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คํานํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม หมวด 5
มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ไดกําหนดใหมีการแบงเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษา ซึ่ ง กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได อ อกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหมีสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา และไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการภายใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ออกเปน 8 กลุม และออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการ
ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ออกเปน 7 กลุม
เพื่อใหการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสํานักงาน
เขตพื้ น ที่มั ธ ยมศึก ษาเป นไปอย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี การพั ฒ นาระบบการปฏิ บั ติ งานเพื่ อยกระดั บ
คุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดจัดทํา
คูมือการปฏิบัติงานขึ้น
สําหรับคูมือปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนงานและคูมือขั้นตอนการ
ปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยตรวจสอบภายใน ซึ่ ง เป น ส ว นราชการในสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา และสํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษามั ธยมศึกษา จากการวิ เคราะห บทบาท อํา นาจ
หนาที่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหเกิดเปนภาระงาน หนวยตรวจสอบภายใน มีบทบาท
อํานาจ หนาที่ที่สําคัญ 5 ประการ ซึ่งเกี่ยวกับการดําเนินงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และระบบ
ดูแลทรัพยสิน การตรวจสอบการดําเนินงานหรือกระบวนการเปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเปาหมายที่
กําหนด การประเมินการบริหารความเสี่ ยง การดําเนินการอื่น เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่
กฎหมายกําหนด และการปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณคณะทํางานที่ดําเนินการ
จัดทําคูมือการปฏิบัติงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคณะผูวิพากษจากภูมิภาคตาง ๆ ไว ณ
โอกาสนี้

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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(ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงาน
ตรวจสอบการเงิน การบัญชี
และตรวจสอบระบบการดูแล
ทรัพยสิน
(ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับงาน
ตรวจสอบการดําเนินงานหรือ
กระบวนการเปรียบเทียบกับ
ผลผลิตหรือเปาหมายที่
กําหนด
(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับการ
ประเมินการบริหารความเสี่ยง

บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ ตาม
ประกาศ ศธ.
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1.หนวยตรวจสอบภายใน รับนโยบายจาก
ผอ.สพป. / สพม. และจากผลการประเมิน
ความเสี่ยงของสพท.และสถานศึกษา เพื่อ
1.1 งานประเมินระบบการควบคุม
จัดทําแผนการตรวจสอบประจําป
ภายในและประเมินความเสี่ยง แยก
2.หนวยตรวจสอบภายในนําเสนอแผนการ
งานยอยไดดังนี้
ตรวจสอบประจําป ใหผอ.สพป. / สพม.
1.1.1 งานประเมินระบบการ
พิจารณาอนุมัติ และเมื่อไดรับการอนุมัติ
ควบคุมภายใน
แผนแลว สําเนาแผนการตรวจสอบแจงให
1.1.2 งานประเมินความเสี่ยง
สพฐ.ทราบ
1.2 งานตรวจสอบภายใน เพื่อให
ความเชื่อมั่น แยกตามประเภทงานตรวจ 3.จัดทําแผนการปฏิบัติงาน(Engagement
Plan) ของกิจกรรมงานตรวจสอบที่กําหนด
ไดดังนี้
1.2.1 การตรวจสอบทางการเงิน ในแผนการตรวจสอบ พรอมจัดทําแนวการ
ตรวจสอบ ใหตอบสนองกับวัตถุประสงค
(Financial Audit)
1.2.2 การตรวจสอบการปฏิบัติ ของกิจกรรมงานตรวจสอบที่แผนกําหนด
ตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) และกําหนดเครื่องมือกระดาษทําการที่

1.งานตรวจสอบภายใน สพท.และ
สถานศึกษา ประกอบดวย

งาน / เรื่อง

แบบฟอรมการวิเคราะหงาน ของหนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
บุคคล /
หนวยงานที่
เกี่ยวของ
สพท./
สถานศึกษา

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หนวยตรวจสอบภายใน
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(ง) ดําเนินการอื่นเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายในตามที่
กฎหมายกําหนด

บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ ตาม
ประกาศ ศธ.
จําเปนใชในการตรวจสอบใหพรอมกอนลง
มือตรวจสอบตามระยะเวลาที่แผนกําหนด
4. ปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามแนวทางของ
แนวการตรวจสอบที่กําหนดไว พรอมจัดเก็บ
ขอมูลที่ตรวจสอบไดไวในกระดาษทําการที่
เกี่ยวของ และสรุปผลการตรวจสอบ
5. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบพรอม
ขอเสนอแนะแนวทางการแกไข เสนอใหผอ.
สพป. / สพม. ทราบและพิจารณาสั่งการ
6. ติดตามผลการดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะ หรือตามที่ผอ.สพป. / สพม.
สั่งการ
1.สํารวจขอมูลเบื้องตนเพื่อใหเขาใจถึง
รายละเอียดงาน ระบบงาน และผูเกี่ยวของ
2.ประเมินผลระบบการควบคุมภายในเพื่อ
พิจารณาความเพียงพอเหมาะสมของระบบ
การควบคุมภายในที่มีอยู

1.2.3 การตรวจสอบการปฏิบัติงาน
(Operational Audit)
1.2.4 การตรวจสอบผลการ
ดําเนินงาน(Performance Audit)
1.2.5 การตรวจสอบสารสนเทศ
(Information Technology Audit)
1.2.6 การตรวจสอบการบริหาร
(Management Audit)
1.3 งานใหคําปรึกษา

3. งานธุรการและสารสนเทศ

2.1 งานวางแผนการตรวจสอบภายใน
2.2 งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายใน

2 .งานบริหารการตรวจสอบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

งาน / เรื่อง

สพท./
สถานศึกษา

บุคคล /
หนวยงานที่
เกี่ยวของ
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งานตรวจสอบพิเศษ (Special
Audit)

งาน / เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1) สํารวจขอมูลเบื้องตนตามประเด็นขอ
รองเรียน/ขอสงสัยที่จะสอไปในทางทุจริต
2) กําหนดประเด็นและผูเกี่ยวของกับ
ประเด็นที่ตรวจสอบ
3) ดําเนินการตรวจสอบและรวบรวม
หลักฐาน เอกสาร รวมถึงถอยคําของ
ผูเกี่ยวของ
4) วิเคราะหและสรุปผลการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงเปรียบเทียบกับระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ
5) รายงานตอผูอํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ

การตรวจสอบพิเศษ (Special
Audit)

ทั้งนี้ Flow Chart ภารกิจงานของหนวยตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังแนบ

(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย

บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ ตาม
ประกาศ ศธ.

