หน่วยตรวจสอบภายในควรมีการตรวจสอบ
ภาคสนามร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน 

4.33 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.47 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.57 
(เห็นดว้ยมากที่สุด) 

4.41 
(เห็นดว้ยมาก) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

4.36 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.46 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.29 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.41 
(เห็นดว้ยมาก) 

5. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนของ
หน่วยตรวจสอบภายใน 
  5.1 หน่วยตรวจสอบภายในควรแจ้งผลการ
ตรวจสอบ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรใหแ้ก่หน่วยรับตรวจทราบทุกคร้ัง 

 
 

4.42 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.41 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.29 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.41 
(เห็นดว้ยมาก) 

   5.2 รูปแบบของรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ควรเป็นขอ้ความท่ีเขา้ใจง่าย ชัดเจน รัดกุม และ
น าไปปฏิบติัได ้ 

4.49 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.47 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.29 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.47 
(เห็นดว้ยมาก) 

   5.3 ควรมีการน าระบบ Intranet เข้ามาในการ
รายงานผลการตรวจสอบและประชาสัมพันธ์
เก่ียวกบักฎระเบียบ กฎหมาย ค าสัง่ต่างๆ  

4.42 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.56 
(เห็นดว้ยมากที่สุด) 

4.14 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.45 
(เห็นดว้ยมาก) 

5.4 รายงานผลการตรวจสอบภายในควรมีผลการ
ป ร ะ เมิ น ผ ล ค ว าม คุ้ ม ค่ า   ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ 
ประสิทธิผล และผลลพัธ์ จากการปฏิบติังานของ
หน่วยรับตรวจ 

4.51 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.41 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.43 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.47 
(เห็นดว้ยมาก) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

 

4.46 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.46 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.29 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.45 
(เห็นดว้ยมาก) 
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ตารางที ่ 4.48  (ต่อ) 

ประเดน็ตามมาตรฐานด้านการปฏิบัตงิาน 

ต าแหน่งปัจจุบนั 
ผูอ้  านวยการ 

 
n = 45 

รักษาการ
ผูอ้  านวยการ 

n = 34 

อ่ืนๆ 
 

n = 7 

รวม 
 

n = 86 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

6. กจิกรรมการตรวจสอบภายใน 
   6.1 การตรวจสอบภายในถือเป็นการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเพื่อเป็นการ
ตรวจสอบกลั่นกรองการปฏิบัติงานภายในให้
ถูกต้องก่อนการถูกตรวจสอบจากหน่วยงาน
ภายนอก 

 
4.58 

(เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด) 

 
4.47 

(เห็นดว้ยมาก) 

 
4.00 

(เห็นดว้ยมาก) 

 
4.49 

(เห็นดว้ยมาก) 

   6.2 การวางแผนการควบคุมภายในจะตอ้งมีการ
ประเมินความเส่ียงและน าผลการตรวจสอบคร้ัง
ก่อนมาใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการควบคุม
ภายใน 

4.49 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.47 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.29 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.47 
(เห็นดว้ยมาก) 

   6.3 ควรน าผลการตรวจสอบภายในไปสร้าง
มาตรการเพื่อควบคุมภายในคร้ังต่อไปให้รัดกุม
มากยิง่ข้ึน 

4.40 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.44 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.57 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.43 
(เห็นดว้ยมาก) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

4.49 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.46 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.29 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.46 
(เห็นดว้ยมาก) 

7. การวางแผนการปฏิบัตงิานตรวจสอบ 
   7.1 การวางแผนการปฏิบั ติงานตรวจสอบ
จะตอ้งวางแผนและก าหนดขอบเขตใหค้รอบคลุม
ถึงการตรวจสอบด้านบริหาร และด้านผลการ
ด าเนินงาน 

 
4.56 

(เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด) 

 
4.50 

(เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด) 

 
4.14 

(เห็นดว้ยมาก) 

 
4.50 

(เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด) 

   7.2 หน่วยตรวจสอบภายในจะตอ้งส่งแผนการ
ปฏิบัติงานประจ าปีและปฏิทินก าหนดการเข้า
ตรวจใหห้น่วยรับตรวจทราบอยา่งทัว่ถึง 

4.42 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.41 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.71 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.44 
(เห็นดว้ยมาก) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

4.49 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.46 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.43 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.47 
(เห็นดว้ยมาก) 
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ตารางที ่ 4.48  (ต่อ) 

ประเดน็ตามมาตรฐานด้านการปฏิบัตงิาน 

ต าแหน่งปัจจุบนั 
ผูอ้  านวยการ 

 
n = 45 

รักษาการ
ผูอ้  านวยการ 

n = 34 

อ่ืนๆ 
 

n = 7 

รวม 
 

n = 86 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

8. การปฏิบัตงิานตรวจสอบภาคสนาม 
   8.1 หน่วยตรวจสอบภายใน จะตอ้งเขา้ตรวจสอบตรง
ตามปฏิ ทินก าหนดการตรวจสอบท่ี ส่ งให้ แก่
สถานศึกษาทุกคร้ัง 

 
4.40 

(เห็นดว้ยมาก) 

 
4.26 

(เห็นดว้ยมาก) 

 
4.14 

(เห็นดว้ยมาก) 

 
4.33 

(เห็นดว้ยมาก) 

   8.2 หน่วยตรวจสอบภายในควรแจง้ขอบข่ายงาน
ตรวจสอบใหแ้ก่หน่วยรับตรวจก่อนการเขา้ตรวจสอบเพ่ือ
เตรียมความพร้อมส าหรับขอ้มูลท่ีผูต้รวจสอบตอ้งการ 

4.36 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.44 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.00 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.36 
(เห็นดว้ยมาก) 

   8.3 ทั้ งก่อนและหลังการตรวจสอบภาคสนาม
จะตอ้งมีการประชุมปิดการตรวจท่ีมีผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ร่วมดว้ยทุกคร้ัง 

4.44 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.44 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.14 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.42 
(เห็นดว้ยมาก) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

4.40 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.38 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.09 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.37 
(เห็นดว้ยมาก) 

9. รายงานผลการปฏิบัตงิานตรวจสอบ 
   9.1 หน่วยตรวจสอบภายในควรส่งส าเนารายงานสร
ผลการปฏิบติังานตรวจสอบประจ าปีให้แก่หน่วยรับ
ตรวจทราบ 

 
4.42 

(เห็นดว้ยมาก) 

 
4.47 

(เห็นดว้ยมาก) 

 
4.57 

(เห็นดว้ยมากท่ีสุด) 

 
4.45 

(เห็นดว้ยมาก) 

   9.2 ควรให้เจา้หน้าท่ีตรวจสอบภายในเขา้ประชุม
กับผูบ้ริหารทุกคร้ังเพ่ือน าเสนอผลการตรวจสอบ 
และร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

4.40 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.53 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.57 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.47 
(เห็นดว้ยมาก) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

4.41 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.50 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.57 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.46 
(เห็นดว้ยมาก) 

10. การตดิตามผลการตรวจสอบ 
หน่วยตรวจสอบภายในจะตอ้งมีการตรวจติดตาม
ผลการตรวจสอบอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

 
4.51 

(เห็นดว้ยมากที่สุด) 

 
4.53 

(เห็นดว้ยมากที่สุด) 

 
4.29 

(เห็นดว้ยมาก) 

 
4.50 

(เห็นดว้ยมากที่สุด) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

4.51 
(เห็นดว้ยมากที่สุด) 

4.53 
(เห็นดว้ยมากที่สุด) 

4.29 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.50 
(เห็นดว้ยมากที่สุด) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

4.41 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.50 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.57 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.46 
(เห็นดว้ยมาก) 
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จากตารางท่ี   4.48  ท่ีแสดงค่าเฉ ล่ียของระดับความคิดเห็นในการพัฒนา
กระบวนการตรวจสอบภายใน   ตามประเด็นมาตรฐานด้านการปฏิบติังาน จ าแนกตามต าแหน่ง
ปัจจุบัน พบว่ามีค่าเฉล่ียในภาพรวม เห็นด้วยมาก มีค่าเฉล่ีย 4.42 โดยผูต้อบแบบสอบถามให้
ค่าเฉล่ียเรียงตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย  ดงัน้ี  ต าแหน่งอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ีย 4.57  ต าแหน่งรักษาการณ์
ผูอ้  านวยการสถานศึกษา  มีค่าเฉล่ีย 4.50  และต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษา  มีค่าเฉล่ีย  4.41  
ตามล าดบั 

 
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษา  ให้ความเห็นในการ
พฒันากระบวนการตรวจสอบภายใน   ตามประเด็นมาตรฐานดา้นการปฏิบติังาน ให้ค่าเฉล่ียเรียง
ตามล าดับจากมากไปน้อย ดังน้ี   การติดตามผลการตรวจสอบ มีค่าเฉล่ีย 4.51  กิจกรรมการ
ตรวจสอบภายใน และการวางแผนการปฏิบติังานตรวจสอบ  มีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ 4.49 รายงาน
สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนของหน่วยตรวจสอบภายใน มีค่าเฉล่ีย 4.46  การวางแผนการ
ตรวจสอบ การเสนอ และอนุมติัแผนการตรวจสอบ มีค่าเฉล่ีย 4.42  รายงานผลการปฏิบติังาน
ตรวจสอบ มีค่าเฉล่ีย  4.41  การปฏิบติังานตรวจสอบภาคสนาม มีค่าเฉล่ีย  4.40  ประเมินความเส่ียง
เพื่อวางแผนการตรวจสอบ และนโยบายและแนวทางการปฏิบติังาน การประสานงาน มีค่าเฉล่ีย
เท่ากัน คือ 4.36    และงบประมาณและอตัราก าลังของหน่วยตรวจสอบภายใน มีค่าเฉล่ีย 4.27   
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีด ารงต าแหน่งรักษาการณ์ผูอ้  านวยการสถานศึกษา  ให้
ความเห็นในการพฒันากระบวนการตรวจสอบภายใน  ตามประเด็นมาตรฐานดา้นการปฏิบติังาน 
ให้ค่าเฉล่ียเรียงตามล าดับจากมากไปน้อย ดังน้ี  การติดตามผลการตรวจสอบ มีค่าเฉล่ีย 4.53  
รายงานผลการปฏิบติังานตรวจสอบ มีค่าเฉล่ีย 4.50  นโยบายและแนวทางการปฏิบติังาน การ
ประสานงาน รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนของหน่วยตรวจสอบภายใน  กิจกรรมการ
ตรวจสอบภายใน มีค่าเฉล่ีย  และการวางแผนการปฏิบติังานตรวจสอบ  มีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ 4.46 
การปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม มีค่าเฉล่ีย 4.38  งบประมาณและอัตราก าลังของหน่วย
ตรวจสอบภายใน มีค่าเฉล่ีย 4.34  และการประเมินความเส่ียงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ มีค่าเฉล่ีย 
4.30 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีด ารงต าแหน่งอ่ืนๆ  ให้ความเห็นในการพฒันากระบวนการ
ตรวจสอบภายใน  ตามประเด็นมาตรฐานดา้นการปฏิบติังาน ให้ค่าเฉล่ียเรียงตามล าดบัจากมากไป
น้อย ดังน้ี  รายงานผลการปฏิบติังานตรวจสอบและ   นโยบายและแนวทางการปฏิบติังาน การ
ประสานงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ 4.57  การวางแผนการตรวจสอบ การเสนอ และอนุมติัแผนการ
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ตรวจสอบ มีค่าเฉล่ีย 4.52  การประเมินความเส่ียงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ  และการวางแผนการ
ปฏิบติังานตรวจสอบ  มีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ 4.43  รายงานสรุปผลการปฏิบติังานตามแผนของหน่วย
ตรวจสอบภายใน   กิจกรรมการตรวจสอบภายใน มีค่าเฉล่ีย และการติดตามผลการตรวจสอบ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ 4.29  งบประมาณและอตัราก าลงัของหน่วยตรวจสอบภายใน มีค่าเฉล่ีย  4.24  
และการปฏิบติังานตรวจสอบภาคสนาม มีค่าเฉล่ีย 4.09 ตามล าดบั  

 
ตารางที ่ 4.49  แสดงค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นในการพฒันากระบวนการตรวจสอบภายใน 
                        เพิ่มเติมจากเกณฑก์ารประกนัคุณภาพภายในภาครัฐ จ าแนกตามต าแหน่งงาน                         
                        ปัจจุบนั 

ประเดน็เพิม่เตมิ 

ต าแหน่งปัจจุบนั 
ผูอ้  านวยการ 

 
n = 45 

รักษาการ
ผูอ้  านวยการ 

n = 34 

อ่ืนๆ 
 

n = 7 

รวม 
 

n = 86 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

1. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในควรใช้การ
ตรวจสอบแบบกลัยาณมิตร แทนการตรวจสอบ
แบบจบัผิด 

4.58 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.62 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.43 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.58 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

2. การใช้เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายใน ควร
จดัท าในลกัษณะ “เพ่ือนช่วยเพ่ือน”  

4.58 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.56 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.57 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.57 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

3. ผู ้ตรวจสอบภายในจะต้องเป็นผู ้ถ่ายทอด
ความรู้ดา้นการตรวจสอบภายในแก่เครือข่ายช่วย
ตรวจสอบภายในให้มีความเช่ียวชาญในการ
ตรวจสอบ 

4.49 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.53 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.29 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.49 
(เห็นดว้ยมาก) 

4. ผูต้รวจสอบภายในจะต้องเป็นผูป้ฏิบัติงาน
ตรวจสอบดว้ยตนเองในเร่ืองท่ีมีความซับซ้อน 
หรือเป็นงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต แทนการ
ใชเ้ครือข่ายช่วยตรวจสอบภายใน  

4.33 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.47 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.29 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.38 
(เห็นดว้ยมาก) 

5. หน่วยตรวจสอบภายในควรจัดอบรมให้
ความรู้ในรูปแบบของการอภิปรายแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ ให้แก่เครือข่ายช่วยตรวจสอบ
ภายในแทนการบรรยาย 

4.62 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.29 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.00 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.44 
(เห็นดว้ยมาก) 
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ตารางที ่ 4.49  (ต่อ) 

ประเดน็เพิม่เตมิ 

ต าแหน่งปัจจุบนั 
ผูอ้  านวยการ 

 
n = 45 

รักษาการ
ผูอ้  านวยการ 

n = 34 

อ่ืนๆ 
 

n = 7 

รวม 
 

n = 86 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

6. หน่วยรับตรวจควรมีการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของตนเอง เพ่ือเปรียบเทียบกบัผลการ
ตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน 

4.42 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.38 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.29 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.40 
(เห็นดว้ยมาก) 

7. หน่วยตรวจสอบภายในควรไดรั้บการประเมิน
ความพึงพอใจจากหน่วยรับตรวจเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงการปฏิบติังานและสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีกบัหน่วยรับตรวจ 

4.44 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.24 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.29 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.35 
(เห็นดว้ยมาก) 

8. ผู ้ตรวจสอบภายใน ควรติดตามผลการ
ตรวจสอบซ ้ าห ลังจากการตรวจสอบจาก
เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายใน 

4.22 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.09 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.43 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.19 
(เห็นดว้ยมาก) 

9. สถานศึกษาจะตอ้งได้รับการตรวจสอบจาก
เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 2 
คร้ัง และไดรั้บการติดตามผลการตรวจสอบจาก
หน่วยตรวจสอบอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

4.00 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.15 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.57 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.10 
(เห็นดว้ยมาก) 

10. ผูต้รวจสอบตอ้งแจง้ปฏิทินการเขา้ตรวจสอบ
ใหแ้ก่สถานศึกษาทุกคร้ังก่อนการเขา้ตรวจสอบ 

4.22 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.38 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.29 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.29 
(เห็นดว้ยมาก) 

11. หน่วยรับตรวจควรได้รับการแจ้งล่วงหน้า
ก่อนการเขา้ตรวจสอบอยา่งนอ้ย  1 สปัดาห์  

4.16 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.56 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.71 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.36 
(เห็นดว้ยมาก) 

12. หน่วยรับตรวจควรได้รับรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในเชิงลึกรอบด้านและระบุข้อ
ปฏิบติัท่ีไม่ถูกตอ้ง 

4.47 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.41 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.43 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.44 
(เห็นดว้ยมาก) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

4.39 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.42 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.37 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.40 
(เห็นดว้ยมาก) 
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จากตารางท่ี   4.49  ท่ีแสดงค่าเฉ ล่ียของระดับความคิดเห็นในการพัฒนา
กระบวนการตรวจสอบภายในเพิ่มเติมจากเกณฑ์การประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
จ าแนกต าแหน่งงานปัจจุบนั พบวา่  มีค่าเฉล่ียในภาพรวม เห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ีย 4.40  โดยผูต้อบ
แบบสอบถามให้ค่าเฉล่ียเรียงตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย  ดงัน้ี  ต าแหน่งรักษาการณ์ผูอ้  านวยการ
สถานศึกษา มีค่าเฉล่ีย 4.42  ผูอ้  านวยการสถานศึกษา มีค่าเฉล่ีย 4.39 และต าแหน่งอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ีย  
4.37  ตามล าดบั 

 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษา  ให้ความคิดเห็นใน

การพฒันากระบวนการตรวจสอบภายในท่ีนอกเหนือจากเกณฑ์การประกนัคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ  ให้ค่าเฉล่ียเรียงตามล าดบัจากมากไปน้อย ดังน้ี  หน่วยตรวจสอบภายในควรจดั
อบรมให้ความรู้ในรูปแบบของการอภิปรายแลกเปล่ียนประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม 
และเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานร่วมกันให้แก่เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายใน
มากกว่าการบรรยาย มีค่าเฉล่ีย 4.62 การปฏิบติังานตรวจสอบภายในควรใช้การตรวจสอบแบบ
กลัยาณมิตร แทนการตรวจสอบแบบจบัผิด และการใชเ้ครือข่ายช่วยตรวจสอบภายใน ควรจดัท าใน
ลักษณะ“เพื่อนช่วยเพื่อน” มากกว่าการเข้าตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกิดการระแวงไม่อยากให้เข้า
ตรวจสอบ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ 4.58 หน่วยตรวจสอบภายในจะตอ้งแจง้แนวทางการตรวจสอบ
ให้แก่กลุ่มงานและสถานศึกษาทราบทุกคร้ังก่อนการเข้าตรวจสอบ มีค่าเฉล่ีย 4.53 นอกจากผู ้
ตรวจสอบภายในจะตอ้งมีความเช่ียวชาญในการตรวจสอบแล้ว ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งเป็นผู ้
ถ่ายทอดความรู้ดา้นการตรวจสอบภายในแก่เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในใหมี้ความเช่ียวชาญดว้ย 
เพื่อเครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในจะสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปให้ค  าปรึกษา หรือเป็นพี่เล้ียงแก่
หน่วยรับตรวจใกลเ้คียงได ้มีค่าเฉล่ีย 4.49 หน่วยรับตรวจควรไดรั้บรายงานผลการตรวจสอบภายใน
เชิงลึกท่ีรอบดา้น มีสาระส าคญั อีกทั้งควรระบุถึงความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัท่ีไม่ถูกตอ้ง 
โดยอา้งกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย  มีค่าเฉล่ีย 4.47  หน่วยรับตรวจควรมีการประเมินความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานของหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในใชเ้ป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานและสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัหน่วยรับตรวจ มีค่าเฉล่ีย 4.44  ก่อน
การเขา้รับการตรวจสอบภายใน หน่วยรับตรวจควรมีการประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองก่อน 
เพื่อเปรียบเทียบกบัผลการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน มีค่าเฉล่ีย 4.42 รายงานผลการ
ปฏิบติังานของหน่วยรับตรวจ ผูต้รวจสอบภายในควรใช้เป็นขอ้มูลในการประเมินความเส่ียงและ
วางแผนการตรวจสอบ และ ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งเป็นผูป้ฏิบติังานตรวจสอบด้วยตนเองใน
เร่ืองท่ีมีความซับซ้อน หรือเป็นงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต แทนการใชเ้ครือข่ายช่วยตรวจสอบ
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ภายในเขา้ตรวจสอบ  มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 4.47  เม่ือมีการตรวจสอบจากเครือข่ายช่วยตรวจสอบ
ภายในแลว้ ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งติดตามผลการตรวจสอบซ ้ าอีกคร้ังหน่ึง มีค่าเฉล่ีย และผูต้รวจ
สอบตอ้งแจง้ปฏิทินการเขา้ตรวจสอบให้แก่สถานศึกษาทุกคร้ังก่อนการเขา้ตรวจสอบ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากันคือ 4.22 หน่วยรับตรวจควรได้รับการแจ้งล่วงหน้าก่อนการเข้าตรวจสอบอย่างน้อย  1 
สัปดาห์ พร้อมรายละเอียดของเอกสารท่ีจะต้องจดัเตรียมในการตรวจสอบมีค่าเฉล่ีย 4.16 และ
สถานศึกษาจะตอ้งได้รับการตรวจสอบจากเครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 
และไดรั้บการติดตามผลการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบอยา่งน้อยปีละหน่ึงคร้ัง มีค่าเฉล่ีย 4.00 
ตามล าดบั     

