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บทที่1 
บทน า 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายใน นับเป็นปัจจัยส าคัญท่ีเอ้ือต่อความส าเร็จในการบริหารราชการและเป็นเครื่องมือ 
ส าคัญของฝ่ายบริหารในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของที่สังกัดเพ่ือให้การด าเนินงาน 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด นอกจากนี้การตรวจสอบภายในยังช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้ 
การปฏิบัติงานในทุกระดับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าภายใต้การบริหารความเสี่ยง  
การควบคุมและก ากับดูแลที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ประกอบกับคณะกรรมการ 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ปรับระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนใน 
สถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการของ 
ส่วนราชการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 และเพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศมหาสารคาม ว่าด้วยการก าหนด 
สมรรถนะและระดับสมรรถนะส าหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2554 จึงจ าเป็น 
อย่างยิ่งจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการท างานใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเหมาะสมกับภาวการณ์ 
ที่เกิดขึ้น ตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยและของรัฐ อีกท้ังสอดคล้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่ก าหนด  
อันจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาหน่วยงานในอนาคตต่อไป 
 ส านักตรวจสอบภายใน ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะ 
ของนักตรวจสอบภายใน ให้มีทักษะความรู้ ความสามารถ ตามสมรรถนะตามลักษณะงาน 6 ด้าน ประกอบด้วย 
การคิดวิเคราะห์ การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน การสืบเสาะหาข้อมูล การด าเนินการเชิงรุก การความ 
ผูกพันที่มีต่อส่วนราชการ และความม่ันใจในตนเอง  ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการบ่งชี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ 
การปฏิบัติงานของนักตรวจสอบภายใน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ รวมทั้งเป็นการสร้างความเข้าใจ 
เกี่ยวกับสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักตรวจสอบภายใน แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และจริยธรรม 
ของผู้ตรวจสอบภายใน ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อให้ทราบแนวทางปฏิบัติตามสมรรถนะต าแหน่งนักตรวจสอบภายใน ได้แก่ การสืบเสาะหา 
ข้อมูล และการตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน รวมทั้งการด าเนินการเชิงรุก เพ่ือความมั่นใจในตนเอง 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล และสอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
 2. ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักตรวจสอบภายใน ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะตามลักษณะ 
งานเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและการพัฒนาสมรรถนะสมารถน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ ซึ่งสอดคล้อง 
เป็นไปตามมาตรฐาน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่ก าหนด 
 3.  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงานตามลักษณะงาน 
ของนักตรวจสอบภายใน กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บังเกิด 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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3. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1) ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 2.2.2.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติใน 
ต าแหน่งนักตรวจสอบภายใน และการประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้ 2.4.1 
 2) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
 3) ได้ทราบแนวทางการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการสืบเสาะหาข้อมูล เพ่ือการตรวจสอบความถูกต้อง 
ตามกระบวนงานตรวจสอบภายใน 
 4) รายงานผลการติดตาม/ประเมินผลการน าความรู้และทักษะจากการเข้าการอบรมสัมมนา และการ 
น าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
     4.1 บุคลากรส านักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 11 คน 
  
5. วิทยากร 
 นางสาวเกศริน  ภัทรเปรมเจริญ ต าแหน่ง คลังจังหวัดมหาสารคาม 
 
6. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันเริ่มต้นโครงการ 7 กรกฎาคม 2559  วันสิ้นสุดโครงการ 7 กรกฎาคม 2559 
   
7. สถานที่ด าเนินโครงการ   
 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
8. กิจกรรมในการด าเนินงาน 
 อบรมและสัมมนาการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ  
การสืบเสาะหาข้อมูล ในการตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน เพ่ือการด าเนินงานเชิงรุกอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
 
9. แผนการด าเนินงาน 
 
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 
1 ขออนุมัติโครงการ     
2 ประชาสัมพันธ์โครงการและแจ้งก าหนดประชุม     
3 จัดโครงการอบรมสัมมนา     
4 สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการและรายงานผู้บริหาร     
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10. งบประมาณ 
รายการ งบประมาณ  (บาท) 

1. ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  1,560 
2. ค่ารับรองวิทยากร   1,500 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร (600X7) 4,200 
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบโครงการ (ค่าถ่ายเอกสาร) 2,000 
  

รวม 9,260 
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักตรวจสอบภายใน  ได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสมรรถนะตามลักษณะงาน 
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและการพัฒนาสมรรถนะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของข้าราชการและพนักงาน สอดคล้องตามมาตรฐานและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ สอดคล้อง 
กับแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 
 
12. การประเมินผลโครงการ 
 -  ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา  ตอบแบบสอบถามประเมินความคิดเห็นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
 -  ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการ 
 -  การวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  
 
13. การติดตามผล    
 แบบติดตามโครงการ เพ่ือสอบถาม/ประเมินผลการน าความรู้และทักษะจาการเข้ารับการอบรม 
สัมมนา ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ   

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
1) ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการ 
    น้อยกว่า ร้อยละ 100 
2) ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มีความรู้ ความ 
    เข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะตามลักษณะงาน ยังไม่ 
    ชัดเจนเพียงพอและไม่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ 
    ในการปฏิบัติงานได้ 
3) ผลการอบรมสัมมนาไม่น าไปปรับใช้ในการ 
    ปฏิบัติงาน 

1) แจ้งเวียนเชิญเข้าร่วมโครงการฯ และมีการ  
    ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ 
2) จัดอบรมสัมมนาโดยผู้มีความรู้และประสบการณ์ 
    ด้านสมรรถนะตามลักษณะงาน จากหน่วยงาน 
    ภายนอก วิทยากรภายนอกท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
    โดยก าหนดแผนการด าเนินงาน การก ากับติดตาม 
    และประเมินผล เมื่อเสร็จสิ้นโครงการฯ 
3) ส่งแบบติดตามโครงการฯ เพื่อสอบถาม/ประเมินผล 
    การน าความรู้และทักษะจากการอบรมสัมมนา 
    ไปใช้เป็นแนวปฏิบัติงานมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
    จริงตามที่ได้รับมอบหมาย 
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บทที่2 
ผลการด าเนินโครงการ 

 
 ตามท่ีส านักตรวจสอบภายใน ได้ด าเนินโครงการอบรมสัมมนาเพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน 
ในต าแหน่งนักตรวจสอบภายใน โดยมีผลการอบรมสัมมนาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังนี้ 
 

1. สรุปผลการด าเนินโครงการในหัวข้อ การสืบเสาะหาข้อมูล เพื่อการตรวจสอบความถูกต้อง 
ตามกระบวนงานเพื่อการด าเนินงานเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 ความหมายของการตรวจสอบภายใน 

การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรมและการให้ค าปรึกษา 
อย่างเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายใน 
ช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพ ของกระบวนการบริหาร 
ความเสี่ยง การควบคุมและการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ และเป็นระเบียบ  
(ท่ีมา : The Institute of Internal Auditors : IIA)  
 

ความส าคัญและประโยชนของการตรวจสอบภายใน 
การตรวจสอบภายใน เป็นการให้บริการข้อมูลแกฝ่ายบริหาร และเป็นหลักประกันขององค์กร 

ในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงิน 
และการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอ 
รายงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเพ่ิมมูลค่าขององค์กร รวมทั้ง การเป็นผู้ให้ค าปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุง 
ประสิทธิภาพการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าซึ่งการ
ตรวจสอบภายในมีส่วนผลักดันความส าเร็จดังกล่าว ดังนี้ 
  1. สเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี (Good Governance) และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
(Transparency) ปองกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนท าให้การ 
ด าเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค์ 

2. ส่งเสริมให้เกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (Accountability And 
Responsibility) ท าให้องค์กรไดข้อมูลหรือรายงานตามหนที่ที่รับผิดชอบ และเป็นพื้นฐานของหลักความโปร่งใส 
(Transparency) และความสามารถตรวจสอบได (Auditability) 
  3. ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Efficiency and Effectiveness of 
Performance) ขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูลทุกด้าน 
ในการปฏิบัติงาน จึงเป็นข้อมูลที่ส าคัญท่ีช่วยปรับปรุงระบบงานให้สะดวกรัดกุม ลดขั้นตอนที่ซ้ าซ้อนและให้เหมาะสม 
กับสถานการณตลอดเวลา ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่าย เป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในการประสาน 
และลดปัญหาความไมเข้าใจในนโยบาย 
  4. เป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ ( Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรรการใช้ทรัพยากร 
ขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ เพ่ือให้ไดผลงานที่เป็นประโยชนสูงสุดต่อองค์กร 
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  5. ให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหนา (Warning Signals) ของการประพฤติมิชอบหรือการทุจริตในองค์กร 
ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความส าเร็จของงาน 
 

วัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบภายใน 
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน คือการปฏิบัติงานโดยอิสระปราศจากการแทรกแซง 

ในการท าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินกิกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร ด้วยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
การวิเคราะห์ ประเมิน ให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเพ่ือสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับขององค์กร
สามารถปฏิบัติหน้าที่และด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ผลการด าเนินงานตรวจสอบภายในจะอยู่ในรูปของรายงานผลที่มีประโยชนต่อการตัดสินใจของผู้บริหารรวมถึง 
การสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม 
  ขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย 
   1. การสอบทานความเชื่อถือไดและความสมบูรณของสารสนเทศ ด้านการบัญชี การเงิน และ
การด าเนินงาน 
   2. การสอบทานให้เกิดความม่ันใจว่าระบบที่ใช้เป็นไปตามนโยบายแผน และวิธปฏิบัติงาน 
ที่องค์กรก าหนดไว และควรแสดงผลกระทบส าคัญท่ีเกิดข้ึน 
   3. การสอบทานวิธีการป้องกันดูแลทรัพย์สินว่าเหมาะสม และสามารถพิสูจน์ความมีอยู่จริง 
ของทรัพย์สินเหล่านั้นได 
   4. การประเมินการใช้ทรัพยากรว่าเป็นไปโดยความประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
   5. การสอบทานการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของเจาหน้าที่ระดับต่างๆ ว่าไดผลตาม 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงความคืบหนาตามแผนงานที่ก าหนดไว้กลุ่มงานมาตรฐานด้านการตรวจสอบ
ภายใน 

6. การสอบทานและประเมินผลความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
ขององค์กร 
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 กระบวนการตรวจสอบภายใน  
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบ 

ภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบไดอย่างมั่นใจและไดผลงานที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบที่ส าคัญ ประกอบด้วย  

1. การวางแผนตรวจสอบ 
2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
3. การจัดท ารายงานและติดตามผล 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทของการตรวจสอบภายใน 
ลักษณะการด าเนินงานของแต่ละองค์กรที่มีความหลากหลายแตกต่างกัน ท าให้จ าเป็นต้อง 

ใช้วิธีปฏิบัติการตรวจสอบให้เหมาะสม เพ่ือให้มั่นใจว่างานตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงกิจกรรมต่าง ๆ 
ในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งของการบริหารงาน ระบบการควบคุมภายใน 
ความถูกต้องเชื่อถือไดของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน การควบคุมดูแลและการใช้ทรัพยากร การปฏิบัติตาม
ระเบียบค าสั่งการประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพและความประหยัดในการจัดการและการบริหารงานของ
ผู้บริหารในองค์กร จากนั้นจึงรวบรวมข้อบกพร่องต่าง ๆ ท ารายงานเสนอแนะฝ่ายบริหาร เพ่ือพิจารณาสั่งการ 
แกไขปรับปรุงต่อไป 
   วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการตรวจสอบแต่ละระบบงาน หรือแต่ละกิจกรรมจะมีส่วนส าคัญ
ในการก าหนดวิธีการตรวจสอบ และสามารถแยกประเภทของการตรวจสอบภายในที่ใช้กันโดยทั่วไปเป็น 7 
ประเภท ดังนี้ (อ้างอิงจาก : เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร Fundamental ปี 2558) 
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  1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) เป็นการตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได
ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางการเงิน การบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแลปองกัน
ทรัพย์สิน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่าง ๆ ว่ามีเพียงพอที่จะมั่นใจ 
ไดวาข้อมูลที่บันทึกในบัญชี รายงาน ทะเบียน และเอกสารต่าง ๆ ถูกต้องและสามารถสอบทานไดหรือเพียงพอ 
ที่จะป้องกันการรั่วไหล สูญหาย ของทรัพย์สินต่าง ๆ ได 
  2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด/กฎระเบียบ (Compliance Auditing) เป็นการ 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานต่างๆ ของส่วนราชการว่าเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร 
   3. การตรวจสอบผลการด าเนินงาน (Performance Auditing) เป็นการตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานตามแผนงาน งานและโครงการขององค์กรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย หรือหลักการที่
ก าหนดการตรวจสอบเน้นถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า โดยต้องมีผลผลิต และผลลัพธ์เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม ทั้งนี้องค์กรค านึงถึงความเพียงพอความมีประสิทธิภาพ 
กลุ่มงานมาตรฐานด้านการตรวจสอบภายในของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กร  
ประกอบด้วย 
    3.1 ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ มีการจัดระบบงานให้มั่นใจไดวาการใช้
ทรัพยากรส าหรับแต่ละกิจกรรมสามารถเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุน อันมีผลท าให้องค์กรไดรับผลประโยชน 
อย่างคุ้มค่า 
    3.2 ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ มีการจัดระบบงาน และวิธีปฏิบัติงาน  
ซ่ึงท าให้ผลที่เกิดจากการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 
    3.3 ความคุ้มค่า (Economy) คือ มีการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ระมัดระวังไมสุรุ่ยสุร่าย 
ฟุ่มเฟือย ซึ่งส่งผลให้องค์กรสามารถประหยัดต้นทุนหรือลดการใช้ทรัพยากรต่ ากว่าที่ก าหนดไว โดยยังไดรับผลผลิต
ตามเป้าหมาย 

4. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) เป็นการตรวจสอบการบริหารงาน 
ด้านต่าง ๆ ขององค์กร ว่ามีระบบการบริหารจัดการเก่ียวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผลเกี่ยวกับ
การงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านต่างๆ ว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมและ 
สอดคลองกับภารกิจขององค์กร รวมทั้งเป็นไปตามหลักการบริหารงานและหลักการก ากับดูแลที่ดี (Good 
Governance) ในเรื่องความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม และความโปร่งใส 

5. การตรวจสอบการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงาน (Operation Auditing) เป็นการตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน ระบบงาน ตลอดจนวิธีปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม ตามท่ีฝ่ายบริหารก าหนดไว้  
เพ่ือประเมินระบบการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพของการด าเนินงานว่าแต่ละหน่วยงานมีระบบการ
ควบคุมภายในที่ดี และการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

6. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing) เป็นการพิสูจน 
ความถูกต้องและเชื่อถือไดของระบบงานและข้อมูลที่ไดจากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบ 
การเข้าถึงข้อมูลในการปรับปรุงแกไขและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การตรวจสอบประเภทนี้ 
เป็นส่วนหนึ่งของงานตรวจสอบภายในเกือบทุกงานที่น าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงานไม่ว่าเป็น 
การตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการด าเนินงาน หรือการตรวจสอบการบริหารผู้ตรวจสอบภายใน 
จึงจ าเป็นต้องมีความรูในระบบงานสารสนเทศนี้เพ่ือให้สามารถด าเนินการตรวจสอบไดอย่างมีประสิทธิภาพ   
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การตรวจสอบประเภทนี้อาจจ้างผู้ตรวจสอบที่มีความเชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์โดยตรงมาด าเนินการตรวจสอบ 
เนื่องจากเป็นงานเทคนิคเฉพาะ ผู้ตรวจสอบภายในอาจมีความรู ความช านาญไมเพียงพอ และต้องใช้เวลานาน
พอสมควรที่จะเรียนรู ซึ่งอาจท าเกิดความเสียหายแกงานขององค์กรไดวัตถุประสงค์ที่ส าคัญท่ีสุดของการตรวจสอบ
ระบบงานสารสนเทศ ก็เพ่ือให้ทราบถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลและความปลอดภัยของระบบการประมวลผลด้วย 
คอมพิวเตอร์ 

7. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) หมายถึง การตรวจสอบในกรณีที่ไดรับมอบหมาย 
จากฝ่ายบริหาร หรือกรณีท่ีมีการทุจริตหรือการกระท าที่ส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีที่มีเหตุอันควร 
สงสัยว่า จะมีการกระท าที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจะด าเนินการตรวจสอบ
เพ่ือค้นหาสาเหตุ ข้อเท็จจริง ผลเสียหายหรือผู้รับผิดชอบ พรอมทั้งเสนอแนะมาตรการป้องกัน 
 
 การสืบเสาะ 
  คือการแสวงหา สืบหา ค้นหาข้อเท็จจริง หรือรายละเอียดต่างๆ ของหลักฐาน เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจ 
 
 การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน (Concern for Order) 
  ค าจ ากัดความ : ความใส่ใจที่จะปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน มุ่งเน้นความชัดเจนของบทบาท
หน้าที่ และลดข้อบกพร่องที่อาจเกิดจากสภาพแวดล้อม โดยติดตาม ตรวจสอบการท างานหรือข้อมูลตลอดจน
พัฒนาระบบการตรวจสอบเพ่ือความถูกต้องของกระบวนงาน 
 ขั้นตอนการสืบเสาะ 
  1. การสร้างความสนใจ 
  2. การส ารวจและค้นคว้า 
  3. การอธิบาย 
  4. การขยายหรือต่อยอด 
  5. การประเมินผล 
 ค าถามที่มักใช้ 

1. ท าอะไร ? 
2. ท าเพ่ืออะไร ? 
3. ใครเป็นคนท า ? 
4. ท าอย่างไร ? 
5. ท าเม่ือไร ? 
6. ท าท่ีไหน ? 
7. มีการติดตามหรือควบคุมอย่างไร ? 

ข้อมูลพื้นฐานที่ต้องทราบ 
 1. ความเป็นมาของหน่วยรับตรวจ 

2. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
3. ข้อมูลทางการเงิน 
4. ระบบการปฏิบัติงานและการควบคุมภายใน 
5. วิธีการปฏิบัติงาน 
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6. จุดที่เป็นปัญหาหรือจุดอ่อน 
7.จุดที่เป็นสาระประโยชน์หรือน่าสนใจ 
 
 What is done?   ด าเนินการเกี่ยวกับอะไร 
 Why it is done?  เหตุผลที่ต้องด าเนินการ 
 By whom?      ด าเนินการโดยใคร 
 How it is done?     ด าเนินการด้วยวิธีอย่างไร 
 When it is done?     ด าเนินการเมื่อใด 
 Where it is done?     ด าเนินการที่ไหน 
 How it is monitored  มีวิธีการอย่างไรในการควบคุมor  
 controlled?   และติดตามผลการด าเนินการ 

 
วัตถุประสงค์ของงานตรวจสอบ 
 Why 
  * ท าไม เราจึงต้องตรวจสอบ หน่วยงาน/โครงการ นี้ (วัตถุประสงค์ท่ัวไป) 
  * เราจึงต้องตรวจสอบ กระบวนการ/หัวข้อ นี้ (วัตถุประสงค์เฉพาะ) 
  * ท าไม เราจึงต้องตรวจสอบ ขั้นตอนนี้ (วัตถุประสงค์ย่อย) 

What/How much 
* ปฏิบัติงานตรวจสอบอะไร/เป็นจ านวนเท่าใด 
ตัวอย่าง 
 ตรวจสอบกระบวนการและหน่วยปฏิบัติงานที่ส าคัญทั้งหมดในหน่วยงานหรือส่วนงาน 
 ตรวจสอบรายการค าสั่งซื้อจากเลขท่ี 1-1-XX  ถึง เลขที่ 12-31-XX 
 สุ่มทดสอบรายการที่เกิดข้ึนระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 25X1 ถึง วันที่ 31 ธ.ค. 25X2 

 
วิธีการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐาน 

How 
* บรรลุวัตถุประสงค์ของงานตรวจสอบที่ต้องการ ได้อย่างไร 
 * เลือกตัวอย่าง อย่างไร 
  * ท าการทดสอบ อย่างไร 

ตัวอย่าง 
 สอบทานค าสั่งซื้อ 30 รายการ เปรียบเทียบกับตัวอย่างลายเซ็นผู้มีอ านาจอนุมัติ 
 ตรวจนับเงินสดในตู้นิรภัย 
 สังเกตการท างานของเจ้าหน้าที่รับเงินเปรียบเทียบกับท่ีมีอยู่ในคู่มือปฏิบัติงาน 
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ข้อมูลที่น าใช้ในการวิเคราะห์ 
 แหล่งที่มาภายนอก 
  1. ความเสี่ยงและแนวทางการควบคุมขององค์กร (ERM) 
  2. รายงานการประชุม / รายงานสรุปปัญหา / KPI 
  3. แผนภาพหรือแผนผังทางเดินของงาน (Flowchart) 
  4. ภารกิจหรือหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ (Job Function) 

แหล่งที่มาภายในหน่วยงาน 
  1. ผลการตรวจสอบที่ผ่านมา 
  2. การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) 
 
สิ่งท่ีน ามาพิจารณาเพิ่ม 

 ความเสี่ยงที่มีอยู่ในหน่วยงานหรือกิจกรรม 
 นโยบายของผู้บริหาร และวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม 
 วิธีการควบคุมท้ังที่มีอยู่และไม่มี 
 จุดอ่อนและจุดแข็งของวิธีการควบคุม 
 โอกาสในการที่จะปรับปรุงแก้ไข 
 เกณฑ์หรือมาตรฐานของหน่วยงานหรือกิจกรรม 

 
เทคนิคการตรวจสอบ 
 1. การสุ่มตัวอย่าง เป็นการเลือกข้อมูลเพียงบางส่วน เพ่ือใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลมาตรวจสอบ 

ปัจจุบันนิยมใช้ 4 วิธี 
1.1 Random Sampling โดยการเลือกตัวอย่างจ านวนหนึ่งจากข้อมูลทั้งหมด 
1.2 Systematic Sampling การเลือกตัวอย่างโดยก าหนดเป็นช่วงที่แบ่งระยะไวเทา ๆ  

กันมีคุณสมบัติเหมือนกัน และมีการจัดเรียงล าดับของข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
1.3 วิธีแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่ม เลือกใช้กลุ่มที่เหมือนกันไวในกลุ่มเดียวกัน และเลือก 

ตัวอย่างของแต่ละกลุ่มนั้นหรือเลือกตัวอย่างของข้อมูลที่มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกัน แบ่งออกเป็นกลุ่มจ านวน
เท่ากัน การก าหนดจ านวนกลุ่มรายการขึ้นอยู่กับลักษณะและปริมาณของข้อมูลทั้งหมด สุ่มเลือกทั้งกลุ่มมาเป็น
ตัวอย่างในการสุ่มเลือกตัวอย่าง 

1.4 Selective หรือ Judgement Sampling เป็นการเลือกข้อมูลจากการตัดสินใจของ 
ผู้ตรวจสอบจะพิจารณาเลือกกลุ่มใด 

2. การตรวจนับ เป็นการพิสูจนจ านวนและสภาพของสิ่งที่ตรวจนับว่ามีอยู่ครบถ้วนตามที่บันทึกไว้ 
หรือไม สภาพเป็นอย่างไร การเก็บรักษาเป็นย่างไร เช่น การตรวจนับพัสดุการตรวจนับมิใช่เครื่องพิสูจน์กรรมสิทธิ์
ของสินทรัพย์เสมอไป 

3. การยืนยันยอด เทคนิคนี้ส่วนใหญ่ใช้กับการยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร หรือสินทรัพย์ที่อยู่ใน 
การครอบครองของบุคคลอ่ืน มีข้อจ ากัดอาจไมไดรับความร่วมมือจากบุคคลภายนอก 
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4. การตรวจสอบใบส าคัญ (Vouching) เอกสารต้องเป็นเอกสารจริง การบันทึกรายการ 
ครบถ้วนมีการอนุมัติรายการครบถ้วน มีข้อจ ากัดในการปลอมแปลงเอกสาร การตรวจเอกสารไมสามารถแสดง 
ถึงความมีอยู่จริง 

5. การค านวณ เป็นเครื่องพิสูจน์ความถูกต้องของตัวเลข ซึ่งถือเป็นหลักฐานที่เชื่อถือไดมาก 
ที่สุด ควรมีการทดสอบตัวเลขทุกครั้ง เพ่ือให้แน่ใจว่าถูกต้อง มีข้อจ ากัดพิสูจน์ไดเฉพาะผลลัพธ์ แต่ไมสามารถ
พิสูจน์ที่มาของตัวเลข 

6. การตรวจสอบการผ่านรายการ (Posting) เป็นการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน 
ของการผ่านรายการจากสมุดบันทึกข้ันต้นไปยังสมุดบันทึกรายการขั้นปลาย ข้อจ ากัดการผ่านรายการครบถ้วน 
ไม่ไดพิสูจน์ความถูกต้องของรายการ 

7. การตรวจสอบบัญชีย่อยและทะเบียน เป็นการตรวจสอบว่ายอดคงเหลือในบัญชีย่อยสัมพันธ์ 
กับบัญชีคุมหรือไม ข้อจ ากัดพิสูจน์ไดแต่เพียงความถูกต้อง ควรใช้ร่วมกับเทคนิคการตรวจสอบอื่น 

8. การตรวจทานรายการผิดปกติ เป็นการตรวจจากรายการที่ผิดปกติอาจพบข้อผิดพลาดที่ส าคัญ 
ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรู ความช านาญ และประสบการณของผู้ตรวจสอบข้อจ ากัดรายการผิดปกติมิใช่หลักฐานแต่
เป็นเครื่องชี้ให้ทราบถึงความจ าเป็นต้องใช้เทคนิคอ่ืนมาประกอบ 

9. การตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล เป็นการตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้อง สัมพันธ์กัน  
ผู้ตรวจสอบจึงควรตรวจสอบรายการที่มีความสัมพันธ์กันควบคูกัน 

10. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ เป็นการศึกษาและเปรียบเทียบความสัมพันธ์และความเปลี่ยนแปลง 
ของข้อมูลต่างๆ วาเป็นไปตามที่คาดหมาย การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างข้อมูลปีปัจจุบันและข้อมูลปีก่อน หรือ
เปรียบเทียบข้อมูลปัจจุบันกับข้อมูลประมาณการ 

11. การสอบถาม อาจท าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา โดยใช้แบบสอบถาม โดยให้ตอบว่า 
ใช่หรือไมใช่ การสอบถามด้วยวาจาต้องอาศัยศิลปะอย่างมากในการที่จะสอบถามให้ไดข้อเท็จจริง ข้อจ ากัดค าตอบ
เป็นเพียงหลักฐานประกอบการตรวจสอบ จะต้องใช้เทคนิคอ่ืนประกอบ 

12. การสังเกตการณ เป็นการสังเกตให้เห็นด้วยตาในสิ่งที่ต้องงการทราบอย่างระมัดระวัง 
ใช้วิจารณญาณพิจารณาสิ่งที่เห็น และบันทึกเหตุการณต่างๆ ไว ถ้าจะให้ความเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบนั้น 
เป็นส่วนรวมจะต้องหาหลักฐานอื่นมายืนยัน เพ่ือให้หน่วยรับตรวจยอมรับและแกไขตามข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบ 

13. การตรวจทาน (Verification) เป็นการยืนยันความจริง ความถูกต้อง ความแม่นย า  
ความสมเหตุสมผล หรือความเชื่อถือได โดยการหาหลักฐานยืนยันกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ 

14. การสืบสวน เป็นเทคนิคท่ีผู้ตรวจสอบไม่สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ซึ่งคาดว่าจะมีอยู่หรือ 
ควรจะเป็นผู้ตรวจสอบจะต้องค้นหาข้อเท็จจริงเริ่มจากผลไปหาเหตุทีละข้ันตอน สามารถอนุมานหรือให้ความเห็น
เพ่ิมเติมลงไปในส่วนที่ขาดได 