บุคคล /
หนวยงานที่
เกี่ยวของ
สพท./
สถานศึกษา
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ĀîŠü÷
êøüÝÿĂï
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3.ÜćîíčøÖćø
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ÿćøÿîđìý

2. ÜćîïøĉĀćø
ÖćøêøüÝÿĂï

1.ÜćîêøüÝÿĂï
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1.3 ÜćîĔĀšÙĞćðøċÖþć

1.1.2. ÜćîðøąđöĉîÙüćöđÿĊę÷Ü

1.1.1 ÜćîðøąđöĉîøąïïÖćø
Ùčöõć÷Ĕî

1.2.7. ÜćîêøüÝÿĂïóĉđýþ (Special Audit)

1.2.6. ÜćîêøüÝÿĂïÖćøïøĉĀćø (Management Audit)

1.2.5 ÜćîêøüÝÿĂïÿćøÿîđìý (Information Technology Audit)

1.2.4 ÜćîêøüÝÿĂïÖćøéĞćđîĉîÜćî (Performance Audit)

1.2.3 ÜćîêøüÝÿĂïÖćøðäĉïĆêĉÜćî (Operational Audit)

1.2.2 ÜćîêøüÝÿĂïÖćøðäĉïĆêĉêćöÖãøąđïĊ÷ï (Compliance Audit)

1.2.1 ÜćîêøüÝÿĂïìćÜÖćøđÜĉîïĆâßĊ (Financial Audit)

1.2 ÜćîêøüÝÿĂïéšćîÖćøĔĀšÙüćöđßČęĂöĆęî
Ē÷ÖêćöðøąđõìÖćøêøüÝÿĂï
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ñĆÜÖøąïüîÜćî
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สวนที่ 2
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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หนวยตรวจสอบภายใน
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ประเภทเอกสาร : คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
ชื่อเอกสาร
: งานตรวจสอบภายใน
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1. ชื่องาน งานตรวจสอบภายใน
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหบริการ ดานความมั่นใจตอประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินงานและความ
คุมคาของการใชจายเงินในรูปของรายงานที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจของผูบริหาร
2) เพื่อสนับสนุนผูปฏิบัติงานทุกระดับใหสามารถปฏิบัติหนาที่และดําเนินงานเปนไปตาม
กฎหมายระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการวิเคราะห ประเมิน ใหคําปรึกษาและให
ขอเสนอแนะ
3) เพื่อสนับสนุนใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และสถานศึกษา
มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพภายใตคาใชจายที่เหมาะสม

3. ขอบเขตของงาน
ขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน ประกอบดวย
1) ตรวจสอบ วิเคราะห ประเมินผล การปฏิบัติงานตางๆของหนวยงาน ดังนี้
1.1) ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การควบคุม
กํากับดูแล
1.2) ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดของการดําเนินงานหรือกิจกรรมตางๆ
ตลอดทั้งการใชทรัพยากร
1.3) ความถูกตอง เชื่อถือไดของขอมูลทางการเงิน การบัญชี และการดําเนินงานตางๆ
1.4) ความถูกตองในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ นโยบายตางๆของ
ทางราชการ
1.5) ความเพียงพอเหมาะสมในการควบคุม ดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพยสิน
2) ใหคําแนะนําในการปรับปรุงแกไขระบบปฏิบัติงาน การควบคุม การบริหารความเสีย่ ง
การควบคุม กํากับดูแลใหการดําเนินงานถูกตอง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ภารกิจงานตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบภายในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/
มัธยมศึกษา แยกไดเปน 2 ระดับ แตละระดับมีขอบเขตเรื่องที่ตรวจสอบดังตอไปนี้
1. งานตรวจสอบภายในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา มีขอบเขตงาน
ตรวจสอบแยกเรื่องได ดังนี้
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หนวยตรวจสอบภายใน

