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1. บทนำ 

1.1 วัตถุประสงค  

จัดทำขึ้นเพื่อเปนเอกสารอางอิงในการปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบภายใน ทั้งนี้เพื่อใหพนักงานมี
การปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน และชวยลดระยะเวลาในการเรียนรูของพนักงานใหม 

1.2 ขอบเขต  

คูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบภายใน โดยจะอธิบาย
ถึงความเชื่อมโยงกับสำนักตางๆ และผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของในแตละกระบวนการ 

1.3 คำจำกดัความ  

 กสศ. หมายถึง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการบริหาร กสศ. 

 คณะกรรมการตรวจสอบภายใน (คตส.) (Audit Committee) หมายถึง คณะหนึ่งที่ทำหนาที่
ตรวจสอบภายใน เพื ่อรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการ ประกอบดวย ผู แทน
กระทรวงการคลัง เปนประธานกรรมการ ผู แทนสำนักงบประมาณคนหนึ ่ง และผู ทรงคุณวุฒิซึ่ง
คณะกรรมการแตงตั ้งคนหนึ่ง เปนกรรมการ (อางอิงพระราชบัญญัติ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา พ.ศ. 2561 มาตรา 42) 

 ผูตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) หมายถึง ผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานดานการ
ตรวจสอบภายในของ กสศ. และปฏิบัติหนาที่เลขานุการ คตส. 

 หนวยรับตรวจ หมายถึง หนวยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ กสศ. 

 การตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) หมายถึง การใหความเชื่อมั่นและการใหคำปรึกษา
อยางเที่ยงธรรมและเปนอิสระ เพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการดำเนินงานขององคกร การตรวจสอบภายใน
ชวยใหองคกรบรรลุถึงเปาหมาย ดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความ
เสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอยางเปนระบบและเปนระเบียบ 

 การควบคุมภายใน (Internal Control) หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที ่ผู กำกับดูแล 
หัวหนาหนวยงานของรัฐ ฝายบริหาร และบุคลากรของหนวยงานของรัฐจัดใหมีขึ้น เพื่อสรางความมั่นใจ
อยางสมเหตุสมผลวาการดำเนินงานของหนวยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงคดานการดำเนินงาน ดานการ
รายงาน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ 

 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง ความเปนไปได (Possibilities) ที่จะมีเหตุการณ (Event) เกิดขึ้น 
และกอใหเกิดความสูญเสีย (Loss) ความเสียหาย (Damage) หรือ ผลกระทบในเชิงลบ (Negative 
Consequences) ตอธุรกิจ ซึ่งมีสาเหตุมาจากความไมแนนอนจากทั้งปจจัยภายในและภายนอกของธุรกิจ 
และบางปจจัยอาจจะควบคุมได ในขณะที่บางปจจัยอาจจะควบคุมไมได 
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 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Charter) หมายถึง เอกสารที่จัดทำขึ้นอยาง
เปนทางการ เพื่อกำหนดอำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบของฝายตรวจสอบภายใน โดยไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

 จรรยาบรรณ (Code of Ethics) หมายถึง ประมวลความประพฤติท่ีผูประกอบอาชีพการงานแต
ละสาขากำหนดขึ้น เพื่อรักษาและสงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเปนลายลักษณ
อักษรหรือไมก็ได 

 หลักฐานการตรวจสอบ (Audit Evidence) หมายถึง ขอมูลที่เปนขอเท็จจริงที่ผู ตรวจสอบ
รวบรวมขึ้นจากการปฏิบัติงาน โดยใชเทคนิคหรือวิธีการตรวจสอบเพื่อพิสูจน ยืนยัน และประเมินผลขอมูล
ที่ไดนั้น จนสามารถสรุปผลการตรวจสอบและใหขอเสนอแนะได 

 แผนการตรวจสอบ (Audit Plan) หมายความถึง แผนการปฏิบัติงานที ่หัวหนาหนวยงาน 
ตรวจสอบภายในจัดทำขึ้นไวลวงหนาเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จำนวนหนวยรับตรวจ ระยะเวลาที่ใชใน
การปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ รวมถึงงบประมาณที่ใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อ
ประโยชนในการสอบทาน ความกาวหนาของการปฏิบัติงานตรวจสอบเปนระยะๆ และเพื่อใหปฏิบัติงานได
อยางราบรื่นทันตามกำหนดเวลา 

 แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) หมายความถึง แผนการปฏิบัติงาน ตามที่
ไดรับมอบหมาย ซึ่งผูตรวจสอบภายในจัดทำขึ้นไวลวงหนาวาจะตรวจเรื่องใด ที่หนวยรับตรวจใด ดวย
วัตถุประสงค ขอบเขต วิธีการใด และทรัพยากรที่ใชเทาใด จึงจะทำใหการปฏิบัติงานตรวจสอบ บรรลุผล
สำเร็จ 

 แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Audit Program) หมายความถึง การกำหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งผูตรวจสอบภายในตองจัดทำเปนลายลักษณอักษร ซึ่งจะ
เปนสวนหนึ่งของแผนการปฏิบัติงาน เพื่อใหทีมงานใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานในแตละเรื่องวาจะ
ตรวจสอบดวยวัตถุประสงคอะไร ที่หนวยรับตรวจใด ณ เวลาใด ใชวิธีการและเทคนิคการตรวจสอบใด จึงจะ
ชวยใหการรวบรวมหลกัฐานในรายละเอียดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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2. ภาพรวมการปฏิบัติงาน 

2.1 โครงสรางหนวยงาน 

 
* ตำแหนงวาง 

** ขอมลู ณ ก.ค. 2563 

ภาพที่ 1 โครงสรางหนวยงาน 
  

คณะกรรมการบริหาร 

ผูจัดการ 

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

ฝายตรวจสอบภายใน 

หัวหนาฝายตรวจสอบภายใน (*) 

เจาหนาที ่
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2.2 หนาที่ความรับผิดชอบ 

กระบวนการ 

คณ
ะก

รร
มก

าร
บร

ิหา
ร 

ผูจ
ัดก

าร
 

คณ
ะก

รร
มก

าร
ตร

วต
สอ

บภ
าย

ใน
 ฝายตรวจสอบภายใน 

ผูตรวจสอบ
ภายใน 

เจาหนาที่ 

1. การวางแผนการตรวจสอบภายใน      
1.1 การวางแผนการตรวจสอบประจำป  * * * * 
1.2 การวางแผนการตรวจสอบสำหรับแตละโครงการ  * * * * 

2. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน    * * 
3. การรายงานผลการตรวจสอบภายใน  * * * * 
4. การตดิตามผลการตรวจสอบภายใน  * * * * 
5. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน  * * * * 

 คณะกรรมการบริหาร มีหนาที่ ใหคำแนะนำและขอเสนอแนะ 

 ผูจัดการ มีหนาที่ ใหคำแนะนำและขอเสนอแนะ รวมถึงรับฟงรายงาน เพื่อมอบหมายใหผูที่
เกี่ยวของดำเนินการ 

 คณะกรรมการตรวจสอบภายใน (คตส.) มีหนาที ่และความรับผิดชอบ (อางอิงกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน กสศ. พ.ศ. 2562) ดังนี้ 

1) จัดทำกฎบัตรของ คตส. ใหสอดคลองกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงาน โดย
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร กสศ. และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกลาว
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

2) สอบทานกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการ
กำกับดูแลที่ดี ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามกรอบมาตรฐานอันเปนที่ยอมรับในระดับสากล 

3) สอบทานการดำเนินงานของ กสศ. ใหเปนไปตามวิสัยทัศน พันธกิจ ภารกิจ วัตถุประสงค
และเปาหมาย ถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งขอกำหนดอื่นที่
เกี่ยวของกับการดำเนินงานของ กสศ. 

4) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือมี
โอกาสเกิดการทุจริตทีอ่าจมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของ กสศ. 

5) สอบทานให กสศ. มีการรายงานการเงินอยางถูกตองและนาเชื่อถือ 

6) ประชุมหารือรวมกับสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน หรือผูสอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจ
เงินแผนดินเห็นชอบเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและเรื่องอื่นๆ และอาจเสนอแนะใหสอบทานหรือตรวจสอบ
รายการใดที่เห็นวาจำเปน รวมถึงเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีตอคณะกรรมการบริหาร กสศ. 

7) ประชุมหารือรวมกับผูจัดการ กสศ. อยางนอยปละ 2 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและ
ใหขอเสนอแนะการดำเนินงาน 
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8) รายงานผลการดำเนินงานของ คตส. อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้งตอคณะกรรมการบริหาร 
กสศ. 

9) กำกับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของ กสศ. ใหมีความเปนอิสระ เพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติงานในหนาที ่

10) ใหขอเสนอแนะการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหนง และประเมินผลการ
ดำเนินงานและศักยภาพของหัวหนาฝายตรวจสอบภายใน ปญหาและศักยภาพของฝายตรวจสอบภายใน 
รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพและระบบการตรวจสอบภายในอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อ
เสนอตอคณะกรรมการบริหาร กสศ. 

11) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริหาร กสศ. มอบหมาย 

 หัวหนาฝายตรวจสอบภายใน/เจาหนาที่ มีหนาที่ (อางอิงกฎบัตรฝายตรวจสอบภายใน กสศ. 
พ.ศ. 2562) ดังนี้ 

1) ตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหนวยงานของ กสศ. และมีอำนาจในการเขาถึงขอมูลบุคลากร 
เอกสาร และทรัพยสินตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามความจำเปนและเหมาะสม  

2) ใหคำปรึกษาและแนะนำ 
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2.3 แผนผังการทำงาน 

[1] กระบวนการ: การวางแผนการตรวจสอบภายใน 

[1.1] กระบวนการยอย: การวางแผนการตรวจสอบประจำป 

ผูตรวจสอบภายในคณะกรรมการตรวจสอบภายใน

กระบวนการ : 1. การวางแผนการตรวจสอบภายใน

1.1 การวางแผนการตรวจสอบประจําปกระบวนการยอย :

ปรับปรุงคร้ังที ่:

ผูจัดทํา :

1.0 วันที่อนุมัติใช : หนา : 1 / 1

แอทไวส คอนซัลติ้ง ผูอนุมัติ :ผูทบทวน :

เริ่มตน

สํารวจขอมูลเบื้องตน เพ่ือเตรียม
วางแผน

ลงรายละเอียดการประชุมใน 
Google Calendar

นําขอมูลมาศึกษา วิเคราะห 
เพื่อประเมินความเส่ียง

นําขอมูลมาจัดทํา 
“แผนการตรวจสอบภายในประจําป” 

นําเสนอ “แผนการตรวจสอบภายใน
ประจําป” ตอ คตส. เพ่ือพิจารณา

แผนการตรวจสอบ
ภายในประจําป

พิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ ดาํเนินการแกไ้ข 

ไมอนุมัติ

ลงนามอนุมัติ

ส่งอีเมล “แผนการตรวจสอบภายใน
ประจาํปี” ใหผู้จั้ดการ และผูอ้าํนวยการ

สาํนัก รบัทราบ

ส้ินสุด

แผนการตรวจสอบ
ภายในประจําป

แผนการตรวจสอบ
ภายในประจําป
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[1] กระบวนการ: การวางแผนการตรวจสอบภายใน 

[1.2] กระบวนการยอย: การวางแผนการตรวจสอบสำหรับแตละโครงการ 

ผูตรวจสอบภายในผูจัดการ

กระบวนการ : 1. การวางแผนการตรวจสอบภายใน

1.2 การวางแผนการตรวจสอบสําหรับแตละโครงการกระบวนการยอย :

ปรับปรุงคร้ังที ่:

ผูจัดทํา :

1.0 วันที่อนุมัติใช : หนา : 1 / 1

แอทไวส คอนซัลติ้ง ผูอนุมัติ :ผูทบทวน :

เริ่มตน

สํารวจขอมูล และศึกษา ทําความเขาใจ
หนวยรับตรวจ 

ไดรับ “แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน” และ “Audit Program”

แจงผูจัดการ เพ่ือออกหนังสือ ถึง
ผูอํานวยการสํานักของหนวยรับตรวจ 

กอนวันเร่ิมตรวจสอบภาคสนาม

จัดทํา “แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน” และ “Audit Program” 

นําเสนอ “แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน” และ “Audit Program” ตอ

ผูจัดการ เพ่ือรับทราบ

แผนปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน

Audit Program

แผนปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน

Audit Program

ออกหนังสือ ถึงผูอํานวยการสํานักของ
หนวยรับตรวจ

ส้ินสุด

หนังสือ

แผนปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน

Audit Program

 

[2] กระบวนการ: การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ผูตรวจสอบภายใน

กระบวนการ : 2. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

กระบวนการยอย :