15. การประเมินผล เป็นการเปรียบเทียบมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไวกับผลงานที่ปฏิบัติ 
จริงว่าเกิดผลต่างหรือไม หาสาเหตุเกิดจากวิธีการปฏิบัติงานหรือจากสาเหตุอ่ืนเมื่อทราบสาเหตุต้องวิเคราะห์ว่า 
เป็นเหตุสุดวิสัยหรือไมเพ่ือเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงแกไขผู้ตรวจสอบต้องตัดสินว่าข้อมูลที่น ามาใช้เพียงพอ 
หรือไม ควรเพิม่หรือลดปริมาณการตรวจสอบเพียงใดเพ่ือน ามาใช้วิเคราะห์ประเมินผลได ทั้งนี้ควรประเมินความเสี่ยง 
ที่จะเกิดขึ้น จากการเพ่ิมหรือลดปริมาณการทดสอบรายการเมื่อเทียบกับผลที่ไดรับกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
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ความมีอยู่จริงของ
ทรัพย์สิน 

การตรวจนับ 

การยืนยัน 

การตรวจสอบ
เอกสาร 

ความถูกต้อง
ครบถ้วนของ

รายการ 

การตรวจสอบ
เอกสาร 

การตรวจสอบ
การผ่าน
รายการ 

ความถูกต้องของ
ตัวเลข 

การค านวณ 

การตรวจสอบ
เอกสาร 

การยืนยัน 

การปฏิบัติตาม
ข้อก าหนด 

การ
สังเกตการณ์ 

การตรวจสอบ
เอกสาร 

การสอบถาม 

   ตัวอย่าง : วัตถุประสงค์ – เทคนิคการตรวจสอบ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างประเด็นการตรวจสอบ 
- การด าเนินงานล่าช้ากว่าแผน 
- การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้อก าหนด 
- ข้อมูลทางการเงินไม่ถูกต้อง / ไม่ครบถ้วน / ไม่เป็นปัจจุบัน 
- ไม่ได้ผลผลิต/ผลงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
- ผลผลิต / ผลงานไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
- มีความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน 

ข้อความค านึงถึง 
 - เป็นประเด็นที่จะมีผลกระทบที่เป็นตัวแปรส าคัญต่อความส าเร็จหรือ ล้มเหลวของกิจกรรม 

- มีดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของกิจกรรมที่ชัดเจนและประเมินผลได้ 
- สามารถเสนอแนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้ 

 
ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมที่จะตรวจสอบ 

โครงการจัดซื้อถังไฟเบอร์กลาส บรรจุน้ า 2,000 ลิตร 
วัตถุประสงค์ของโครงการ  
      1.  เพ่ือเก็บกักน้ าฝนและน้ าจากธรรมชาติไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 
      2.  เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้ในการป้องกันไฟป่า 
     3.  เพ่ือปรับปรุงคุณภาพ มาตรฐาน และเพ่ิมปริมาณผลผลิต 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  
      1.  ร้อยละของเกษตรผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการผลิตผลไม้ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 60 
      2.  ร้อยละ 60 ของเกษตรกรสามารถเพ่ิมศักยภาพการผลิตที่ให้ผลตอบแทนเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 10     
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  
      1 ปี พ.ศ. 25xx 
งบประมาณด าเนินโครงการ  
      1,640,000.00 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      ส านักงาน..........................................  
ประเด็นการตรวจสอบ 

1. การจัดท าแผนโครงการยังไม่เหมาะสม 
  2. การด าเนินงานตามแผน.........มีความล่าช้า 
  3. การใช้ประโยชน์ยังไม่คุ้มค่าเท่าท่ีควร 

4. การด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายโครงการ 
 ก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบให้สอดคล้องกับประเด็นการตรวจสอบ 

 แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 วิธีการตรวจสอบ  
       1.  ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ จากเอกสารและรายงานที่เก่ียวข้องกับโครงการ 
       2.  ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโครงการ  
      3.  สัมภาษณ์ 
             - ผู้บริหาร 
             - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 
             - เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่เกี่ยวข้อง 
       4. สังเกตการณ์พ้ืนที่ด าเนินการว่าเป็นอย่างไร 
       5. ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 สรุปข้อตรวจพบ 
  1. กิจกรรมที่ตรวจสอบ 
        โครงการจัดซื้อถังไฟเบอร์กลาส บรรจุน้ า 2,000 ลิตร 
  2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
  3. ประเด็นการตรวจสอบ 
        การใช้ประโยชน์ไม่เหมาะสม 
  4. หลักเกณฑ์/สิ่งที่ควรจะเป็น 
        เกษตรที่เข้าร่วมโครงการสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการผลิตผลไม้ และได้รับ
ผลตอบแทนเพ่ิมมากข้ึน 
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  5. ข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ/สิ่งที่เป็นอยู่ 
   จากการสุ่มตรวจสอบเกษตรกรที่ได้รับถังไฟเบอร์กลาสไป จ านวน  52 ราย พบว่า 
ไม่ได้น าไปใช้ในสวนผลไม้จ านวน 14 ราย สูญหายจากอุทกภัย จ านวน 12 ราย ส่วนที่เหลือน าไปใช้เพ่ือพักน้ า 
ที่สูบจากแหล่งน้ า  เช่น แม่น้ า ล าคลอง ฯลฯ แล้วใช้สายยาง ปล่อยน้ ารดในสวน 
  6. ผลกระทบ 
    - รัฐต้องสูญเสียงบประมาณและโอกาสที่จะน าเงินงบประมาณไปใช้ในการด าเนินงาน 
      7. กิจกรรมอื่น 
   - ประชาชนไม่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มีรายได้เพ่ิมขึ้น ขาดความเชื่อถือส่วนราชการ 
  8. สาเหตุ 
        1.  ถังมีขนาดเล็ก น้ าในถังไม่พอกับการใช้งานเกษตรต้องสูบน้ าใส่ถังบ่อยครั้งวันละ  
2 – 3 ครั้ง 
        2.  เกษตรบางส่วนไม่มีแหล่งน้ าส ารองเพียงพอจึงไม่ได้ใช้ประโยชน์จากถัง 
        3.  ผลผลิตที่ได้ ได้แก่ ลางสาด ล าไย ราคาตกต่ า เกษตรจึงไม่เอาใจใส่เท่าที่ควร 
  9. ข้อเสนอแนะ 
        1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการควรมีการส ารวจความต้องการที่แท้จริงหรือปัญหา 
ที่เกษตรประสบอยู่ก่อนที่จะเริ่มโครงการ และควรมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการด้วย 
        2.  ควรมีวางแผนและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง เพ่ือจะได้หาตลาด
รองรับผลผลิตที่เกษตรสามารถผลิตเพิ่มได้ เป็นต้น 
  10. รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
   ข้อตรวจพบที่ 1   จากการสุ่มตรวจสอบเกษตรกรที่ได้รับถังไฟเบอร์กลาสไป จ านวน  
52 ราย พบว่าไม่ได้น าไปใช้ในสวนผลไม้จ านวน 14 ราย สูญหายจากอุทกภัย จ านวน 12 ราย ส่วนที่เหลือน าไปใช้
เพ่ือพักน้ าที่สูบจากแหล่งน้ า เช่น แม่น้ า ล าคลอง ฯลฯ แล้วใช้สายยาง ปล่อยน้ ารดในสวน สาเหตุเกิดจากไม่ได้
ส ารวจถึงสภาพปัญหาที่แท้จริง หรือความต้องการของประชาชนรวมทั้งไม่ได้ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
เป็นระยะด้วย 
   ข้อเสนอแนะ 
       1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการควรมีการส ารวจความต้องการที่แท้จริงหรือปัญหาที่
เกษตรประสบอยู่ก่อนที่จะเริ่มโครงการและควรมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการด้วย 
        2. ควรมีวางแผนและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้องเพ่ือจะได้หาตลาดรองรับ 
ผลผลิตที่เกษตรสามารถผลิตเพ่ิมได้ เป็นต้น 
 
 หลักฐานการตรวจสอบ (Audit Evidence) 
  ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ผู้ตรวจสอบภายในรวบรวมข้ึนจากการปฏิบัติงาน  เพ่ือใช้พิสูจน์หรือยืนยัน
ข้อมูลต่างๆ  จนสามารถสรุปผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบได้ 
  สิ่งที่อยู่ในลักษณะของข้อเท็จจริง เป็น ข้อมูล  เอกสาร จากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอก
องค์กร เช่น ระเบียบ ค าสั่ง รายงาน การประชุม  ฯลฯ  หรือลักษณะอื่น เช่น  ผลการสัมภาษณ์  รายงาน  
การสังเกตการณ์ ฯลฯ 
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 กระดาษท าการ (Working Papers) 
  เอกสารการบันทึกที่รวบรวมข้อมูลหรือข้อเท็จจริง เพ่ือเป็นหลักฐานการตรวจสอบที่จัดท าขึ้น
หรือได้รับมาในช่วงที่ปฏิบัติภารกิจการตรวจสอบ 
  วัตถุประสงค์   
   1. บันทึกข้อมูล/หลักฐานที่ผู้ตรวจสอบท าไปแล้วหรือที่เลือกมาตรวจสอบ 
   2. ช่วยในการควบคุมและสอบทานงาน 
   3. เป็นแหล่งข้อมูลสนับสนุนการท ารายงาน 
   4. เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อหน่วยงานที่ได้รับการตรวจและฝ่ายบริหารในกรณีที่มีข้อสงสัย 
  
  ประโยชน์ของกระดาษท าการ 
   1. ช่วยในการปฏิบัติงานและควบคุมงานตรวจสอบ 
   2. เป็นแนวทางในการตรวจสอบครั้งต่อไป 
   3. ใช้วัด/ประเมินความสามารถหรือผลการปฏิบัติงาน 
   4. ช่วยในการฝึกอบรม (On the job training) 
 
  ประเภทของกระดาษท าการ 
   1. ผู้ตรวจสอบภายในจัดท าขึ้นเอง 
   2. หน่วยรับตรวจจัดท า 
   3. ผู้ตรวจสอบภายในได้รับจากบุคคลภายนอก 
 
  สาระส าคัญของกระดาษท าการ 
   1. ชื่อหน่วยรับตรวจ 
   2. เรื่องหรือประเด็นการตรวจสอบ 
   3. รอบระยะเวลาที่ตรวจสอบ 
   4. รหัสหรือดัชนีอ้างอิง 
   5. ชื่อผู้จัดท า และผู้สอบทาน วันเดือนปีที่จัดท า และสอบทาน 
   6. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
   7. วิธีการตรวจสอบ 
   8. รายละเอียดของเรื่อง/หลักฐาน/ข้อมูลที่ตรวจสอบ 
   9. สรุปผลการตรวจสอบ 
 
  วิธีการจัดท ากระดาษท าการ 
   กระดาษท าการที่จะใช้ต้องมีความสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ  โดย 
ผู้ตรวจสอบอาจจะด าเนินการ  ดังนี้ 
   1. ใช้รูปแบบกระดาษท าการในปีที่แล้ว 
   2. ปรับปรุงรูปแบบปีก่อนให้สอดคล้องกับงานที่ตรวจสอบปัจจุบัน 
   3. ใช้รายละเอียดที่หน่วยรับตรวจจัดท า 
   4. ก าหนดรูปแบบใหม่ทั้งหมด 
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  การเก็บรักษากระดาษท าการ 
   1. แฟ้มปัจจุบัน (Current File) 
    รวบรวมกระดาษท าการที่เก่ียวกับการตรวจสอบในรอบระยะเวลาหนึ่ง ๆ หรือ
รอบปีบัญชี เช่น กระดาษท าการตรวจสอบเงินสดและเงินฝากธนาคาร แบบสอบถามการควบคุมภายใน เป็นต้น 
   2. แฟ้มถาวร (Permanent File) รวบรวมกระดาษท าการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ตรวจสอบในระยะยาว เช่น โครงสร้างองค์กร อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน นโยบายบริหารงาน 
นโยบายบัญชีและระบบบัญชี เป็นต้น 
  การควบคุมและรักษากระดาษท าการ 
   1. ถือเป็นสมบัติและความลับของหน่วยตรวจสอบภายใน 
   2. เปิดเผยต่อหน่วยรับตรวจเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องในรายงาน 
   3. จัดเก็บตามเวลาที่กฎหมายหรือระเบียบของหน่วยงาน 
   4. จัดเก็บเฉพาะที่ส าคัญท่ีอ้างอิงถึงในรายงาน 
  การเก็บรักษาแฟ้มกระดาษท าการ 
   1. ก าหนดวิธีการเก็บรักษาแฟ้มกระดาษท าการอย่างเหมาะสม 
   2. จัดสถานที่เก็บรักษากระดาษท าการให้ปลอดภัย 
   3. ระบุระยะเวลาในการเก็บ โดยทั่วไปมีอายุ 5 ปี จนถึง 10 ปี ส าหรับแฟ้มปัจจุบัน 
ส าหรับแฟ้มถาวร เก็บตลอดไปส าหรับหน่วยรับตรวจที่ยังคงอยู่ในความรับผิดชอบในปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 
  การก าหนดสัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย 
   เพ่ือแสดงให้ทราบว่า  ผู้ตรวจสอบใช้วิธีการหรือเทคนิคใดในการตรวจสอบ โดยอาจจะ
ใช้เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ ตัวอักษร หมายเลข  หรือเครื่องหมายถูกผิดรวมถึงการใช้ดินสอสี 
   ตัวอย่างสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายในการตรวจสอบ 
     หมายถึง ตรวจกับยอดบัญชี 
    หมายถึง ตรวจทานอีกครั้ง 
   ﾍ หมายถึง บวกเลขตามแนวตั้ง 
    หมายถึง บวกเลขจากซ้ายไปขวา 
   Δ หมายถึง สังเกตการปฏิบัติงานจริง 
   Ø หมายถึง เปรียบเทียบการยืนยันหรือการตรวจนับ 
   A หมายถึง เปรียบเทียบกระดาษท าการปีก่อน 
    Z หมายถึง ทดสอบการค านวณแล้ว               
  การก าหนดรหัสหรือดัชนีในกระดาษท าการ 
   เพ่ือให้สามารถค้นหา อ้างอิง และจัดเก็บได้อย่างเป็นระเบียบ  ซึ่งอาจท าได้  ดังนี้ 
    1. ใช้ตัวเลข/ตัวอักษร ต่อเนื่องตามล าดับ 
    2. ใช้ตัวเลขขยาย หรือตัวอักษรร่วมกับตัวเลข ส าหรับกระดาษท าการ 
ประกอบ (ย่อย) 
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  การก าหนดรหัสหรือดัชนี 
   ตัวอย่างเช่น 
   ก าหนดรหัสหรือดัชนีเรียงตามรายการในงบการเงิน  ได้แก่ 
    - บัญชีเงินสดในมือ ให้รหัส 1 
    - บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ ให้รหัส 2 
    - บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ให้รหัส 3 
    - บัญชีเงินฝากคลัง ให้รหัส  
    