9

1) êøüÝÿĂïÖćøéĞćđîĉîÜćîêćöĒñîÖú÷čìíŤĀøČĂĒñîðäĉïĆêĉøćßÖćø 4 ðŘ
ĒñîðäĉïĆêĉøćßÖćøðøąÝĞćðŘĒúąîē÷ïć÷×ĂÜøĆå øüöìĆĚÜ×šĂêÖúÜÖćøĔĀšïøĉÖćøÿćíćøèą
2) ðøąđöĉîøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî ÖćøðäĉïĆêĉÜćîêćöõćøÖĉÝÜćî×ĂÜìčÖÖúčŠö
Ĕîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþćðøąëöýċÖþć/öĆí÷öýċÖþć
3) êøüÝÿĂïÖćøïøĉĀćøÖćøđÜĉîÖćøïĆâßĊ ĒúąêøüÝÿĂïÖćøðäĉïĆêĉÜćîêćöøąïï
ÖćøïøĉĀćøÖćøđÜĉîÖćøÙúĆÜõćÙøĆåéšü÷øąïïĂĉđúÙìøĂîĉÖÿŤ (GFMIS)
4) êøüÝÿĂïÖćøïøĉĀćøìøĆó÷Ťÿĉî ĒúąÙüćöÙčšöÙŠćĔîÖćøĔßšìøĆó÷Ťÿĉî
5) êøüÝÿĂïÖćøÝĆéàČĂĚ ÝĆéÝšćÜ
6) êøüÝÿĂïÖćøðäĉïĆêĉÜćîëĎÖêšĂÜêćöøąđïĊ÷ï ÖãĀöć÷ îē÷ïć÷ ìĊęÖĞćĀîé
7) êøüÝÿĂïÜćîìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜ ĀøČĂêćöìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷
2. ÜćîêøüÝÿĂïõć÷ĔîøąéĆïÿëćîýċÖþć öĊ×Ăïđ×êÜćîêøüÝÿĂïĒ÷ÖđøČęĂÜĕéš éĆÜîĊĚ
1) ÖćøêøüÝÿĂïÖćøéĞćđîĉîÜćîêćöĒñîóĆçîćÖćøýċÖþć ĒñîðäĉïĆêøĉ ćßÖćø
îē÷ïć÷ÿóå. øüöìĆĚÜ×šĂêÖúÜÖćøĔĀšïøĉÖćøÿćíćøèą
2) ÖćøêøüÝÿĂïÖćøđÜĉîÖćøïĆâßĊ
3) êøüÝÿĂïÖćøïøĉĀćøìøĆó÷Ťÿĉî ĒúąÙüćöÙčšöÙŠćĔîÖćøĔßšìøĆó÷Ťÿĉî
4) êøüÝÿĂïÖćøÝĆéàČĂĚ ÝĆéÝšćÜ øüöëċÜÖćøÝĆéàČĚĂÝšćÜéšü÷øąïïĂĉđúÙìøĂîĉÖÿŤ
5) êøüÝÿĂïÖćøðäĉïĆêĉÜćîëĎÖêšĂÜêćöøąđïĊ÷ï ÖãĀöć÷ îē÷ïć÷ ìĊęÖĞćĀîé
6) êøüÝÿĂïÜćîìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜ ĀøČĂêćöìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷
ÜćîêøüÝÿĂïõć÷ĔîÿćöćøëĒ÷ÖðøąđõìÖćøêøüÝÿĂïĕéšêćöüĆêëčðøąÿÜÙŤ×ĂÜÖćøêøüÝÿĂïĕéšéĆÜîĊĚ
1) ÜćîêøüÝÿĂïìćÜÖćøđÜĉîïĆâßĊ (Financial Audit)
2) ÜćîêøüÝÿĂïÖćøðäĉïĆêêĉ ćöøąđïĊ÷ïÖãĀöć÷ (Compliance Audit)
3) ÜćîêøüÝÿĂïÖćøðäĉïĆêĉÜćî (Operational Audit)
4) ÜćîêøüÝÿĂïñúÖćøéĞćđîĉîÜćî (Performance Audit)
5) ÜćîêøüÝÿĂïÿćøÿîđìý (Information Technology Audit)
6) ÜćîêøüÝÿĂïÖćøïøĉĀćø (Management Audit)
7) ÜćîêøüÝÿĂïóĉđýþ (Special Audit)
ìĆĚÜîĊĚĔîÖćøêøüÝÿĂïđøČĂę ÜĔéđøČĂę ÜĀîċęÜĂćÝĔßšÖćøêøüÝÿĂïĀúć÷ðøąđõì ×ċĚîĂ÷ĎŠÖĆïüĆêëčðøąÿÜÙŤ
ÖćøêøüÝÿĂïìĊęÖĞćĀîé ēé÷úĆÖþèąÜćîêøüÝÿĂïĒêŠúąðøąđõì öĊéĆÜîĊĚ
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1) ÖćøêøüÝÿĂïìćÜÖćøđÜĉîïĆâßĊ (Financial Audit) đðŨîÖćøêøüÝÿĂïÙüćöëĎÖêšĂÜđßČęĂëČĂĕéš
×ĂÜ×šĂöĎúĒúąêĆüđú×êŠćÜėìćÜÖćøđÜĉî ÖćøïĆâßĊĒúąøć÷ÜćîÖćøđÜĉî ēé÷ÙøĂïÙúčöëċÜÖćøéĎĒúðŜĂÜÖĆî
ìøĆó÷Ťÿĉî ĒúąðøąđöĉîÙüćöđóĊ÷ÜóĂ×ĂÜøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî×ĂÜøąïïÜćîêŠćÜėüŠćöĊđóĊ÷ÜóĂìĊęÝą
öĆęîĔÝĕéšüŠć×šĂöĎúìĊęïĆîìċÖĔîïĆâßĊ øć÷Üćî ìąđïĊ÷î ĒúąđĂÖÿćøêŠćÜėëĎÖêšĂÜ ĒúąÿćöćøëÿĂïìćîĕéš
ĀøČĂđóĊ÷ÜóĂìĊÝę ąðŜĂÜÖĆîÖćøøĆęüĕĀú ÿĎâĀć÷ ×ĂÜìøĆó÷Ťÿîĉ êŠćÜėĕéš
2) ÖćøêøüÝÿĂïÖćøðäĉïĆêĉêćöøąđïĊ÷ïÖãĀöć÷ (Compliance Audit) đðŨîÖćøêøüÝÿĂï
ÖćøðäĉïĆêĉÜćîêŠćÜė×ĂÜÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþćðøąëöýċÖþć/öĆí÷öýċÖþć ĒúąÿëćîýċÖþćüŠć
đðŨîĕðêćöîē÷ïć÷ ÖãĀöć÷ øąđïĊ÷ï ×šĂïĆÜÙĆï ÙĞćÿĆęÜ öêĉÙèąøĆåöîêøĊ
3) ÖćøêøüÝÿĂïÖćøðäĉïĆêĉÜćî (Operational Audit) đðŨîÖćøêøüÝÿĂïđóČęĂðøąđöĉîøąïï
ÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîĒúąðøąđöĉîÙčèõćó×ĂÜÖćøéĞćđîĉîÜćî×ĂÜĀîŠü÷ÜćîêŠćÜėĔîÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊÖę ćøýċÖþć
ðøąëöýċÖþć/öĆí÷öýċÖþć ĒúąÿëćîýċÖþć đóČęĂĔĀšÙüćööĆęîĔÝüŠćĒêŠúąĀîŠü÷ÜćîöĊÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîìĊęéĊ
ĒúąöĊÖćøðäĉïĆêĉÜćîđðŨîĕðĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćó
4) ÖćøêøüÝÿĂïñúÖćøéĞćđîĉîÜćî (Performance Audit) đðŨîÖćøêøüÝÿĂïñúÖćøéĞćđîĉîÜćî
êćöĒñîÜćî ÜćîĒúąēÙøÜÖćø×ĂÜÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþćðøąëöýċÖþć/öĆí÷öýċÖþć ĒúąÿëćîýċÖþć ĔĀš
đðŨîĕðêćöüĆêëčðøąÿÜÙŤĒúąđðŜćĀöć÷ĀøČĂĀúĆÖÖćøìĊęÖĞćĀîé ÖćøêøüÝÿĂïđîšîëċÜðøąÿĉìíĉõćó ðøąÿĉìíĉñú
ĒúąÙüćöÙčšöÙŠć ēé÷êšĂÜöĊñúñúĉêĒúąñúúĆóíŤđðŨîĕðêćöüĆêëčðøąÿÜÙŤĒúąđðŜćĀöć÷ àċÜę üĆéÝćÖêĆüßĊĚüéĆ ìĊę
đĀöćąÿö ìĆĚÜîĊĚêĂš ÜÙĞćîċÜëċÜÙüćöđóĊ÷ÜóĂ ÙüćööĊðøąÿĉìíĉõćó×ĂÜÖĉÝÖøøöÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷ÜĒúą
ÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîðøąÖĂïéšü÷
5) ÖćøêøüÝÿĂïÿćøÿîđìý (Information Technology Audit) đðŨîÖćøóĉÿĎÝîŤÙüćöëĎÖêšĂÜ
đßČęĂëČĂĕéš×ĂÜøąïïÜćîĒúą×šĂöĎúìĊęĕéšÝćÖÖćøðøąöüúñúéšü÷ÙĂöóĉüđêĂøŤ øüöìĆĚÜÖćøđ×šćëċÜ×šĂöĎú
ĔîÖćøðøĆïðøčÜĒÖšĕ×ĒúąÖćøøĆÖþćÙüćöðúĂéõĆ÷×ĂÜ×šĂöĎú ÖćøêøüÝÿĂïðøąđõìîĊĚđðŨîÿŠüîĀîċęÜ×ĂÜ
ÜćîêøüÝÿĂïõć÷ĔîđÖČĂïìčÖÜćîìĊęîĞćøąïïÙĂöóĉüđêĂøŤöćĔßšĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćî ĕöŠüŠćđðŨîÖćøêøüÝÿĂï
ìćÜÖćøđÜĉî ÖćøêøüÝÿĂïÖćøéĞćđîĉîÜćî ĀøČĂÖćøêøüÝÿĂïÖćøïøĉĀćø
6) ÖćøêøüÝÿĂïÖćøïøĉĀćø (Management Audit) đðŨîÖćøêøüÝÿĂïÖćøïøĉĀćøÜćî
éšćîêŠćÜė×ĂÜÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþćðøąëöýċÖþć/öĆí÷öýċÖþć ĒúąÿëćîýċÖþć üŠćöĊøąïïÖćø
ïøĉĀćøÝĆéÖćøđÖĊę÷üÖĆïÖćøüćÜĒñî ÖćøÙüïÙčö ÖćøðøąđöĉîñúđÖĊę÷üÖĆïÖćøÜïðøąöćè ÖćøđÜĉîÖćø
ïĆâßĊ ÖćøóĆÿéč øüöìĆĚÜÖćøïøĉĀćøéšćîêŠćÜėüŠćđðŨîĕðĂ÷ŠćÜđĀöćąÿö ĒúąÿĂéÙúšĂÜÖĆïõćøÖĉÝ×ĂÜ
ÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþćðøąëöýċÖþć/öĆí÷öýċÖþć ĒúąÿëćîýċÖþć đðŨîĕðêćöĀúĆÖÖćøïøĉĀćøÜćîĒúą
ĀúĆÖÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúìĊęéĊ (Good Governance) ĔîđøČĂę ÜÙüćöîŠćđßČĂę ëČĂ ÙüćöøĆïñĉéßĂï ÙüćöđðŨîíøøö Ēúą
ÙüćöēðøŠÜĔÿ
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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7) ÖćøêøüÝÿĂïóĉđýþ (Special Audit) Āöć÷ëċÜÖćøêøüÝÿĂïĔîÖøèĊìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷
ÝćÖñĎšĂĞćîü÷ÖćøÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþćðøąëöýċÖþć/öĆí÷öýċÖþć ĀøČĂÖøèĊìöĊę ĊÖćøìčÝøĉêĀøČĂÖćø
ÖøąìĞćìĊÿę ĂŠ ĕðĔîìćÜìčÝøĉêñĉéÖãĀöć÷ ĀøČĂÖøèĊìĊęöĊđĀêčĂĆîÙüøÿÜÿĆ÷üŠć ÝąöĊÖćøÖøąìĞćìĊęÿĂŠ ĕðĔîìćÜ
ìčÝøĉêĀøČĂðøąóùêĉößĉ ĂïđÖĉé×ċĚî àċęÜñĎšêøüÝÿĂïõć÷ĔîÝąéĞćđîĉîÖćøêøüÝÿĂïđóČĂę ÙšîĀćÿćđĀêč
×šĂđìĘÝÝøĉÜ ñúđÿĊ÷Āć÷ ĀøČĂñĎøš ĆïñĉéßĂï óøšĂöìĆĚÜđÿîĂĒîąöćêøÖćøðŜĂÜÖĆî