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีด ารงต าแหน่งรักษาการณ์ผูอ้  านวยการสถานศึกษา ให้ความ
คิดเห็นในการพฒันากระบวนการตรวจสอบภายในท่ีนอกเหนือจากเกณฑ์การประกนัคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐ ให้ค่าเฉล่ียเรียงตามล าดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี  การปฏิบติังานตรวจสอบ
ภายในควรใช้การตรวจสอบแบบกลัยาณมิตร แทนการตรวจสอบแบบจบัผิด และรายงานผลการ
ปฏิบติังานของหน่วยรับตรวจ ผูต้รวจสอบภายในควรใช้เป็นขอ้มูลในการประเมินความเส่ียงและ
วางแผนการตรวจสอบ  มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ  4.62 หน่วยตรวจสอบภายในจะตอ้งแจง้แนวทางการ
ตรวจสอบให้แก่กลุ่มงานและสถานศึกษาทราบทุกคร้ังก่อนการเขา้ตรวจสอบ มีค่าเฉล่ีย  4.59  การ
ใช้เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายใน ควรจัดท าในลักษณะ “เพื่อนช่วยเพื่อน” มากกว่าการเข้า
ตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกิดการระแวงไม่อยากให้เขา้ตรวจสอบ และหน่วยรับตรวจควรไดรั้บการแจง้
ล่วงหน้าก่อนการเข้าตรวจสอบอย่างน้อย 1 สัปดาห์ พร้อมรายละเอียดของเอกสารท่ีจะต้อง
จดัเตรียมในการตรวจสอบมีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ 4.56  นอกจากผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งมีความ
เช่ียวชาญในการตรวจสอบแลว้ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ดา้นการตรวจสอบ
ภายในแก่เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในใหมี้ความเช่ียวชาญดว้ย เพื่อเครือข่ายช่วยตรวจสอบภายใน
จะสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใหค้ าปรึกษาหรือเป็นพี่เล้ียงแก่หน่วยรับตรวจใกลเ้คียงได ้มีค่าเฉล่ีย 
4.53  ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งเป็นผูป้ฏิบติังานตรวจสอบดว้ยตนเองในเร่ืองท่ีมีความซบัซอ้น หรือ
เป็นงานท่ีอาจก่อใหเ้กิดการทุจริต แทนการใชเ้ครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในเขา้ตรวจสอบมีค่าเฉล่ีย 
4.47 หน่วยรับตรวจควรไดรั้บรายงานผลการตรวจสอบภายในเชิงลึกท่ีรอบดา้น มีสาระส าคญั อีก
ทั้งควรระบุถึงความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัท่ีไม่ถูกตอ้ง โดยอา้งกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย  
มีค่าเฉล่ีย  4.41  ก่อนการเขา้รับการตรวจสอบภายใน หน่วยรับตรวจควรมีการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของตนเองก่อน เพื่อเปรียบเทียบกบัผลการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน และ
ผูต้รวจสอบตอ้งแจง้ปฏิทินการเข้าตรวจสอบให้แก่สถานศึกษาทุกคร้ังก่อนการเขา้ตรวจสอบมี
ค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ 4.38   หน่วยตรวจสอบภายในควรจดัอบรมใหค้วามรู้ในรูปแบบของการอภิปราย
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แลกเปล่ียนประสบการณ์ เพื่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วม และเรียนรู้วธีิการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังาน
ร่วมกนัให้แก่เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในมากกวา่การบรรยาย มีค่าเฉล่ีย 4.29 สถานศึกษาจะตอ้ง
ไดรั้บการตรวจสอบจากเครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง และไดรั้บการติดตาม
ผลการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง มีค่าเฉล่ีย 4.15 และเม่ือมีการ
ตรวจสอบจากเครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในแล้ว ผูต้รวจสอบภายในจะต้องติดตามผลการ
ตรวจสอบซ ้ าอีกคร้ังหน่ึง มีค่าเฉล่ีย 4.09   ตามล าดบั 

ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีด ารงต าแหน่งอ่ืนๆ  ให้ความคิดเห็นในการพัฒนา
กระบวนการตรวจสอบภายในท่ีนอกเหนือจากเกณฑ์การประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  
ให้ค่าเฉล่ียเรียงตามล าดบัจากมากไปน้อย ดงัน้ี  หน่วยรับตรวจควรไดรั้บการแจง้ล่วงหน้าก่อนการ
เขา้ตรวจสอบอยา่งนอ้ย  1 สัปดาห์ พร้อมรายละเอียดของเอกสารท่ีจะตอ้งจดัเตรียมในการตรวจสอบ
มีค่าเฉล่ีย 4.71 การใช้เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายใน ควรจดัท าในลักษณะ “เพื่อนช่วยเพื่อน” 
มากกว่าการเข้าตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกิดการระแวงไม่อยากให้เข้าตรวจสอบ   รายงานผลการ
ปฏิบติังานของหน่วยรับตรวจ ผูต้รวจสอบภายในควรใชเ้ป็นขอ้มูลในการประเมินความเส่ียงและวาง
แผนการตรวจสอบ  และสถานศึกษาจะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบจากเครือข่ายช่วยตรวจสอบภายใน
อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง และไดรั้บการติดตามผลการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบอยา่งนอ้ยปีละหน่ึง
คร้ัง มีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ 4.57  การปฏิบติังานตรวจสอบภายในควรใชก้ารตรวจสอบแบบกลัยาณมิตร 
แทนการตรวจสอบแบบจับผิด  เม่ือมีการตรวจสอบจากเครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในแล้ว ผู ้
ตรวจสอบภายในจะต้องติดตามผลการตรวจสอบซ ้ าอีกคร้ังหน่ึง และหน่วยรับตรวจควรได้รับ
รายงานผลการตรวจสอบภายในเชิงลึกท่ีรอบด้าน มีสาระส าคญั อีกทั้งควรระบุถึงความผิดปกติท่ี
เกิดข้ึนจากการปฏิบติัท่ีไม่ถูกต้อง โดยอา้งกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องด้วย  มีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ  4.43 
นอกจากผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งมีความเช่ียวชาญในการตรวจสอบแลว้ ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้ง
เป็นผูถ่้ายทอดความรู้ดา้นการตรวจสอบภายในแก่เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในให้มีความเช่ียวชาญ
ดว้ย เพื่อเครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในจะสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปให้ค  าปรึกษา หรือเป็นพี่เล้ียง
แก่หน่วยรับตรวจใกลเ้คียงได ้ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งเป็นผูป้ฏิบติังานตรวจสอบด้วยตนเองใน
เร่ืองท่ีมีความซับซ้อน หรือเป็นงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต แทนการใช้เครือข่ายช่วยตรวจสอบ
ภายในเขา้ตรวจสอบ  ก่อนการเขา้รับการตรวจสอบภายใน หน่วยรับตรวจควรมีการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของตนเองก่อน เพื่อเปรียบเทียบกบัผลการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน  หน่วย
รับตรวจควรมีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบติังานของหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อให้หน่วย
ตรวจสอบภายในใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานและสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบั
หน่วยรับตรวจ  และผูต้รวจสอบตอ้งแจง้ปฏิทินการเขา้ตรวจสอบให้แก่สถานศึกษาทุกคร้ังก่อนการ
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เขา้ตรวจสอบ  มีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ 4.29  หน่วยตรวจสอบภายในจะตอ้งแจง้แนวทางการตรวจสอบ
ให้แก่กลุ่มงานและสถานศึกษาทราบทุกคร้ังก่อนการเขา้ตรวจสอบ และหน่วยตรวจสอบภายในควร
จดัอบรมให้ความรู้ในรูปแบบของการอภิปรายแลกเปล่ียนประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม 
และเรียนรู้วธีิการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังานร่วมกนัให้แก่เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในมากกวา่
การบรรยาย มีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ  4.00   

 
ตารางที ่ 4.50  แสดงค่าเฉล่ีย  ของระดบัความคิดเห็นในการพฒันากระบวนการตรวจสอบภายใน 
                        ตามประเด็นมาตรฐานดา้นคุณสมบติั จ าแนกตามประสบการณ์การท างานใน 
                        ต  าแหน่งปัจจุบนั 

ประเดน็ตามมาตรฐานด้าน
คุณสมบัต ิ

อาย ุ
นอ้ยกวา่ 31 ปี 

n = 11 
31-40 ปี 
n = 37 

41-50 ปี 
n = 16 

มากกวา่ 50 ปี 
n = 22 

รวม 
n = 86 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

1. กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
   1.1 กฎบตัรการตรวจสอบภายใน 
ควรแจง้ผา่นเวปไซดข์องส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา แทนการส่งป็
นเอกสารใหห้น่วยรับตรวจ 

 
4.17 

(เห็นดว้ยมาก) 

 
4.12 

(เห็นดว้ยมาก) 

 
4.23 

(เห็นดว้ยมาก) 

 
3.00 

(เห็นดว้ยปาน
กลาง) 

 
4.08 

(เห็นดว้ยมาก) 

   1.2 ค านิยามของการตรวจสอบ
ภายในควร เพ่ิ ม  “ผู ้ต รวจสอบ
ภายใน ต้อ ง เป็ น ผู ้ป ระ เมิน ผล
ท า ง ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ วั ด
ประสิทธิภาพประสิทธิผล และ
ผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานของ
หน่วยรับตรวจ”  

4.38 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.24 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.23 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.00 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.26 
(เห็นดว้ยมาก) 

1.3 ค านิยามของการตรวจสอบ
ภายในควรเพ่ิม “หน่วยตรวจสอบ
ภายในตอ้งสามารถเขา้ถึงเอกสาร 
ข้อมูล ท่ีจ าเป็นในการตรวจสอบ
ของหน่วยรับตรวจได”้ 

4.46 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.24 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.50 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.33 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.37 
(เห็นดว้ยมาก) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

4.34 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.20 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.32 
(เห็นดว้ยมาก) 

3.78 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.24 
(เห็นดว้ยมาก) 
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ตารางที ่ 4.50  (ต่อ) 

ประเดน็ตามมาตรฐานด้าน
คุณสมบัต ิ

อาย ุ
นอ้ยกวา่ 31 ปี 

n = 11 
31-40 ปี 
n = 37 

41-50 ปี 
n = 16 

มากกวา่ 50 ปี 
n = 22 

รวม 
n = 86 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

2. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ทีเ่ป็นอสิระและเทีย่งธรรม 
หน่วยตรวจสอบภายในจะต้องมี
ความเป็นอิสระในการตรวจสอบ
และรักษามาตรฐานการตรวจสอบ
ท่ีเสมอภาคกนั 

 
 

4.42 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.50 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

 
 

4.41 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.00 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.42 
(เห็นดว้ยมาก) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

4.42 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.50 
(เห็นดว้ยมากที่สุด) 

4.41 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.00 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.42 
(เห็นดว้ยมาก) 

3 .  ค ว า ม เ ช่ี ย ว ช าญ ใน ก า ร
ปฏิบัตงิานตรวจสอบภายใน 
  3.1 ผู ้ตรวจสอบภายในจะต้องมี
ความ รู้ความ เช่ี ยวชาญ ในการ
ป ฏิ บั ติ ง าน ต ร ว จ ส อ บ ต า ม
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
และตอ้งเป็นผูใ้หค้  าแนะน าในเร่ือง
นโยบายการบริหารของผูบ้ริหาร
ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ดว้ย 

 
 

4.54 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

 
 

4.53 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

 
 

4.18 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

3.33 
(เห็นดว้ยปาน

กลาง) 

 
 

4.36 
(เห็นดว้ยมาก) 

3.2  หน่วยตรวจสอบภายในควร
ตรวจสอบให้ครบทุกประเภทของ
การตรวจสอบ เพื่อลดขอ้ผิดพลาด
และป้องกนัการทุกจริตของหน่วย
รับตรวจ 

4.50 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.41 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.27 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.38 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.36 
(เห็นดว้ยมาก) 

   3.3 ผู ้ตรวจสอบภายในจะต้อง
เป็นผูท่ี้ศึกษากฎหมาย กฎระเบียบ 
ในการปฏิบัติงานเพ่ือช่วยเหลือ
ผูป้ฏิบติังานให้ปฏิบติังานไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

4.54 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.56 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.59 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.33 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.55 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 
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ตารางที ่ 4.50  (ต่อ) 

ประเดน็ตามมาตรฐานด้าน
คุณสมบัต ิ

อาย ุ
นอ้ยกวา่ 31 ปี 

n = 11 
31-40 ปี 
n = 37 

41-50 ปี 
n = 16 

มากกวา่ 50 ปี 
n = 22 

รวม 
n = 86 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

   3.4 การใหค้  าแนะน าปรึกษา ควร
ใ ช้ ภ าษ าพู ด  เ ขี ย น  แ ล ะ ส่ื อ
ความหมายใหช้ดัเจน เขา้ใจง่าย 

4.54 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.56 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.59 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.33 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.55 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

3.5 ผูต้รวจสอบภายในจะต้องแจ้งจุด
เส่ียงและเป็นผูห้าแนวทางการควบคุม
ความเส่ียงร่วมกบัหน่วยรับตรวจ 

4.50 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.74 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.50 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.17 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.57 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

ค่าเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

4.51 
(เห็นดว้ยมากที่สุด) 

4.58 
(เห็นดว้ยมากที่สุด) 

4.38 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.01 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.46 
(เห็นดว้ยมาก) 

4. ความระมดัระวงัรอบคอบในการ
ปฏิบัตงิานตรวจสอบภายใน 
4.1 ควรมีการประชุมปิดการตรวจ
เพื่ อ แ จ้ ง เ ร่ื อ ง ท่ี ต รวจพบ และ
ขอ้เสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจทุก
ค ร้ั ง ก่ อน ออกรายงาน ผลการ
ตรวจสอบ 

 
 

4.58 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

 
 

4.41 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.32 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.50 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

 
 

4.44 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.2 หน่วยรับตรวจตอ้งลงลายมือช่ือ
ในกระดาษท าการของผูต้รวจสอบ
ภายในทุกคร้ังเพ่ือยนืยนัความถูกตอ้ง 
และความเช่ือถือไดข้องขอ้มูล 

4.38 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.29 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.59 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.67 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.42 
(เห็นดว้ยมาก) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

4.48 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.35 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.46 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.59 
(เห็นดว้ยมากที่สุด) 

4.43 
(เห็นดว้ยมาก) 

5. การพัฒนาความรู้ในวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง 
  5.1 คุ ณ ส ม บั ติ ห น่ึ ง ข อ ง ผู ้
ตรวจสอบภายใน คือ จะต้องมี
ค ว าม ร อ บ รู้ ใ น เ ร่ื อ ง ร ะ บ บ
ส ารสน เท ศ  เท ค โน โลยี  เพื่ อ
น ามาใชใ้นการปฏิบติังาน 

 
 

4.38 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.50 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

 
 

4.45 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.33 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.44 
(เห็นดว้ยมาก) 
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ตารางที ่ 4.50  (ต่อ) 

ประเดน็ตามมาตรฐานด้าน
คุณสมบัต ิ

อาย ุ
นอ้ยกวา่ 31 ปี 

n = 11 
31-40 ปี 
n = 37 

41-50 ปี 
n = 16 

มากกวา่ 50 ปี 
n = 22 

รวม 
n = 86 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

   5.2 ผู ้ตรวจสอบภายในจะต้อง
พั ฒ น า ค ว า ม รู้ ใ น ด้ า น
ภาษาต่างประเทศเพ่ือใหท้นัต่อการ
เปิดประชาคมอาเซียน  

4.67 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.29 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.36 
(เห็นดว้ยมาก) 

3.33 
(เห็นดว้ยปาน

กลาง) 

4.16 
(เห็นดว้ยมาก) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

4.53 
(เห็นดว้ยมากที่สุด) 

4.40 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.41 
(เห็นดว้ยมาก) 

3.83 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.30 
(เห็นดว้ยมาก) 

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน 
   นอกจากหน่วยตรวจสอบภายใน
มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของตน เองแล้วต้องได้ รับการ
ประเมินผลการปฏิบั ติงานจาก
ภายนอกห น่ วยงานห รือนอก
องคก์ร 

 
 

4.46 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.29 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.27 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.33 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.34 
(เห็นดว้ยมาก) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

4.46 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.29 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.27 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.33 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.34 
(เห็นดว้ยมาก) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

4.46 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.39 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.38 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.09 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.37 
(เห็นดว้ยมาก) 

   
จากตารางท่ี  4.50  ท่ี แสดงค่าเฉ ล่ียของระดับความคิดเห็นในการพัฒนา

กระบวนการตรวจสอบภายใน  ตามประเด็นมาตรฐานดา้นคุณสมบติั จ าแนกตามประสบการณ์การ
ท างานในต าแหน่งปัจจุบนั  พบว่ามีค่าเฉล่ียในภาพรวม เห็นด้วยมาก มีค่าเฉล่ีย 4.37  โดยผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้่าเฉล่ียเรียงตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย  ดงัน้ี  อายกุารท างานในต าแหน่งปัจจุบนั
นอ้ยกวา่ 6 ปี มีค่าเฉล่ีย  4.46  อายกุารท างานในต าแหน่งปัจจุบนั 6 – 15 ปี  มีค่าเฉล่ีย 4.39  อายกุาร
ท างานในต าแหน่งปัจจุบนั 16 -25 ปี มีค่าเฉล่ีย 4.38  และอายกุารท างานในต าแหน่งปัจจุบนัมากกวา่ 
25 ปี มีค่าเฉล่ีย  4.09  ตามล าดบั   
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุการท างานในต าแหน่งปัจุบนันอ้ยกวา่ 6 ปี ใหค้วามเห็น
ในการพฒันากระบวนการตรวจสอบภายใน  ตามประเด็นมาตรฐานดา้นคุณสมบติั ให้ค่าเฉล่ียเรียง
ตามล าดบัจากมากไปน้อย ดงัน้ี  การพฒันาความรู้ในวิชาชีพการตรวจสอบภายในอยา่งต่อเน่ือง มี
ค่าเฉล่ีย 4.53 ความเช่ียวชาญในการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน มีค่าเฉล่ีย 4.51 ความระมดัระวงั
รอบคอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  มีค่าเฉล่ีย 4.48  การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในใน มีค่าเฉล่ีย 4.46   การปฏิบติังานตรวจสอบภายในท่ีเป็นอิสระและเท่ียงธรรม มี
ค่าเฉล่ีย  4.42  และกฎบตัรการตรวจสอบภายใน มีค่าเฉล่ีย  4.34  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุการท างานในต าแหน่งปัจุบนั 6 – 15 ปี ให้ความเห็นใน
การพฒันากระบวนการตรวจสอบภายใน   ตามประเด็นมาตรฐานดา้นคุณสมบติั ให้ค่าเฉล่ียเรียง
ตามล าดับจากมากไปน้อย ดังน้ี  ความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มีค่าเฉล่ีย             
4.58  การปฏิบติังานตรวจสอบภายในท่ีเป็นอิสระและเท่ียงธรรม มีค่าเฉล่ีย 4.50  การพฒันาความรู้
ในวิชาชีพการตรวจสอบภายในอย่างต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ีย  4.40  ความระมดัระวงัรอบคอบในการ
ปฏิบติังานตรวจสอบภายใน  มีค่าเฉล่ีย 4.35  การประเมินผลการปฏิบติังานตรวจสอบภายในใน มี
ค่าเฉล่ีย 4.29   กฎบตัรการตรวจสอบภายใน มีค่าเฉล่ีย 4.20   