   หรือใช้ตัวเลขส าหรับกระดาษท าการหลักส่วนกระดาษท าการประกอบใช้ตัวเลขขยาย เช่น 
   กระดาษท าการหลัก : กระดาษท าการตรวจสอบบัญชีเงินสด ให้รหัส  1 
   กระดาษท าการประกอบ :  ใบตรวจนับเงินสด ให้รหัส  1-1 
   
  ข้อมูลในกระดาษท าการ ควรมีการสรุปผลการตรวจสอบ     
   1. การสรุปผลแต่ละส่วนงาน 
   2. การสรุปแบบสถิติ การสรุปผลจากการทดสอบรายการ 
   3. การสรุปผลการประชุม การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้รับผิดชอบในหน่วยงาน 
   4. การสรุปตามแนวทางการตรวจสอบ 
   5. การสรุปข้อบกพร่องของข้อเท็จจริงในระบบงานหนึ่งๆ จะเป็นพื้นฐานในการเสนอแนะ 
 
2. สรุปผลการด าเนินโครงการในหัวข้อ การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการ  
การเบิกจ่ายการฝึกอบรม และการเบิกจ่ายการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

2.1 การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการในประเทศ 
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ทางราชการจ่ายให้แก่ผู้เดินทางไป
ปฏิบัติงานนอกท้องที่ที่ปฏิบัติงานตามปกติ และเกิดค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทาง เพ่ือมิให้ผู้เดินทางเดือดร้อน 
ค่าใช้จ่ายที่ทางราชการจ่ายให้จะเป็นรายจ่ายที่จ าเป็น ซึ่งเกิดขึ้นในการเดินทางเงินที่ทางราชการจ่ายให้นี้มิใช่
ค่าตอบแทนในการท างาน แต่เป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้เดินทางไปปฏิบัติราชการ 
  การเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่ 

(1) การไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งส านักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา 
หรือตามหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการโดยปกติ 

(2) การไปสอบคัดเลือก หรือรับการคัดเลือกตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 
(3) การไปช่วยราชการ ไปรักษาการในต าแหน่งหรือไปรักษาราชการแทน 
(4) การเดินทางไปราชการ เฉพาะระหว่างเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักรของผู้ซึ่งรับราชการประจ า 

ในต่างประเทศ 
(5) การเดินทางข้ามแดนชั่วคราว เพื่อไปปฏิบัติราชการในดินแดนต่างประเทศตามข้อตกลง 

ระหว่างประเทศ 
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  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่ 
(1) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
(2) ค่าเช่าที่พัก 
(3) ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานส าหรับยานพาหนะ 

ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอ่ืน ๆ ท านองเดียวกัน 
(4) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่าย เนื่องในการเดินทางไปราชการ 

  การนับค่าเบี้ยเลี้ยง 
(1) กรณพัีกแรม 24 ชม. เป็น 1 วัน เศษเกิน 12 ชม. นับเป็น 1 วัน 
(2) กรณีไม่พักแรมเศษเกนิ 12 ชม. เป็น 1 วัน เกิน 6 ชม. นับเป็นครึ่งวัน 
(3) กรณลีากิจ/ลาพักผ่อน ก่อนปฏิบัตริาชการ ให้นับตัง้แตเ่ริ่มปฏิบัตริาชการ 
(4) กรณลีากจิ/ลาพักผ่อน หลังปฏิบัติราชการ ให้นับถึงสิ้นสุดเวลาปฏิบัตริาชการ 
(5) กรณเีดนิทางไปราชการเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา และการจัดงานให้งดเบิก 

ในมื้อที่จัดเลี้ยง 
  ค่าเช่าที่พัก 

(1) ห้ามเบิกในกรณี พักในยานพาหนะหรือทางราชการจัดที่พักให้ 
(2) กรณีเดินทางไปราชการเพ่ือเป็นประธาน แขกผู้มีเกียรติผู้ติดตาม วิทยากร ผู้เข้ารับการอบรม  

ผู้สังเกตการณ์เจ้าหน้าที่หรือผู้ร่วมงาน ในการเดินทางไปราชการเพ่ือเข้าร่วมอบรม/ประชุมสัมมนา/จัดงาน เบิกค่าท่ี 
พักตามจ่ายจริง คือ ต้องมีใบเสร็จรับเงิน 

(3) กรณเีดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะโดยเลือกเบิกค่าที่พักตามจริง (ไม่เกนิอัตราที่กระทรวง 
การคลังก าหนด) ของผู้ด ารงต าแหน่งตั้งแตร่ะดับ 8 ลงมาหรือต าแหน่งเทียบเท่า ให้พักรวมกันสองคนต่อหนึ่งห้อง  
รวมพนักงานขบัรถยนต์ของกรม ฯ เว้นแต่เป็นกรณีไมเ่หมาะสมจะพักรวมกนั หรือมีเหตุจ าเป็นทีไ่ม่อาจพักรวมกบั
ผู้อ่ืนได้  ให้เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว ส่วนผู้ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดับ 9 ขึ้นไปหรือ
ต าแหน่งเทียบเท่า จะเบิกในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือห้องพักคู่ก็ได้ 
   (4) กรณีเดินทางไปราชการตามระเบียบฝึกอบรม และการจัดงาน ให้เบิกค่าที่พักตามจ่ายจริง  
(ไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด) ส าหรับการฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 
ให้พักรวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยให้พักห้องพักคู่ เว้นแต่เป็นกรณีไม่เหมาะสมจะพักรวมกัน หรือมีเหตุจ าเป็นที่ไม่ 
อาจพักรวมกับผู้อ่ืนได้หัวหน้าส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมอาจจัดให้พักห้องพักคนเดียวได้ 

 ระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ  
1. พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 
2. พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2527 
3. พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2528 
4. พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2529 
5. พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2534 
6. พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2541 
7. พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2548 
8. พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 
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      9.  ระเบียบกระทรวงการคลังการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 
      10. ระเบียบกระทรวงการคลังการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
      11. หนังสือ ที่ กค 0406.4/ว121 ลงวันที ่22 มีนาคม 2554 การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 

และฝึกอบรมภายในประเทศ 
      12. หนังสือ ที่ กค 0409.6/ว164 ลงวันที ่31 ตุลาคม 2548 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

ไปราชการ 
      13. หนังสือ ที่ กค 0409.6/ว399 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าเช่า 

ที่พักในการฝึกอบรมในประเทศและเบี้ยเลี้ยงเดินทางในการประชุมระหว่างประเทศ 
      14. หนังสือ ที่ กค 0409.6/ว 127 ลงวันที ่9 กันยายน 2548 การเบิกค่าพาหนะรับจ้างกรณีการ 

เดินทางข้ามเขตจังหวัด 
      15. หนังสือ ที่ กค 0409.6/ว 78 ลงวันที่ 15 กันยายน 2549 การเบิกค่าพาหนะรับจ้างกรณีการ 

เดินทางข้ามเขตจังหวัด 
      16. หนังสือ ที่ กค 0409.6/ว 42 ลงวันที ่26 กรกฎาคม 2550 หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้าง 

ข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ 
      17. หนังสือ ที่ กค 0409.6/ว 24 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2547 การเบิกจ่ายเงินค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
      18. หนังสือ ที่ กค 0408.2/ว 71 ลงวันที ่22 สิงหาคม 2546 การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในการ 

เดินทางไปต่างประเทศ 
      19. หนังสือ ที่ กค 0409.6/ว 71 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2554 หลักฐานการเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบิน 

ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
      20. หนังสือ ที่ กค 0409.6/13178 ลงวันที ่3 พฤษภาคม 2548 การเก็บค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง 
      21. หนังสือ ที่ กค 0409.6/ว 101 ลงวันที ่9 กันยายน 2547 การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบิน 

ภายในประเทศ 
      22. หนังสือ ที่ กค 0409.6/ว 298 ลงวันที ่17 กรกฎาคม 2549 การเบิกค่าโดยสารเครื่องบิน 

ในราชอาณาจักร 
      23. หนังสือ ที่ นร 0705/ว 2 ลงวันที ่3 ตุลาคม 2555 ซ้อมความเข้าใจการใช้งบประมาณรายจ่าย 

รายการค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศ 
      24. หนังสือ ที่ กค 0526.5/ว 103 ลงวันที ่9 ธันวาคม 2542 การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในการ 

เดินทางไปต่างประเทศ 
      25. หนังสือ ที่ กค 040802/ว 112 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2546 การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในการ 

เดินทางไปต่างประเทศ จาก บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
      26. หนังสือ ที่ กค 0406.6/ว 13 ลงวันที ่4 กุมภาพันธ์ 2546 หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินตรา 

ต่างประเทศ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
      27. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และการเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินภายใน 

ประเทศและต่างประเทศ พ.ศ. 2552 
      28. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ 

และต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 
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      29. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราในการใช้รถยนต์ของมหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม พ.ศ. 2552 

      30. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราในการใช้รถยนต์มหาวิทยาลัย  
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554 

      31. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การเบิกจ่ายค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ ในการเดินทาง 
ไปราชการภายในประเทศ พ.ศ. 2553 
 

 เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
1. บันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย 
2. บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ/ค าสั่ง 
3. แบบ 8708 รายงานเดินทางไปราชการ 
4. ใบเสร็จรับเงิน ได้แก่ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าสมทบสมาชิก ค่าโดยสาร 

เครื่องบิน อ่ืนๆ 
5. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน บก 111 
6. ใบส าคัญรับเงิน 
7. ใบแจ้งรายละเอียดการเข้าพัก (Folio)  
8. ต้นเรื่องการขอไปราชการ 
9. หลักฐานค่าตอบแทนพนักงานขับรถ 
10. บันทึกขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 
11. หลักฐานอื่นๆท่ีจ าเป็นในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่าซ่อมรถระหว่าง 

การเดินทาง 
12. ใบเสร็จรับเงินฉบับภาษาไทย  
13. บัตรผ่านขึ้นเครื่อง (Boarding pass) 
14. กากบัตรโดยสารเครื่องบิน  
15. ใบรับเงินที่แสดงรายละเอียดการรับเงิน (Itinerary Receipt) 
16.  อ่ืนๆ 

 
 วิธีการตรวจสอบ และเทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบ   
      1. ตรวจสอบบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ เพ่ือตรวจสอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติต้องครอบคลุม 

ตั้งแต่วันที่ออกเดินทางถึงวันสิ้นสุดการเดินทาง เพ่ือให้เกิดสิทธิการเบิกค่าพาหนะ และเพ่ือประโยชน์ในการค านวณ  
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเดินทาง 

      2. ตรวจสอบต้นเรื่องการเดินทางไปราชการ และดูก าหนดการ  ต้นเรื่องของการขออนุมัติเดินทาง 
เช่น หนังสือเชิญประชุม ฯ 
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      3. ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายต่างๆว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ เช่น 

3.1 ใบเสร็จรับเงิน (ค่าพาหนะ) 
         - ค่าโดยสารเครื่องบิน กรณีจ่ายเป็นเงินสด ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินและกากบัตรโดยสาร 
เครื่องบิน 

- ค่าโดยสารเครื่องบิน กรณีจ่ายค่าบัตรโดยสารแบบประเภทอิเล็กทรอนิกส์ (E-ticket)  
ใช้ใบรับเงินที่แสดงรายละเอียดการเดินทาง (itinerary Receipt) 

- ค่าพาหนะรับจ้าง ให้ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก. 111) เป็นหลักฐาน 
การจ่าย 

- ค่าโดยสารรถประจ าทาง เบิกได้ตามที่จ่ายจริง ให้ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  
(แบบบก. 111) เป็นหลักฐานการจ่าย 
 3.2 ใบเสร็จรับเงิน (ค่าที่พัก)  
     - กรณจี่ายจริง (ให้แนบใบเสร็จรับเงิน) 
  - กรณเีหมาจ่าย (ไม่ต้องแนบเอกสาร) 

      4. ตรวจสอบการค านวณค่าเบี้ยเลี้ยง โดยค านวณตามที่ระเบียบก าหนด คือ ตรวจนับจ านวน  
วันเวลาที่เดินทาง เพ่ือค านวณค่าเบี้ยเลี้ยงตามหลักเกณฑ์ และอัตราในระเบียบ (เบิกตามบัญชีหมายเลข 2) 

      5. ตรวจสอบยานพาหนะการเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ และดูสถานที่ตั้งปั้มน้ ามัน 
นอกเหนือเส้นทางหรือไม่   

      6. ตรวจสอบค่าท่ีพักว่าเป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด คือ การเบิกค่าที่พัก เลือกเบิกได้ 2 ลักษณะ 1)  
เหมาจ่าย 2) จ่ายจริง 

      7. ตรวจสอบการใช้พาหนะส่วนตัว โดยตรวจสอบการได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ และอัตราเงิน 
ชดเชยในการใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ เป็นไปตามระเบียบก าหนดหรือไม่ คือรถยนต์ส่วนบุคคล 
กิโลเมตรละ 4 บาท และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 2 บาท 

      8. ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารการเบิกจ่าย  
      9. ตรวจสอบรายงานเดินทางไปราช (แบบ 8708) ว่าสอดคล้องกับขออนุมัติเดินทางไปราชการหรือไม่  
      10. ตรวจสอบสัญญาการยืมเงิน มีการอนุมัติหรือไม่ รวมทั้งรายการที่ขอยืมตรงกันหรือไม่ และดูวงเงิน 

การยืมเงินทดรองราชการ และรายการยืมเงินถูกต้องหรือไม่ และดูการจ่ายเงินก่อนที่ระเบียบก าหนดหรือไม่ 
      11. ตรวจสอบค่ารถทัวร์ปรับอากาศเบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริงโดยประหยัดหรือไม่ 
      12. ตรวจสอบค่าแท็กซ่ีเบิกได้ตามจริงไม่เกิน 400 บาท 
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แผนผังขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการในประเทศ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