4. ÙĞćÝĞćÖĆéÙüćö
ÖćøêøüÝÿĂïõć÷Ĕî Āöć÷ëċÜ ÖĉÝÖøøöÖćøĔĀšÙüćöđßČęĂöĆęîĒúąÖćøĔĀšÙĞćðøċÖþćĂ÷ŠćÜđìĊę÷Ü
íøøöĒúąđðŨîĂĉÿøą àċęÜÝĆéĔĀšöĊ×ċĚîđóČęĂđóĉęöÙčèÙŠćĒúąðøĆïðøčÜÖćøðäĉïĆêĉÜćî×ĂÜìčÖÖúčŠöĔîÿĞćîĆÖÜćîđ×ê
óČĚîìĊęÖćøýċÖþćðøąëöýċÖþć/öĆí÷öýċÖþć ĒúąÿëćîýċÖþćĔĀšéĊ×ċĚî ÖćøêøüÝÿĂïõć÷ĔîÝąßŠü÷ĔĀš
ÿĞ ć îĆ Ö Üćîđ×êóČĚ î ìĊę Ö ćøýċ Ö þćðøąëöýċ Ö þć/öĆ í ÷öýċ Ö þć Ēúąÿëćîýċ Ö þćïøøúč ëċ Ü đðŜ ć Āöć÷Ēúą
üĆêëčðøąÿÜÙŤìĊęÖĞćĀîéĕüšéšü÷ÖćøðøąđöĉîĒúąðøĆïðøčÜðøąÿĉìíĉñú×ĂÜÖøąïüîÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷Ü Öćø
ÙüïÙčöĒúąÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúĂ÷ŠćÜđðŨîøąïï
ÖćøïøĉÖćøĔĀšĀúĆÖðøąÖĆî Āöć÷ëċÜ ÖćøêøüÝÿĂïĀúĆÖåćîêŠćÜė Ă÷ŠćÜđìĊę÷Üíøøö đóČęĂîĞćñú
öćðøąđöĉîñúĂ÷ŠćÜđðŨîĂĉÿøąĔîÖøąïüîÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷Ü ÖćøÙüïÙčö ĒúąÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúĂÜÙŤÖø
đßŠî ÖćøêøüÝÿĂïÜïÖćøđÜĉî ñúÖćøéĞćđîĉîÜćî ÖćøðäĉïêĆ êĉ ćöÖã øąđïĊ÷ï ×šĂïĆÜÙĆï ÙüćööĆîę ÙÜðúĂéõĆ÷×ĂÜ
øąïïêŠćÜė ĒúąÖćøêøüÝÿĂïÙüćöëĎÖêšĂÜĒúąđßČĂę ëČĂĕéš×ĂÜ×šĂöĎúìćÜÖćøđÜĉîÖćøïĆâßĊ
ÖćøïøĉÖćøĔĀšÙĞćðøċÖþć Āöć÷ëċÜ ÖćøĔĀšïøĉÖćø ĔĀšÙĞćĒîąîĞć ĔĀšÙĞćðøċÖþćĒúąïøĉÖćøĂČęîė ìĊę
đÖĊę÷ü×šĂÜ ēé÷úĆÖþèąÜćîĒúą×Ăïđ×ê×ĂÜÜćî×ċĚîĂ÷ĎŠÖĆïñĎšøĆïïøĉÖćø đóČęĂđóĉęöÙčèÙŠćĔĀšĒÖŠÿŠüîøćßÖćø
ĒúąðøĆïðøčÜÖćøéĞćđîĉîÜćî×ĂÜÿŠüîøćßÖćøĔĀšé×Ċ ċĚî

5. ×ĆĚîêĂîÖćøðäĉïĆêĉÜćî
×ĆĚîêĂîÖćøðäĉïĆêĉÜćîêøüÝÿĂïĀúĆÖìĊęÿĞćÙĆâ ðøąÖĂïéšü÷
1) ×ĆĚîêĂîÖćøüćÜĒñîÖćøêøüÝÿĂï
2) ×ĆĚîêĂîÖćøðäĉïĆêĉÜćîêøüÝÿĂï
3) ×ĆĚîêĂîÖćøÝĆéìĞćøć÷ÜćîĒúąêĉéêćöñú
îĂÖÝćÖîĊĚĔîĒêŠúą×ĆĚîêĂîÝąöĊÖøąïüîÖćøðäĉïĆêĉÜćî÷ŠĂ÷úÜĕð óĂÿøčðđðŨî×ĆĚîêĂîÖćø
ðäĉïĆêĉÜćîêøüÝÿĂïõć÷Ĕî éĆÜîĊĚ
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1) วางแผนการตรวจสอบ มีขั้นตอนยอย คือ
1.1) สํารวจขอมูลเบื้องตน เพื่อใหผูตรวจสอบภายในเรียนรู และทําความเขาใจ
เกี่ยวกับงานของหนวยงานที่ตองทําการตรวจสอบในรายละเอียด เชน ลักษณะของงบประมาณและ
จํานวนเงินที่ไดรับ หลักการ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน ขั้นตอนการทํางานหรือสายงานการบังคับบัญชา
ขอมูลจากรายงานหรือสถิติ ประเภทของรายงานที่หนวยงานตองจัดทํา/จัดสง และระบบการควบคุมภายใน
ที่มีอยู รวมทั้งทําความคุนเคยกับหนวยงานและระบบงานที่จะเลือกมาตรวจสอบ ซึ่งจะชวยใหผูตรวจสอบ
สามารถประเมินความเสี่ยงในชั้นตนกอนจะดําเนินการตรวจสอบไดอยางเหมาะสมเปนระบบ
1.2) ประเมินระบบการควบคุมภายใน ผูตรวจสอบภายในตองประเมินผลระบบ
การควบคุมภายในของทุกกลุมในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ที่ไดจัดทําและ
ประเมินตนเองตามระเบียบคตง.วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กําหนด โดย
ผูตรวจสอบภายในตองพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
1.3) ประเมินความเสี่ยง ผูตรวจสอบภายในสามารถเลือกประเมินความเสี่ยงในระดับ
หนวยงานในทุกกลุมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา หรือระดับงาน โครงการ
กิจกรรม ก็ไดตามความเหมาะสมกับศักยภาพของตน ซึ่งจะตองมีการระบุปจจัยเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยง
และจัดลําดับความเสี่ยง
1.4) จัดทําแผนการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบ มี 2 ลักษณะคือ
1.4.1) แผนการตรวจสอบระยะยาว (Audit Universe) ระยะเวลา 3-5 ป โดยมี
แผนการตรวจสอบครอบคลุมหนวยรับตรวจที่อยูในความรับผิดชอบทั้งหมด ทั้งระดับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และสถานศึกษา
1.4.2) แผนการตรวจสอบประจําป (Audit Plan) ตองจัดทําใหสอดคลองกับ
แผนการตรวจสอบระยะยาวที่กําหนดไว และมีงานตามนโยบายที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา หรือ สพฐ.ใหความสําคัญ
ทั้งนี้ควรจัดทําแผนการตรวจสอบเสนอใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษาอนุมัติแผนการตรวจสอบ ภายใน 30 กันยายน และเมื่อไดรับการอนุมัติแผนแลว
สําเนาแผนการตรวจสอบแจงให สพฐ. ทราบ สําหรับองคประกอบของแผนการตรวจสอบ ประกอบดวย
วัตถุประสงคการตรวจสอบ ขอบเขตการปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบ และงบประมาณ
1.5) จัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) เมื่อไดรับการอนุมัติแผนการ
ตรวจสอบประจําปแลว ผูตรวจสอบภายในจัดทําแผนการปฏิบัติงาน(Engagement Plan) ในแตละเรื่อง
ของกิจกรรมงานตรวจสอบใหสอดคลองกับแผนการตรวจสอบประจําป แตมีความยืดหยุนใหสามารถแกไข
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
13
หนวยตรวจสอบภายใน

ปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณ โดยมีรายละเอียดของเรื่อง และหนวยรับตรวจ วัตถุประสงคในการ
ปฏิบัติงาน ขอบเขตการปฏิบัติงาน แนวทางการปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบและ ระยะเวลาที่จะตรวจสอบ
พรอมเครื่องมือกระดาษทําการใหพรอมกอนทําการตรวจสอบ
2) การปฏิบัติงานตรวจสอบ ปฏิบัติงานตรวจสอบตามระยะเวลาที่แผนกําหนด โดยมี
ขั้นตอนยอย คือ
2.1) กอนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในเตรียมความพรอมเกี่ยวกับ
การซักซอมทีมงาน แจงหนวยรับตรวจทราบกําหนดเวลาเขาตรวจ วัตถุประสงคและขอบเขต หรือ
ประสานขอขอมูลที่จําเปนตองใชในการตรวจสอบ
2.2) ระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในประชุมเปดตรวจ
ทําการตรวจสอบโดยเลือกวิธีการตรวจสอบและเทคนิคการตรวจสอบใหเหมาะสม โดยรวบรวบขอมูลไว
ในกระดาษทําการ และปดตรวจโดยการแจงสรุปผลการตรวจสอบเบื้องตนที่เปนสาระสําคัญใหผูบริหารของ
หนวยรับตรวจทราบ เพื่อดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไข หรือทําความเขาใจกับผูปฏิบัติงาน
2.3) เมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ เปนการรวบรวมหลักฐานกระดาษทําการและสรุปผล
การตรวจสอบ
3) การจัดทํารายงานและติดตามผล
3.1) รายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทราบและพิจารณาสั่งการ ทั้งนี้ การเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานเปน
เทคนิคอยางหนึ่งที่ผูตรวจสอบภายใน จะต องเอาใจใสเป นพิเ ศษ เพราะรายงานเป นการแสดงให
เห็นถึง คุ ณภาพของการปฏิ บัติงานของผูตรวจสอบภายในทั้งหมด ลักษณะของรายงานที่ดีตองเปน
รายงานที่มีประโยชนตอผูอานรายงาน เปนเรื่องที่มีสาระสําคัญ ขอตรวจพบเปนเรื่องที่ตรงกับขอเท็จจริง
ขอเสนอแนะหรือขอแนะนําเปนประโยชนและสามารถปฏิบัติได ทั้งนี้ใหจัดทํารายงานสรุปผลการตรวจสอบ
ประจําปแจงให สพฐ.ทราบ ภายใน 30 กันยายน ของทุกป หรือภายในระยะเวลาที่ สพฐ.กําหนด
3.2) การติดตามผล เปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนงานตรวจสอบภายใน ที่ผูตรวจสอบภายใน
ตองติดตามผลวา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ไดสั่งการไว
อยางไร และหนวยรับตรวจดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายในที่ผูบริหารสั่งการหรือไม
การติดตามผลเพื่อใหแนใจวาขอบกพรองที่พบไดรับการแกไขอยางเหมาะสม หรือมีปญหาอุปสรรค
อยางไรที่ไมอาจแกไขได และรายงานผลการติดตามใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทราบผลหรือพิจารณาสั่งการเพิ่มเติม
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6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
กระบวนการ งานตรวจสอบภายใน
การวางแผนการตรวจสอบ

สํารวจขอมูลเบื้องตน
ประเมินระบบการควบคุมภายใน
ประเมินความเสี่ยง
จัดทําแผนการตรวจสอบระยะยาว/ประจําป
(Audit Universe หรือ Audit Plan)
เสนอผอ.สพป./สพม.
จัดทําแผนการปฏิบตั ิงาน (Engagement Plan)

กระดาษ
ทําการ

เสนอ ผอ.ตสน.

การปฏิบัติงานตรวจสอบ

กอนเริ่มปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
ระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบ

การปฏิบัตเิ มื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ
(รวบรวมหลักฐาน กระดาษทําการ และสรุปผลการตรวจสอบ)

การจัดทํารายงานและติดตามผล

รายงานผลการปฏิบัติงาน
เสนอ ผอ.สพป./สพม.

7. แบบฟอรมที่ใช
กระดาษทําการตางๆ

ติดตามผลการแกไข
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8. เอกสาร / หลักฐานอางอิง
1) มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการ :
กรมบัญชีกลาง
2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ.2551 :
กระทรวงการคลัง
3) หนังสือแนวทางการตรวจสอบภายใน : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสมาคมผู
ตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย
4) หนังสือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน : กรมบัญชีกลาง
5) หนังสือแนวปฏิบัติประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ : กรมบัญชีกลาง
6) หนังสือแนวปฏิบัติการวางแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน : กรมบัญชีกลาง
7) หนังสือคูมือการตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/
มัธยมศึกษา : หนวยตรวจสอบภายในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปงบประมาณ 2551
8) หนังสือคูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสําหรับผูตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา : หนวยตรวจสอบภายในสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ 2549

16

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หนวยตรวจสอบภายใน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
17
หนวยตรวจสอบภายใน

สพท.

หนวยตรวจสอบภายใน

วัตถุประสงค : 1) เพื่อใหบริการ ดานความมั่นใจตอประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินงานและความคุมคาของการใชจายเงินในรูปของรายงานที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจของผูบริหาร
2) เพื่อสนับสนุนผูปฏิบัติงานทุกระดับใหสามารถปฏิบัติหนาที่และดําเนินงานเปนไปตามกฎหมายระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการวิเคราะห ประเมิน ใหคําปรึกษาและใหขอเสนอแนะ
3) เพื่อสนับสนุนใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และสถานศึกษา มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพภายใตคาใชจายที่เหมาะสม
เวลา
มาตรฐาน
ลําดับ
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ คุณภาพงาน
1
วางแผนการตรวจสอบ มี 5 ขั้นตอนยอย คือ
ภายใน 30 มาตรฐานการ
ผอ. ตสน.
สํารวจขอมูล
1.1 สํารวจขอมูลเบื้องตน เพื่อใหผูตรวจสอบภายในเรียนรู และทําความเขาใจเกี่ยวกับงานของหนวยงาน
กันยายน
ตรวจสอบ
ที่ตองทําการตรวจสอบในรายละเอียด
ภายในและ
ประเมินระบบการควบคุมภายใน
1.2 ประเมินระบบการควบคุมภายใน ผูตรวจสอบภายในตองประเมินผลระบบการควบคุม ภายในของ
จริยธรรมของ
ทุกกลุมในสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา โดยผูตรวจสอบภายในตองพิจารณาถึง
ผูตรวจสอบ
ประเมินความเสี่ยง
ความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ภายใน
1.3
ประเมิ
น
ความเสี
ย
่
ง
ผู
ต