ปรับปรุงคร้ังที ่:

ผูจัดทํา :

1.0 วันที่อนุมัติใช : หนา : 1 / 1

แอทไวส คอนซัลติ้ง ผูอนุมัติ :ผูทบทวน :

เริ่มตน

ประชุมกับผูบริหารของหนวยรับตรวจ 
เพื่อทราบถึง วัตถุประสงค ขอบเขต 
ตารางการปฏิบัติงาน ระยะเวลาของ
โครงการ รวมถึงขอขอมูล เอกสาร 

ส้ินสุด

ปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม 

บันทึกผลการตรวจสอบไวใน 
“กระดาษทําการ” และเก็บรวบรวม
ขอมูล เอกสาร หลักฐานประกอบ
ประเด็นขอตรวจพบใหครบถวน

สรุปผลการตรวจสอบเบื้องตน และ
จัดทํา “เอกสารสรุปประเด็นขอ

ตรวจสอบ”

ประชุมกับผูบริหารของหนวยรับตรวจ 
เพื่อช้ีแจง หารือ แลกเปล่ียนความ

คิดเห็นเกี่ยวกับขอเท็จจริงที่ตรวจพบ 
และมาตรการปรับปรุงแกไข

กระดาษทําการ

เอกสารสรุปประเด็น
ขอตรวจสอบ
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[3] กระบวนการ: การรายงานผลการตรวจสอบภายใน 

ผูตรวจสอบภายในผูจัดการคณะกรรมการตรวจสอบภายใน

กระบวนการ : 3. การรายงานผลการตรวจสอบภายใน

กระบวนการยอย :

ปรับปรุงคร้ังที ่:

ผูจัดทํา :

1.0 วันที่อนุมัติใช : หนา : 1 / 1

แอทไวส คอนซัลติ้ง ผูอนุมัติ :ผูทบทวน :

เริ่มตน

จัดเก็บ “กระดาษทําการ” และหลักฐาน
ประกอบการตรวจสอบ

ไดรับ “รายงานผลการตรวจสอบ”

จัดทํา “รายงานผลการตรวจสอบ” 

นําเสนอ “รายงานผลการตรวจสอบ” 
ตอผูจัดการ เพ่ือรับทราบ

นําเสนอ “รายงานผลการตรวจสอบ” 
ตอ คตส. เพ่ือพิจารณา

รายงานผลการ
ตรวจสอบ

พิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ ดาํเนินการแกไ้ข 

ไมอนุมัติ

ลงนามอนุมัติ

นําสง “รายงานผลการตรวจสอบ” ไปยัง
หนวยรับตรวจ เพ่ือดําเนินการตาม

ขอเสนอแนะในรายงานฯ

ส้ินสุด

รายงานผลการ
ตรวจสอบ

รายงานผลการ
ตรวจสอบ

รายงานผลการ
ตรวจสอบ

รายงานผลการ
ตรวจสอบ

 

[4] กระบวนการ: การตดิตามผลการตรวจสอบภายใน 

ผูตรวจสอบภายในผูจัดการ

กระบวนการ : 4. การติดตามผลการตรวจสอบภายใน

กระบวนการยอย :

ปรับปรุงคร้ังที ่:

ผูจัดทํา :

1.0 วันที่อนุมัติใช : หนา : 1 / 2

แอทไวส คอนซัลติ้ง ผูอนุมัติ :ผูทบทวน :

เริ่มตน

แจงผูจัดการ เพ่ือออกหนังสือ ถึงหนวย
รับตรวจ เพ่ือขอเขาทําการติดตามผล 

พรอมแจงกําหนดวันเขาติดตาม

ออกหนังสือ ถึงผูอํานวยการสํานักของ
หนวยรับตรวจ

ติดตามผลที่หนวยรับตรวจ

ปดไดครบทุกประเด็น

ระบุปญหาอุปสรรค และกําหนดวัน
ติดตามคร้ังตอไป

ปดไดไมครบทุกประเด็น

จัดทํา “รายงานผลการติดตาม”

หนังสือ

ไดรับ “รายงานผลการติดตาม”

นําเสนอ “รายงานผลการติดตาม” ตอ
ผูจัดการ เพ่ือรับทราบ

รายงานผลการ
ติดตาม

1

รายงานผลการ
ติดตาม

รายงานผลการ
ติดตาม
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ผูตรวจสอบภายในคณะกรรมการตรวจสอบภายใน