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายกุารท างานในต าแหน่งปัจุบนั 16 – 25 ปี ใหค้วามเห็นใน
การพฒันากระบวนการตรวจสอบภายใน   ตามประเด็นมาตรฐานดา้นคุณสมบติั ให้ค่าเฉล่ียเรียง
ตามล าดับจากมากไปน้อย ดังน้ี  ความระมดัระวงัรอบคอบในการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน                  
มีค่าเฉล่ีย 4.46    การปฏิบติังานตรวจสอบภายในท่ีเป็นอิสระและเท่ียงธรรม  และการพฒันาความรู้
ในวิชาชีพการตรวจสอบภายในอย่างต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ียเท่ากันคือ 4.41  ความเช่ียวชาญในการ
ปฏิบติังานตรวจสอบภายใน มีค่าเฉล่ีย 4.38  กฎบตัรการตรวจสอบภายใน  มีค่าเฉล่ีย  4.32  และการ
ประเมินผลการปฏิบติังานตรวจสอบภายในใน มีค่าเฉล่ีย  4.27  ตามล าดบั   

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายกุารท างานในต าแหน่งปัจุบนัมากกวา่ 25 ปี ใหค้วามเห็น
ในการพฒันากระบวนการตรวจสอบภายใน  ตามประเด็นมาตรฐานดา้นคุณสมบติั ให้ค่าเฉล่ียเรียง
ตามล าดับจากมากไปน้อย ดังน้ี  ความระมดัระวงัรอบคอบในการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน                  
มีค่าเฉล่ีย  4.59    การพัฒนาความรู้ในวิชาชีพการตรวจสอบภายในอย่างต่อเน่ือง    และการ
ประเมินผลการปฏิบติังานตรวจสอบภายในใน มีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ  4.33 ความเช่ียวชาญในการ
ปฏิบติังานตรวจสอบภายใน มีค่าเฉล่ีย  4.01 การปฏิบติังานตรวจสอบภายในท่ีเป็นอิสระและเท่ียง
ธรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ  4.00   และกฎบตัรการตรวจสอบภายใน  มีค่าเฉล่ีย   3.00  ตามล าดบั   
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ตารางที ่ 4.51  แสดงค่าเฉล่ีย  ของระดบัความคิดเห็นในการพฒันากระบวนการตรวจสอบภายใน 
                        ตามประเด็นมาตรฐานดา้นการปฏิบติังาน จ าแนกตามประสบการณ์การท างานใน 
                        ต  าแหน่งปัจจุบนั 

ประเดน็ตามมาตรฐานด้านการ
ปฏิบัตงิาน 

อายกุารท างานในต าแหน่งปัจจุบนั 
นอ้ยกวา่ 6 ปี 

n = 24 
6-15 ปี 
n = 34 

16-25 ปี 
n = 22 

มากกวา่ 25 ปี 
n = 6 

รวม 
n = 86 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

1. การวางแผนการตรวจสอบ การ
เส น อ  แ ล ะ อ นุ มั ติ แ ผ น ก า ร
ตรวจสอบ 
   1.1 หน่วยรับตรวจ และผูบ้ริหาร
ควรมีการวางแผนการตรวจสอบ
ภายในร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจและการยอม รับผลการ
ตรวจสอบ 

 
 

4.33 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.53 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

 
 

4.41 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.17 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.42 
(เห็นดว้ยมาก) 

   1.2 แ ผ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
ตรวจสอบจะตอ้งครอบคลุมถึงการ
ตรวจสอบด้านการบริหารและผล
การด าเนินงาน 

4.46 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.41 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.36 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.50 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.42 
(เห็นดว้ยมาก) 

   1 .3  ห น่ วยตรวจสอบภายใน
จะตอ้งแจง้แนวทางการตรวจสอบ
ให้แก่หน่วยรับตรวจทราบทุกคร้ัง
ก่อนการเขา้ตรวจสอบ 

4.75 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.53 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.23 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.50 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.51 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

   1.4 หน่วยรับตรวจควรไดรั้บการ
ติดตามผลการป ฏิบั ติ งานตาม
ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ
ภายใน   

4.38 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.50 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.09 
(เห็นดว้ยมาก) 

 

4.00 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.33 
(เห็นดว้ยมาก) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

 
 
 

4.39 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.48 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.29 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.22 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.39 
(เห็นดว้ยมาก) 
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ตารางที ่ 4.51  (ต่อ) 

ประเดน็ตามมาตรฐานด้านการ
ปฏิบัตงิาน 

อายกุารท างานในต าแหน่งปัจจุบนั 
นอ้ยกวา่ 6 ปี 

n = 24 
6-15 ปี 
n = 34 

16-25 ปี 
n = 22 

มากกวา่ 25 ปี 
n = 6 

รวม 
n = 86 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

2.การประเมินความเส่ียงเพื่อวาง
แผนการตรวจสอบ 
   2.1 ห น่วยรับตรวจควรมีการ
ป ร ะ เมิ น ค ว าม เ ส่ี ย ง ภ า ย ใ น
ห น่ ว ย ง า น เ พ่ื อ ร อ ง รั บ ก า ร
ตรวจสอบภายใน  

 
 

4.42 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.35 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.45 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.33 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.40 
(เห็นดว้ยมาก) 

   2.2 รายงานผลการตรวจสอบซ่ึง
ประกอบด้วย ผลการปฏิบัติงาน 
ม า ต ร ก า ร ค ว บ คุ ม  แ ล ะ
ข้อ เส น อแน ะ ท่ี จ ะท าให้ ก าร
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

4.50 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.24 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.41 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.17 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.35 
(เห็นดว้ยมาก) 

   2.3 หน่วยรับตรวจควรน าผลจาก
การตรวจสอบภายในไปสร้าง
มาตรการในการควบคุมภายในเพื่อ
ป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนใหม่ 

4.08 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.47 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.18 
(เห็นดว้ยมาก) 

3.83 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.24 
(เห็นดว้ยมาก) 

   2.4 หน่วยรับตรวจควรมีส่วน
ร่วมในการก าหนดระดบัความเส่ียง
ท่ียอมรับได ้ 

4.21 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.41 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.50 
(เห็นดว้ยมากที่สุด) 

4.50 
(เห็นดว้ยมากที่สุด) 

4.38 
(เห็นดว้ยมาก) 

   2.5 ผู ้ตรวจสอบภายในควรใช้
รายงานผลการปฏิบั ติงานของ
หน่วยรับตรวจ เป็นข้อมูลในการ
ป ร ะ เมิ น ค ว าม เส่ี ย ง แ ล ะ ว าง
แผนการตรวจสอบ 

4.75 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.41 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.45 
(เห็นดว้ยมาก) 

3.67 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.47 
(เห็นดว้ยมาก) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

 
 

4.30 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.37 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.39 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.21 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.34 
(เห็นดว้ยมาก) 
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ตารางที ่ 4.51  (ต่อ) 

ประเดน็ตามมาตรฐานด้านการ
ปฏิบัตงิาน 

อายกุารท างานในต าแหน่งปัจจุบนั 
นอ้ยกวา่ 6 ปี 

n = 24 
6-15 ปี 
n = 34 

16-25 ปี 
n = 22 

มากกวา่ 25 ปี 
n = 6 

รวม 
n = 86 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

3. งบประมาณและอัตราก าลังของ
หน่วยตรวจสอบภายใน 
   3.1 หน่วยตรวจสอบภายในควร
แต่งตั้ งคณะท างานเครือข่ายช่วย
ตรวจสอบภายในท่ีมีตวัแทนกลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ 
ก ลุ่ ม น โยบ ายและแผน   แ ล ะ
ศึกษานิเทศก์ร่วมเป็นคณะท างาน
อยูด่ว้ยทุกเครือข่าย  

 
 

3.96 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.32 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.14 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

3.50 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.12 
(เห็นดว้ยมาก) 

   3.2 หน่วยตรวจสอบภายในควร
จดัท าคู่มือให้สถานศึกษารายงาน
ผลการปฏิบั ติ งานให้แ ก่ห น่วย
ตรวจสอบภายในทราบทุกภาค
การศึกษา 

4.29 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.26 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.32 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.33 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.29 
(เห็นดว้ยมาก) 

3.3 หน่วยตรวจสอบภายในควรมี
ก าร จัด ก ารจัด ฝึ ก อบ รม แน ว
ทางการตรวจสอบให้แก่ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและผู ้ป ฏิบัติ งาน ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

4.08 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.76 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.55 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.17 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.48 
(เห็นดว้ยมาก) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

4.11 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.45 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.34 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.00 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.30 
(เห็นดว้ยมาก) 

4 . น โยบ ายแล ะแน วท างก าร
ปฏิบัตงิาน การประสานงาน 
   4.1 แผนการตรวจสอบภายใน 
ควรมีการก าหนดช่วงเวลาการ
ตรวจสอบให้เหมาะสมกับหน่วย
รับตรวจ 
 

 
 

4.46 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.56 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

 
 

4.27 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.00 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.42 
(เห็นดว้ยมาก) 
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ตารางที ่ 4.51  (ต่อ) 

ประเดน็ตามมาตรฐานด้านการ
ปฏิบัตงิาน 

อายกุารท างานในต าแหน่งปัจจุบนั 
นอ้ยกวา่ 6 ปี 

n = 24 
6-15 ปี 
n = 34 

16-25 ปี 
n = 22 

มากกวา่ 25 ปี 
n = 6 

รวม 
n = 86 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

  4.2 หน่วยตรวจสอบภายในควรมี
การตรวจสอบภาคสนามร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

4.25 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.41 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.55 
(เห็นดว้ยมากท่ีสุด) 

4.50 
(เห็นดว้ยมากท่ีสุด) 

4.41 
(เห็นดว้ยมาก) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

4.36 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.49 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.41 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.25 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.42 
(เห็นดว้ยมาก) 

5. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
  5.1 หน่วยตรวจสอบภายในควร
แจ้งผลการตรวจสอบ ข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์
อกัษรให้แก่หน่วยรับตรวจทราบ
ทุกคร้ัง 

 
 

4.33 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.41 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.41 
(เห็นดว้ยมาก) 

 
 

4.67 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

 
 

4.41 
(เห็นดว้ยมาก) 

   5.2 รูปแบบของรายงานผลการ
ตรวจสอบควรเป็นขอ้ความท่ีเขา้ใจ
ง่าย ชดัเจน รัดกมุ และน าไปปฏิบติั
ได ้ 

4.58 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.68 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.05 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.33 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.47 
(เห็นดว้ยมาก) 

   5.3 ควรมีการน า Intranet เขา้มาใชใ้น
การรายงานผลการตรวจสอบและ
ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ กฎหมาย 
ค าสัง่ต่าง  ๆ 

4.50 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.41 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.55 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.17 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.45 
(เห็นดว้ยมาก) 

5.4  รายงานผลการตรวจสอบ
ภายในควรมีผลการประเมินผล
ค ว าม คุ้ ม ค่ า   ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ 
ประสิทธิผล และผลลพัธ์ จากการ
ปฏิบติังานของหน่วยรับตรวจ 

4.29 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.62 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.41 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.50 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.47 
(เห็นดว้ยมาก) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

4.43 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.53 
(เห็นดว้ยมากที่สุด) 

4.36 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.42 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.45 
(เห็นดว้ยมาก) 
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ตารางที ่ 4.51  (ต่อ) 

ประเดน็ตามมาตรฐานด้านการ
ปฏิบัตงิาน 

อายกุารท างานในต าแหน่งปัจจุบนั 
นอ้ยกวา่ 6 ปี 

n = 24 
6-15 ปี 
n = 34 

16-25 ปี 
n = 22 

มากกวา่ 25 ปี 
n = 6 

รวม 
n = 86 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

6. กจิกรรมการตรวจสอบภายใน 
   6.1 การตรวจสอบภายในถือเป็น
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
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
ปฏิบัติงานภายในให้ถูกต้องก่อน
การถูกตรวจสอบจากหน่วยงาน
ภายนอก 

 
4.25 

(เห็นดว้ยมาก) 

 
4.71 

(เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด) 

 
4.45 

(เห็นดว้ยมาก) 

 
4.33 

(เห็นดว้ยมาก) 

 
4.49 

(เห็นดว้ยมาก) 

   6.2 การวางแผนการควบ คุม
ภายในจต้องมีการประเมินความ
เส่ียงและน าผลการตรวจสอบคร้ัง
ก่ อน เป็ น แน วท างใน ก ารวาง
แผนการควบคุมภายใน 

4.63 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.41 
(เห็นดว้ยมาก) 

 

4.55 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

3.83 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.47 
(เห็นดว้ยมาก) 

   6.3 ควรน าผลการตรวจสอบ
ภายใน ไปส ร้างม าตรการ เพื่ อ
ควบคุมภายในคร้ังต่อไปให้รัดกุม
มากยิง่ข้ึน 

4.63 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.29 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.55 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.00 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.43 
(เห็นดว้ยมาก) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

4.50 
(เห็นดว้ยมากที่สุด) 

4.47 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.52 

(เห็นดว้ยมาก) 
4.05 

(เห็นดว้ยมาก) 
4.46 

(เห็นดว้ยมาก) 

7. การวางแผนการปฏิบั ติงาน
ตรวจสอบ 
   7.1 การวางแผนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบจะต้องวางแผนและ
ก าหนดขอบเขตให้ครอบคลุมถึง
การตรวจสอบด้านบริหาร และ
ดา้นผลการด าเนินงาน 
 
 

 
4.79 

(เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด) 

 
4.50 

(เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด) 

 
4.23 

(เห็นดว้ยมาก) 

 
4.33 

(เห็นดว้ยมาก) 

 
4.50 

(เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด) 
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ตารางที ่ 4.51  (ต่อ) 

ประเดน็ตามมาตรฐานด้านการ
ปฏิบัตงิาน 

อายกุารท างานในต าแหน่งปัจจุบนั 
นอ้ยกวา่ 6 ปี 

n = 24 
6-15 ปี 
n = 34 

16-25 ปี 
n = 22 

มากกวา่ 25 ปี 
n = 6 

รวม 
n = 86 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

   7.2 หน่วยตรวจสอบภายในจะต้อง
ส่งแผนการปฏิบัติงานประจ าปีและ
ปฏิทินก าหนดการเขา้ตรวจให้หน่วย
รับตรวจทราบ 

4.58 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.53 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.27 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.00 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.44 
(เห็นดว้ยมาก) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

4.69 
(เห็นดว้ยมากที่สุด) 

4.52 
(เห็นดว้ยมากที่สุด) 

4.25 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.17 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.47 
(เห็นดว้ยมาก) 

8 . ก ารป ฏิ บั ติ ง าน ต รวจส อบ
ภาคสนาม 
   8 .1  ห น่ วยตรวจสอบภายใน 
จะต้อ งเข้าตรวจสอบตรงตาม
ปฏิทินก าหนดการตรวจสอบท่ีส่ง
ใหแ้ก่สถานศึกษาทุกคร้ัง 

 
4.42 

(เห็นดว้ยมาก) 

 
4.26 

(เห็นดว้ยมาก) 

 
4.32 

(เห็นดว้ยมาก) 

 
4.33 

(เห็นดว้ยมาก) 

 
4.33 

(เห็นดว้ยมาก) 

   8.2 หน่วยตรวจสอบภายในควรแจง้
ขอบข่ายงานตรวจสอบให้แก่หน่วย
รับตรวจก่อนการเข้าตรวจสอบเพ่ือ
เตรียมความพร้อมส าหรับขอ้มูลท่ีผู ้
ตรวจสอบตอ้งการ 

4.38 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.38 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.36 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.17 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.36 
(เห็นดว้ยมาก) 

   8.3 ทั้งก่อนและหลงัการตรวจสอบ
ภาคสนามจะต้องมีการประชุมปิด
การตรวจท่ีมีผูท่ี้ เก่ียวข้องร่วมด้วย
ทุกคร้ัง 

4.46 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.50 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.32 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.17 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.42 
(เห็นดว้ยมาก) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

 
 
 
 
 

4.42 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.38 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.33 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.22 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.37 
(เห็นดว้ยมาก) 
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ตารางที ่ 4.51  (ต่อ) 

ประเดน็ตามมาตรฐานด้านการ
ปฏิบัตงิาน 

อายกุารท างานในต าแหน่งปัจจุบนั 
นอ้ยกวา่ 6 ปี 

n = 24 
6-15 ปี 
n = 34 

16-25 ปี 
n = 22 

มากกวา่ 25 ปี 
n = 6 

รวม 
n = 86 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

9 . ร ายงาน ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ตรวจสอบ 
   9.1 หน่วยตรวจสอบภายในควร
ส่ งส า เน ารายงานส รุปผลการ
ปฏิบั ติงานตรวจสอบประจ าปี
ให้แก่หน่วยรับตรวจทราบอย่าง
ทัว่ถึง 

 
4.38 

(เห็นดว้ยมาก) 

 
4.38 

(เห็นดว้ยมาก) 

 
4.59 

(เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด) 

 
4.67 

(เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด) 

 
4.45 

(เห็นดว้ยมาก) 

   9.2 ควรให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
ภายในเขา้ประชุมกับผูบ้ริหารทุก
คร้ังเพื่อน าเสนอผลการตรวจสอบ 
และร่วมกันห าแนวทางแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

4.42 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.56 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.41 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.33 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.47 
(เห็นดว้ยมาก) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

4.40 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.47 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.50 
(เห็นดว้ยมากที่สุด) 

4.50 
(เห็นดว้ยมากที่สุด) 

4.46 
(เห็นดว้ยมาก) 

10. การตดิตามผลการตรวจสอบ 
หน่วยตรวจสอบภายในจะต้องมี
การตรวจติดตามผลการตรวจสอบ
อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

 
4.50 

(เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด) 

 
4.65 

(เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด) 

 
4.50 

(เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด) 

 
4.67 

(เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด) 

 
4.50 

(เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

4.50 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.65 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.50 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.67 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.50 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

4.41 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.48 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.39 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.27 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.42 
(เห็นดว้ยมาก) 
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จากตารางท่ี  4.51  ท่ี แสดงค่าเฉ ล่ียของระดับความคิดเห็นในการพัฒนา
กระบวนการตรวจสอบภายใน  ตามประเด็นมาตรฐานดา้นการปฏิบติังาน จ าแนกตามประสบการณ์
การท างานในต าแหน่งปัจจุบนั  พบวา่มีค่าเฉล่ียในภาพรวม เห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ีย  4.42  โดยผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้่าเฉล่ียเรียงตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย  ดงัน้ี  อายกุารท างานในต าแหน่งปัจจุบนั 
6 – 15 ปี  มีค่าเฉล่ีย  4.48  อายุการท างานในต าแหน่งปัจจุบนันอ้ยกวา่ 6 ปี มีค่าเฉล่ีย  4.41  อายกุาร
ท างานในต าแหน่งปัจจุบัน  16 -25 ปี มีค่าเฉล่ีย  4.39  และอายุการท างานในต าแหน่งปัจจุบัน
มากกวา่  25 ปี มีค่าเฉล่ีย  4.27   ตามล าดบั   

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุการท างานในต าแหน่งปัจุบนันอ้ยกวา่ 6 ปี ใหค้วามเห็น
ในการพฒันากระบวนการตรวจสอบภายใน  ตามประเด็นมาตรฐานดา้นการปฏิบติังาน ให้ค่าเฉล่ีย
เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย ดังน้ี  การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ  มีค่าเฉล่ีย  4.69    
กิจกรรมการตรวจสอบภายใน และการติดตามผลการตรวจสอบ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ 4.50  รายงาน
สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนของหน่วยตรวจสอบภายใน มีค่าเฉล่ีย  4.43  การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภาคสนาม มีค่าเฉล่ีย  4.42  รายงานผลการปฏิบติังานตรวจสอบ มีค่าเฉล่ีย  4.40   การ
วางแผนการตรวจสอบ การเสนอ และอนุมติัแผนการตรวจสอบ มีค่าเฉล่ีย  4.39  นโยบายและแนว
ทางการปฏิบัติงาน การประสานงาน มีค่าเฉล่ีย  4.36  การประเมินความเส่ียงเพื่อวางแผนการ
ตรวจสอบ มีค่าเฉล่ีย  4.30   และงบประมาณและอตัราก าลงัของหน่วยตรวจสอบภายใน มีค่าเฉล่ีย  
4.11  ตามล าดบั   