รวจสอบภายในสามารถเลื
อ
กประเมิ
น
ความเสี
ย
่
งในระดั
บ
จัดทําแผนการตรวจสอบระยะยาว/
หนวยงานในทุกกลุมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา หรือระดับงาน โครงการ
ประจําป
กิจกรรม ก็ไดตามความเหมาะสมกับศักยภาพของตน ซึ่งจะตองมีการระบุปจจัยเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยง และ
จัดลําดับความเสี่ยง
เสนอ ผอ.สพป./สพม.
1.4 จัดทําแผนการตรวจสอบระยะยาว(Audit universe) หรือ แผนการตรวจสอบประจําป (Audit Plan)
แลวแตกรณี โดยเสนอใหผอ.สพป./สพม. อนุมัติแผนภายใน30 กันยายน และเมื่อไดรับการอนุมัติแผนการ
จัดทําแผนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบแลว สําเนาแผนการตรวจสอบแจงให สพฐ.ทราบ
1.5 จัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ใหสอดคลองกับแผนการตรวจสอบประจําป แตมี
เสนอ ผอ.ตสน.
ความยืดหยุนใหสามารถแกไขปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณได และมีรายละเอียดของเรื่อง หนวยรับตรวจ
วัตถุประสงค ขอบเขต แนวทางการปฏิบตั ิงาน ผูรับผิดชอบและ ระยะเวลาที่จะใช เสนอผอ.ตสน.อนุมัติ
พรอมเครื่องมือกระดาษทําการใหพรอมกอนทําการตรวจสอบ

ชื่องาน 1. งานตรวจสอบภายใน

9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน
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ติดตามผลการแกไข

เสนอ ผอ.สพป.สพม.

รายงานผล

ปฏิบัติงานตรวจสอบ

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

3

2

ลําดับ

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

การปฏิบัติงานตรวจสอบ มี 3 ขั้นตอนยอย คือ
2.1 การเตรียมการกอนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ ของทีมงาน และการประสานงานกับหนวยรับตรวจ เพื่อ
ขอขอมูลลวงหนาที่จําเปน
2.2 ระหวางการปฏิบัติงาน ตรวจสอบหลักฐานและรวบรวมขอมูลไวในกระดาษทําการ โดยตองคํานึงถึง
ความเพียงพอทีจ่ ะสรุปผล
2.3 เมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ เปนการรวบรวมหลักฐานกระดาษทําการและสรุปผลการตรวจสอบ
การจัดทํารายงานและติดตามผล
3.1 จัดทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอใหผอ.สพป./สพม.ทราบและพิจารณาสั่งการ และจัดทําสรุป
รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปให สพฐ.ทราบอยางนอยปละครั้ง
3.2 ติดตามผลการแกไขตามขอเสนอแนะที่ผอ.สพป./สพม.ไดสั่งการไว เพื่อใหแนใจวาขอบกพรองที่พบ
ไดรับการแกไขอยางเหมาะสม หรือมีปญ หาอุปสรรคอยางไรที่ไมอาจแกไขได และรายงานผลการติดตาม
ใหผอ.สพป./สพม.ทราบผลหรือพิจารณาสั่งการเพิ่มเติม

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน
คุณภาพงาน
ผูตรวจสอบ
ภายใน

ผูรับผิดชอบ

จุดเชื่อมตอระหวางหนา (ถาไมจบภายใน ๑หนา)

เวลา
ดําเนินการ
ภายใน
ระยะเวลาที่
แผนการ
ตรวจสอบ
ประจําป
กําหนด

1.1 ÜćîðøąđöĉîøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîĒúąðøąđöĉîÙüćöđÿĊę÷Ü

1.1.1 ÜćîðøąđöĉîøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî
1.1.2 ÜćîðøąđöĉîÙüćöđÿĊę÷Ü
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ประเภทเอกสาร : คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
ชื่อเอกสาร : 1.1.1 งานประเมินระบบการควบคุมภายใน
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1. ชื่องาน

1.1.1 งานประเมินระบบการควบคุมภายใน

2. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหทราบระบบการควบคุมภายในของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/
มัธยมศึกษา ที่มีอยู มีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม
2) เพื่อใหทราบวาการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว ไดผลสําเร็จตาม
เปาหมายหรือวัตถุประสงคที่วางไว อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุมคาเพียงใด
3) เพื่อใหมีฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ

3. ขอบเขตของงาน
1) สอบทานประเมินระบบการควบคุมภายในของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/
มัธยมศึกษา ที่มีอยู วามีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในปจจุบันหรือไม
2) สอบทานรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุม ของทุกกลุมงาน ในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/ มัธยมศึกษา ที่ไดจัดทําไว วาไดผลสําเร็จตามเปาหมาย เพียงใด
3) ใหความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม และจัดทํารายงานผลการสอบทานการควบคุม
ของผูตรวจสอบภายใน