กระบวนการ : 4. การติดตามผลการตรวจสอบภายใน

กระบวนการยอย :

ปรับปรุงคร้ังที ่:

ผูจัดทํา :

1.0 วันที่อนุมัติใช : หนา : 2 / 2

แอทไวส คอนซัลติ้ง ผูอนุมัติ :ผูทบทวน :

นําเสนอ “รายงานผลการติดตาม” ตอ 
คตส. เพ่ือพิจารณา

พิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ ดาํเนินการแกไ้ข 

ไมอนุมัติ

ลงนามอนุมัติ

นําสง “รายงานผลการติดตาม” ไปยัง
หนวยรับตรวจ เพ่ือรับทราบ และ
ดําเนินการปรับปรุงแกไข (ถามี)

ส้ินสุด

รายงานผลการ
ติดตาม

รายงานผลการ
ติดตาม

1

 

[5] กระบวนการ: การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

เลขานุการ คตส.ผูจัดการคณะกรรมการตรวจสอบภายใน

กระบวนการ : 5. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน

กระบวนการยอย :

ปรับปรุงคร้ังที ่:

ผูจัดทํา :

1.0 วันที่อนุมัติใช : หนา : 1 / 1

แอทไวส คอนซัลติ้ง ผูอนุมัติ :ผูทบทวน :

เริ่มตน

จัดทํา “ระเบียบวาระการประชุม
ประจําป”

ไดรับ “ระเบียบวาระการประชุม
ประจําป”

นําเสนอ “ระเบียบวาระการประชุม
ประจําป” ตอผูจัดการ เพ่ือรับทราบ

นําเสนอ “ระเบียบวาระการประชุม
ประจําป” ตอ คตส. เพ่ือพิจารณา

ระเบียบวาระการ
ประชุมประจําป

พิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ ดาํเนินการแกไ้ข 

ไมอนุมัติ

ลงนามอนุมัติ

ลงรายละเอียดการประชุมใน Google 
Calendar

ส้ินสุด

ดําเนินการตาม “ระเบียบวาระการ
ประชุมประจําป” ที่กําหนดไว

ระเบียบวาระการ
ประชุมประจําป

ระเบียบวาระการ
ประชุมประจําป

ระเบียบวาระการ
ประชุมประจําป

ระเบียบวาระการ
ประชุมประจําป
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2.4 ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 

[1] กระบวนการ: การวางแผนการตรวจสอบภายใน 

[1.1] กระบวนการยอย: การวางแผนการตรวจสอบประจำป 

1. ผูตรวจสอบภายใน สำรวจขอมูลเบื้องตน เพื่อเตรียมวางแผน 

 

2. ผูตรวจสอบภายใน นำขอมูลมาศึกษา วิเคราะห เพื่อประเมินความเสี่ยง 

3. ผูตรวจสอบภายใน นำขอมูลมาจัดทำ “แผนการตรวจสอบภายในประจำป”  

 

4. ผูตรวจสอบภายใน ลงรายละเอียดการประชุมใน Google Calendar 

5. ผูตรวจสอบภายใน นำเสนอ “แผนการตรวจสอบภายในประจำป” ตอ คณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน เพื่อพิจารณา 

 กรณีอนุมัต:ิ ดำเนินงานในขั้นตอนตอไป 

 กรณีไมอนุมัติ: ผูตรวจสอบภายใน ดำเนินการแกไข แลวนำเสนอ “แผนการตรวจสอบภายใน
ประจำป” ตอ คณะกรรมการตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

 

6. ผูตรวจสอบภายใน สงอีเมล “แผนการตรวจสอบภายในประจำป” ใหผูจัดการ และผูอำนวยการ
สำนักของหนวยรับตรวจ เพื่อรับทราบ 

[1] กระบวนการ: การวางแผนการตรวจสอบภายใน 

[1.2] กระบวนการยอย: การวางแผนการตรวจสอบสำหรับแตละโครงการ 

1. ผูตรวจสอบภายใน สำรวจขอมูล และศึกษา ทำความเขาใจหนวยรับตรวจ  

ขอมลูเบือ้งตน: 

 ขอมูลภาพรวมของ กสศ. ไดแก โครงสรางองคกร สายการบังคับบัญชา หนาที่ความรับผิดชอบ งบประมาณ 
เปนตน 