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุการท างานในต าแหน่งปัจุบนั 6 – 15 ปี ให้ความเห็นใน
การพฒันากระบวนการตรวจสอบภายใน  ตามประเด็นมาตรฐานดา้นการปฏิบติังาน ใหค้่าเฉล่ียเรียง
ตามล าดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี การติดตามผลการตรวจสอบ มีค่าเฉล่ีย  4.65  รายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนของหน่วยตรวจสอบภายใน มีค่าเฉล่ีย  4.53  การวางแผนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ  มีค่าเฉล่ีย  4.52   นโยบายและแนวทางการปฏิบติังาน การประสานงาน มีค่าเฉล่ีย  4.49 
การวางแผนการตรวจสอบ การเสนอ และอนุมติัแผนการตรวจสอบ มีค่าเฉล่ีย  4.48  กิจกรรมการ
ตรวจสอบภายใน และรายงานผลการปฏิบติังานตรวจสอบ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ  4.47  งบประมาณ
และอตัราก าลงัของหน่วยตรวจสอบภายใน มีค่าเฉล่ีย  4.45  การปฏิบติังานตรวจสอบภาคสนาม มี
ค่าเฉล่ีย  4.38   และการประเมินความเส่ียงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ มีค่าเฉล่ีย  4.37   ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายกุารท างานในต าแหน่งปัจุบนั 16 – 25 ปี ใหค้วามเห็นใน
การพฒันากระบวนการตรวจสอบภายใน  ตามประเด็นมาตรฐานดา้นการปฏิบติังาน ใหค้่าเฉล่ียเรียง
ตามล าดับจากมากไปน้อย ดังน้ี กิจกรรมการตรวจสอบภายใน มีค่าเฉล่ีย  4.52 รายงานผลการ
ปฏิบติังานตรวจสอบ และการติดตามผลการตรวจสอบ มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ  4.50  นโยบายและแนว
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ทางการปฏิบัติงาน การประสานงาน มีค่าเฉล่ีย 4.41  การประเมินความเส่ียงเพื่อวางแผนการ
ตรวจสอบ มีค่าเฉล่ีย  4.39   รายงานสรุปผลการปฏิบติังานตามแผนของหน่วยตรวจสอบภายใน มี
ค่าเฉล่ีย 4.36  งบประมาณและอัตราก าลังของหน่วยตรวจสอบภายใน มีค่าเฉล่ีย  4.34   การ
ปฏิบติังานตรวจสอบภาคสนาม มีค่าเฉล่ีย  4.33  การวางแผนการตรวจสอบ การเสนอ และอนุมติั
แผนการตรวจสอบ มีค่าเฉล่ีย 4.29 และการวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ  มีค่าเฉล่ีย 4.25   
ตามล าดบั 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีอายุการท างานในต าแหน่งปัจุบันมากกว่า  25  ปี ให้
ความเห็นในการพฒันากระบวนการตรวจสอบภายใน   ตามประเด็นมาตรฐานดา้นการปฏิบติังาน 
ให้ค่าเฉล่ียเรียงตามล าดับจากมากไปน้อย ดังน้ี  การติดตามผลการตรวจสอบ มีค่าเฉล่ีย 4.67  
รายงานผลการปฏิบติังานตรวจสอบ มีค่าเฉล่ีย 4.50  รายงานสรุปผลการปฏิบติังานตามแผนของ
หน่วยตรวจสอบภายใน มีค่าเฉล่ีย  4.42  นโยบายและแนวทางการปฏิบติังาน การประสานงาน มี
ค่าเฉล่ีย  4.25  การวางแผนการตรวจสอบ การเสนอ และอนุมัติแผนการตรวจสอบ และการ
ปฏิบติังานตรวจสอบภาคสนาม มีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ  4.22  การประเมินความเส่ียงเพื่อวางแผนการ
ตรวจสอบ มีค่าเฉล่ีย  4.21   การวางแผนการปฏิบติังานตรวจสอบ  มีค่าเฉล่ีย  4.17   กิจกรรมการ
ตรวจสอบภายใน มีค่าเฉล่ีย  4.05  และงบประมาณและอตัราก าลงัของหน่วยตรวจสอบภายใน มี
ค่าเฉล่ีย 4.00   ตามล าดบั 
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ตารางที ่ 4.52  แสดงค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นในการพฒันากระบวนการตรวจสอบภายใน          
                        เพิ่มเติมจากเกณฑก์ารประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ จ าแนกตาม 
                        ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบนั 

ประเดน็เพิม่เตมิ 

อายกุารท างานในต าแหน่งปัจจุบนั 
นอ้ยกวา่ 6 ปี 

n = 24 
6-15 ปี 
n = 34 

16-25 ปี 
n = 22 

มากกวา่ 25 ปี 
n = 6 

รวม 
n = 86 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

1. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ค ว ร ใ ช้ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ แ บ บ
กัลยาณมิตร แทนการตรวจสอบ
แบบจบัผิด 

4.71 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.68 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.45 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.00 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.58 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

2. การใช้เครือข่ายช่วยตรวจสอบ
ภายใน ควรจดัท าในลกัษณะ “เพื่อน
ช่วยเพ่ือน”  

4.54 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.68 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.50 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.33 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.57 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

3. ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งเป็นผู ้
ถ่ายทอดความรู้ด้านการตรวจสอบ
ภายในแก่เครือข่ายช่วยตรวจสอบ
ภายในให้มีความเช่ียวชาญในการ
ตรวจสอบ 

4.58 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.53 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.36 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.33 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.49 
(เห็นดว้ยมาก) 

4 . ผู ้ ต ร วจส อบ ภ าย ใน จะต้ อ ง
ปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยตนเองใน
เร่ืองท่ี มีความซับซ้อน เป็นงานท่ี
ก่อให้ เกิดการทุ จริต แทนการใช้
เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายใน  

4.13 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.59 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.41 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.17 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.38 
(เห็นดว้ยมาก) 

5. หน่วยตรวจสอบภายในควรจัด
อบรมให้ความรู้ในรูปแบบของการ
อภิปรายแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
ให้ แ ก่ เค รือข่ าย ช่ วยตรวจสอบ
ภายในแทนการบรรยาย 

4.88 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.38 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.14 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.17 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.44 
(เห็นดว้ยมาก) 

6. หน่วยรับตรวจมีการประเมินผล
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ต น เอ ง  เพื่ อ
เปรียบเทียบกับผลการตรวจสอบ
จากหน่วยตรวจสอบภายใน 

4.38 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.47 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.27 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.50 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.40 
(เห็นดว้ยมาก) 



 

144 

ตารางที ่ 4.52  (ต่อ) 

ประเดน็เพิม่เตมิ 

อายกุารท างานในต าแหน่งปัจจุบนั 
นอ้ยกวา่ 6 ปี 

n = 24 
6-15 ปี 
n = 34 

16-25 ปี 
n = 22 

มากกวา่ 25 ปี 
n = 6 

รวม 
n = 86 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

7. หน่วยตรวจสอบภายในควรไดรั้บ
การประเมินความพึ งพอใจจาก
หน่วยรับตรวจเพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงการปฏิบติังานและ
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วย
รับตรวจ 

4.21 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.47 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.50 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

3.67 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.35 
(เห็นดว้ยมาก) 

8.ผูต้รวจสอบภายในควรติดตามผล
การตรวจสอบซ ้ าห ลังจากการ
ต ร ว จ ส อ บ จ าก เค รื อ ข่ า ย ช่ ว ย
ตรวจสอบภายใน 

4.25 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.24 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.14 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.38 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.19 
(เห็นดว้ยมาก) 

9. สถานศึกษาจะต้องได้รับการ
ต ร ว จ ส อ บ จ าก เค รื อ ข่ า ย ช่ ว ย
ตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 2 
คร้ัง และได้รับการติดตามผลการ
ตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบอยา่ง
นอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

4.29 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.15 
(เห็นดว้ยมาก) 

3.95 
(เห็นดว้ยมาก) 

3.67 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.10 
(เห็นดว้ยมาก) 

10. ผูต้รวจสอบตอ้งแจง้ปฏิทินการ
เขา้ตรวจสอบให้แก่สถานศึกษาทุก
คร้ังก่อนการเขา้ตรวจสอบ 

4.46 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.38 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.18 
(เห็นดว้ยมาก) 

3.50 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.29 
(เห็นดว้ยมาก) 

11. หน่วยรับตรวจควรได้รับการ
แจง้ล่วงหน้าก่อนการเขา้ตรวจสอบ
อยา่งนอ้ย  1 สปัดาห์  

4.42 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.50 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.14 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.17 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.36 
(เห็นดว้ยมาก) 

12 . ห น่ วย รับ ต รวจค วรได้ รั บ
รายงานผลการตรวจสอบภายในเชิง
ลึกรอบดา้นและระบุถึงขอ้ปฏิบติัท่ี
ไม่ถูกตอ้ง 

4.33 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.47 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.41 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.83 
(เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด) 

4.44 
(เห็นดว้ยมาก) 

ค่าเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

4.48 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.46 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.30 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.14 
(เห็นดว้ยมาก) 

4.40 
(เห็นดว้ยมาก) 
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จากตารางท่ี   4.52  ท่ีแสดงค่าเฉ ล่ียของระดับความคิดเห็นในการพัฒนา
กระบวนการตรวจสอบภายในเพิ่มเติมจากเกณฑ์การประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
จ าแนกประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบนั  พบว่ามีค่าเฉล่ียในภาพรวม เห็นด้วยมาก มี
ค่าเฉล่ีย 4.40 โดยผูต้อบแบบสอบถามให้ค่าเฉล่ียเรียงตามล าดบัจากมากไปหาน้อย  ดงัน้ี อายุการ
ท างานในต าแหน่งปัจจุบนันอ้ยกวา่ 6 ปี มีค่าเฉล่ีย 4.48  อายกุารท างานในต าแหน่งปัจจุบนั 6 – 15 ปี  
มีค่าเฉล่ีย 4.46  อายกุารท างานในต าแหน่งปัจจุบนั  16 -25 ปี มีค่าเฉล่ีย 4.30  และอายุการท างานใน
ต าแหน่งปัจจุบนัมากกวา่  25 ปี มีค่าเฉล่ีย 4.14   ตามล าดบั   

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุการท างานน้อยกวา่  6 ปี  ให้ความคิดเห็นในการพฒันา
กระบวนการตรวจสอบภายในท่ีนอกเหนือจากเกณฑ์การประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ  ให้ค่าเฉล่ียเรียงตามล าดบัจากมากไปน้อย ดงัน้ี  หน่วยตรวจสอบภายในควรจดัอบรมให้
ความรู้ในรูปแบบของการอภิปรายแลกเปล่ียนประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และเรียนรู้
วิธีการแก้ไขปัญหาในการปฏิบติังานร่วมกันให้แก่เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในมากกว่าการ
บรรยาย มีค่าเฉล่ีย 4.88  หน่วยตรวจสอบภายในจะตอ้งแจง้แนวทางการตรวจสอบให้แก่กลุ่มงาน
และสถานศึกษาทราบทุกคร้ังก่อนการเขา้ตรวจสอบ  และรายงานผลการปฏิบติังานของหน่วยรับ
ตรวจ ผูต้รวจสอบภายในควรใชเ้ป็นขอ้มูลในการประเมินความเส่ียงและวางแผนการตรวจสอบ  มี
ค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ  4.75   การปฏิบติังานตรวจสอบภายในควรใช้การตรวจสอบแบบกลัยาณมิตร 
แทนการตรวจสอบแบบจบัผิด มีค่าเฉล่ีย 4.71 นอกจากผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งมีความเช่ียวชาญ
ในการตรวจสอบแลว้ ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ดา้นการตรวจสอบภายในแก่
เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในให้มีความเช่ียวชาญด้วย เพื่อเครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในจะ
สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปให้ค  าปรึกษา หรือเป็นพี่เล้ียงแก่หน่วยรับตรวจใกลเ้คียงได ้มีค่าเฉล่ีย  
4.58  การใชเ้ครือข่ายช่วยตรวจสอบภายใน ควรจดัท าในลกัษณะ “เพื่อนช่วยเพื่อน” มากกวา่การเขา้
ตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกิดการระแวงไม่อยากให้เขา้ตรวจสอบ มีค่าเฉล่ีย   4.54  ผูต้รวจสอบตอ้งแจง้
ปฏิทินการเขา้ตรวจสอบให้แก่สถานศึกษาทุกคร้ังก่อนการเขา้ตรวจสอบมีค่าเฉล่ีย  4.46  หน่วยรับ
ตรวจควรไดรั้บการแจง้ล่วงหนา้ก่อนการเขา้ตรวจสอบอยา่งนอ้ย  1 สัปดาห์ พร้อมรายละเอียดของ
เอกสารท่ีจะตอ้งจดัเตรียมในการตรวจสอบมีค่าเฉล่ีย  4.42  ก่อนการเขา้รับการตรวจสอบภายใน 
หน่วยรับตรวจควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองก่อน เพื่อเปรียบเทียบกับผลการ
ตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน มีค่าเฉล่ีย  4.38 หน่วยรับตรวจควรได้รับรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในเชิงลึกท่ีรอบดา้น มีสาระส าคญั อีกทั้งควรระบุถึงความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบติัท่ีไม่ถูกตอ้ง โดยอา้งกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย  มีค่าเฉล่ีย  4.33 สถานศึกษาจะตอ้งไดรั้บการ
ตรวจสอบจากเครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง และได้รับการติดตามผลการ
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ตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง มีค่าเฉล่ีย  4.29  เม่ือมีการตรวจสอบจาก
เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในแลว้ ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งติดตามผลการตรวจสอบซ ้ าอีกคร้ัง
หน่ึง มีค่าเฉล่ีย  4.25 หน่วยรับตรวจควรมีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบติังานของหน่วย
ตรวจสอบภายในเพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบติังานและสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัหน่วยรับตรวจ มีค่าเฉล่ีย 4.21 ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้ง
เป็นผูป้ฏิบติังานตรวจสอบดว้ยตนเองในเร่ืองท่ีมีความซับซ้อน หรือเป็นงานท่ีอาจก่อให้เกิดการ
ทุจริต แทนการใชเ้ครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในเขา้ตรวจสอบมีค่าเฉล่ีย 4.13  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุการท างาน  6- 15 ปี  ให้ความคิดเห็นในการพัฒนา
กระบวนการตรวจสอบภายในท่ีนอกเหนือจากเกณฑ์การประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ  ให้ค่าเฉล่ียเรียงตามล าดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี  การปฏิบติังานตรวจสอบภายในควรใชก้าร
ตรวจสอบแบบกลัยาณมิตร แทนการตรวจสอบแบบจบัผิด และการใช้เครือข่ายช่วยตรวจสอบ
ภายใน ควรจดัท าในลกัษณะ “เพื่อนช่วยเพื่อน” มากกวา่การเขา้ตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกิดการระแวง
ไม่อยากให้เข้าตรวจสอบ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ 4.68  ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งเป็นผูป้ฏิบติังาน
ตรวจสอบดว้ยตนเองในเร่ืองท่ีมีความซับซ้อน หรือเป็นงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต แทนการใช้
เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในเขา้ตรวจสอบมีค่าเฉล่ีย  4.59  หน่วยตรวจสอบภายในจะตอ้งแจง้
แนวทางการตรวจสอบให้แก่กลุ่มงานและสถานศึกษาทราบทุกคร้ังก่อนการเขา้ตรวจสอบ และ
นอกจากผูต้รวจสอบภายในจะต้องมีความเช่ียวชาญในการตรวจสอบแล้ว ผูต้รวจสอบภายใน
จะตอ้งเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ดา้นการตรวจสอบภายในแก่เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในให้มีความ
เช่ียวชาญดว้ย เพื่อเครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในจะสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปให้ค  าปรึกษา หรือ
เป็นพี่เล้ียงแก่หน่วยรับตรวจใกลเ้คียงได ้มีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ 4.53 หน่วยรับตรวจควรไดรั้บการแจง้
ล่วงหน้าก่อนการเข้าตรวจสอบอย่างน้อย  1 สัปดาห์ พร้อมรายละเอียดของเอกสารท่ีจะต้อง
จัดเตรียมในการตรวจสอบมีค่าเฉล่ีย  4.50  รายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ผู ้
ตรวจสอบภายในควรใช้เป็นขอ้มูลในการประเมินความเส่ียงและวางแผนการตรวจสอบ  มีค่าเฉล่ีย 
4.41 หน่วยตรวจสอบภายในควรจัดอบรมให้ความรู้ในรูปแบบของการอภิปรายแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาในการปฏิบติังานร่วมกนั
ให้แก่เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในมากกว่าการบรรยาย และผูต้รวจสอบตอ้งแจง้ปฏิทินการเขา้
ตรวจสอบให้แก่สถานศึกษาทุกคร้ังก่อนการเขา้ตรวจสอบมีค่าเฉล่ีย 4.38 เม่ือมีการตรวจสอบจาก
เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในแลว้ ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งติดตามผลการตรวจสอบซ ้ าอีกคร้ัง
หน่ึง มีค่าเฉล่ีย 4.24  สถานศึกษาจะตอ้งได้รับการตรวจสอบจากเครือข่ายช่วยตรวจสอบภายใน
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อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง และไดรั้บการติดตามผลการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบอย่างน้อยปีละ
หน่ึงคร้ัง มีค่าเฉล่ีย 4.15  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุการท างาน  16- 25 ปี  ให้ความคิดเห็นในการพฒันา
กระบวนการตรวจสอบภายในท่ีนอกเหนือจากเกณฑ์การประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ  ให้ค่าเฉล่ียเรียงตามล าดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี การใช้เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายใน ควร
จดัท าในลกัษณะ “เพื่อนช่วยเพื่อน” มากกวา่การเขา้ตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกิดการระแวงไม่อยากให้
เขา้ตรวจสอบ และหน่วยรับตรวจควรมีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบติังานของหน่วย
ตรวจสอบภายในเพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบติังานและสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัหน่วยรับตรวจ มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ  4.50  การปฏิบติังาน
ตรวจสอบภายในควรใชก้ารตรวจสอบแบบกลัยาณมิตร แทนการตรวจสอบแบบจบัผดิ และรายงาน
ผลการปฏิบติังานของหน่วยรับตรวจ ผูต้รวจสอบภายในควรใชเ้ป็นขอ้มูลในการประเมินความเส่ียง
และวางแผนการตรวจสอบ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ 4.45  ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งเป็นผูป้ฏิบติังาน
ตรวจสอบดว้ยตนเองในเร่ืองท่ีมีความซับซ้อน หรือเป็นงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต แทนการใช้
เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบ  และหน่วยรับตรวจควรได้รับรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในเชิงลึกท่ีรอบดา้น มีสาระส าคญั อีกทั้งควรระบุถึงความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบัติท่ีไม่ถูกต้อง โดยอ้างกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องด้วย  มีค่าเฉล่ียเท่ากัน คือ 4.41  นอกจากผู ้
ตรวจสอบภายในจะตอ้งมีความเช่ียวชาญในการตรวจสอบแล้ว ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งเป็นผู ้
ถ่ายทอดความรู้ดา้นการตรวจสอบภายในแก่เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในใหมี้ความเช่ียวชาญดว้ย 
เพื่อเครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในจะสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปให้ค  าปรึกษา หรือเป็นพี่เล้ียงแก่
หน่วยรับตรวจใกล้เคียงได ้มีค่าเฉล่ีย  4.36  ก่อนการเขา้รับการตรวจสอบภายใน หน่วยรับตรวจ
ควรมีการประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองก่อน เพื่อเปรียบเทียบกบัผลการตรวจสอบจากหน่วย
ตรวจสอบภายใน มีค่าเฉล่ีย  4.27  หน่วยตรวจสอบภายในจะตอ้งแจง้แนวทางการตรวจสอบให้แก่
กลุ่มงานและสถานศึกษาทราบทุกคร้ังก่อนการเขา้ตรวจสอบ มีค่าเฉล่ีย  4.23  ผูต้รวจสอบตอ้งแจง้
ปฏิทินการเขา้ตรวจสอบให้แก่สถานศึกษาทุกคร้ังก่อนการเขา้ตรวจสอบมีค่าเฉล่ีย  4.18   หน่วย
ตรวจสอบภายในควรจดัอบรมให้ความรู้ในรูปแบบของการอภิปรายแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และเรียนรู้วิธีการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังานร่วมกนัให้แก่เครือข่าย
ช่วยตรวจสอบภายในมากกวา่การบรรยาย  เม่ือมีการตรวจสอบจากเครือข่ายช่วยตรวจสอบภายใน
แล้ว ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งติดตามผลการตรวจสอบซ ้ าอีกคร้ังหน่ึง และหน่วยรับตรวจควร
ไดรั้บการแจง้ล่วงหนา้ก่อนการเขา้ตรวจสอบอยา่งนอ้ย    1 สัปดาห์ พร้อมรายละเอียดของเอกสารท่ี
จะต้องจดัเตรียมในการตรวจสอบมีค่าเฉล่ียเท่ากันคือ  4.14   และสถานศึกษาจะตอ้งได้รับการ
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ตรวจสอบจากเครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง และได้รับการติดตามผลการ
ตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง มีค่าเฉล่ีย  3.95 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุการท างานมากกวา่ 25 ปี  ให้ความคิดเห็นในการพฒันา
กระบวนการตรวจสอบภายในท่ีนอกเหนือจากเกณฑ์การประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ  ให้ค่าเฉล่ียเรียงตามล าดบัจากมากไปน้อย ดงัน้ี หน่วยรับตรวจควรได้รับรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในเชิงลึกท่ีรอบดา้น มีสาระส าคญั อีกทั้งควรระบุถึงความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบติัท่ีไม่ถูกตอ้ง โดยอา้งกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งด้วย  มีค่าเฉล่ีย  4.83  หน่วยตรวจสอบภายใน
จะต้องแจ้งแนวทางการตรวจสอบให้แก่กลุ่มงานและสถานศึกษาทราบทุกคร้ังก่อนการเข้า
ตรวจสอบ  และก่อนการเข้ารับการตรวจสอบภายใน หน่วยรับตรวจควรมีการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของตนเองก่อน เพื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน มี
ค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ 4.50 เม่ือมีการตรวจสอบจากเครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในแล้ว ผูต้รวจสอบ
ภายในจะต้องติดตามผลการตรวจสอบซ ้ าอีกคร้ังหน่ึง มีค่าเฉล่ีย  4.38  การใช้เครือข่ายช่วย
ตรวจสอบภายใน ควรจดัท าในลกัษณะ “เพื่อนช่วยเพื่อน” มากกวา่การเขา้ตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกิด
การระแวงไม่อยากใหเ้ขา้ตรวจสอบ และนอกจากผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งมีความเช่ียวชาญในการ
ตรวจสอบแล้ว ผูต้รวจสอบภายในจะต้องเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ด้านการตรวจสอบภายในแก่
เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในให้มีความเช่ียวชาญด้วย เพื่อเครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในจะ
สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปให้ค  าปรึกษา หรือเป็นพี่เล้ียงแก่หน่วยรับตรวจใกลเ้คียงได ้มีค่าเฉล่ีย
เท่ากนั คือ  4.33  ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งเป็นผูป้ฏิบติังานตรวจสอบดว้ยตนเองในเร่ืองท่ี มีความ
ซับซ้อน หรือเป็นงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต แทนการใช้เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในเข้า
ตรวจสอบ   หน่วยตรวจสอบภายในควรจดัอบรมให้ความรู้ในรูปแบบของการอภิปรายแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาในการปฏิบติังานร่วมกนั
ให้แก่เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในมากกว่าการบรรยาย  และหน่วยรับตรวจควรได้รับการแจง้
ล่วงหน้าก่อนการเข้าตรวจสอบอย่างน้อย 1 สัปดาห์ พร้อมรายละเอียดของเอกสารท่ีจะต้อง
จดัเตรียมในการตรวจสอบ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ 4.17  การปฏิบติังานตรวจสอบภายในควรใช้การ
ตรวจสอบแบบกัลยาณมิตร แทนการตรวจสอบแบบจบัผิด  มีค่าเฉล่ีย  4.00   รายงานผลการ
ปฏิบติังานของหน่วยรับตรวจ ผูต้รวจสอบภายในควรใช้เป็นขอ้มูลในการประเมินความเส่ียงและ
วางแผนการตรวจสอบ  หน่วยรับตรวจควรมีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบติังานของหน่วย
ตรวจสอบภายในเพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงานและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยรับตรวจ และสถานศึกษาจะต้องได้รับการ
ตรวจสอบจากเครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง และได้รับการติดตามผลการ