ขอรับเอกสารจากหน่วยรับตรวจ 

คัดแยกเอกสารใบส าคัญ 

การเบิกจ่าย 

สอบทานเข้ากับ
ทะเบียนคุม 
การเบิกจ่าย 

ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วน 

1. บันทึกขออนุมัติเดินทางไป
ราชการ 
2. ต้นเรื่องการขอไปราชการ  
3. สัญญาการยืมเงิน 
4. ก าหนดการ 
5. การค านวณค่าเบี้ยเลี้ยง 
6. การขออนุมัติการใช้พาหนะ
ส่วนบุคคล 
7. หลักเกณฑ์การเบิกค่าน้ ามัน
พาหนะส่วนบุคคล 
8. ค่าที่พัก 
9. รายงานเดินทางไปราชการ  
(แบบ 8708) 
10. หลักฐานคา่ตอบแทน
พนักงานขับรถ 
11. ใบเสร็จรับเงิน 
12. หลักฐานอื่นๆที่จ าเป็นในการ
เดินทางไปราชการ 
13. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
 

รายงานผลการตรวจสอบ 

- ติดตามผลการด าเนิน 

ตามข้อเสนอแนะ 

- สรุปผลการตดิตาม 
 

รายงานผล
การติดตามผล

การด าเนิน
ตาม

ข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมการตรวจสอบ/
อธิการบดี 

หน่วยงาน 
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2.2 การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายการฝึกอบรม 

  การฝึกอบรมหมายความว่า อบรม ประชุม/สัมมนา (วิชาการ เชิงปฏิบัติการ) บรรยายพิเศษ 
ฝึกศึกษา ฝึกงาน ดูงาน หรือเรียกชื่ออย่างอ่ืนทั้งในประเทศ ต่างประเทศ มีโครงการ / หลักสูตร ช่วงเวลา จัดที่
แน่นอน เพื่อพัฒนาบุคคล/เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไม่มีการรับปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพไม่ใช่
หลักสูตรการเรียนการสอน การศึกษาต่อ ไม่ใช่การประชุมหารือ ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
คณะท างาน 

การฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
1. การฝึกอบรมประเภท ก หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินก่ึง 

หนึ่งเป็นบคุลากรของรัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ประเภทวิชาการ ระดับ
เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ ประเภทอ านวยการ ระดับสูง ประเภทบริหาร ระดับต้น ระดับสูง 

2. การฝึกอบรมประเภท ข หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินก่ึง 
หนึ่งเป็นบุคลากรของรัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการต าแหน่งประเภท ทั่วไป ระดับปฏิบัติงานช านาญงาน อาวุโส ประเภท
วิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ ประเภท อ านวยการ ระดับต้น 

3. การฝึกอบรมบุคคลภายนอก หมายความว่า การฝึกอบรมที่มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
เกินก่ึงหนึ่งมิใช่บุคลากรของรัฐ 
  บุคคลที่จะเบิกค่าใช้จ่ายได้มี ดังนี้ 

1. ประธานในพิธีเปิด-ปิด แขกผู้มีเกียรติและผู้ติดตาม 
2. เจ้าหน้าที่ 
3. วิทยากร 
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
5. ผู้สังเกตการณ์ 

กรณีส่วนราชการเป็นผู้จัดการฝึกอบรม 
1. ต้องได้รับอนุมัติโครงการ/หลักสูตร การฝึกอบรมจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของ 

งบประมาณก่อน 
2. การฝึกอบรมบุคคลภายนอกจัดได้เฉพาะในประเทศเท่านั้น 

  ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้ส่วนราชการ ที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้ 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม 
(2) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด การฝึกอบรม 
(3) ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ 
(4) ค่าประกาศนียบัตร 
(5) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 
(6) ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(7) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร 
(8) ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม 
(9) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(10) ค่ากระเป๋า หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่เกินใบละ 300 บาท 
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(11) ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ไม่เกินแห่งละ 1,500 บาท 
(12) ค่าสมนาคุณวิทยากร 
(13) ค่าอาหาร 
(14) ค่าเช่าที่พัก 
(15) ค่ายานพาหนะ 

ค่าใช้จ่ายตาม (1) ถึง (9) ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง ตามความจ าเป็น เหมาะสม และประหยัด 
ค่าใช้จ่ายตาม (12) ถึง (15) ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบฝึกอบรม 

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องด าเนินการตามระเบียบพัสดุ ได้แก่ 
1. ค่าอาหารว่าง - เครื่องดื่ม 
2. ค่าอาหาร 
3. ค่าเช่าที่พัก 

 ระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ  
1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง 

ประเทศ พ.ศ. 2549 
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง 

ประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 
3. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง 

ประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 
4. หนังสือ ที่ กค 0406.4/ว 5 ลงวันที่ 15 มกราคม 2556 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจาก 

การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าปี 2556  
5. หนังสือ ที่ กค 0406.4/20123 ลงวันที ่10 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง มาตรการประหยัดในการเบิก 

ค่าใช้จ่าย 
6. หนังสือ ที่ กค 0409.6/ว 399 ลงวันที ่15 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการ 

เบิกจ่ายค่าเช่าที่พัก ในการฝึกอบรมในประเทศ และค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในการประชุมระหว่างประเทศ 
 เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

กรณีหน่วยงานเป็นผู้จัดการฝึกอบรม 
1. ขออนุมัตโิครงการ 
2. โครงการและงบประมาณค่าใช้จ่าย 
3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
4. ใบเสร็จรับเงิน เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่ารับรองวิทยากร 
5. ใบส าคัญรับเงิน เช่น ค่าตอบแทนวิทยาการ 
6. หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานขับรถ 
7. รายชื่อ/ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 
8. หนังสือเชิญวิทยากร 
9. แบบแสดงรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
10. ส าเนาบัตรประชาชน ได้แก่ ผู้รับจ้าง วิทยากร 
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11. บันทึกขออนุมัติกรณีจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรเกินกว่าระเบียบก าหนด 
12. ค่าใช้จ่ายเดินทางของวิทยากร เช่น ค่าท่ีพัก ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าน้ ามัน เป็นต้น 
13. รายชื่อผู้เข้าร่วมเลี้ยงรับรองวิทยากร 
14. ค่าตกแต่งสถานที่ 
15. ค่ากระเป๋าเอกสาร 

 
กรณีเป็นผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 

1. บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน 
2. หนังสือต้นเรื่อง 
3. ใบเสร็จรับเงินค่าเดินทางไปฝึกอบรม เช่น ค่าท่ีพัก ค่าลงทะเบียน ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าธรรมเนียม 

เงินสมทบ ค่าโดยสารเครื่องบิน อ่ืนๆ 
4. ใบส าคัญรับเงิน เช่น ค่ายานพาหนะ ค่าทางด่วน  
5. บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ/ค าสั่ง 
6. แบบ 8708 รายงานเดินทางไปราชการ 
7. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน บก 111 
8. ใบแจ้งรายละเอียดการเข้าพัก (Folio)  
9. หลักฐานค่าตอบแทนพนักงานขับรถ 
10. บันทึกขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 
11. หลักฐานอื่นๆท่ีจ าเป็นในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่าซ่อมรถระหว่าง 

การเดินทาง 
12. ใบเสร็จรับเงินฉบับภาษาไทย  
13. บัตรผ่านขึ้นเครื่อง (Boarding pass) 
14. กากบัตรโดยสารเครื่องบิน  
15. ใบรับเงินที่แสดงรายละเอียดการรับเงิน (Itinerary Receipt) 
16.  อ่ืนๆ 

 
 วิธีการตรวจสอบ และเทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบ 

 กรณีหน่วยงานเป็นผู้จัดการฝึกอบรม 
1. ตรวจสอบการขออนุมัติโครงการ/ก าหนดการ  
2. ตรวจสอบผลที่คาดว่าจะได้รับ และวัตถุประสงค์ของโครงการ 
3. ตรวจสอบการประเมินความพึงพอใจของโครงการ 
4. ตรวจสอบการยืมเงินของโครงการ 
5. ตรวจสอบแผนการจัดฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

และเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ 
6. ตรวจสอบหนังสือเชิญวิทยากร/การตอบรับ 
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7. ตรวจสอบรายชื่อ/ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา 
8. ตรวจสอบการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานขับรถ 
9. ตรวจสอบการประมาณการของโครงการ/และการถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการหรือไม่ 
10. ตรวจสอบรายละเอียดการจัดโครงการ 
11. ตรวจสอบเกณฑ์การจ่ายในระเบียบการฝึกอบรม/สัมมนาว่าครบถ้วนถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
12. ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงิน ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน ใบส าคัญรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร  

ใบจองอาหาร ใบเสนอราคา ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก 111)  
13. ตรวจสอบใบแจงรายการการฝึกอบรม/สัมมนา 
14. ตรวจสอบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
15. ตรวจสอบประเภทการฝึกอบรม/สัมมนา (ประเภท ก ประเภท ข) 
16. ตรวจสอบใบขออนุมัติการสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
17. ตรวจสอบค่าสมนาคุณในการศึกษาดูงาน 
18. ตรวจสอบบันทึกการขออนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรเกินกว่าระเบียบก าหนด 
19. ตรวจสอบค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม (ตามหนังสือ ที่ กค 0406.4/ว 5 ลงวันที ่14  

มกราคม 2556) 
20. ตรวจสอบรายงานสรุปผลการจัดโครงการ 
21. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) 

 
กรณีเป็นผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 

1. ตรวจสอบต้นเรื่องกับบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการสอดคล้องกันหรือไม่ 
2. ตรวจสอบก าหนดการในการฝึกอบรม/สัมมนา 
3. ตรวจสอบรายงานเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) สอดคล้องกับบันทึกขออนุมัติเดินทาง 

ไปราชการหรือไม่ 
4. ตรวจสอบการค านวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ถ้ามีเลี้ยงอาหารค านวณตามสัดส่วน 

การเลี้ยงอาหาร 
5. ตรวจสอบค่าพาหนะเดินทางไปราชการ ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก 111) 
6. ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายค่าเครื่องบิน 
7. ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงิน ได้แก่ ใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน 

ค่าธรรมเนียม เงินสมทบ ค่าโดยสารเครื่องบิน อ่ืนๆ 
8. ตรวจสอบบันทึกการขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 
9. ตรวจสอบค่าตอบแทนพนักงานขับรถ 
10. ตรวจสอบเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆตามระเบียบ แบบค้างคืนกับไม่ค้างคืน 
11. ตรวจสอบยานพาหนะการเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ และดูสถานที่ตั้งปั้มน้ ามันนอกเหนือ 

เส้นทางหรือไม่ 
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12. ตรวจสอบค่าท่ีพักตามที่ระเบียบก าหนด พักเดี่ยวกับพักคู่ (ตามหนังสือ ที่ กค 0406.4/ว 5  
ลงวันที ่14 มกราคม 2556) 

13. ตรวจสอบสัญญาการยืมเงิน มีการอนุมัติหรือไม่ และดูว่ารายการที่ยืมตรงกันหรือไม่ และ 
ดูวงเงินการยืมเงินทดรองราชการ และรายการยืมเงินถูกต้องหรือไม่ และดูการจ่ายเงินก่อนที่ระเบียบก าหนด
หรือไม่ 

14. ตรวจสอบค่ารถทัวร์เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัดหรือไม่ 
15. ตรวจสอบค่าแท็กซ่ีเบิกได้ตามจริงไม่เกิน 400 บาท 
16. ตรวจสอบบันทึกขออนุมัติเบิกค่าลงทะเบียน 
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แผนผังขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายการฝึกอบรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

ขอรับเอกสารจากหน่วยรับตรวจ 

คัดแยกเอกสารใบส าคัญการ
เบิกจ่าย 

สอบทานเข้ากับ
ทะเบียนคุม 
การเบิกจ่าย 

ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วน 

1. โครงการ /ก าหนดการ  
2. ประมาณการของโครงการ 
3. สัญญาการยืมเงิน 
4. แผนการจัดฝึกอบรม 
5. ผลการด าเนินงานของโครงการ 
6. ผลประเมินโครงการ 
7. รายชื่อ/ลายมือชื่อผู้เขา้ร่วม 
อบรม/สัมมนา 
8. ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ 
9. หนังสือเชิญวิทยากร/การตอบรับ 
10. เกณฑ์การจ่ายในระเบยีบการ 
ฝึกอบรม/สัมมนา 
11. หลักฐานการจ่ายเงิน  
12. ใบแจงรายการการอบรม/สัมมนา 
13. คณะกรรมการด าเนินงาน 
14. ขออนุมัติการส่ังซ้ือ/สั่งจ้าง 
15. ค่าสมนาคุณในการศึกษาดูงาน 
16. บันทึกการขออนุมัติการจ่าย 
ค่าตอบแทนวิทยากรเกินกวา่
ระเบียบก าหนด (ถ้ามี) 
17. รายงานสรุปผลการจัดโครงการ 
18. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
 

รายงานผลการตรวจสอบ 

- ติดตามผลการด าเนิน 

ตามข้อเสนอแนะ 

          - สรุปผลการตดิตาม 
 

รายงานผล
การติดตามผล

การด าเนิน
ตาม

ข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมการตรวจสอบ/
อธิการบดี 

หน่วยงาน 
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2.3 การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หมายถึง เงินที่ทางราชการจ่ายให้แก่ข้าราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกตินอกเวลาราชการ ทั้งในและนอกท่ีตั้ง
ส านักงานหรือลักษณะงานเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนอกผลัดหรือกะของตน โดยจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน 