 ขอมูลของหนวยงาน ไดแก โครงสรางและหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงาน ความรูความสามารถของ
บุคลากร ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือมาตรฐานงานที่เกี่ยวของ การบริหารความเสี่ยง 
ระบบการควบคุมภายใน เปนตน 

 ขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก นโยบายของรัฐบาล แผนยทุธศาสตรขององคกร เปนตน 

หมายเหตุ: 

 ตองสอดคลองกับ “ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบภายใน” 

หมายเหตุ: 

 ควรเสนอแผนเพื่อพิจารณาอนุมัติ ภายในเดือนสุดทายของปงบประมาณ 
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2. ผูตรวจสอบภายใน จัดทำ “แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน” และ “Audit Program”  

 

3. ผูตรวจสอบภายใน นำเสนอ “แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน” และ “Audit Program” ตอ
ผูจัดการ เพื่อรับทราบ  

4. ผูตรวจสอบภายใน แจงผูจัดการ เพื่อออกหนังสือ ถึงผูอำนวยการสำนักของหนวยรับตรวจ กอนวัน
เริ่มตรวจสอบภาคสนาม  

 

[2] กระบวนการ: การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

1. ผูตรวจสอบภายใน ประชุมกับผูบริหารของหนวยรับตรวจ เพื่อทราบถึง วัตถุประสงค ขอบเขต 
ตารางการปฏิบัติงาน ระยะเวลาของโครงการตรวจสอบ รวมถึงขอขอมูล เอกสารของหนวยรับตรวจ
ที่ผูตรวจสอบตองใชในการตรวจสอบ 

2. ผูตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม  

 

ขอมลูของหนวยรับตรวจ: 

 พันธกิจ และระบบงานของหนวยรับตรวจ 

 ผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ 

 ผลการประเมินความเสี่ยงของหนวยรับตรวจ 

 “Audit Program” ฉบับที่มีอยูเดิม ที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะเขาตรวจ เพื่อทราบระบบควบคุมที่ควรมี และวิธีการ
ตรวจสอบที่ควรเปน 

 ผลการตรวจสอบภายในครั้งกอน และผลการตรวจสอบของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะเขา
ตรวจ (ถามี) 

Audit Program: 

 กำหนดวัตถุประสงคการตรวจสอบจากขอมูลขางตน วาตองการใหเกิดความมั่นใจในเรื่องใดบาง 

 กำหนดขอบเขตการตรวจสอบ ไดแก ระยะเวลา พื้นที่ที่จะทำการสุมตรวจสอบ เปนตน 

 กำหนดขั้นตอน วิธีการตรวจสอบใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่กำหนด 

 กำหนดเรื่องที่จะทำการตรวจสอบใหกับผูตรวจสอบภายในตามความถนัด ความรู และความชำนาญ  

หมายเหตุ: 

 แจงแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตอหนวยรับตรวจ ลวงหนา 1 เดือน 

 ขอเอกสารที่ใชประกอบการตรวจสอบภายในจากหนวยรับตรวจ ประมาณ 2-3 ครั้งกอนการตรวจ 

แนวทางการตรวจสอบภาคสนาม: 

 การส ัมภาษณห ัวหน างานและผ ู ปฏ ิบ ัต ิงานเพ ื ่อให ทราบ/มีความเข าใจมากข ึ ้นถ ึงกระบวนงาน 
ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบ และขอมูลพื้นฐานที่ไดศึกษามา 

 การสังเกตวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินความถูกตอง และประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 

 การรวบรวม วิเคราะหขอมูล และหลักฐานประกอบการตรวจสอบ 

 การทดสอบรายการ การตรวจนับ การกระทบยอด ตามเทคนิคและวิธีการที่กำหนดไว 
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3. ผูตรวจสอบภายใน บันทึกผลการตรวจสอบไวใน “กระดาษทำการ” และเก็บรวบรวมขอมูล เอกสาร 
หลักฐานประกอบประเด็นขอตรวจพบใหครบถวน 

4. ผูตรวจสอบภายใน สรุปผลการตรวจสอบเบื้องตน และจัดทำ “เอกสารสรุปประเด็นขอตรวจสอบ” 