 

149 

ตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง มีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ  3.67   และผูต้รวจสอบ
ตอ้งแจง้ปฏิทินการเขา้ตรวจสอบให้แก่สถานศึกษาทุกคร้ังก่อนการเขา้ตรวจสอบมีค่าเฉล่ีย  3.50  
ตามล าดบั 

 
4.3.3  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ในการพฒันากระบวนการตรวจสอบภายในของ

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เพิ่มเติมในดา้นคุณสมบติัและดา้นการ
ปฏิบติังานท่ีนอกเหนือนอกเหนือจากเกณฑก์ารประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ดงัน้ี 

 
4.3.3.1  การพฒันาคุณสมบัติของผูต้รวจสอบภายในเพิ่มเติมท่ีนอกเหนือจาก

เกณฑก์ารประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
นอกจากการพฒันาคุณสมบัติของผูต้รวจสอบภายในให้เป็นไปตามเกณฑ์การ

ประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐแลว้  ผูต้รวจสอบภายในควรมีคุณสมบติัเพิ่มเติม ดงัน้ี   
เป็นผูใ้ชก้ารตรวจสอบแบบกลัยาณมิตร (7 คน) เป็นผูมี้ความรู้ มีประสบการณ์ในการให้ค  าแนะน า 
มีความรู้ความสามารถ สามารถช้ีแนะแนวทางการปฏิบติังานได้อย่างถูกตอ้งสม ่าเสมอ  (6 คน)   
เป็นผูมี้ทกัษะในการส่ือสาร สนทนา อธิบายไดช้ดัเจน เขา้ใจง่าย (4 คน) มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี เพื่อให้
หน่วยรับตรวจได้ขอความปรึกษาด้วยความเป็นกันเอง (3 คน)  มีความเช่ียวชาญในข้อระเบียบ 
กฎหมาย ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งลึกซ้ึง แม่นในกฎระเบียบ และน ามาอธิบายให้หน่วยรับตรวจเขา้ใจง่ายๆ 
พร้อมยกตวัอย่าง (2 คน)  เป็นผูมี้คุณธรรมความเท่ียงตรงในการตรวจสอบ (2 คน)  เป็นผูท่ี้พฒันา
ความรู้ดา้นต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้สามารถตอบรับการเปล่ียนแปลงและทนัต่อเหตุการณ์  (1 
คน)  เป็นผูมี้ประสบการณ์สามารถให้ค  าแนะ มีความรู้ความสามารถในหลายวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การบริหารสถานศึกษา  (1 คน)  มีทกัษะในการพูดโน้มนา้วคนให้ปฏิบติัตามค าแนะน า   (1 คน) มี
ทกัษะในการส่ือสาร สนทนา อธิบายได้อย่างละเอียดชัดเจน (1 คน) มีความสามารถในการให้
ค  าแนะน าปรึกษา  แนะน า เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในเพื่อช่วยด าเนินการตรวจสอบให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน  (1 คน)  ไม่เลือกปฏิบติั (1 คน)  มีจิตวิทยาในการเสริมแรงใหก้ าลงัใจผูป้ฏิบติังานได้
เป็นอยา่งดี (1 คน)  มีความเป็นกนัเอง (1 คน) 

 

4.3.3.2 การพัฒนาการปฏิบัติงานเพิ่มเติมท่ีนอกเหนือจากเกณฑ์การประกัน
คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
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นอกจากการพัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเกณฑ์การประกัน
คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐดา้นการปฏิบติังานแล้ว ผูต้รวจสอบภายในควรปรับปรุงการ
ปฏิบติังาน เพื่อให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบังานตรวจสอบภายใน ดงัน้ี  จดัประชุมสัมมนาครู
ผูรั้บผิดชอบงานตรวจสอบ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 คร้ัง เพื่อทบทวนการรายงานผล (การเขียน
รายงาน) ท่ีถูกตอ้ง ชัดเจน (4 คน)  ควรจดัท าเอกสารคู่มือและกระดาษท าการ น าลงในเว็บไซต์
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เพื่อความสะดวกในการศึกษาและใชง้าน
ไดส้ะดวกรวดเร็ว (3 คน)  มีการสรุปผลการตรวจสอบ และแจง้จุดบกพร่อง หรือขอ้เสนอแนะให้
หน่วยรับตรวจทราบทุกคร้ังเพื่อหน่วยรับตรวจจะได้ท าการแก้ไขในจุดบกพร่อง ( 3 คน) ศึกษา
ตวัอย่างต่างๆ ท่ีพบจากการไปตรวจสอบให้มาก แล้วน ามาช้ีแนะให้หน่วยรับตรวจได้ศึกษาเป็น
ตวัอยา่ง (3 คน) การเพิ่มช่องทางอ่ืนในการติดต่อส่ือสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว เช่น การตอบค าถามผ่าน
ทางอินเตอร์เน็ต หรือกระดานในเว็บไซต์ เพื่อให้ผูป้ฏิบัติงานเข้าใจในระเบียบต่างๆ และเป็น
ประโยชน์ต่อบุคคลอ่ืนท่ีมีปัญหาหรือขอ้สงสัยเหมือนกนั และยงัไดร่้วมแลกเปล่ียนความคิดเห็นอีก
ด้วย (2 คน)  ควรเป็นตรวจสอบเชิงป้องกันการทุจริตอย่างแท้จริง และหากมีการทุจริตควร
ด าเนินการอยา่งเด็ดขาด เพื่อป้องกนัการทุจริตในระบบราชการ ป้องกนัประโยชน์ของชาติ (2 คน)  
ควรสร้างความเช่ือมัน่ให้หน่วยรับตรวจ (1 คน) การให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง การแนะน า ตอ้งเป็นไปตาม
มาตรฐาน หากมีข้อท่ีต้องแก้ไขควรเป็นท่ีปรึกษาท่ีดีให้กบัหน่วยรับตรวจ (1 คน) ควรมีการสุ่ม
ตรวจเอกสารการเบิกจ่ายให้มากเกินกว่า 70% (1 คน)  ควรสร้างหน่วยรับตรวจท่ีสามารถเป็น
ตน้แบบหรือแบบอยา่งในการปฏิบติังานภายในเครือข่าย (1 คน) ควรมีการนิเทศ ติดตาม ให้ความรู้
เก่ียวกบัการวางแผน โครงการ/งานต่างๆ ของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบนั ท างานไดอ้ย่างต่อเน่ือง (1 
คน) การรายงานผลการปฏิบติังาน ควรท าแบบฟอร์มเป็นไฟล์ขอ้มูลท่ีสถานศึกษาสามารถน าไป
แกไ้ขขอ้มูลและการส่งต่อให้สถานศึกษาทุกปี เพราะเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบมีการเปล่ียนแปลงทุกปี 
(1 คน) ควรมีการจดัท าระเบียบ คู่มือ การปฎิบติังานต่างๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใช้ในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน และการตรวจสอบให้ครอบคลุมให้ทนัสมยัไวบ้ริการหน่วยรับตรวจ (1 คน)  มีบทบาท
ลงโทษท่ีชดัเจนส าหรับผูไ้ม่ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบท่ีวางไว ้ ( 1 คน)  แนะแนวทางการปฏิบติัแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อน  (1 คน)  แนะน าการปฏิบติังานท่ีตอ้งเช่วยเหลือกนั (1 คน) หลงัจากทางโรงเรียนได้
ส่งรายงานสรุปผลการปฏิบติังาน ทางผูต้รวจสอบควรตรวจสอบและเสนอแนะค าแนะน าให้กบั
โรงเรียน (1 คน) 
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4.3.3.3 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
ควรก าหนดระยะเวลาในการตรวจสอบให้ชัดเจน เหมาะสมกับขนาดโรงเรียน              

(1 คน)  ท าปฏิทินการออกปฏิบติังานใน 1 ปี และแจง้ให้สถานศึกษาทราบ (1 คน)  ควรน าตวัอยา่ง
การปฏิบติังานท่ีดี ๆ มาเป็นตวัอยา่งในการศึกษา  (1 คน)  ควรเพิม่จ  านวนบุคลากรในงานตรวจสอบ
ให้เพียงพอกบัปริมาณงาน (1 คน)  ในการปฏิบติังานในพื้นท่ีควรมีการฝึกประสบการณ์ให้แก่ครู
ผูรั้บผิดชอบในงานต่างๆของสถานศึกษาดว้ย ซ่ึงประกบัดว้ยการฝึกปฏิบติักบังานท่ีตอ้งปฏิบติัจริง            
(1 คน) การตรวจสอบควรยืดหยุ่นบา้งในบางโอกาสเพื่อให้เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีท่ีทุรกนัดาร                
(1 คน)ในกรณีบุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายในไม่เพียงพอกบัปริมาณงานท่ีรับผิดชอบ ควรลด
ปริมาณงานตรวจสอบ หรือก าหนดงานตรวจสอบใหเ้หมาะสมต่อจ านวนบุคลากร (1 คน) 
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บทที ่5 

 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

 
  การศึกษาค้นควา้ในหัวข้อเร่ือง การพฒันากระบวนการตรวจสอบภายในของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฒันา
กระบวนการตรวจสอบภายในด้านการเงินและการบัญชีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ตามโครงการประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ โดยมี
ขอบเขตการศึกษาเป็นการศึกษามาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผูต้รวจสอบภายในของส่วนราชการ และแนวทาง
การประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพฒันากระบวนการ
ตรวจสอบภายในของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ตามโครงการ
ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  โดยผูศึ้กษาได้ด าเนินการรวบรวมขอ้มูลจากการ
สัมภาษณ์ผูบ้ริหารในฐานะผูต้รวจสอบ จ านวน 10  คน และรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
ผูป้ฏิบติังานในฐานะผูรั้บการตรวจสอบ จ านวน 86 คน สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอ้
คน้พบ และขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 
 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
 

5.1.1  ข้อมูล ท่ีได้จากการสัมภาษณ์ บุคลากรสังกัดส านักงานเขตพื้ น ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 
  จากข้อมูล ท่ีได้จากการสัมภาษณ์ บุคลากรสังกัดส านักเขตพื้น ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ในฐานะผูต้รวจสอบ จ านวน 10 คน พบวา่  

การพฒันางานตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ให้ความเห็นในการพฒันางานตรวจสอบให้ เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดตามมาตรฐานดา้นคุณสมบติั  ในดา้นกฎบตัรการตรวจสอบภายในควรเพิ่มเติมในเร่ือง การ
ประเมินผลทางการบริหาร วดัประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงาน  อีกทั้ง
มีความเช่ียวชาญในเร่ืองการตรวจสอบการบริหารงาน การตรวจสอบผลการด าเนินงาน กา ร
ตรวจสอบสารสนเทศ และความรู้ความสามารถในการประเมินความเส่ียง  การปฏิบัติงาน
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ตรวจสอบภายในตอ้งมีความระมดัระวงัรอบคอบในเร่ืองการตรวจสอบการบริหาร ซ่ึงเป็นการ
ตรวจสอบผลการบริหารงานมิใช่การตรวจสอบผูบ้ริหาร ส่วนในการให้ค  าแนะน าปรึกษาตอ้งมี
ความถูกตอ้งและแม่นย  าผูต้รวจสอบภายในมีการพฒันาความรู้ในวชิาชีพการตรวจสอบภายในอยา่ง
ต่อเน่ือง  มีการน าเทคโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการพฒันางานตรวจสอบภายใน  ส่วนการประเมินผล
การปฏิบติังานตรวจสอบจากองคก์รภายนอก หน่วยตรวจสอบภายในควรไดรั้บการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจากองค์กรภายนอก เพราะจะท าให้เกิดความน่าเช่ือถือและเป็นบรรทัดฐานในการ
ปฏิบติังาน สามารถน าผลการประเมินไปปรับปรุงพฒันางานตรวจสอบใหดี้ข้ึน  

การพฒันางานตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ให้ความเห็นในการพฒันางานตรวจสอบให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดตามมาตรฐานดา้นการปฏิบติังาน คือ  ดา้นการวางแผนการตรวจสอบภายใน การก าหนด
ขอบเขตของงาน ให้มีการก าหนดช่วงเวลาในการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมทั้งหน่วยตรวจสอบ
ภายในและหน่วยรับตรวจ  การน าผลการประเมินความเส่ียงมาใชใ้นการวางแผนการตรวจสอบเป็น
สร้างมาตรการท่ีใชใ้นการควบคุมการปฏิบติังานและป้องกนัความเส่ียง ใชเ้ป็นแนวทางในการเก็บ
ขอ้มูลและตรวจสอบในคร้ังต่อไป และใช้เป็นมาตรการป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนใหม่   ความ
เพียงพอและประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ ใช้เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในในการ
ตรวจสอบในการแกไ้ขปัญหาจ านวนบุคลากรไม่เพียงพอกบัปริมาณท่ีรับผิดชอบ  โดยการอบรม
สร้างความเข้าใจแก่ผู ้บริหารสถานศึกษาและผูป้ฏิบัติงาน การจัดท าคู่มือการรายงานผลการ
ปฏิบติังาน การสร้างเครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ  เน้นการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมของทุกกลุ่มงานและสถานศึกษาในสังกัด  สร้างความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยรับตรวจถึง
กฎระเบียบ นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติั การประชาสัมพนัธ์ขอบเขตงานท่ีรับผดิชอบ กิจกรรม
การตรวจสอบภายในมีส่วนช่วยในการสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกระบวนการก ากบัดูแล การ
บริหารความเส่ียง และการควบคุมของหน่วยรับตรวจ  การวางแผนการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน
ควรมีการประเมินความเส่ียงของงานตรวจสอบภายใน การประกนัคุณภาพงานตรวจสอบ และ
พฒันาบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในสู่มาตรฐาน โดยให้ความส าคญัในการปฏิบติังานตาม
ขั้นตอนการตรวจสอบภายในทุกขั้นตอน  และควรเน้นในเร่ืองการปฏิบติัการตรวจสอบ และการ
ก ากบัติดตามผลการปฏิบติังาน  ซ่ึงท าใหท้ราบถึงผลการแกไ้ขตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะท่ีให้
ไว ้ สามารถน าผลการติดตามใหผู้บ้ริหารน าไปประกอบการตดัสินใจในการบริหารงานต่อไปได ้ 

นอกจากการพฒันางานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในภาครัฐแล้ว หน่วยตรวจสอบภายในควรมีการพฒันาเพิ่มเติมในเร่ือง การ
พฒันาความรู้ในวิชาชีพท่ีเป็นมาตรฐานสากลเพื่อรองรับการเปิดเสรีการค้าอาเซียน การเขียน
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รายงานผลการตรวจสอบท่ีสามารถน ามาใช้ในเชิงการบริหารและพัฒนาองค์กร  การพัฒนา
เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในให้มีความเขม้แข็ง คุณสมบติัของผูต้รวจสอบภายในควรมีความรู้
หลากหลายดา้น และควรศึกษาการน าระบบสารสนเทศเขา้มาใชใ้นงานตรวจสอบ 