เงินตอบแทน หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ โดยลักษณะงาน 
ส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งส านักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งส านักงาน โดยลักษณะงาน
ส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งส านักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งส านักงาน และหรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้ปฏิบัติงานนั้น นอกผลัดหรือกะของตนต้องได้รับ
อนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดยให้พิจารณาเฉพาะช่วงเวลา
ที่จ าเป็น และให้ค านึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับระบบและวิธีการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
กรณีท่ีมีราชการจ าเป็นเร่งด่วนต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยยังไม่ได้รับอนุมัติให้ขออนุมัติจากผู้มีอ านาจโดยไม่
ชักช้า และให้แจ้งเหตุแห่งความจ าเป็นที่ไม่อาจขออนุมัติก่อนได้ ข้าราชการได้รับค าสั่งให้เดินทางไปราชการไม่มีสิทธิ
ได้รับเงินตอบแทนนอกเวลาราชการ เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการก่อนการเดินทาง เมื่อการ
เดินทางไปราชการนั้นเสร็จสิ้นและกลับถึงที่ตั้งส านักงานในวันใด หากจ าเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันนั้น 
ให้เบิกเงินตอบแทนได้ 
 กรณีมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานเป็นครั้งคราวหรือเป็นไปตามนโยบาย 
ของรัฐบาลที่มอบหมายให้หน่วยงานปฏิบัติ โดยมีก าหนดระยะเวลาแน่นอน และมีลักษณะเร่งด่วน เพ่ือมิให้เกิดความ
เสียหายแก่ราชการหรือประโยชน์สาธารณะ หัวหน้าส่วนราชการอาจสั่งการให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการติดต่อกัน 
โดยให้มีสิทธิเบิกเงินตอบแทนเป็นรายครั้งไม่เกินครั้งละ 7 ชั่วโมง ในอัตราชั่วโมง ละ 60 บาท การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหลายช่วงเวลาภายในวันเดียวกันให้นับเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทุกช่วงเวลารวมกัน เพ่ือเบิกเงินตอบ
แทนส าหรับวันนั้น การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอ่ืนของทางราชการส าหรับการปฏิบัติงาน
นั้นแล้ว ให้เบิกได้ทางเดียว 
 

ผู้ที่สามารถเบิกจ่ายได้ 
- ข้าราชการ 
- ลูกจ้างประจ า / ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ งบบุคลากร 
- พนักงานราชการ 
- ผู้รับจ้างจากการจ้างเหมาบริการ (ตามข้อตกลงในสัญญาจ้าง) 
 

หลักเกณฑ์การจ่าย 
- จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกตินอกเวลาราชการ 
- ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ  
- กรณีมีราชการจ าเป็นเร่งด่วนต้องปฏิบัติงานนอกเวลา โดยไม่ได้รับอนุมัติ ให้รีบขออนุมัติ 

โดยไม่ชักช้า 
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ลักษณะงานนอกเวลาราชการ 

ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในส านักงาน    นอกเวลาราชการในส านักงาน 
ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานนอกที่ตั้งส านักงาน   นอกเวลาราชการนอกท่ีตั้งส านักงาน 
ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานเป็นผลัด/กะ    นอกเวลานอกผลัด/กะ 

เวลาราชการ : 08.30 น. - 16.30 น. ของวันท าการหรือที่ส่วนราชการก าหนดเป็นผลัด/กะ หรือเป็นอย่างอ่ืน 
วันท าการ : วันจันทร์ – วันศุกร์หรือที่ส่วนราชการก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 
วันหยุดราชการ : วันเสาร์ – วันอาทิตย์หรือที่ส่วนราชการก าหนดเป็นอย่างอ่ืน และวันหยุดราชการ

ประจ าปี /พิเศษอ่ืนๆ 
การปฏิบัติงานเป็นผลัด/กะ : ปฏิบัติงานประจ าตามหน้าที่ที่ผลัดเปลี่ยนตลอด 24 ชั่วโมง แต่ละผลัด/กะ 

ต้องไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง (รวมเวลาหยุดพัก) 
 

 อัตราค่าตอบแทน 
1. นอกเวลาราชการในวันท าการ   

- ชั่วโมงละ 50 บาท ไม่เกิน 4 ชั่วโมง 
2. นอกเวลาราชการในวันหยุดราชการ 

- ชั่วโมงละ 60 บาท ไม่เกิน 7 ชั่วโมง 
3. กรณีพิเศษ (เร่งด่วน) ไม่ใช่งานประจ าของข้าราชการผู้นั้น 

- ชั่วโมงละ 60 บาท ไม่เกินครั้งละ 7 ชั่วโมง 
4. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหลายช่วงเวลาในวันเดียวกันให้นับรวมกันได้ 
5. ถ้าได้รับค่าตอบแทนอ่ืนจากการท างานนอกเวลา ให้เบิกได้ทางเดียว 

*** กรณีเดินทางไปราชการในช่วงที่มีค าสั่งให้อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเมื่อ กลับถึงที่ตั้ง  
และได้อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาในวันนั้น เบิกเงินตอบแทนได้ 
 

กรณีที่เบิกเงินตอบแทนนอกเวลาราชการไม่ได้ 
1. อยู่เวรรักษาการณ์ สถานที่ราชการ 
2. ปฏิบัติงานไม่เต็มจ านวนชั่วโมง 
 
การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
1. กรณีมีผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการร่วมกันหลายคน ให้ผู้ปฏิบัติงานคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับรองการ 

ปฏิบัติงาน หากเป็นการปฏิบัติงานเพียงล าพังคนเดียว ให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นเป็นผู้รับรอง 
2. ให้รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เสร็จสิ้น  

การปฏิบัติงาน 
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 ระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ 

1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 
2. หนังสือ ที่ กค 0409.6/ว 436 ลงวันที ่18 ธันวาคม 2550  เรื่อง ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตาม 

ระเบียบ 
3. แนวปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กองคลังและพัสดุ 

 
 เอกสารประกอบการเบิกจ่าย  

1. ต้นเรื่องการขอปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
2. บันทึกขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
3. ค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
4. บันทึกขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
5. บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
6. หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
7. รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 วิธีการตรวจสอบ และเทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบ 
1. ตรวจสอบต้นเรื่องกับบันทึกขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสอดคล้องกันหรือไม่ 
2. ตรวจสอบบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการรายชื่อสอดคล้องกับวันเวลาปฏิบัติราชการ 

หรือไม่ 
3. ตรวจสอบผู้รับรองในบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
4. ตรวจสอบอัตราการเบิกเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
5. ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นไปตามค าสั่ง 

หรือไม่ 
6. ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนกับบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
7. ตรวจสอบการลงลายมือชื่อผู้ปฏิบัติงาน 
8. ตรวจสอบลายมือชื่อ และวันที่รับเงิน 
9. ตรวจสอบลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน 
10. เปรียบเทียบรายมือชื่อผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการกับหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน 

สอดคล้องกันหรือไม่ 
11. ตรวจสอบระยะเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่เกินตามระเบียบก าหนด 
12. ตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นไปตามที่ขออนุมัติหรือไม่ และรายงาน 

ภายในระยะเวลาที่ระเบียบก าหนด 
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แผนผังขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

ขอรับเอกสารจากหน่วยรับตรวจ 

คัดแยกเอกสารใบส าคัญการ
เบิกจ่าย 

สอบทานเข้ากับ
ทะเบียนคุม 
การเบิกจ่าย 

ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วน 

 
1. ต้นเรื่องการขอปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 
2. บันทึกขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 
3. ค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
4. บันทึกขออนุมัติเบกิค่าตอบแทนใน 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
5. บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 
6. หลักฐานการเบกิจ่ายเงินค่าตอบแทน
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
7. รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

รายงานผลการตรวจสอบ 

- ติดตามผลการด าเนิน 

ตามข้อเสนอแนะ 

 - สรุปผลการติดตาม 
 

รายงานผล
การติดตามผล

การด าเนิน
ตาม

ข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมการตรวจสอบ/
อธิการบดี 

หน่วยงาน 



โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบติังานในต าแหน่งนักตรวจสอบภายใน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน้า 33 
 

 
3. สรุปผลการถอดบทเรียนก่อนเริ่มกิจกรรม (Before Action Review : BAR) 
 3.1 ท่านคาดหวังอะไรในการเข้ามาร่วมโครงการในวันนี้ 
  3.1.1 ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการท างานของนักตรวจสอบภายใน และเข้าใจบทบาทหน้าที่
ของผู้ตรวจสอบภายในอย่างถูกต้อง ได้น าความรู้มาใช้เพ่ือพัฒนาตนเอง ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.1.2 ได้น าเทคนิคในการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการ  
การเบิกจ่ายการฝึกอบรม และการเบิกจ่ายการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ไปใช้เพื่อสร้างคุณค่าให้กับหน่วยรับ
ตรวจ 
  3.1.3 ได้น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
  3.1.4 ทราบวิธีการปฏิบัติงาน และแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 3.1.5 ทราบแนวทางการปฏิบัติงานตามสมรรถนของผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักตรวจสอบภายใน 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
 3.2 ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการนี้อย่างไร 
   3.2.1 เข้าใจระเบียบที่เก่ียวข้องกับ การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการ  
การเบิกจ่ายการฝึกอบรม และการเบิกจ่ายการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
   3.2.2 เข้าใจว่าการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการ การเบิกจ่ายการ
ฝึกอบรม และการเบิกจ่ายการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ มีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายอะไรบ้าง 
   3.2.3 เข้าใจว่าการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการ การเบิกจ่ายการ
ฝึกอบรม และการเบิกจ่ายการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ มีการตรวจสอบเอกสารที่คล้ายคลึงกัน แต่แต่แตกแค่
เอกสารประการเบิกจ่าย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   3.3.4 เข้าใจการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายในเบื้องต้น 
 3.3 ท่านมีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับโครงการนี้อย่างไร 
   3.3.1 เตรียมความพร้อมล่วงหน้า โดยการค้นหาข้อมูลและท าความเข้าใจผ่านทาง Internet  
   3.3.2 มีแนวปฏิบัติที่ดีในการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการ  
   3.3.3 มีแนวปฏิบัติที่ดีในการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายการฝึกอบรม  
   3.3.4 มีแนวปฏิบัติที่ดีในการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
   3.3.5 ศึกษาระเบียบและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ว่าต้องใช้อะไรประกอบการตรวจสอบบ้าง 
    
4. สรุปผลถอดบทเรียนหลังท ากิจกรรม (After Action Review : AAR) 
 4.1 ท่านคิดว่าแนวปฏิบัติที่ดี หรือแนวทางการด าเนินงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีอะไรบ้าง 
   4.1.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ ทักษะ และเทคนิค และความสามารถด้านอ่ืนๆ 
มาใช้ในการตรวจสอบภายใน 
   4.1.2 ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีการซักถามข้อที่สงสัย และแลกเปลี่ยนเทคนิคในการตรวจสอบ 
ให้มากที่สุด 
   4.1.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องทราบว่ามีเอกสารอะไรบ้างที่ประกอบการตรวจสอบเอกสารการ 
เบิกจ่ายการเดินทางไปราชการ การเบิกจ่ายการฝึกอบรม และการเบิกจ่ายการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
   4.1.4 ผู้ตรวจสอบภายในต้องแม่นในระเบียบต่างๆที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ 
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 4.2 สิ่งที่ท่านได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ (เกินความคาดหวังและน้อยกว่าความคาดหวัง) 
   4.2.1 เกินความคาดหวัง เพราะได้ทราบระเบียบที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย
การเดินทางไปราชการ การเบิกจ่ายการฝึกอบรม และการเบิกจ่ายการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
   4.2.2 เกินความคาดหวัง เพราะได้ทราบเอกสารประกอบหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการ
ประกอบการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการ การเบิกจ่ายการฝึกอบรม และการเบิกจ่าย 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
   4.2.3 เกินความคาดหวัง เพราะได้ทราบแนวทางหรือวิธีการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายการ
เดินทางไปราชการ การเบิกจ่ายการฝึกอบรม และการเบิกจ่ายการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
   4.2.4 เกินความคาดหวัง เพราะได้ทราบเทคนิควิธีการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายการเดินทาง
ไปราชการ การเบิกจ่ายการฝึกอบรม และการเบิกจ่ายการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 
 4.3 ท่านตั้งใจว่าจะน าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม ไปใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานอย่างไร หรือกลับไปท าอะไรที่หน่วยงานของท่าน หรือไปต่อยอดอย่างไร 
   4.3.1 น าระเบียบที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการ 
การเบิกจ่ายการฝึกอบรม และการเบิกจ่ายการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
   4.3.2 น าแนวทางการตรวจสอบเอกสารประกอบหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการประกอบการ
ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการ การเบิกจ่ายการฝึกอบรม และการเบิกจ่ายการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
   4.3.3 น าแนวทางหรือวิธีการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการการเบิกจ่าย 
การฝึกอบรม และการเบิกจ่ายการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
   4.3.4 น าเทคนิควิธีการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการ การเบิกจ่ายการ
ฝึกอบรม และการเบิกจ่ายการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 4.4 ท่านคิดว่า ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (Key Success Factor) คืออะไรบ้าง 
   4.4.1 การหมั่นศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ 
   4.4.2 การศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องประกอบการตรวจสอบ 
   4.4.3 มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
   4.4.4 มีมนุษย์สัมพันธ์กับหน่วยรับตรวจ 
   4.4.5 มีการวางแผนในการปฏิบัติงาน  
   4.4.6 มีการน าผลลัพธ์จากการตรวจสอบครั้งก่อน ไปปรับปรุงให้มีทิศทางท่ีดีขึ้น 
   4.4.6 ระยะเวลาในการเข้าร่วมอบรม 
   4.4.7 การชี้ชัดในประเด็นที่อยากทราบ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ 
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บทท่ี 3 

ผลประเมินโครงการ 
 
1. สรุปงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานโครงการ 
 เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ (งบกลาง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบนโยบาย : การจัดการ 
ความรู้สู่การปฏิบัติ รหัสงบประมาณ 924287  จ านวนเงิน 9,260 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
รายการ 

งบประมาณที่ 
ได้รับจักสรร 

(บาท) 

งบประมาณที่ 
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

งบประมาณ 
คงเหลือ 
(บาท) 

1. ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,560.00 1,560.00 0.00 
2. ค่ารับรองวิทยากร 1,500.00 1,500.00 0.00 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร 4,200.00 4,200.00 0.00 
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบโครงการ 2,000.00 1,727.00 237.00 

รวม 9,260.00 8,987.00 273.00 
*ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ 
 
2. สรุปผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ 
 บุคลากรส านักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 11 คน ประกอบด้วย 

ประเภท จ านวน ร้อยละ 
ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน 
นักตรวจสอบภายใน 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

1 
8 
2 

7.14 
78.57 
14.29 

รวม 11 100.00 
 
3. สรุปผลการประเมินโครงการ 
 โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักตรวจสอบภายใน หัวข้อ การสืบเสาะหาข้อมูล ในการ
ตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงานเพื่อการด าเนินงานเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 
11 คน มีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจการจัดโครงการ ฯ และส่งกลับคืนจ านวน 11 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
จากผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ทั้งหมด โดยสรุปผลการประเมินความพึงพอใจการจัดโครงการ ฯ ในภาพรวมค่าคะแนน 
เฉลี่ย 4.78 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนนอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด (ค านวณจากโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
Version 16) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยเรียงล าดับ 
ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านวิทยากร ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 98.60  
( x =4.93, S.D. = 0.13) ด้านเนื้อหาสาระ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 96.00 ( x =4.80, S.D.= 0.29 ) และ 
ด้านการบริหารจัดการ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 92.40 ( x =4.62, S.D.= 0.35 ) 
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 3.1) ข้อมูลท่ัวไป 
 

ตาราง 1 : ร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
      ชาย 0 0.00 
      หญิง 11 100.00 

รวม 11 100.00 
อายุ   
      ต่ ากว่า 31 ปี 3 27.27 
      31-40  ปี 4 36.36 
      41 ปีขึ้นไป 4 36.36 

รวม 11 100.00 
ต าแหน่ง   
      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 20.00 
      นักตรวจสอบภายใน  
      อ่ืนๆ.......................... 