5. ผูตรวจสอบภายใน ประชุมกับผูบริหารของหนวยรับตรวจ เพื่อชี้แจง หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับขอเท็จจริงที่ตรวจพบ และมาตรการปรับปรุงแกไข กอนที่จะนำเสนอในรายงานผลการ
ตรวจสอบ อันจะทำใหผลการตรวจสอบมีประโยชนตอหนวยรับตรวจและ กสศ. โดยรวม 

[3] กระบวนการ: การรายงานผลการตรวจสอบภายใน 

1. ผูตรวจสอบภายใน จดัเก็บ “กระดาษทำการ” และหลักฐานประกอบการตรวจสอบ 

2. ผูตรวจสอบภายใน จดัทำ “รายงานผลการตรวจสอบ” ตามขอเท็จจรงิ ประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ 
รวมทั้งขอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแกไขที่สามารถนำไปใชปฏบิัติได 

3. ผูตรวจสอบภายใน นำเสนอ “รายงานผลการตรวจสอบ” ตอผูจัดการ เพือ่รับทราบ 

4. ผูตรวจสอบภายใน นำเสนอ “รายงานผลการตรวจสอบ” ตอ คณะกรรมการตรวจสอบภายใน เพื่อ
พิจารณา 

 กรณีอนุมัต:ิ ดำเนินงานในขั้นตอนตอไป 

 กรณีไมอนุมัติ: ผูตรวจสอบภายใน ดำเนินการแกไข แลวนำเสนอ “รายงานผลการตรวจสอบ” 
ตอ คณะกรรมการตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

 

5. ผูตรวจสอบภายใน นำสง “รายงานผลการตรวจสอบ” ไปยังหนวยรับตรวจ เพื่อดำเนินการตาม
ขอเสนอแนะในรายงานฯ 

[4] กระบวนการ: การตดิตามผลการตรวจสอบภายใน 

1. ผูตรวจสอบภายใน แจงผูจัดการ เพื่อออกหนังสือ ถึงหนวยรับตรวจ เพื่อขอเขาทำการติดตามผล 
พรอมแจงกำหนดวันเขาติดตาม 

2. ผูตรวจสอบภายใน เขาทำการติดตามผลที่หนวยรับตรวจ 

 กรณปีดไดครบทุกประเด็น: ดำเนินงานในขั้นตอนตอไป 

 กรณีปดไดไมครบทุกประเด็น: ผูตรวจสอบภายใน ระบุปญหาอุปสรรค และกำหนดวันติดตาม
ครั้งตอไป  

3. ผูตรวจสอบภายใน จัดทำ “รายงานผลการติดตาม”  

4. ผูตรวจสอบภายใน นำเสนอ “รายงานผลการติดตาม” ตอผูจัดการ เพื่อรบัทราบ 

หมายเหตุ: 

 ควรเสนอรายงานฯ อยางนอยทุกสองเดือนนับจากวันที่ดำเนินการตรวจสอบแลวเสร็จตามแผน 

 กรณีเรื่องที่ตรวจพบเปนเรื่องที่จะมีผลเสียหาย ใหรายงานผลการตรวจสอบทันที 



 

 ฝายตรวจสอบภายใน | 13 

5. ผูตรวจสอบภายใน นำเสนอ “รายงานผลการติดตาม” ตอ คณะกรรมการตรวจสอบภายใน เพื่อ
พิจารณา 

 กรณีอนุมัต:ิ ดำเนินงานในขั้นตอนตอไป 

 กรณีไมอนุมัติ: ผูตรวจสอบภายใน ดำเนินการแกไข แลวนำเสนอ “รายงานผลการติดตาม” 
ตอ คณะกรรมการตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

6. ผู ตรวจสอบภายใน นำสง “รายงานผลการติดตาม” ไปยังหนวยรับตรวจ เพื ่อรับทราบ และ
ดำเนินการปรับปรุงแกไข (ถามี) 

[5] กระบวนการ: การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

1. เลขานุการ คตส. จัดทำ “ระเบียบวาระการประชุมประจำป” 

2. เลขานุการ คตส. นำเสนอ “ระเบียบวาระการประชุมประจำป” ตอผูจัดการ เพื่อรับทราบ 

3. เลขานุการ คตส. นำเสนอ “ระเบียบวาระการประชุมประจำป” ตอ คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
เพื่อพิจารณา 