ส่วนในกระบวนการตรวจสอบภายในโดยใช้เครือข่ายแบบมีส่วนร่วม เป็นการ
แกไ้ขปัญหาจ านวนบุคลากรไม่เพียงพอกบัปริมาณงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็น                       
ผูต้รวจสอบเบ้ืองตน้ใหแ้ก่หน่วยรับตรวจ  เป็นผูเ้ก็บขอ้มูลและด าเนินการตรวจสอบภายในเบ้ืองตน้ 
ช่วยเป็นท่ีปรึกษาและเป็นพี่เล้ียงให้แก่สถานศึกษาท่ีอยูห่่างไกล การเดินทางเขา้ถึงล าบาก และช่วย
ลดความตึงเครียดให้แก่ผูป้ฏิบติังาน  แต่ในปัจจุบนัยงัขาดการยอมรับของหน่วยรับตรวจ เน่ืองจาก
เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในเป็นผูบ้ริหารระดับเดียวกัน  และไม่มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบติังานอยา่งแทจ้ริง อีกทั้งผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นเครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในมีการโยกยา้ย
บ่อย และละเลยการปฏิบติัหน้าท่ีตรวจสอบภายใน  แนวทางแก้ไขโดยการจดัท าคู่มือการอบรม
เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในเพื่อสร้างความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของเครือข่ายช่วยตรวจสอบ
ภายในและพฒันาเครือข่ายใหมี้ความรู้อยา่งสม ่าเสมอ      
  การพฒันาเครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในโดยใช้เกณฑ์การประเมินการประกนั
คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ สามารถช่วยพฒันางานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ
และเครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในจะสามารถปฏิบติังานตรวจสอบให้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน  เน่ืองจากมีเกณฑก์ารประเมินท่ีชดัเจน และสามารถน ามาเป็นแนวทางการปฏิบติังานไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง  
 

5.1.2  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามผูป้ฏิบติังานในฐานะผูรั้บตรวจ  
จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามผูป้ฏิบติังานในฐานะผูรั้บตรวจ จ านวน  86  คน  

ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ  68.60   มีอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 43.02  จบการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี ร้อยละ 50  และปริญญาโท ร้อยละ 47.67 จบการศึกษาสาขาบริหารการศึกษา  ร้อยละ  46.51  
ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษา ร้อยละ  52.33  ระดบัต าแหน่ง ช านาญการพิเศษ ร้อยละ  
51.16  โดยด ารงต าแหน่งงาน 6-15 ปี ร้อยละ 39.53  มีประสบการณ์ในการรับราชการในต าแหน่ง
อ่ืนก่อนด ารงต าแหน่งปัจจุบัน 6 – 15 ปี  ร้อยละ  47.67 ท่ีได้ให้ข้อมูล เก่ียวกับการพัฒนา
กระบวนการตรวจสอบภายใน เก่ียวกบัแนวทางการพฒันากระบวนการตรวจสอบภายในตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ มาตรฐานด้าน
คุณสมบติั และมาตรฐานดา้นการปฏิบติังาน 
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ผูต้อบแบบสอบถามให้ความเห็นในแนวทางการพฒันากระบวนการตรวจสอบ
ภายในตามเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ตามประเด็นมาตรฐานด้าน
คุณสมบติั ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น  ระดบัเห็นดว้ยมาก ซ่ึงเม่ือจ าแนกตามอายุ  ต  าแหน่ง 
และประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบนั  มีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกนั คือ มี
ความเห็นดว้ยมากท่ีสุดในดา้นการปฏิบติังานท่ีเป็นอิสระและเท่ียงธรรม  ความระมดัระวงัรอบคอบ
ในการด าเนินการตรวจสอบ  การพฒันาความรู้ในวิชาชีพการตรวจสอบภายในอยา่งต่อเน่ือง  การ
ประเมินผลการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน  และความเช่ียวชาญในการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน 

แนวทางการพฒันากระบวนการตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การประกนัคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในภาครัฐ ตามประเด็นมาตรฐานดา้นการปฏิบติังานผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นดว้ย  ระดบัเห็นดว้ยมาก ซ่ึงเม่ือจ าแนกตามอายุ  ต  าแหน่ง และประสบการณ์การท างานใน
ต าแหน่งปัจจุบนั  มีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกนั คือ มีความเห็นดว้ยมากท่ีสุดในดา้น การ
ประเมินความเส่ียงเพื่อวางแผนการตรวจสอบการวางแผนการตรวจสอบ การเสนอ และอนุมติั
แผนการตรวจสอบ  นโยบายและแนวทางการปฎิบัติงาน การประสานงาน การวางแผนการ
ปฏิบติังานตรวจสอบ  งบประมาณและอตัราก าลังของหน่วยตรวจสอบภายใน    กิจกรรมการ
ตรวจสอบภายใน  รายงานผลการปฏิบติังาน  รายงานสรุปผลการปฏิบติังานตามแผนของหน่วย
ตรวจสอบภายใน และการติดตามผลการตรวจสอบ     

แนวทางการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในท่ีนอกเหนือจากเกณฑ์การ
ประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นดว้ย ระดบัเห็นดว้ย
มากท่ีสุดในเร่ือง  หน่วยตรวจสอบภายในจะตอ้งแจง้แนวทางการตรวจสอบให้แก่กลุ่มงานและ
สถานศึกษาทราบทุกคร้ังก่อนการเข้าตรวจสอบ  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในควรใช้การ
ตรวจสอบแบบกลัยาณมิตรแทนการตรวจสอบแบบจบัผิด  การใช้เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายใน 
ควรจดัท าในลกัษณะ “เพื่อนช่วยเพื่อน” มากกวา่การเขา้ตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกิดการระแวงไม่อยาก
ให้เข้าตรวจสอบ  และมีความคิดเห็น ระดบัเห็นด้วยมาก  ในเร่ืองท่ีผูต้รวจสอบภายในจะต้องมี
ความเช่ียวชาญในการตรวจสอบแล้วผูต้รวจสอบภายในจะต้องเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ด้านการ
ตรวจสอบภายในแก่เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในให้มีความเช่ียวชาญด้วย เพื่อเครือข่ายช่วย
ตรวจสอบภายในจะสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปให้ค  าปรึกษา หรือเป็นพี่เล้ียงแก่หน่วยรับตรวจ
ใกลเ้คียงได ้ รายงานผลการปฏิบติังานของหน่วยรับตรวจ ผูต้รวจสอบภายในควรใช้เป็นขอ้มูลใน
การประเมินความเส่ียงและวางแผนการตรวจสอบ  ผูต้รวจสอบภายในจะต้องเป็นผูป้ฏิบติังาน
ตรวจสอบดว้ยตนเองในเร่ืองท่ีมีความซับซ้อน หรือเป็นงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต แทนการใช้
เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในเขา้ตรวจสอบ  หน่วยตรวจสอบภายในควรจดัอบรมให้ความรู้ใน
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รูปแบบของการอภิปรายแลกเปล่ียนประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และเรียนรู้วิธีการ
แก้ไขปัญหาในการปฏิบติังานร่วมกนัให้แก่เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในมากกว่าการบรรยาย  
ก่อนการเขา้รับการตรวจสอบภายใน หน่วยรับตรวจควรมีการประเมินผลการปฏิบติังานของตนเอง
ก่อน เพื่อเปรียบเทียบกบัผลการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในหน่วยรับตรวจควรมีการ
ประเมินความพึงพอใจในการปฏิบติังานของหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายใน
ใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานและสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัหน่วยรับตรวจ  
เม่ือมีการตรวจสอบจากเครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในแลว้ ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งติดตามผลการ
ตรวจสอบซ ้ าอีกคร้ังหน่ึง  สถานศึกษาจะตอ้งได้รับการตรวจสอบจากเครือข่ายช่วยตรวจสอบ
ภายในอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง และไดรั้บการติดตามผลการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบอยา่งนอ้ยปี
ละหน่ึงคร้ัง  ผูต้รวจสอบตอ้งแจง้ปฏิทินการเขา้ตรวจสอบให้แก่สถานศึกษาทุกคร้ังก่อนการเขา้
ตรวจสอบ  หน่วยรับตรวจควรไดรั้บการแจง้ล่วงหน้าก่อนการเขา้ตรวจสอบอย่างน้อย  1 สัปดาห์ 
พร้อมรายละเอียดของเอกสารท่ีจะตอ้งจดัเตรียมในการตรวจสอบ  และหน่วยรับตรวจควรไดรั้บ
รายงานผลการตรวจสอบภายในเชิงลึกท่ีรอบดา้นมีสาระส าคญั อีกทั้งควรระบุถึงความผิดปกติท่ี
เกิดข้ึนจากการปฏิบติัท่ีไม่ถูกตอ้ง โดยอา้งกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 
 
5.2  การอภิปรายผล 

 
  จากการศึกษาการพฒันากระบวนการตรวจสอบภายในของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ท าให้ทราบแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อการน ามาพิจารณา
ในการพฒันากระบวนการตรวจสอบภายในของส านักเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 5 เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ และท าให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการ  

 จากการศึกษาพบว่า  เม่ือเปรียบเทียบเกณฑ์การประกนัคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในภาครัฐกบัการปฏิบติังานตรวจสอบภายในของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 5 พบว่า ยงัมีการปฏิบติังานท่ีมีขอ้จ ากดั จึงควรมีการพฒันาการปฏิบติังานทั้งใน
ประเด็นตามมาตรฐานดา้นคุณสมบติัและประเด็นตามมาตรฐานด้านการปฏิบติังาน  ไดแ้ก่ กฎบตัร
การตรวจสอบภายใน เช่ียวชาญในการตรวจการบริหาร การตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการ
ตรวจสอบสารสนเทศ  มีความระมดัระวงัรอบคอบในการปฎิบติังานตรวจสอบภายใน มีการพฒันา
ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมาใช้ในการพัฒนางานตรวจสอบภายใน  การได้รับการ
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ประเมินผลการปฏิบัติงานจากองค์กรภายนอก ซ่ึงสอดคล้องกับ วารุณี   สุกใส (2550) ได้
ท าการศึกษาการพฒันากระบวนการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลยัราชภัฎโดยใชแ้บบสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบภายใน  พบวา่ภาพรวมของ
การปฏิบัติงานในประเด็นต่างๆ ของกระบวนการตรวจสอบภายใน ซ่ึงประกอบด้วย  การ
ประเมินผลความเส่ียงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจ าปี การจดัท าแผนการตรวจสอบประจ าปี 
การเสนอขออนุมติัแผนการตรวจสอบประจ าปี การวางแผนการปฏิบัติงาน การสอบทานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน การตรวจสอบรายงานการเงินประจ าปี การตรวจสอบการด าเนินงาน  
การตรวจสอบพสัดุ  การใหบ้ริการค าปรึกษา  การจดัองคก์รและการพฒันาบุคลากร มีการปฏิบติัใน
ระดบัปานกลาง  การตรวจสอบภายในจะประสบความส าเร็จ และเกิดคุณค่าแก่มหาวิทยาราชภฎั
อุบลราชธานีมากน้อยเพียงใด ส่วนหน่ึงข้ึนอยู่กบัผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัท่ีจะเห็นความส าคญั
ของงานตรวจสอบภายใน  ทั้งในเร่ืองกรอบอตัราก าลงั  งบประมาณ  เคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ การ
มอบหมายงานท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของผูต้รวจสอบภายใน รวมทั้งการท าให้
หน่วยงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบและเจ้าหน้าท่ี ท่ี เก่ียวข้อง  ให้ความร่วมมือและยอมรับผู ้
ตรวจสอบภายใน และการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูต้รวจสอบภายใน นอกจากน้ียงัสัมพนัธ์กบั กรรณิการ์  
ป ญญาดี (2554)ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับแนวทางการพฒันากระบวนการตรวจสอบภายในของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  โดยไดท้  าสัมภาษณ์บุคลาการท่ีมีหนา้ท่ีในการจดัใหมี้การ
ตรวจสอบดูแลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และท าการ
เปรียบเทียบกระบวนการปฏิบติังานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
ในปัจจุบนักบัมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการและระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ย
การตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 เพื่อหาแนวทางแกไ้ขและพฒันากระบวนการ
ตรวจสอบภายในของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาต่อไปในอนาคต  พบวา่กระบวนการ
ปฏิบติังาตรวจสอบภายในของผูต้รวจสอบภายในยงัมีขอ้จ ากดัตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการ และระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.
2551 และยงัพบปัญหา อุปสรรค ขอ้บกพร่องดา้นการด าเนินงาน ไดแ้ก่ กฎบตัร กรอบอตัราก าลงั 
ความรู้ความสามารถความเช่ียวชาญของผูต้รวจสอบภายใน การประกนัคุณภาพการตรวจสอบ
ภายใน และดา้นกระบวนการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน ซ่ึงไดแ้ก่ ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอน
การปฏิบติังานตรวจสอบและขั้นตอนการจดัท ารายงานและติดตามผล  ดงันั้น จึงตอ้งมีแนวทางการ
พฒันาดา้นการด าเนินงานและดา้นกระบวนการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน ไดแ้ก่ การทบทวนกฎ
บัตรให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและมาตรฐานการตรวจสอบภายใน  ด้านกรอบ
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อตัราก าลงัควรน าเร่ืองทรัพยากรท่ีตอ้งใช้ในการปฏิบติังานเสนอต่อสภามหาวิทยาลยัเพื่อหารือกบั
ผูบ้ริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ   

ส่วนดา้นการปฏิบติังาน ควรมีการพฒันาในเร่ืองการวางแผนการตรวจสอบภายใน 
การก าหนดขอบเขตการตรวจสอบภายใน การน าผลการประเมินความเส่ียงมาใชใ้นการวางแผนการ
ตรวจสอบ การบริหารงบประมาณและบุคลากร นโยบายและการสนับสนุนของผูบ้ริหาร การจดั
อบรมสร้างความเขา้ใจแก่หน่วยรับตรวจ การจดัท าคู่มือการปฏิบติังาน ซ่ึงสอดคล้องกบั นิวตัร  
ชนะพาล (2550) ไดศึ้กษาการพฒันาแนวทางการปฏิบติัการตรวจสอบภายในของสถานศึกษาสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก โดยการสัมภาษณ์ความตอ้งการและไม่ตอ้งการแนวทางการ
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในของสถานศึกษาจากผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู  พบว่า  มีความ
ต้องการแนวทางการปฏิบัติการตรวจสอบภายในของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษานครนายก  จ านวน  5  ประเด็น  คือ  หลักการส าคัญ ของการตรวจสอบภายใน  
วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน  ขอบข่ายการตรวจสอบภายใน คณะท างานการตรวจสอบ
ภายใน  และกระบวนการตรวจสอบภายใน  และแนวทางการปฏิบติัการตรวจสอบภายในของ
สถานศึกษาตรงกับความต้องการและตรงกับมาตรฐานทางวิชาการ  มี 2 รายการท่ีไม่มีความ
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานทางวิชาการ คือ คุณสมบติัทัว่ไปของคณะท างานตรวจสอบภายใน  และการ
แต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบภายใน ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับการด าเนินงานตรวจสอบภายใน ของ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก คือ มีการปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามระเบียบปฏิบติั  ปฏิบติัไม่
ครบถว้น  และไม่เป็นปัจจุบนั  ปัญหาการปฏิบติังานการเงินและบญัชีของโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก คือ ผูต้รวจสอบไม่ไดต้รวจสอบอย่างสม ่าเสมอ  การจดัท ารายงานไม่ถูกตอ้งและท าส่ง
ล่าชา้ 

ในส่วนการพฒันากระบวนการตรวจสอบภายในของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 โดยการใช้เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในในการช่วยเหลือการ
ตรวจสอบเพื่อแกไ้ขปัญหาดา้นบุคลากรท่ีไม่เพียงพอ ท าให้เกิดความร่วมมือกนัระหวา่งผูบ้ริหาร ผู ้
ตรวจสอบ และหน่วยรับตรวจ  ซ่ึงสอดคล้องกับ  รัศมี  ยาสมุทร (2546) ได้ศึกษาเก่ียวกบัแนว
ทางการประยกุตใ์ชก้ารจดัการคุณภาพโดยรวม (TQM) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน
ของกรมบญัชีกลางโดยใชว้ิธีสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากคณะท างานดา้นการตรวจสอบภายใน เพื่อ
ทราบขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน พบวา่  เจา้หน้าท่ีตรวจสอบภายในมีการ
สับเปล่ียนหนา้ท่ี ท าให้งานท่ีตรวจสอบไม่ต่อเน่ือง  และเม่ือน าระบบการจดัการคุณภาพโดยรวมมา
ประยุกต์ใช้กบัการปรับปรุงคุณภาพของรายงานการตรวจสอบภายใน โดยการน าวงจรคุณภาพ 
PDCA มาใช้ มีการก าหนดวตัถุประสงค์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะท่ีเพิ่มคุณค่าแก่ฝ่ายบริหารในการ
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ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน เพิ่มประสิทธิผลและการใช้ทรัพยากรอย่างประหยดัและคุม้ค่า  
ซ่ึงมีกลยุทธ์ในการด าเนินงานคือ การพฒันารายงานการตรวจสอบให้ตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของหน่วยงานต่างๆ ให้สามารถสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กรโดยรวมและสามารถมี
ระบบการควบคุมภายในท่ีดีเหมาะสม พร้อมถือปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ และการพฒันาผูต้รวจสอบ
ภายในให้มีความรู้ ความสามารถเพียงพอท่ีสามารถสร้างผลงานท่ีเป็นลกัษณะเพิ่มคุณค่า ให้แก่
องค์กรตามความคาดหมายของผูใ้ชบ้ริการงานดา้นการตรวจสอบภายใน ผลท่ีไดรั้บจากการศึกษา
พบว่าการท างานของผูต้รวจสอบภายในเป็นระบบมากข้ึน  มีคุณภาพ มีการท างานเป็นทีม โดย
ไดรั้บความร่วมมือจากผูบ้ริหาร หน่วยรับตรวจ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในการพิจารณาสั่งการ 
ด าเนินการตรวจสอบและน าข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติจริง การรายงานมีคุณค่าได้รับความ
ร่วมมือจากผูบ้ริหาร หน่วยรับตรวจ องคก์รมีการพฒันาเปล่ียนแปลงในระดบักลยุทธ์น าไปสู่ความ
เป็นองคก์รชั้นน าระดบัสากล 

 
5.3 ข้อค้นพบ 
 
  จากผลการศึกษาการพฒันากระบวนการตรวจสอบภายในของส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ผูศึ้กษามีขอ้คน้พบดงัน้ี 
  1.  การควบคุมภายในเป็นการควบคุมการบริหารงานทั้ง 4 ด้านของสถานศึกษา
ประกอบดว้ย ดา้นวิชาการ  ดา้นการบริหารงบประมาณ  ดา้นการบริหารงานบุคคล  และดา้นการ
บริหารทัว่ไป  เพื่อลดความเส่ียงในการปฏิบติังาน 
  2.  การใช้เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในช่วยในการตรวจสอบภายในยงัมีปัญหา
ซ่ึงเกิดจากการโยกยา้ยของบุคลากรท าให้ขาดความต่อเน่ืองของผูป้ฏิบติังานเครือข่าย และยงัตอ้งจดั
อบรมใหค้วามรู้แก่เครือข่ายเพื่อสร้างความเขา้ใจและน าไปปฏิบติังานได ้  
  3. การใชเ้ครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในเป็นลกัษณะเพื่อนช่วยเพื่อนท าให้เกิดการ
ปฏิบติังานเป็นไปในทางแนวกนั  
  4. การตรวจสอบภายในควรเน้นการตรวจสอบผลของการด าเนินงานมากกวา่การ
ตรวจสอบความถูกผดิของการบนัทึกบญัชี  
  5. ผู ้ตรวจสอบควรน าระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการพัฒนากระบวนการ
ตรวจสอบภายในใหม้ากข้ึน 
  6. เม่ือเสร็จส้ินการตรวจสอบภายในแต่ละคร้ัง ควรจดัส่งส าเนารายงานผลการ
ตรวจสอบใหแ้ก่หน่วยตรวจสอบทราบดว้ยทุกคร้ัง 
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  7. คุณสมบติัของผูต้รวจสอบภายในควรมีความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการเงิน
บญัชี เช่น การตรวจสอบการบริหาร การตรวจสอบผลการด าเนินงาน การตรวจสอบในระบบ
สารสนเทศ  หรือการน าระบบสารสนเทศเขา้ใชใ้นกระบวนการตรวจสอบภายใน 
   
5.4 ข้อเสนอแนะ 

 
  จากผลการศึกษาการพฒันากระบวนการตรวจสอบภายในของส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

5.4.1  ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากผลการศึกษา 
5.4.1.1 หน่วยตรวจสอบภายในของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 5 มีการแต่งคณะกรรมการเครือข่ายช่วยตรวจสอบภายใน ซ่ึงควรก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการ อ านาจ บทบาทหน้า ท่ี  และจัดท าคู่ มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้แก่
คณะกรรมการอย่างชัดเจน ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดการด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเพื่อการปฏิบติังานเป็นไปตามมาตรฐการการ
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการและระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการการตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 