9 
0 

80.00 
0.00 

รวม 11 100.00 

 
จากตาราง 1 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ เป็นเพศหญิง  จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00   

อายุของผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36  อายุ 41 ปีขึ้นไป 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36 และต่ ากว่า 31 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 ตามล าดับ ต าแหน่ง 
ของผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ส่วนใหญ่เป็นนักตรวจสอบภายใน จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00  รองลงมาคือ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 
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ตอนที่ 2  ประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการฯ 
 
ตาราง 2 : ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  

ประเด็นความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความ

พึงพอใจร้อยละ x  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1.ด้านเนื้อหาสาระ     
   1. ความรู้/แนวคิดใหม่ ๆ ที่ได้รับจากการ
ประชุมสัมมนาครั้งนี้ 

98.20 4.91 0.30 มากที่สุด 

   2. ความเหมาะสมของเนื้อหาความรู้/ความน่าสนใจ 94.60 4.73 0.47 มากที่สุด 
   3. ประโยชน์ของเนื้อหาสาระท่ีมีต่อการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่รับผิดชอบของท่าน 

96.40 4.82 0.40 มากที่สุด 

   4. ประโยชน์ของเนื้อหาสาระท่ีสามารถช่วยลด
ข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน 

94.60 4.73 0.47 มากที่สุด 

รวมด้านเนื้อหาสาระ 96.00 4.80 0.29 มากที่สุด 
2. ด้านวิทยากร     
   5. ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชา 100.00 5.00 0.00 มากที่สุด 
   6. การบรรยายเสียงดัง ฟังชัด ได้สาระใจความ 100.00 5.00 0.00 มากที่สุด 
   7. การถ่ายทอดให้มีความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว 100.00 5.00 0.00 มากที่สุด 
   8. การเปิดโอกาสให้ซักถาม/ตอบค าถาม 94.60 4.73 0.47 มากที่สุด 
   9. การเตรียมความพร้อมของวิทยากร 98.20 4.91 0.30 มากที่สุด 

รวมด้านวิทยากร 98.60 4.93 0.13 มากที่สุด 
3.ด้านการบริหารจัดการ    มาก 
   10. การติดต่อประสานงานเข้าร่วมโครงการ 87.20 4.36 0.50  
   11. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการ
ประชุมสัมมนา 

91.00 4.55 0.52 มากที่สุด 

   12. ความเหมาะสมของสื่อและอุปกรณ์ 96.40 4.82 0.40 มากที่สุด 
   13. ความเพียงพอเหมาะสมของเอกสารประกอบ 
การประชุมสัมมนา 

91.00 4.55 0.69 มากที่สุด 

   14. ความเหมาะสมของสถานที่ / อาหาร / อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม 

96.40 4.82 0.40 มากที่สุด 

รวมด้านการบริหารจัดการ 92.40 4.62 0.35 มากที่สุด 
ภาพรวม 95.60 4.78 0.18 มากที่สุด 
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จากตาราง 2 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักตรวจสอบ

ภายใน ประเมินความพึงพอใจของการเข้าร่วมโครงการฯ ในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย  
ความพึงพอใจร้อยละ 95.60  ( x =4.78, S.D.= 0.18) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
จากมากไปหาน้อย ได้แก่  ด้านวิทยากร ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 98.60 ( x =4.93, S.D.= 0.13 ) ด้านเนื้อหา
สาระ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 96.00 ( x =4.80, S.D.= 0.29 ) และด้านการบริหารจัดการ ค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจร้อยละ 92.40 ( x =4.62, S.D.= 0.35 ) ตามล าดับ 
 
ผลลัพธ์ของโครงการฯ 

1. นักตรวจสอบภายในทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานในการสืบเสาะหาข้อมูล และการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของกระบวนการ รวมทั้งการด าเนินการเชิงรุกเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน  

2. นักตรวจสอบภายในได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน 
ตามลักษณะงาน และข้อบังคับ ที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 
ผลกระทบหรือผลที่เกิดจากผลลัพธ์ของโครงการฯ 

นักตรวจสอบภายในสามารถน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและร่วม
ท างานกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ปัญหา อุปสรร และการด าเนินการแก้ไข 
  - 
   
ข้อเสนอแนะ 

1. การจัดโครงการอบรมสัมมนา อย่างน้อยควรจัด 2 วัน โดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติและมีกรณีศึกษา  
เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง 

2. อยากให้จัดโครงการอย่างสม่ าเสมอเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้แก่นักตรวจสอบและน าประสบการณ์/ 
ความรู้มาปรับใช้ในงานตรวจสอบต่อไป 
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ผลประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
  

ที ่ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 

1 ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 2.2.2.1 ระดับ
ความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติ 
ในต าแหน่งนักตรวจสอบภายใน และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้ 2.4.1 

ผลการด าเนินงาน สามารถ
น าไปประกอบเป็นผลการ
ด าเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.2.2.1 
ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งนักตรวจสอบภายใน 
และการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตัวชี้วัดที่ 2.4.1 

 

2 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 
100 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 11
คน จากกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
11 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

 

3 ได้ทราบแนวทางการปฏิบัติงานตามสมรรถนะ
การสืบเสาะหาข้อมูล เพ่ือการตรวจสอบ 
ความถูกต้องตามกระบวนงานตรวจสอบภายใน 

ผู้ร่วมโครงการได้ทราบแนว
ทางการปฏิบัติตามสมรรถนะ
การการสืบเสาะหาข้อมูล ใน
การตรวจสอบความถูกต้อง 
ตามกระบวนงาน เพ่ือการ
ด าเนินงานเชิงรุกอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

4 รายงานผลการติดตาม/ประเมินผลการน า
ความรู้และทักษะจากการเข้าการอบรมสัมมนา 
และการน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ผู้รับผิดชอบโครงการ จะ
ด าเนินการรายงานผลการ
ติดตาม/ประเมินผลการน า
ความรู้และทักษะจากการเข้า
อบรมสัมมนา และน าไปใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน และ
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
ตามที่ได้รับมอบหมายต่อไป 
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ภาคผนวก ก 

ภาพกิจกรรม 
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โครงการ  การพัฒนาสมรรถนะผูปฏิบัติงานในตําแหนงนักตรวจสอบภายใน 

“การสืบเสาะหาขอมูลในการตรวจสอบความถูกตอง 

ตามกระบวนงานเพ่ือการดําเนินงานเชิงรุกอยางมีประสิทธิภาพ” 

วันท่ี 7 กรกฎาคม  2559  ณ หองประชุม 2 ช้ัน 4  อาคารบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ภาคผนวก ข 
ประวัติวิทยากร 
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ประวัติวิทยากร 

 

1. ชื่อ – สกุล     นางสาวเกศริน  ภัทรเปรมเจริญ 

2. ต าแหน่งปัจจุบัน  คลังจังหวัดมหาสารคาม ( ผู้อ านวยการเฉพาะด้านวิชาการคลังระดับสูง) 

3. สถานที่ท างาน    ส านักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม 
      โทร. 043-777083  ต่อ 301 , 0922638541 

4. ประวัติการศึกษา / การอบรม 
 การศึกษาบัณฑิต  ( ภาษาอังกฤษ )  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต  ( การบัญชี )  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  ( M.B.A. )  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต  ( M.B.A. ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐมืออาชีพ 
   ( Certified Professional Government Internal Auditor : CPGIA. ) 

5. ประสบการณ์ท างาน 
  ผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและประเมินผล  ส านักก ากับและพัฒนาการตรวจสอบภารัฐ 
  คณะผู้ตรวจสอบการรับจ่ายเงินและทรัพย์สินของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ
เกี่ยวกับการก าหนดแนวทาง  วิธีการการบูรณาการตรวจสอบและประเมินผลของหน่วยงานกลางที่อยู่ในก ากับของ
ราชการฝ่ายบริหาร 
  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้  และคณะที่ ๓ 
  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการตรวจสอบภายในภาคราชการ 
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 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการจัดท าเอกสารการอบรมรายวิชาและ

แบบทดสอบพร้อมเฉลยหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ 
 ( Certified Government Internal Audit : CGIA. ) 
 คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการคณะท างานบูรณาการระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ด้านการเงิน 

การคลัง 
 คณะท างานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของกรมบัญชีกลาง 
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ภาคผนวก ค 
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
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ภาคผนวก ง 
แบบประเมินโครงการ 
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ค ำชี้แจง : แบบประเมนิฉบับนี้มทีัง้ 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมนิตอบให้ครบทัง้ 3 ตอน เพือ่ใช้สรุปผล

            เป็นข้อมลูส ำหรับใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงและพฒันำโครงกำร ฯ ต่อไป

ตอนที ่1   ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบประเมิน

ค ำชี้แจง : โปรดท ำเคร่ืองหมำย  ลงในช่อง □ หน้ำข้อควำมหรือเติมข้อควำมตำมควำมเป็นจริงของ

            ผู้ตอบแบบประเมนิ

            1. เพศ                  □ หญิง                 □ ชำย

            2. อำยุ                  □ ต่ ำกวำ่ 31 ปี       □ 31-40 ปี           □ 41 ปีขึ้นไป

            3. ต ำแหน่ง             □ เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทัว่ไป                □ นักตรวจสอบภำยใน

                                       □ อืน่ๆ (ระบุ).....................................................................................

ตอนที ่2   สอบควำมควำมคิดเหน็เก่ียวกับกำรเข้ำร่วมโครงกำร

ค ำชี้แจง : โปรดท ำเคร่ืองหมำย  ลงในช่องวำ่งทีต่รงกบัควำมคิดเห็นของท่ำน

มำกทีสุ่ด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยทีสุ่ด

ดำ้นเน้ือหำสำระ

   1. ควำมรู้/แนวคิดใหม ่ๆ ทีไ่ด้รับจำกกำรประชุมสัมมนำคร้ังนี้

   2. ควำมเหมำะสมของเนื้อหำควำมรู้/ควำมน่ำสนใจ

   3. ประโยชน์ของเนื้อหำสำระทีม่ต่ีอกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่

      รับผิดชอบของท่ำน

   4. ประโยชน์ของเนื้อหำสำระทีส่ำมำรถช่วยลดข้อผิดพลำด

      จำกกำรปฏิบัติงำน

ดำ้นวิทยำกร

   5. ควำมรอบรู้ในเนื้อหำวชิำ

   6. กำรบรรยำยเสียงดัง ฟงัชัด ได้สำระใจควำม

   7. กำรถ่ำยทอดให้มคีวำมเข้ำใจในเร่ืองดังกล่ำว

   8. กำรเปิดโอกำสให้ซักถำม/ตอบค ำถำม

   9. กำรเตรียมควำมพร้อมของวทิยำกร

มำกทีสุ่ด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยทีสุ่ด

ดำ้นกำรบริหำรจดักำร

   10. กำรติดต่อประสำนงำนเข้ำร่วมโครงกำร

   11. ควำมเหมำะสมของระยะเวลำในกำรประชุมสัมมนำ

   12. ควำมเหมำะสมของส่ือและอปุกรณ์

   13. ควำมเพยีงพอเหมำะสมของเอกสำรประกอบ

        กำรประชุมสัมมนำ

   14. ควำมเหมำะสมของสถำนที ่/ อำหำร / อำหำรวำ่ง

        และเคร่ืองด่ืม

ตอนที ่3   ควำมคิดเหน็เพ่ิมเตมิ/ข้อเสนอแนะ

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                   ขอขอบคุณทกุทำ่นทีใ่หค้วำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำม

                                                        ส ำนักตรวจสอบภำยใน มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม

ประเด็นค ำถำม
ระดับควำมคิดเห็น

ระดับควำมคิดเห็น
ประเด็นค ำถำม

แบบประเมินโครงกำรอบรมสมัมนำกำรพัฒนำสมรรถนะผู้ปฏิบัตงิำนในต ำแหน่งนักตรวจสอบภำยใน

วันที ่7 กรกฎำคม 2559 

ณ หอ้งประชุม 2 ชั้น 4 อำคำรบรมรำชกุมำรี มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม
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มำกท่ีสุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด

ดำ้นกำรบริหำรจัดกำร

   10. กำรติดต่อประสำนงำนเข้ำร่วมโครงกำร

   11. ควำมเหมำะสมของระยะเวลำในกำรประชุมสัมมนำ

   12. ควำมเหมำะสมของส่ือและอปุกรณ์

   13. ควำมเพยีงพอเหมำะสมของเอกสำรประกอบ

        กำรประชุมสัมมนำ

   14. ควำมเหมำะสมของสถำนท่ี / อำหำร / อำหำรวำ่ง

        และเคร่ืองด่ืม

ตอนที ่3   ควำมคิดเหน็เพ่ิมเตมิ/ข้อเสนอแนะ

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                   ขอขอบคุณทกุทำ่นทีใ่หค้วำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำม

                                                        ส ำนักตรวจสอบภำยใน มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม

ประเด็นค ำถำม
ระดับควำมคิดเห็น
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ถอดบทเรียนก่อนเริ่มกิจกรรม (Before Action Review: BAR) 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเบิกจ่ายเดินทางไปราชการ การเบิกจ่ายการฝึกอบรม  
และการเบิกจ่ายการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559  ณ ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

1. ท่านคาดหวังอะไรจากการเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้  
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................ ......................................................................................................  
2. ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเบิกจ่ายเดินทางไปราชการ การเบิกจ่ายการฝึกอบรม  
และการเบิกจ่ายการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอย่างไร 
.................................................................................................................................................. ............................
....................................................................................................... .......................................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................ ......................................
............................................................................................. ................................................................................. 
3. ท่านมีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับเทคนิคเรื่องการเบิกจ่ายเดินทางไปราชการ การเบิกจ่ายการฝึกอบรม  
และการเบิกจ่ายการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอย่างไร 
............................................................................................................................................................ ..................
................................................................................................................. .............................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................................. ............................
....................................................................................................... ....................................................................... 
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ถอดบทเรียนภายหลังกิจกรรม (After Action Review: AAR) 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเบิกจ่ายเดินทางไปราชการ การเบิกจ่ายการฝึกอบรม  
และการเบิกจ่ายการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559  ณ ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

1. ท่านคิดว่าแนวปฏิบัติที่ดี หรือแนวทางการด าเนินงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีอะไรบ้าง 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................ ......................................................................................................  
2. สิ่งท่ีท่านได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ (เกินความคาดหวังและน้อยกว่าความคาดหวัง) 
................................................................ ..............................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
3. ท่านตั้งใจว่าจะน าความรู้และทักษะท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
อย่างไร หรือกลับไปท าอะไรที่หน่วยงานของท่าน หรือไปต่อยอดอย่างไร 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
4. ท่านคิดว่า ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (Key Success Factor) คืออะไรบ้าง 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
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ภาคผนวก จ 

การขออนุมัติโครงการ 
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โครงการ การพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักตรวจสอบภายใน 
หัวข้อ การสืบเสาะหาข้อมูล ในการตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน  

เพื่อการด าเนินงานเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ  
------------------------------------------ 

 
1. ช่ือโครงการ   :  การพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักตรวจสอบภายใน 
    หัวข้อ การสืบเสาะหาข้อมูล เพ่ือการตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน 
    เพ่ือการด าเนินงานเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ  
                         
2. สถานภาพของโครงการ  : [   ]  โครงการใหม่     [   ]  โครงการปกติ    

[√ ]  โครงการต่อเนื่อง  แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน 
       ในต าแหน่งนักตรวจสอบภายใน  
       ส านักตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ   :  ส านักตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
4. ความสอดคล้อง/ตอบสนองของโครงการกับแผนพัฒนาหน่วยงานและการประกันคุณภาพการศึกษา  
    (โครงการที่เสนอขอหนึ่งโครงการอาจสามารถสอดคล้องและตอบสนองได้หลายส่วน) 
 1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน / ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด/
ข้อ 

ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด/
ข้อ 

[   ] ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
      ที่มีคุณภาพภายใต้การจัดการเรียน 
      การสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตาม 
      เกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของ 
      ชาติและสากล รวมทั้งมีความพร้อม 
      เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

 [√ ] ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหาร 
     จัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับ 
     การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลัก 
     ธรรมาภิบาล 

 

[   ] ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ 
      ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้าง 
      มูลค่าเพ่ิมหรือใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน 
      และสังคม 

 [  ]  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมภาพลักษณ์ 
      ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับ 
      และพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับ 
      สากล 

 

[   ] ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการ 
      เรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคมใน 
      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 [  ]  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัย 
      สีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม  

 

[   ] ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการน าทุน 
      ทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม และ 
      ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์อย่าง 
      ยั่งยืน และผสมผสานวัฒนธรรมใน 
      ระดับชาติและสากล 
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 2) สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้/

ข้อ 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้/

ข้อ 
[   ] องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธานฯ  [   ] องค์ประกอบที่ 6 การทะนุบ ารุงศิลปะฯ  
[√ ] องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต  [√ ] องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ  
[   ] องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต  [   ] องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ  
[   ] องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย  [   ] องค์ประกอบที่ 9 การประกันคุณภาพ  
[   ] องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการ  [   ] องค์ประกอบที่ 10 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย  

 
 3) สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก 

ด้าน ตัวบ่งชี้/
ข้อ 

ด้าน ตัวบ่งชี้/
ข้อ 

[   ] ด้านคุณภาพบัณฑิต  [√ ] ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน  
[   ] ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  [   ] ด้านการประกันคุณภาพภายใน  
[   ] ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  [   ] ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  
[   ] ด้านการท านุบ ารุงศิลปะฯ  [   ] ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  

 
 4) การบูรณาการโครงการกับ 
  [   ]  การจัดการเรียนการสอน  ระบุ  
    [   ]  การปรับปรุงรายวิชา ....................................... หลักสตูร....................................  
    [   ]  การเปิดรายวิชาใหม่ ........................................ หลักสตูร....................................  
    [   ]  การต่อยอดสู่หนังสือต ารา ............................... หลักสตูร.................................... 
    [   ]  อ่ืนๆ .......................................................................... 

 
  [   ]  การวิจัย  ระบุโครงการวิจัย........................................................................................... 
  [√ ]  การพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักตรวจสอบภายใน................................. 
  [   ]  อ่ืนๆ  ระบุ.............................................................................................. ....................... 
 
 5) อ่ืนๆ  
  5.1) นโยบายจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  5.2) ความร่วมมือกับ...........(กรณีเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย)...... 
  5.3) อื่นๆ .................................................................. 
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5. หลักการและเหตุผล 
  การตรวจสอบภายใน นับเป็นปัจจัยส าคัญท่ีเอ้ือต่อความส าเร็จในการบริหารราชการและเป็น 
เครื่องมือส าคัญของฝ่ายบริหารในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนราชการที่สังกัด
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด นอกจากนี้การตรวจสอบภายใน  
ยังช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้การปฏิบัติงานในทุกระดับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
ภายใต้การบริหารความเสี่ยง การควบคุมและก ากับดูแลที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
ประกอบกับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ปรับระบบการบริหารงานบุคคล 
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ราชการของส่วนราชการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 และเพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศมหาสารคาม ว่าด้วยการ
ก าหนดสมรรถนะและระดับสมรรถนะส าหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
พ.ศ. 2554 จึงจ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการท างานใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และ
เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เกิดขึ้น ตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยและของรัฐ อีกทั้งสอดคล้องเป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบที่ก าหนด อันจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาหน่วยงานในอนาคตต่อไป 
 ส านักตรวจสอบภายใน ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะ
ของนักตรวจสอบภายใน ให้มีทักษะความรู้ ความสามารถ ตามสมรรถนะตามลักษณะงาน  
6 ด้าน ประกอบด้วย การคิดวิเคราะห์ การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน การสืบเสาะหาข้อมูล  การ
ด าเนินการเชิงรุก การความผูกพันที่มีต่อส่วนราชการ และความมั่นใจในตนเอง  ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญ 
ในการบ่งชี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของนักตรวจสอบภายใน ให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมืออาชีพ รวมทั้งเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักตรวจสอบภายใน 
แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 
 
6. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้ทราบแนวทางปฏิบัติตามสมรรถนะต าแหน่งนักตรวจสอบภายใน ได้แก่ การสืบเสาะหาข้อมูล 
และการตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน รวมทั้งการด าเนินการเชิงรุก เพ่ือความม่ันใจในตนเอง 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล และสอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
 2. ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักตรวจสอบภายใน ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะตามลักษณะ 
งานเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและการพัฒนาสมรรถนะสมารถน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ ซึ่งสอดคล้อง 
เป็นไปตามมาตรฐาน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่ก าหนด 
 3.  เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงานตามลักษณะงาน 
ของนักตรวจสอบภายใน กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บังเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
7. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1) ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 2.2.2.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติใน 
ต าแหน่งนักตรวจสอบภายใน และการประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้ 2.4.1 
 2) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
 3) ได้ทราบแนวทางการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการสืบเสาะหาข้อมูล เพ่ือการตรวจสอบความถูกต้อง 
ตามกระบวนงานตรวจสอบภายใน 
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 4) รายงานผลการติดตาม/ประเมินผลการน าความรู้และทักษะจากการเข้าการอบรมสัมมนา และ
การน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
8. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
     8.1  บุคลากรส านักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 11 คน 
  
9. วิทยากร 
 นางสาวเกศริน  ภัทรเปรมเจริญ ต าแหน่ง คลังจังหวัดมหาสารคาม 
 
10. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  (ระบุวันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดโครงการ) 
 วันเริ่มต้นโครงการ 7 กรกฎาคม 2559  วันสิ้นสุดโครงการ 7 กรกฎาคม 2559 
   
11. สถานที่ด าเนินโครงการ   
 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
12. แผนการด าเนินงาน 
 
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 
1 ขออนุมัติโครงการ     
2 ประชาสัมพันธ์โครงการและแจ้งก าหนดประชุม     
3 จัดโครงการอบรมสัมมนา     
4 สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการและรายงานผู้บริหาร     
 
13. งบประมาณ 

รายการ งบประมาณ  (บาท) 
1. ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  1,560 
2. ค่ารับรองวิทยากร   1,500 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร (600X7) 4,200 
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบโครงการ (ค่าถ่ายเอกสาร) 2,000 
  

รวม 9,260 
* ถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทุกรายการ 
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14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักตรวจสอบภายใน  ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะตาม
ลักษณะงานเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและการพัฒนาสมรรถนะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงาน สอดคล้องตามมาตรฐาน  และจริยธรรมของ 
ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ สอดคล้องกับแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
ภาครัฐ ตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 
 
15. การประเมินผลโครงการ 
 -  ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา  ตอบแบบสอบถามประเมินความคิดเห็นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
 -  ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการ 
 -  การวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  
 
16. การติดตามผล    
 แบบติดตามโครงการ เพ่ือสอบถาม/ประเมินผลการน าความรู้และทักษะจาการเข้ารับการอบรม 
สัมมนา ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
17. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ   
 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
1) ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการ 
    น้อยกว่า ร้อยละ 100 
2) ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มีความรู้ ความ 
    เข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะตามลักษณะงาน ยังไม่ 
    ชัดเจนเพียงพอและไม่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ 
    ในการปฏิบัติงานได้ 
3) ผลการอบรมสัมมนาไม่น าไปปรับใช้ในการ 
    ปฏิบัติงาน 

1) แจ้งเวียนเชิญเข้าร่วมโครงการฯ และมีการ  
    ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ 
2) จัดอบรมสัมมนาโดยผู้มีความรู้และประสบการณ์ 
    ด้านสมรรถนะตามลักษณะงาน จากหน่วยงาน 
    ภายนอก วิทยากรภายนอกท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
    โดยก าหนดแผนการด าเนินงาน การก ากับติดตาม 
    และประเมินผล เมื่อเสร็จสิ้นโครงการฯ 
3) ส่งแบบติดตามโครงการฯ เพื่อสอบถาม/ประเมินผล 
    การน าความรู้และทักษะจากการอบรมสัมมนา 
    ไปใช้เป็นแนวปฏิบัติงานมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
    จริงตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ก าหนดการ 
โครงการอบรมสัมมนาการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักตรวจสอบภายใน 

“การสืบเสาะหาข้อมูล ในการตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน เพือ่การด าเนินงานเชิงรุก 
อย่างมีประสิทธิภาพ” 

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 

 
วันที่  7  กรกฎาคม 2559 
เวลา 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
เวลา 08.30 – 09.00 น. ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายในกล่าวเปิดการอบรมสัมมนา 
เวลา 09.00 – 10.00 น. การบรรยายในหัวข้อ “การสืบเสาะหาข้อมูล เพ่ือการตรวจสอบ 
                                    ความถูกต้องตามกระบวนงาน เพื่อการด าเนินงานเชิงรุกอย่างมี 
    ประสิทธิภาพ” 
    โดย นางสาวเกศริน   ภัทรเปรมเจริญ คลังจังหวัดมหาสารคาม 
เวลา 10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 10.15 – 12.00 น. การบรรยายในหัวข้อ “การสืบเสาะหาข้อมูล เพ่ือการตรวจสอบ 
                                    ความถูกต้องตามกระบวนงาน เพื่อการด าเนินงานเชิงรุกอย่างมี 
    ประสิทธิภาพ”(ต่อ) 
                                 โดย นางสาวเกศริน   ภัทรเปรมเจริญ คลังจังหวัดมหาสารคาม 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 14.30 น. การบรรยายในหัวข้อ “การสืบเสาะหาข้อมูล เพ่ือการตรวจสอบ 
                                    ความถูกต้องตามกระบวนงาน เพื่อการด าเนินงานเชิงรุกอย่างมี 
    ประสิทธิภาพ”(ต่อ) 
เวลา 14.30 – 14.50 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 14.50 – 17.00 น.       การบรรยายในหัวข้อ “การสืบเสาะหาข้อมูล เพ่ือการตรวจสอบ 
                                    ความถูกต้องตามกระบวนงาน เพื่อการด าเนินงานเชิงรุกอย่างมี 
    ประสิทธิภาพ”(ต่อ) 

- ซักถาม – แลกเปลี่ยน 
    - สรุปโครง/ปิดโครงการ 
 
 

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

หมายเหตุ :  ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา 
  นางสาวอุทัยรัตน์ แก้วกู ่  ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใย 
 
 

ผู้จัดท า 
  นางสาวปิยธิดา  เจริญโชติกร  นักตรวจสอบภายใน 
  นางสาวรุ่งทิพย์  ไชยโวหาร  นักตรวจสอบภายใน 
  นางสาวนุชนาถ  ทับลือชัย  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 
ผู้ให้ข้อมูล 

  นางพิมลพรรณ  ภูขมัง   นักตรวจสอบภายใน 
  นางสาววิไลลักษณ์ บุตราช   นักตรวจสอบภายใน 
  นางสาวอนันตรา ค าระกาย  นักตรวจสอบภายใน 
  นางสาวอัมพวัน ตะภา   นักตรวจสอบภายใน 
  นางสาวนุธิดา  สาพิมาน  นักตรวจสอบภายใน 
  นางสาวเมยวดี  ไชยจันดา  นักตรวจสอบภายใน 
  นางสาวหนึ่งฤทัย แสนศรี   เจ้าหนา้ท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 

ผู้ออกแบบปก 
  นางสาวปิยธิดา  เจริญโชติกร    นักตรวจสอบภายใน 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

[INTERNAL AUDIT] 
 ปรึกษาได้ เข้าใจงาน 