 กรณีอนุมัต:ิ ดำเนินงานในขั้นตอนตอไป 

 กรณีไมอนุมัติ: ผูตรวจสอบภายใน ดำเนินการแกไข แลวนำเสนอ “ระเบียบวาระการประชุม
ประจำป” ตอ คณะกรรมการตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

4. เลขานุการ คตส. ลงรายละเอียดการประชุมใน Google Calendar 

5. เลขานุการ คตส. ดำเนินการตาม “ระเบียบวาระการประชุมประจำป” ที่กำหนดไว 

2.5 มาตรฐานคณุภาพของงาน 

N/A 
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3. ระบบสารสนเทศ 

3.1 ระบบสารสนเทศที่ใช 

ชื่อระบบ รายละเอียด การเขาใชงาน 
ระบบ E-Budget ระบบจองงบประมาณ https://ebudget.eef.or.th/ 
ระบบ PMS  
(Project Management 
System) 

ระบบบริหารจัดการโครงการ 
1) สรางขอเสนอโครงการ 
2) ตดิตามความกาวหนาโครงการ 
3) ปดโครงการ/ยุติโครงการ 
เงินทดรองจาย 
1) ยืมเงนิทดรองจาย 
2) คืนเงนิทดรองจาย 

https://pms.eef.or.th/ 

ระบบ ERP ระบบบญัชี การเงิน งบประมาณ พัสด ุ  
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4. เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

4.1 เอกสารอางอิง 

ชื่อเอกสาร รายละเอียด 
หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัตกิาร
ตรวจสอบภายในสำหรับหนวยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 

หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 (ประกาศ ณ วันที่ 
13 พ.ย. 2561) 

หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัตกิาร
ตรวจสอบภายในสำหรับหนวยงาน
ของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2562 (ประกาศ 
ณ วันที่ 7 ต.ค. 2562) 

พระราชบัญญัติ กองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 

พระราชบัญญัติ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 (ให
ไว ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561) 

กฎบัตรฝายตรวจสอบภายใน กสศ. 
พ.ศ. 2562 

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ฝายตรวจสอบภายใน กองทุนเพื่อความเสมอ
ภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2562 (ประกาศ ณ วันที่ 18 ก.ค. 2562) 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน กสศ. พ.ศ. 2562 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบภายใน กองทนุเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา พ.ศ. 2562 (ประกาศ ณ วันที่ 18 ก.ค. 2562) 

ระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา วาดวยคาตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 
2561 

ระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา วาดวยคาตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2561 (ประกาศ ณ วันที่ 26 พ.ย. 
2561) 

ระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา วาดวยการแบงสวน
งาน หนาที่และความรบัผิดชอบของ
สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา พ.ศ. 2563 

ระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา วาดวยการแบงสวนงาน 
หนาที่และความรับผิดชอบของสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา พ.ศ. 2563 (ประกาศ ณ วันที่ 26 ม.ีค. 2563) 

แนวทางการนำมาตรฐานไปใช
ปฏิบัติงาน 

แนวทางการนำมาตรฐานไปใชปฏิบัติงาน (Implementation Guides) 
ของ IPPF 

แนวทางการตรวจสอบภายใน หนังสือแนวทางการตรวจสอบภายใน ของสมาคมผูตรวจสอบภายในแหง
ประเทศไทย 

4.2 แบบฟอรมที่ใช 

ชื่อแบบฟอรม รายละเอียด 
แผนการตรวจสอบภายในประจำป  
แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
Audit Program  
กระดาษทำการ  
เอกสารสรุปประเด็นขอตรวจสอบ  
รายงานผลการตรวจสอบ  
รายงานผลการตดิตาม  
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4.3 การควบคุมเอกสาร  

ชื่อเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานทีจ่ัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจดัเก็บรกัษา 
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5. ภาคผนวก 

5.1 หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
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5.2 หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
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5.3 กฎบัตรฝายตรวจสอบภายใน กสศ. พ.ศ. 2562 
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5.4 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบภายใน กสศ. พ.ศ. 2562 
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5.5 ระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา วาดวยคาตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2561 
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5.6 ระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา วาดวยการแบงสวนงาน หนาที่
และความรับผิดชอบของสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2563 
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5.7 ตวัอยางแผนการตรวจสอบภายใน 
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5.8 ตวัอยางระเบียบวาระการประชุม 
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5.9 ตวัอยางรายงานสรุปผลการตรวจสอบ 

 
 