5.4.1.2  แนวทางการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในท่ี เหมาะสมกับ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 โดยรวมยงัตอ้งมีการพฒันาในดา้นการ
ด าเนินการ และกระบวนการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน ในดา้นความรู้ ทกัษะ และความสามารถ
ดา้นการตรวจสอบในระบบสารสนเทศ เน่ืองจากผูต้รวจสอบภายในส่วนใหญ่จบการศึกษาด้าน
บญัชี และเป็นงานเทคนิคเฉพาะ ดังนั้น หน่วยงานต้นสังกัดและผูบ้ริหารจึงควรสนับสนุนให้
บุคลากรตรวจสอบภายในเข้ารับการอบรมอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงการ
บริหารงานภาครัฐไปสู่การบริหารจดัการแนวใหม่ท่ีให้ความส าคญักบัผลสัมฤทธ์ิของงาน มุ่งระบบ
ปฏิรูประบบงบประมาณ โดยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใชท้รัพยากร 

5.4.1.3  หน่วยตรวจสอบภายในควรมีการรายงานผลการตรวจสอบให้กบัหน่วย
รับตรวจน าขอ้มูลไปจดัท าแผนควบคุมความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน เพื่อท าใหห้น่วยรับตรวจเกิดความ
ระมดัระวงัในการปฏิบติังาน 
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5.4.2  ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 5.4.2.1 ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเร่ือง การพฒันา

เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในในโดยใชก้ระบวนการตรวจสอบภายในแบบเพื่อนช่วยเพื่อน   
 5.4.2.2  ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการน าเกณฑ์การประกนัคุณภาพงาน

ตรวจสอบภายในภาครัฐไปพฒันากระบวนการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายในใน
หน่วยงานอ่ืน 
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เอกสารอ้างองิ 

 
[กรมบญัชีกลาง, 2545]  กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  มาตรฐานการตรวจสอบ

ภายในและจริยธรรมของผูต้รวจสอบภายในส่วนราชการ  2545  
[กรมบญัชีกลาง, 2546]   กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  แนวปฏิบัติการตรวจสอบ

ภายใน 2546   
[กรมบญัชีกลาง, 2555]   กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   การประเมินการประกัน

คุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ เอกสารอดัส าเนาในการ
ประชุมช้ีแจงหลักเกณฑ์และแนวทางการประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2555  ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด ์
คอนเวนชัน่ วนัท่ี 30 เมษายน 2555 

[กรรณิการ์  ปัญญาดี, 2554]  กรรณิการ์  ปัญญาดี  แนวทางการพฒันากระบวนการตรวจสอบ
ภายในของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา การคน้ควา้
แบบอิสระ  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  ตุลาคม 2554 

[กระทรวงการคลงั, 2551]  กระทรวงการคลัง   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2551  2551 

[ชุลีกาญจน์  ไชยเมืองดี, 2548]  ชุลีกาญจน์  ไชยเมืองดี  การศึกษาระบบการควบคุมภายในด้าน
การเงินและการบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  การ
คน้ควา้แบบอิสระบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่  
2548 

[ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย, 2548]                   
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสมาคมผูต้รวจสอบภายใน
แห่งประเทศไทย  แนวทางการตรวจสอบภายใน  บริษทั ดูมาย
เบส จ ากดั 2548 

[นิวตัร ชนะพาล, 2550]  นิวตัร ชนะพาล  การพฒันาแนวทางการปฏิบติัการตรวจสอบ
ภายในของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครนายก  วิทยานิพนธ์  บธ.ม .(บ ริหารธุรกิจมหาบัณ ฑิต) 
มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนครศรีอยธุยา  2550 
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[พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2525, 2538] 
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2525  อกัษรเจริญทศัน์ 
2538 

[รัศมี  ยาสมุทร, 2546]  รัศมี  ยาสมุทร  แนวทางการประยุกต์ใช้การจัดการคุณภาพ
โดยรวม (TQM) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของ
ก รม บั ญ ชี ก ล าง   ก า ร ค้ น ค ว้ า อิ ส ร ะ  บั ณ ฑิ ต วิ ท ย าลั ย 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  2546 

[วารุณี  สุกใส, 2550] วารุณี  สุกใส    การพฒันากระบวนการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลยัราชภฎั กรณีศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎัอุบลราชธานี 
วิทยานิพนธ์ บธ.ม.(บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต) มหาวิทยาลยัราช
ภฎัอุบลราชธานี  2550 

[สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย, 2554]   
สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย มาตรฐานสากลการ
ปฏิบติังานวชิาชีพการตรวจสอบภายใน 2554 

[ส านกัก ากบัและพฒันาการตรวจสอบภาครัฐ, 2554]  
ส านักก ากับและพฒันาการตรวจสอบภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลงั  แนวทางการประกนัคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ  2554 

[ส านกัก ากบัและพฒันาการตรวจสอบภาครัฐ, 2555] 
 แนวทางการประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  2555 

[ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน, 2545] 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   แนวทางการจดัวางระบบการ
ควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน บริษทั ซิส
เตม็ โฟร์ กราฟฟิคส์ จ ากดั 2554 

[ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5, 2556] 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 สถิติ
ขอ้มูลทางการศึกษา ประจ าปี 2556   

[ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5, 2557] 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5  ค าสั่ง
แต่งตั้งเครือข่ายผูช่้วยผูต้รวจสอบภายใน 2557 
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[ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551] 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยตรวจสอบ
ภายใน  คู่มือการตรวจสอบภายใน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงพิมพ์อักษรไทย (น.ส.พ.ฟ้าเมืองไทย)  
2551 

[ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551] 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน   คู่ มือการ
ปฏิบัติ งานตรวจสอบภายในส าห รับผู ้ตรวจสอบภ ายใน 
ส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงพิมพ์
อกัษรไทย (น.ส.พ.ฟ้าเมืองไทย)  2551 

[ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  2549]  
ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงสร้างส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  2549 
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ภาคผนวก ก 
แบบสัมภาษณ์การพฒันากระบวนการตรวจสอบภายในของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5  
 

ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 

1. ช่ือผู้สัมภาษณ์
...................................................................................................................................... 
2. วนัเดือนปีทีสั่มภาษณ์
......................................................................................................................... 
     เวลาทีสั่มภาษณ์
.................................................................................................................................. 
3. ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์
................................................................................................................................. 
     ต าแหน่ง
............................................................................................................................................. 
     กลุ่มงาน
.............................................................................................................................................. 
     อายุราชการ
......................................................................................................................................... 
 
ส่วนที ่2  เนือ้หาทีสั่มภาษณ์ 
1.  กระบวนการตรวจสอบภายในโดยใช้เครือข่ายแบบมีส่วนร่วม 

1.1 ท่านคิดว่าการควบคุมภายในมีความส าคัญต่องานตรวจสอบภายในอย่างไรบ้าง 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
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1.2 ท่านคิดว่าการตรวจสอบภายในมีประโยชน์ต่อส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต 5  อย่างไรบ้าง 

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

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

....................................................................................................................................................... 
1.3 ท่านคิดว่านอกจากขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในทีเ่ป็นไปตามภารกจิของ

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 แล้ว  ควรเพิม่เติมการตรวจสอบงาน
ด้านใดอกีบ้าง  

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

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

....................................................................................................................................................... 
1.4 ตามกฎบัตรการตรวจสอบภายในของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 
ก าหนดบทบาทของผู้ตรวจสอบภายในว่า “บทบาทของผูต้รวจสอบภายใน คือ การตรวจสอบการ
ปฏิบติัตามนโยบาย ระเบียบ และ วธีิปฏิบติัเก่ียวกบัการควบคุมภายในของส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5  เพื่อใหม้ัน่ใจวา่การควบคุมเพียงพอท่ีจะบรรลุภารกิจของ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5” ท่านคิดว่า ควรจะเพิม่เติมในเร่ืองใด 
หรือเร่ืองใดทีม่ีความจ าเป็นน้อยควรตัดออก 

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

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

....................................................................................................................................................... 
1.5 ตามอ านาจหน้าทีข่องหน่วยตรวจสอบภายในที่ระบุในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
    “1. การสอบทานการปฏิบติังานในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 

โดยมีอ านาจในการเขา้ถึงขอ้มูล เอกสาร หลกัฐาน ทรัพยสิ์น และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 
     2. ใหค้  าปรึกษาและขอ้เสนอแนะดา้นการตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของ

ส่วนราชการ ส่งเสริม สนบัสนุน ก ากบัติดตามและพฒันาการปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบของ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5” 

   ท่านคิดว่าควรเพิม่เติมอะไรบ้าง หรืองดเว้นในส่วนไหนบ้าง    
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
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1.6  ท่านคิดว่าข้ันตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ระบุไว้ในมาตรฐานการปฏิบัติงาน ใน
หัวข้อต่อไปนีค้วรมีการพฒันาอย่างไร 

      - การวางแผนการตรวจสอบภายใน  
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................  
     - การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................   
    - การจัดท ารายงาน 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
      - การติดตามผล  
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
1.7 ท่านสามารถน าข้อมูลทีไ่ด้จากการรายงานผลตรวจสอบภายในปัจจุบันไปปรับใช้ได้อย่างไร

บ้าง 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
1.8 ท่านคิดว่างานตรวจสอบภายในปัจจุบันมีปัญหา อุปสรรค อย่างไรบ้าง และควรปรับปรุง

แก้ไขอย่างไร 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
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1.9 ท่านคิดเห็นว่าควรใช้เครือข่ายตรวจสอบภายในช่วยพัฒนางานตรวจสอบภายในอย่างไรบ้าง 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
1.10 ท่านคิดว่าการใช้เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในช่วยตรวจสอบภายในสถานศึกษามีปัญหา 

อุปสรรคอย่างไรบ้าง และควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
1.11 ท่านคิดเห็นว่าควรพฒันาความเช่ียวชาญของผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายในในเร่ืองใดหรือส่วน

ไหนบ้าง 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 

2. เกณฑ์การประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ซ่ึงประกอบด้วยมาตรฐานหลกั 2 
มาตรฐาน คือมาตรฐานด้านคุณสมบัติ 6 ประเด็น และมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน  10 ประเด็น 
ท่านคิดเห็นว่า หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 
ได้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดหรือไม่  มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง  และเห็นควร
ปรับปรุงหรือเสนอแนะแนวทางการพฒันาอย่างไรบ้าง 

2.1 มาตรฐานด้านคุณสมบัติ 
- จากค านิยามของการตรวจสอบภายใน “การตรวจสอบภายในเป็นกิจกรรมใหค้วามเช่ือมัน่

และการใหค้  าปรึกษาอยา่งเท่ียงธรรมและเป็นอิสระ”  ท่านคิดว่ามีความครอบคลุมงานตรวจสอบ
ภายในหรือไม่ หากไม่ครอบคลุมควรเพิม่เติมในเร่ืองใด   

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

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

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

 - ท่านคิดว่า ผู้ตรวจสอบภายในควรมีความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ด้านใดบ้าง  

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
-ท่านคิดว่าผู้ตรวจสอบภายในควรใช้ความระมัดระวงัรอบคอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ภายในเร่ืองใดบ้าง  
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

- ท่านคิดว่าผู้ตรวจสอบภายในควรมีการพฒันาความรู้ในวชิาชีพการตรวจสอบภายใน
อย่างต่อเน่ืองหรือไม่ เพราะเหตุใด 

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

.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 - ท่านคิดว่า หน่วยตรวจสอบภายใน ควรได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในจากองค์กรภายนอกหรือไม่ เพราะเหตุใด 

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

....................................................................................................................................................... 
 - หากมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจากองค์กรภายนอกแล้ว  ท่านคิดว่า
ควรน าผลการประเมินจากองค์กรภายนอกน้ันมาปรับปรุงคุณภาพงานทั้งหมดหรือไม่ เพราะเหตุใด 

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

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

....................................................................................................................................................... 
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2.2 มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 
 - ท่านคิดว่านอกจากการวางแผนการตรวจสอบภายในในเร่ือง การปฏิบัติงาน  งบประมาณ  

จ านวนบุคลากรทีใ่ช้ในการตรวจสอบภายในแล้ว  ควรมีการวางแผนในเร่ืองใดเพิม่เติมบ้าง 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 - ท่านคิดว่านอกจากในการน าผลการประเมินความเส่ียงมาใช้ในการวางแผนการตรวจสอบ

ภายในแล้ว ผลการตรวจสอบภายในควรน าไปสร้างมาตรการเพือ่ควบคุมภายในให้รัดกุมยิง่ขึน้ใช่
หรือไม่ เพราะเหตุใด   

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

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

....................................................................................................................................................... 
 - ท่านคิดว่า หน่วยตรวจสอบภายในมีงบประมาณเพียงพอ เหมาะสมกบัการบริหารหรือไม่  

และมีการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพยีงใด และควรพฒันาการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้อย่างไร 

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

....................................................................................................................................................... 
 - ท่านคิดว่า หน่วยตรวจสอบภายในมีบุคลากรเพยีงพอกบัปริมาณงานที่รับผดิชอบหรือไม่   

ถ้าไม่เพยีงพอ หน่วยตรวจสอบภายในควรด าเนินการอย่างไร 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 - นโยบาย   แนวทางการปฏิบัติงาน  ของหน่วยตรวจสอบภายในสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และครอบคลุมงานที่รับผดิชอบหรือไม่ อย่างไร และควรปรับปรุงในเร่ืองใดบ้าง 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 -  ท่านคิดว่า ลกัษณะงาน / กิจกรรมการตรวจสอบภายในสามารถประเมิน และช่วย

สนับสนุนให้มีการปรับปรุงกระบวนการก ากบัดูแล การบริหารความเส่ียง และการควบคุมของ 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ได้หรือไม่อย่างไร 
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....................................................................................................................................................... 

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

....................................................................................................................................................... 
 - นอกจาก หน่วยตรวจสอบภายในมีการวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดย

ค านึงถึงข้อพจิารณาในการวางแผน  การก าหนดวตัถุประสงค์ การก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน มี
การจัดสรรทรัพยากร  และการวางแผนการปฏิบัติงาน ท่านคิดว่าควรเพิม่เติมข้อพจิารณาในการ
วางแผนในเร่ืองใดอกีบ้าง 

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

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

....................................................................................................................................................... 
- ท่านคิดว่า หน่วยตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนของการตรวจสอบภายใน 

คือ การรวบรวมข้อมูล การวเิคราะห์และประเมินผล การบันทกึข้อมูล การก ากบัดูแลการปฏิบัติงาน 
มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด และควรให้ความส าคัญในการปฏิบัติงานในข้ันตอนใดมากทีสุ่ด 
เพราะเหตุใด 

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

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

....................................................................................................................................................... 
 - หน่วยตรวจสอบภายในควรมีการติดตามผลการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอหรือไม่  เพราะเหตุ

ใด 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

3. ท่านคิดว่าการพฒันาเครือข่ายช่วยตรวจสอบภายใน โดยใช้เกณฑ์การประเมินการประกนั
คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐมาช่วยพฒันางานตรวจสอบภายใน เครือข่ายช่วยตรวจสอบ
ภายในจะสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้หรือไม่ อย่างไร 

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

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

....................................................................................................................................................... 
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4. ท่านคิดว่าควรเพิม่เติมหรือปรับปรุงงานตรวจสอบภายในด้านใดบ้าง เพือ่ให้งานตรวจสอบ
ภายในเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ และมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ขึน้ 

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามความคิดเห็น 

การพฒันากระบวนการตรวจสอบภายในของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 5 

 

 แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาค้นควา้อิสระของ  นางสาวดารารัตน์  วงค์
สถาน  ตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบญัชี  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เร่ือง การ
พฒันากระบวนการตรวจสอบภายในของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 
ขอ้มูลจากแบบสอบถามน้ีจะน าไปวิเคราะห์ในภาพรวมและจะน าไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา
เท่านั้น ผูศึ้กษาจะเก็บขอ้มูลของท่านไวเ้ป็นความลบั  ขอขอบพระคุณท่านผูต้อบแบบสอบถามท่ี
กรุณา สละเวลาในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสน้ี 
 
ค าช้ีแจง  แบบสอบถามนีแ้บ่งเป็น  3  ส่วน  คือ 
 ส่วนท่ี  1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี  2  ขอ้มูลเก่ียวกบัการพฒันากระบวนการตรวจสอบภายใน 

   2.1  แนวทางการพฒันากระบวนการตรวจสอบภายในตามเกณฑก์ารประกนั    
         คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 

      2.2  แนวทางการพฒันาท่ีนอกเหนือจากเกณฑก์ารประกนัคุณภาพงานตรวจสอบ 
                                     ภายในภาครัฐ 
 ส่วนท่ี  3  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
นางสาวดารารัตน์  วงคส์ถาน 
โทร. 085 – 2094009  
E-mail:  dara2620@gmail.com 
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กรุณาท าเคร่ืองหมาย    ลงไปใน  (    )  หรือเติมข้อความในช่องว่าง 

 
ส่วนที ่1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
  1.1  เพศ   ชาย      หญิง 
 
 1.2  อาย ุ          นอ้ยกวา่  31  ปี     31-40 ปี   41-50 ปี   มากกวา่ 50 ปี 
 

1.3 ระดบัการศึกษา     ต  ่ากวา่ปริญญาตรี  ปริญญาตรี   ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
 
1.4 สาขาท่ีส าเร็จการศึกษา   ดา้นสังคมศาสตร์   ดา้นบริหารการศึกษา  
 ดา้นบริหารธุรกิจ    ดา้นวทิยาศาสตร์     ดา้นการเกษตร         ดา้นวศิวกรรม 
 ดา้นอ่ืนๆ ระบุ..................................... 
 
1.5 ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง......................................................................................................... 
 

 1.6  ระดบัต าแหน่งตามขอ้  1.5   ปฏิบติัการ   ช านาญการ  
 ช านาญการพิเศษ  เช่ียวชาญ 

       อ่ืน ๆ ระบุ........................................ 
 
 1.6  ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งตามขอ้ 1.5     
                            นอ้ยกวา่  6  ปี   6-15 ปี              16-25 ปี  มากกวา่ 25 ปี 
        
 1.7 ประสบการณ์การรับราชการในต าแหน่งอ่ืนก่อนด ารงต าแหน่งปัจจุบนั 
                     ระบุต าแหน่ง.............................................................. 

 นอ้ยกวา่  6  ปี   6-15 ปี  16-25 ปี            มากกวา่ 25 ปี 
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ส่วนที่ 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการพฒันากระบวนการตรวจสอบภายใน  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร จาก
การด าเนินการของหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 5 ท่ีน าเกณฑ์การประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ มาใช้ในการ
พัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 5 

 โปรดเติมเคร่ืองหมาย    ในช่องทีท่่านเห็นว่าตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากทีสุ่ด 
ระดับความเห็น 
 5  =  เห็นดว้ยมากท่ีสุด  4  =  เห็นดว้ยมาก 3  =  เห็นดว้ยปานกลาง 
 2  =  เห็นดว้ยนอ้ย  1  =  เห็นดว้ยนอ้ยมาก 
 

หมายเหตุ   
หน่วยรับตรวจ  หมายถึง  กลุ่มงานและสถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5  

 

2.1  แนวทางการพฒันากระบวนการตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 

ล าดบั
ที ่

ประเดน็ 
ระดบัความเห็น 

5 4 3 2 1 
 

1 
มาตรฐานด้านคุณสมบัต ิ 
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน   
1.1 กฎบตัรการตรวจสอบภายใน ซ่ึงประกอบดว้ย วตัถุประสงค ์สายการบงัคบั
บัญชา อ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบตามมาตรฐานและจริยธรรมในการ
ปฏิบติังาน ท่ีมีการทบทวนและไดรั้บความเห็นชอบโดยผูอ้  านวยการส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกปี หน่วยตรวจสอบภายในควรแจง้ประชาสัมพนัธ์ผ่าน
เวปไซดข์องส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แทนการส่งเป็นเอกสารใหห้น่วยรับ
ตรวจทราบทุกปี  

     

 1.2 จากค านิยามของการตรวจสอบภายใน “การตรวจสอบภายในเป็นกิจกรรม
ให้ความเช่ือมั่นและการให้ค  าปรึกษาอย่างเท่ี ยงธรรมและเป็นอิสระ” 
นอกจากนี ้   หน่วยตรวจสอบภายในตอ้งเป็นผูป้ระเมินผลทางการบริหารและ
วดัประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลสมัฤทธ์ิของการด าเนินงานของหน่วยรับ
ตรวจดว้ย 
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ล าดบั
ที ่

ประเดน็ 
ระดบัความเห็น 

5 4 3 2 1 
 1.4 จากค านิยามของการตรวจสอบภายใน “การตรวจสอบภายในเป็นกิจกรรม

ให้ความเช่ือมั่นและการให้ค  าปรึกษาอย่างเท่ี ยงธรรมและเป็นอิสระ”  
นอกจากนี ้
 “หน่วยตรวจสอบภายในตอ้งสามารถเขา้ถึงเอกสาร ขอ้มูล ท่ีจ าเป็นในการ
ตรวจสอบของหน่วยรับตรวจได”้ 

     

2 การปฏิบัตงิานตรวจสอบภายในทีเ่ป็นอสิระและเทีย่งธรรม 
หน่วยตรวจสอบภายในจะตอ้งมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและรักษา
มาตรฐานการตรวจสอบท่ีเสมอภาคกนัในทุกพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบโดยไม่เลือก
ปฏิบัติไม่ว่าสถานศึกษานั้นอยู่ห่างไกลทุรกนัดารหรือสถานศึกษาท่ีมีความ
พร้อมทุกดา้น 

     

3 ความเช่ียวชาญในการปฏิบัตงิานตรวจสอบภายใน 
3.1 นอกจากผู ้ตรวจสอบภายในจะต้องมีความรู้ความเช่ียวชาญในการ
ปฏิบติังานตรวจสอบทั้ง 6 ประเภท ซ่ึงไดแ้ก่ การตรวจสอบทางการเงิน การ
ตรวจสอบการด าเนินงาน การตรวจสอบการบริหาร การตรวจสอบการปฏิบติั
ตามขอ้ก าหนด การตรวจสอบระบบสารสนเทศ และการตรวจสอบพิเศษ แลว้ 
ยังต้องเป็นผู้ให้ค าแนะน าในเร่ืองกรอบนโยบายการบริหารของผู้บริหารของ
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา ด้วย 

     

 3.2 นอกจากนโยบายของ สพฐ.ท่ีเนน้การตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบ
การปฏิบัติตามขอ้ก าหนด และตรวจสอบการด าเนินงาน หน่วยตรวจสอบ
ภายในควรตรวจสอบให้ครบทุกประเภทของการตรวจสอบ เพื่ อลด
ขอ้ผิดพลาดและป้องกนัการทุกจริตของหน่วยรับตรวจ 

     

 3.3 ผูต้รวจสอบภายในจะต้องเป็นผู ้ท่ี ศึกษากฎหมาย กฎระเบียบ ในการ
ปฏิบติังานเพ่ือช่วยเหลือผูป้ฏิบติังานใหป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

     

 3.4 ในการให้ค  าแนะน าปรึกษาของผูต้รวจสอบภายในแก่หน่วยรับตรวจ ควร
ใชภ้าษาพดู เขียน และส่ือความหมายใหช้ดัเจน เขา้ใจง่าย 

     

 3.5 นอกจากผูต้รวจสอบภายในจะใหค้ าแนะน าปรึกษาแลว้ ผูต้รวจสอบภายใน
จะต้องเป็นผูแ้จ้งจุดเส่ียงและเป็นผู ้หาแนวทางการควบคุมความเส่ียงนั้ น
ร่วมกบัหน่วยรับตรวจ 

     

4 ความระมดัระวงัรอบคอบในการปฏิบัตงิานตรวจสอบภายใน 
4.1 เม่ือเสร็จส้ินการตรวจสอบในแต่ละคร้ัง ผูต้รวจสอบควรมีการประชุมปิด
การตรวจเพื่อแจง้เร่ืองท่ีตรวจพบและขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะแก่หน่วยรับ
ตรวจทุกคร้ังก่อนออกรายงานผลการตรวจสอบท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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ล าดบั
ที ่

ประเดน็ 
ระดบัความเห็น 

5 4 3 2 1 
 4.2 แบบกรอกขอ้มูลการตรวจสอบภายใน (กระดาษท าการ)ของผูต้รวจสอบ

ภายในท่ีจดัท าข้ึนจะแสดงถึงกระบวนการปฏิบติังานตรวจสอบภายในทั้งหมด 
หน่วยรับตรวจจะตอ้งลงลายมือช่ือด้วยทุกคร้ังเพ่ือยืนยนัความถูกตอ้ง และ
ความเช่ือถือไดข้องขอ้มูล 

     

5 การพฒันาความรู้ในวชิาชีพการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง 
5.1 นอกจากมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในจะตอ้งมี
คุณสมบติัจบการศึกษาทางดา้นบญัชีแลว้ ปัจจุบนัยงัตอ้งมีความรอบรู้ในเร่ือง
ระบบสารสนเทศ เทคโนโลย ีเพื่อน ามาใชใ้นการปฏิบติังาน  

     

 5.2 ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งพฒันาความรู้ในดา้นภาษาต่างประเทศเพ่ือใหท้นั
ต่อการเปิดประชาคมอาเซียน  

     

6 การประเมนิผลการปฏิบัตงิานตรวจสอบภายใน 
นอกจากหน่วยตรวจสอบภายในได้รับการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีเป็นไป
ตามส่วนราชการก าหนดแลว้ ควรมีการประเมินผลการปฏิบติังานของตนเอง และ
ไดรั้บการประเมินผลการปฏิบติังานจากภายนอกหน่วยงานหรือนอกองคก์รดว้ย 

     

 
7 

มาตรฐานด้านการปฏิบัตงิาน 
การวางแผนการตรวจสอบ การเสนอ และอนุมตัแิผนการตรวจสอบ 
7.1 หน่วยรับตรวจ และผูบ้ริหารควรมีส่วนร่วม ในการวางแผนการตรวจสอบ
ภายใน เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจและการยอมรับผลการตรวจสอบ 

     

 7.2 หน่วยตรวจสอบภายในจะตอ้งวางแผนการปฏิบติังานให้ครอบคลุมถึงการ
ตรวจสอบดา้นการบริหารและการด าเนินงานเพื่อให้สามารถวดัประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และผลสมัฤทธ์ิ ของหน่วยรับตรวจได ้

     

 7.3 หน่วยตรวจสอบภายในจะตอ้งแจง้แนวทางการตรวจสอบให้แก่กลุ่มงาน
และสถานศึกษาทราบทุกคร้ังก่อนการเขา้ตรวจสอบ 
 

     

 7.4 หน่วยรับตรวจควรไดรั้บการติดตามผลการปฏิบติังานตามขอ้เสนอแนะ
จากการตรวจสอบภายใน  เพ่ือติดตามปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจาก
การตรวจสอบ และสาเหตุท่ีหน่วยรับตรวจไม่สามารถปฏิบติัตามค าแนะน าได ้

     

8 การประเมนิความเส่ียงเพือ่วางแผนการตรวจสอบ 
8.1 หน่วยรับตรวจควรมีการประเมินความเส่ียงภายในเพื่อรองรับการ
ตรวจสอบภายใน  
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ล าดบั
ที ่

ประเดน็ 
ระดบัความเห็น 

5 4 3 2 1 
 8.2 การตรวจสอบภายในถือเป็นการตรวจสอบมาตรการท่ีใช้ควบคุมการ

ปฏิบติังาน ดงันั้น รายงานผลการตรวจสอบจะบอกถึงผลการปฏิบติังาน มาตรการ
ควบคุม และขอ้เสนอแนะท่ีจะท าใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

     

 8.3 หน่วยรับตรวจควรน าผลจากการตรวจสอบภายในไปสร้างมาตรการใน
การควบคุมภายในเพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนใหม่ 

     

 8.4 หน่วยรับตรวจควรมีส่วนร่วมในการก าหนดระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้
ร่วมกับผูต้รวจสอบภายในและผูอ้  านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5  

     

 8.5 รายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ผูต้รวจสอบภายในควรใช้
เป็นขอ้มูลในการประเมินความเส่ียงและวางแผนการตรวจสอบ 

     

9 งบประมาณและอตัราก าลงัของหน่วยตรวจสอบภายใน 
9.1 หน่วยตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีในการตรวจสอบภายในของส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 และตรวจสอบภายใน
สถานศึกษาท่ีสังกดั และบุคลากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในหน่วยตรวจสอบภายในมี
เพียง 3 คน จึงท าให้มีบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณท่ีรับผิดชอบ ควร
ด าเนินการแกไ้ขโดยการแต่งตั้งคณะท างานเครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในใน
ทุกอ าเภอและมีตัวแทนผูอ้  านวยการกลุ่มงานด้านบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย ์ ผูอ้  านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  และศึกษานิเทศก์ร่วมเป็น
คณะท างานอยูด่ว้ยทุกเครือข่าย  

     

 9.2 หน่วยตรวจสอบภายในควรแก้ไขปัญหาในเร่ืองปริมาณบุคลากรไม่
เพียงพอกบัปริมาณงานโดยการจดัท าคู่มือให้สถานศึกษาในสังกดัรายงานผล
การปฏิบติังานใหแ้ก่หน่วยตรวจสอบภายในทราบทุกภาคการศึกษา 
 

     

 9.3 หน่วยตรวจสอบภายในควรจัดการจดัฝึกอบรมเพ่ือสร้างความเขา้ใจใน
บทบาทหน้าท่ีของหน่วยตรวจสอบภายในแก่ผู ้บริหารสถานศึกษาและ
ผูป้ฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพสัดุ ซ่ึงมีส่วนช่วยในการลดภาระและ
ปริมาณงานตรวจสอบใหน้อ้ยลง 

     

10 นโยบายและแนวทางการปฏิบัตงิาน การประสานงาน 
10.1 นอกจากการวางแผนการตรวจสอบภายในในเร่ือง การปฏิบัติงาน 
งบประมาณ จ านวนบุคลากรท่ีใชใ้นการตรวจสอบแลว้ ควรมีการวางแผนใน
เร่ืองช่วงเวลาการตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัหน่วยรับตรวจ 
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ล าดบั
ที ่

ประเดน็ 
ระดบัความเห็น 

5 4 3 2 1 
 10.2 หน่วยตรวจสอบภายในควรมีการลงตรวจสอบภาคสนามร่วมกัน

หน่วยงานอ่ืนเพ่ือจะไดรั้บทราบถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งแทจ้ริงและร่วมกนัหา
แนวทางป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนกบัหน่วยรับตรวจ 

     

11 รายงานสรุปผลการปฏิบัตงิานตามแผนของหน่วยตรวจสอบภายใน 
11.1นอกจากหน่วยรับตรวจได้รับแจ้งผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
ระหวา่งการตรวจสอบแลว้ หน่วยตรวจสอบภายในควรแจง้ผลการตรวจสอบ 
ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ ลายลกัษณ์อกัษรใหแ้ก่หน่วยรับตรวจดว้ย 

     

 11.2  รูปแบบของรายงานผลการตรวจสอบภายในควรเป็นขอ้ความท่ีเขา้ใจง่าย 
ชดัเจน รัดกมุ และน่าสนใจ หน่วยรับตรวจสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริงโดยไม่
ตอ้งมีการตีความเพ่ิมเติม 

     

 11.3  ควรมีการน าระบบ Intranet เขา้มาในการรายงานผลการตรวจสอบและ
ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับกฎระเบียบ กฎหมาย ค าสั่งการปฏิบัติงานใหม่ๆ 
เพ่ือใหห้น่วยรับตรวจไดข้อ้มูลข่าวสารไดส้ะดวก รวดเร็ว 

     

 11.4 รายงานผลการตรวจสอบภายในนอกจากการรายงานผลดา้นการเงินบญัชี 
หรือด้านการบริหารว่ามีความถูกต้องหรือไม่ ควรมีการรายงานถึงผลการ
ประเมินความคุม้ค่า  ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลลพัท์ เพ่ือให้หน่วยรับ
ตรวจสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบติังาน 

     

12 กจิกรรมการตรวจสอบภายใน 
12.1 การตรวจสอบภายในถือเป็นการตรวจสอบการปฏิบติังานของหน่วยรับ
ตรวจ เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดความผิดพลาดความเสียหายจากการปฏิบติังานไม่
ถูกตอ้ง เป็นการตรวจสอบกลัน่กรองภายในองค์กรให้ปฏิบติังานโดยถูกตอ้ง
ก่อนหน่วยตรวจสอบจากภายนอกจะเขา้ตรวจสอบ 

     

 12.2 การประเมินความเส่ียง จะตอ้งกระท าก่อนการตรวจสอบภายใน และน า
ผลการตรวจสอบจากคร้ังก่อนมาเป็นแนวทางในการวางแผนการควบคุม
ภายใน 

     

 12.3 นอกจากการน าผลการประเมินความเส่ียงมาใช้ในการวางแผนการ
ตรวจสอบภายในแลว้ ผลการตรวจสอบควรน าไปสร้างมาตรการเพื่อควบคุม
ภายในใหรั้ดกมุยิง่ข้ึน 

     

13 การวางแผนการปฏิบัตงิานตรวจสอบ 
13.1 การวางแผนการปฏิบติังานตรวจสอบจะตอ้งวางแผนและก าหนดขอบเขต
ใหค้รอบคลุมถึงการตรวจสอบดา้นบริหาร และดา้นผลการด าเนินงานดว้ย 
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ล าดบั
ที ่

ประเดน็ 
ระดบัความเห็น 

5 4 3 2 1 
 13.2 เม่ือหน่วยตรวจสอบภายในจดัท าแผนการปฏิบติังานประจ าปีแลว้ จะตอ้ง

ส่งแผนการปฏิบัติงานประจ าปีดังกล่าวและปฏิทินก าหนดการเขา้ตรวจให้
หน่วยรับตรวจทราบอยา่งทัว่ถึง 

     

14 การปฏิบัตงิานตรวจสอบภาคสนาม 
14.1 เม่ือหน่วยตรวจสอบภายในจดัส่งปฏิทินก าหนดการเขา้ตรวจสอบให้แก่
หน่วยรับตรวจแลว้ จะตอ้งเขา้ตรวจสอบตามปฏิทินท่ีก าหนดทุกคร้ัง 

     

 14.2 หน่วยตรวจสอบภายในควรแจง้ขอบข่ายงานตรวจสอบใหแ้ก่หน่วยรับตรวจ
ก่อนการเขา้ตรวจสอบเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับขอ้มูลท่ีผูต้รวจสอบตอ้งการ 

     

 14.3 ทั้ งก่อนและหลงัการตรวจสอบภาคสนามจะตอ้งมีการประชุมปิดการ
ตรวจท่ีมีผูท่ี้เก่ียวขอ้งร่วมดว้ยทุกคร้ัง 

     

15 รายงานผลการปฏิบัตงิานตรวจสอบ 
15.1 ในแต่ละปีงบประมาณหน่วยตรวจสอบภายในตอ้งรายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบประจ าปีเพ่ือเสนอต่อผูอ้  านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 และส าเนาส่งเลขาธิการส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแลว้ควรส าเนาแจง้ใหห้น่วยรับตรวจทราบ 

     

 

15.2 นโยบายผูบ้ริหารควรใหค้วามส าคญักบัการตรวจสอบภายใน ควรให้
เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายเขา้ประชุมคณะผูบ้ริหารทุกคร้ังท่ีมีการประชุมเพ่ือ
รายงานผลการตรวจสอบ หากมีผดิพลาดท่ีตรวจพบจะไดน้ ามาร่วมกนัแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดท้นัที 

     

16 การตดิตามผลการตรวจสอบ 
หน่วยตรวจสอบภายในจะตอ้งมีการตรวจติดตามผลการตรวจสอบอยา่งนอ้ยปี
ละหน่ึงคร้ัง 
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2.2  แนวทางการพฒันาที่นอกเหนือจากเกณฑ์การประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
ล าดบั
ที ่

ประเดน็ 
ระดบัความเห็น 

5 4 3 2 1 
1 การปฏิบติังานตรวจสอบภายในควรใชก้ารตรวจสอบแบบกลัยาณมิตร แทน

การตรวจสอบแบบจบัผิด 
     

2 การใชเ้ครือข่ายช่วยตรวจสอบภายใน ควรจดัท าในลกัษณะ “เพ่ือนช่วยเพ่ือน” 
มากกวา่การเขา้ตรวจสอบเพ่ือไม่ใหเ้กิดการระแวงไม่อยากใหเ้ขา้ตรวจสอบ 

     

3 นอกจากผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งมีความเช่ียวชาญในการตรวจสอบแล้ว                      
ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ดา้นการตรวจสอบภายในแก่
เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในให้มีความเช่ียวชาญด้วย เพ่ือเครือข่ายช่วย
ตรวจสอบภายในจะสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใหค้  าปรึกษา หรือเป็นพ่ีเล้ียง
แก่หน่วยรับตรวจใกลเ้คียงได ้

     

4 ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งเป็นผูป้ฏิบติังานตรวจสอบด้วยตนเองในเร่ืองท่ีมี
ความซบัซอ้น หรือเป็นงานท่ีอาจก่อใหเ้กิดการทุจริต แทนการใชเ้ครือข่ายช่วย
ตรวจสอบภายในเขา้ตรวจสอบ  

     

5 หน่วยตรวจสอบภายในควรจดัอบรมให้ความรู้ในรูปแบบของการอภิปราย
แลกเปล่ียนประสบการณ์ เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม และเรียนรู้วิธีการแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบติังานร่วมกนัให้แก่เครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในมากกว่า
การบรรยาย 

     

6 ก่อนการเขา้รับการตรวจสอบภายใน หน่วยรับตรวจควรมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของตนเองก่อน เพ่ือเปรียบเทียบกับผลการตรวจสอบจากหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

     

7 หน่วยรับตรวจควรมีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบติังานของหน่วย
ตรวจสอบภายในเพ่ือให้หน่วยตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานและสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัหน่วยรับตรวจ 

     

8 เม่ือมีการตรวจสอบจากเครือข่ายช่วยตรวจสอบภายในแลว้ ผูต้รวจสอบภายใน
จะตอ้งติดตามผลการตรวจสอบซ ้ าอีกคร้ังหน่ึง 

     

10 สถานศึกษาจะตอ้งได้รับการตรวจสอบจากเครือข่ายช่วยตรวจสอบภายใน
อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง และได้รับการติดตามผลการตรวจสอบจากหน่วย
ตรวจสอบอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

     

11 ผูต้รวจสอบตอ้งแจง้ปฏิทินการเขา้ตรวจสอบใหแ้ก่สถานศึกษาทุกคร้ังก่อนการ
เขา้ตรวจสอบ 

     

12 หน่วยรับตรวจควรไดรั้บการแจง้ล่วงหนา้ก่อนการเขา้ตรวจสอบอยา่งนอ้ย    1 
สปัดาห์ พร้อมรายละเอียดของเอกสารท่ีจะตอ้งจดัเตรียมในการตรวจสอบ 
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ล าดบั
ที ่

ประเดน็ 
ระดบัความเห็น 

5 4 3 2 1 
13 หน่วยรับตรวจควรไดรั้บรายงานผลการตรวจสอบภายในเชิงลึกท่ีรอบดา้น มี

สาระส าคญั อีกทั้งควรระบุถึงความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัท่ีไม่ถูกตอ้ง 
โดยอา้งกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

     

 
ส่วนที่  3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ   เพื่อพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 
1. นอกจากการพฒันาคุณสมบติัของผูต้รวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานขา้งตน้

แลว้ ผูต้รวจสอบภายในควรมีคุณสมบติัใดเพิ่มเติมอีกบา้ง เพราะเหตุใด 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

2. นอกจากการพฒันาการปฏิบติังานให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านการปฏิบติังานแล้ว                 
ผูต้รวจสอบภายในควรปรับปรุงการปฏิบติังานใดเพิ่มเติมอีกบา้ง เพื่อให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
ใหก้บังานตรวจสอบภายใน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

3. ขอ้เสนอแนะดา้นอ่ืน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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