4. คําจํากัดความ
การประเมินระบบการควบคุมภายใน เปนการพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์ของระบบการควบคุมที่มี
อยูในทุกกลุมงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา โดยการเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานกับระบบการควบคุมที่กําหนดไว วามีความสอดคลองหรือไมเพียงใด และสอบทานระบบการ
ควบคุมภายในของหนวยงานวามีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในปจจุบันหรือไม รวมทั้งวิเคราะห
และหาสาเหตุที่เกิดขึ้นเพื่อสรุปผล พรอมทั้งใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของ
หนวยงานใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
กําหนดให้ ผ้ ตู รวจสอบภายใน สอบทานความเพียงพอของการควบคุมภายในทีส่วนราชการจัดทํา
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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Ã¥´Îµ¦µ¥µ¨µ¦°µµ¦¦³Á¤·µ¦ª»¤ °¼o¦ª°£µ¥Ä (Â .) Á¡ºÉ°
Á}¦µ¥µ¦³°´¦µ¥µnµÇ ¸É¨»n¤°Îµª¥µ¦´Îµ ÅoÂn °.2 ¨µ¦¦³Á¤·°r¦³°
°.3 Â¦´¦»µ¦ª»¤£µ¥Ä n°´Îµ °. 1®´º°¦´¦°µ¦¦³Á¤· nÄ®o .
´´Êµ¦ÎµÁ·µ¦Äµ¦°µ¦³µ¦ª»¤£µ¥Ä ° ÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþć
ðøąëöýċÖþć/ öĆí÷öýċÖþć đóČęĂóĉÝćøèćÙüćöđóĊ÷ÜóĂ×ĂÜÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî ĀćÖøĂøć÷ÜćîÝćÖÖúčŠö
ĂĞćîü÷ÖćøÖŠĂî ÝąöĊ×Ăš ÝĞćÖĆé×ĂÜđüúćéĞćđîĉîÖćøĔîÖćøÿĂïìćîñúÖćøðäĉïĆêĉÜćîÖĆïøąïïÖćøÙüïÙčö
õć÷ĔîìĊęÖĞćĀîéîšĂ÷đÖĉîĕð ÝċÜêšĂÜöĊÖćøđêøĊ÷öÖćøĒúąìĞćÜćîÙĎŠ×îćî đóČęĂĔĀšÿćöćøëÿøčðñúĒúąÝĆéìĞć
øć÷Üćî¨µ¦°µµ¦¦³Á¤·µ¦ª»¤ °¼o¦ª°£µ¥Ä (Â .) ĕéšìĆîđüúć ÿøčð
×ĆĚîêĂîÖćøðäĉïĆêĉĕéšéĆÜîĊĚ
1) ýċÖþć×šĂöĎú ×ĂÜÖĉÝÖøøöÖćøÙüïÙčöìĊęÖćĞ ĀîéĕüšĔîðŘðŦÝÝčïĆî ĒúąÖćøðøĆïðøčÜÖćøÙüïÙčöĔĀöŠ
üŠćöĊĂąĕøïšćÜ
2) ÝĆéđêøĊ÷öđÙøČęĂÜöČĂÖćøÿĂïìćî
3) ðøąđöĉîñúøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî ìĆĚÜĔîÿŠüîìĊęĕéšöÖĊ ćøÝĆéüćÜøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕîĕüš
Ēúšü ĒúąìĊęĕöŠĕéšöĊÖćøÝĆéüćÜøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕîĕüš đóČęĂĔĀšìøćïüŠćÖĉÝÖøøöÖćøÙüïÙčöìĊęÝĆéüćÜĕüšĒúšü
ÙøĂïÙúčöõćøÖĉÝĀúĆÖ×ĂÜĒêŠúąÖúčŠöÜćîĔî ÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČîĚ ìĊęÖćøýċÖþćðøąëöýċÖþć/ öĆí÷öýċÖþć
4) ÿĂïìćîñúÖćøðäĉïĆêĉÜćîüŠćÖĉÝÖøøöÖćøÙüïÙčöìĊęÖĞćĀîéĕüš ÿćöćøëúéÙüćöđÿĊę÷Üĕéš
đóĊ÷ÜĔé àċęÜøüöëċÜñúÖćøêøüÝÿĂïĂČęîìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜ ìĊęĕéšìĞćÖćøêøüÝÿĂïĒúšüêćöĒñîÖćøêøüÝÿĂïðøąÝĞćðŘ
ÖĞćĀîé
5) ðøąđöĉîÙüćöđóĊ÷ÜóĂ×ĂÜøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîìĊęÖĞćĀîéĕüš ēé÷ÖćøđðøĊ÷ïđìĊ÷ïñúÖćø
ðäĉïĆêĉÜćîìĊęÿčŠöêøüÝ ÖĆïøąïïÖćøÙüïÙčöìĊęÖĞćĀîéĕüš üŠćÿćöćøëúéÙüćöđÿĊę÷ÜÿĞćÙĆâĕéšĀøČĂĕöŠ đóĊ÷ÜĔé
ĀøČĂöĊÙüćöđÿĊę÷ÜĔéìĊęêšĂÜÖĉÝÖøøöÖćøÙüïÙčöđóĉęöđêĉö
6) ÝĆéìĞćøć÷ÜćîñúÖćøÿĂïìćîÖćøðøąđöĉîÖćøÙüïÙčö×ĂÜñĎšêøüÝÿĂïõć÷Ĕî (ðÿ.) ÿŠÜĔĀš
ÖúčŠöìĊęøĆïñĉéßĂïÖćøÝĆéüćÜøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî×ĂÜ ÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþćðøąëöýċÖþć/
öĆí÷öýċÖþć
7) ÖúčŠöìĊęøĆïñĉéßĂïĄ đÿîĂøć÷ÜćîìĆĚÜĀöé ĔĀšñĎšĂĞćîü÷ÖćøÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþć
ðøąëöýċÖþć/ öĆí÷öýċÖþć óĉÝćøèćÖŠĂîúÜîćöĀîĆÜÿČĂøĆïøĂÜµ¦¦³Á¤· êćöĒïï°. 1 Á¡ºÉ°n.n°Å
8) øüïøüö×šĂöĎúñúÖćøðøąđöĉîøąïïÙüïÙčöõć÷Ĕî đðŨîÿćøÿîđìýđóČęĂĔßšĔîÖćøðøąđöĉîĒúą
ÝĆéúĞćéĆïÙüćöđÿĊę÷Ü ĒúąüćÜĒñîÖćøêøüÝÿĂïêŠĂĕð
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6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
กระบวนการ งานประเมินระบบการควบคุมภายใน
ศึกษาขอมูล ของกิจกรรมการควบคุมที่กําหนด
จัดเตรียมเครื่องมือการสอบทาน
ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ทั้งในสวนที่มีการจัดวาง และไมจัดวาง
สอบทานการปฏิบัติงาน
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
จัดทํารายงาน ตามแบบ ปส.
ธุรการและสารสนเทศ
กลุมอํานวยการ

7. แบบฟอรมที่ใช
1) แบบสอบถาม /กระดาษทําการ
2) รายงานแบบ ปส.

8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
1) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
2) คูมือแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
23
หนวยตรวจสอบภายใน
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สพท.

หนวยตรวจสอบภายใน

วัตถุประสงค : 1) เพื่อใหทราบระบบการควบคุมภายในของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ที่มีอยู มีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม
2) เพื่อใหทราบวาการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในทีก่ ําหนดไว ไดผลสําเร็จตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่วางไว อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุมคาเพียงใด
3) เพื่อใหมีฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ
เวลา
มาตรฐาน
ลําดับ
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
ดําเนินการ คุณภาพงาน
1
ศึกษาขอมูล ของกิจกรรมการควบคุมที่กําหนดไวในปปจจุบัน และการปรับปรุงการควบคุม
ระยะเวลา มาตรฐานการ
ศึกษาขอมูลของกิจกรรมการควบคุม
ใหม วามีอะไรบาง
ตาม
ตรวจสอบ
แผนการ
ภายใน
ตรวจสอบ มาตรฐานการ
2
จัดเตรียมเครื่องมือการสอบทาน
จัดเตรียมเครื่องมือการสอบทาน
ปฏิบัติงาน
3
ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ทั้งในสวนที่ไดมกี ารจัดวางระบบการควบคุมภายใน ประจําป
กํ
า
หนด
รหั
ส 2120
ไวแลว และที่ไมไดมกี ารจัดวางระบบการควบคุมภายในไว เพือ่ ใหทราบวากิจกรรมการ
ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
การควบคุม
ควบคุมทีจ่ ัดวางไวแลว ครอบคลุมภารกิจหลักของแตละกลุม งานใน สํานักงานเขตพืน้ ที่
ทั้งในสวนที่มีการจัดวาง และไมจัดวาง
และ
การศึกษาประถมศึกษา/ มัธยมศึกษา
ระเบียบคตง.
4
สอบทานผลการปฏิบัติงานวากิจกรรมการควบคุมทีก่ าํ หนดไว สามารถลดความเสี่ยงได
วาดวยการ
เพียงใด ซึ่งรวมถึงผลการตรวจสอบอืน่ ที่เกี่ยวของ ที่ไดทําการตรวจสอบแลวตาม
สอบทานการปฏิบัติงาน
กําหนด
แผนการตรวจสอบประจําปกาํ หนด
มาตรฐานการ
5
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในทีก่ ําหนดไว โดยการเปรียบเทียบผล
ควบคุมภายใน
การปฏิบัติงานที่สุมตรวจ กับระบบการควบคุมทีก่ าํ หนดไว วาสามารถลดความเสีย่ ง
พ.ศ. 2544
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
สําคัญไดหรือไม เพียงใด หรือมีความเสีย่ งใดที่ตองกิจกรรมการควบคุมเพิม่ เติม

ชื่องาน 1.1.1 งานประเมินระบบการควบคุมภายใน

9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

หนวย
ตรวจสอบ
ภายใน

ผูรับผิดชอบ

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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กลุมอํานวยการ

จัดทํารายงาน ตามแบบ ปส.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

7

6

ลําดับ

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

รวบรวมขอมูลผลการประเมินระบบควบคุมภายใน เปนสารสนเทศเพือ่ ใชในการประเมิน
และจัดลําดับความเสีย่ ง และวางแผนการตรวจสอบตอไป

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

ธุรการ
และ
สารสน
เทศ

จัดทํารายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมของผูตรวจสอบภายใน(ปส.) สงให
กลุมที่รับผิดชอบการจัดวางระบบการควบคุมภายในของ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษา/ มัธยมศึกษา กลุมที่รับผิดชอบฯ เสนอรายงานทั้งหมด ใหผอู ํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา/ มัธยมศึกษา พิจารณากอนลงนามหนังสือ
รับรองการประเมิน ตามแบบปอ. 1 เพื่อสงสตง.ตอไป

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน
คุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ

จุดเชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน ๑หนา)

เวลา
ดําเนินการ

ประเภทเอกสาร : คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
ชื่อเอกสาร
: 1.1.2 งานประเมินความเสี่ยง
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1. ชื่องาน 1.1.2 งานประเมินความเสี่ยง
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถวางแผนการตรวจสอบไดครอบคลุมภารกิจที่สําคัญ และ
เปนไปอยางมีหลักเกณฑ มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมภายใตขอจํากัดตางๆ

3. ขอบเขตของงาน
ประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมการบริหารงานในดานตางๆ ของทุกกลุมงานในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา/ มัธยมศึกษา เชน ดานกลยุทธ ดานการดําเนินงานหรือปฏิบัติงานตามหนาที่ความ
รับผิดชอบ ดานการบริหารความรู ดานการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ อยางนอย
ปละ 1 ครั้ง

4. คําจํากัดความ
ความเสี่ยง (Risk) สถานการณที่อาจจะเกิดขึน้ และเปนอุปสรรคตอการบรรลุเปาหมายขององคกร
หรืออาจหมายถึง โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ หรือการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมีผลกระทบใหการ
ดําเนินงานขององคกรเกิดความเสียหาย ความผิดพลาด การรั่วไหล ความสูญเปลาและไมบรรลุวัตถุประสงค
ของหนวยงาน ซึ่งรวมถึงการทําใหวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกรเบี่ยงเบนไป
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุปจจัยเสี่ยงและวิเคราะห
ความเสี่ยงอยางเปนระบบ รวมถึงการจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงวาเหตุการณใดหรือเงื่อนไขอยางใดที่
จะมีผลตอการไมบรรลุวัตถุประสงคขององคกร การประเมินความเสี่ยงจึงเปนแนวคิดในเชิงปองกันเหตุการณที่
อาจเกิดผลกระทบกับองคกร

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การประเมินความเสียงเป็ นกระบวนงานทีเชือมต่อมาจากการประเมินระบบควบคุมภายใน ซึงในการตรวจสอบ
แต่ละกิจกรรมจะมีการประเมินการควบคุมภายในและประเมินความเสียงเสมอ สําหรับกระบวนงานนีเป็ นการนําเสนอ
การประเมินความเสียงเพือการวางแผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนการตรวจสอบประจําปี ซึงกระทรวงการคลังได้ มี
คูม่ ือการปฏิบตั ิงานเพือการนีโดยเฉพาะให้ ศกึ ษาเพิมเติม ทังนีสรุปขันตอนการปฏิบตั งิ านได้ ดงั นี
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1) ศึกษาและทําความเขาใจสภาพแวดลอมโดยรวม ของ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา/
มัธยมศึกษา ทั้งภายในและภายนอก เชน โครงสราง กลยุทธการดําเนินงาน ระบบงาน หรือการปฏิบัติงาน
ตามกิจกรรมสําคัญๆ ความรูความสามารถของผูปฏิบัติงานในเบื้องตน กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ และนโยบายตางๆที่เกี่ยวของ
2) ศึกษาทําความเขาใจวัตถุประสงคและเปาหมายงาน ทั้งในระดับหนวยงาน และระดับกิจกรรม
3) จัดทําและรวบรวมขอมูลเบื้องตน เชน โครงสราง ผังทางเดินขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขอมูลผล
การดําเนินงานของทุกกลุม ทั้งจากภายในและภายนอก
4) ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหนวยงานหรือของกิจกรรมตางๆ ทั้งที่มีการจัดวางแลว
และยังไมจัดวาง ซึ่งขั้นตอนนี้อยูในกระบวนงานการประเมินระบบการควบคุมภายใน
5) ระบุปจจัยเสี่ยง โดยแยกปจจัยเสี่ยงตามกิจกรรมการบริหารแตละดาน ซึ่งตามแนวทางที่
กรมบัญชีกลางกําหนดมี 5 ดาน ไดแก ดานกลยุทธ ดานการดําเนินงาน ดานการบริหารความรู ดานการเงิน
และดานการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ซึ่งการกําหนดปจจัยเสี่ยง อยางนอยควรมี 3 ดานขึ้นไป ไดแก
ดานการดําเนินงาน ดานการเงินหรืองบประมาณ และดานการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
6) วิเคราะหความเสี่ยง โดยอาจใชแบบสอบถามหรือขอตกลง จากทุกกลุมงาน เพื่อกําหนดเกณฑ
และระดับความเสี่ยงของงาน ทั้งนี้สามารถวิเคราะหความเสี่ยงแยกตามกลุม หรือแยกตามกิจกรรม
7) จัดลําดับความเสี่ยง เปนการรวบรวมและจัดลําดับของความเสี่ยงทั้งหมดที่วิเคราะหได โดย
จัดลําดับจากมากไปหานอย
8) จัดทําบัญชีรายการความเสี่ยง เปนการจัดทําขอมูลสารสนเทศ ของประวัติหรือบัญชีรายการ
ความเสี่ยงในภาพรวมของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/ มัธยมศึกษา วามีความเสี่ยงในกิจกรรม
ใดบาง และมีความเสี่ยงในดานใด
9) นําผลการประเมินความเสี่ยงไปใชเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ เปนการนําผลการจัดลําดับ
ความเสี่ยงมาพิจารณาในการวางแผนการตรวจสอบ ทั้งนี้ ใหพิจารณาถึงนโยบายและแผนการบริหารความ
เสี่ยงของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/ มัธยมศึกษา ที่มีอยู เรื่องที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา/ มัธยมศึกษา ตองการใหตรวจ และเรื่องที่อยูในความสนใจของสาธารณชน
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ฏ
กระบวนงาน งานประเมินความเสี่ยง
ศึกษาทําความเขาใจสภาพแวดลอมโดยรวม
ศึกษาและทําความเขาใจวัตถุประสงค เปาหมายของงาน
จัดทําและรวบรวมขอมูลเบื้องตน ของโครงสราง ผังการปฏิบัติงาน ผลการดําเนินงานฯ
ประเมินระบบการควบคุมภายใน
ระบุปจจัยเสีย่ ง
วิเคราะหความเสี่ยง
จัดลําดับความเสี่ยง
จัดทําบัญชีรายการความเสีย่ ง

นําผลการประเมินไปใชเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ

7. แบบฟอรมที่ใช
1) แบบสอบถาม
2) กระดาษทําการเก็บขอมูล เพื่อชวยในการวิเคราะหและจัดลําดับความเสี่ยง
3) กระดาษทําการจัดทําปจจัยเสี่ยงและเกณฑความเสี่ยง

8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่กค 0416.3/ว 380 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2546 แนวปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในภาคราชการ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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สพท.

หนวยตรวจสอบภายใน

5

4

3

2

1

ลําดับ

ระบุปจจัยเสี่ยง

ประเมินระบบการควบคุมภายใน

จัดทําและรวบรวมขอมูลเบื้องตน ของโครงสราง
ผังการปฏิบัติงาน ผลการดําเนินงานฯ

ศึกษาและทําความเขาใจวัตถประสงค เปาหมายของ

ศึกษาทําความเขาใจ
สภาพแวดลอมโดยรวม

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหนวยงานหรือของกิจกรรมตางๆ
ทั้งที่มีการจัดวางแลวและยังไมจัดวาง ซึ่งขั้นตอนนี้อยูในกระบวนงานการ
ประเมินระบบการควบคุมภายใน
ระบุปจจัยเสี่ยง โดยแยกปจจัยเสี่ยงตามกิจกรรมการบริหารแตละดาน ซึ่ง
ตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางกําหนดมี 5 ดาน ไดแก ดานกลยุทธ ดานการ
ดําเนินงาน ดานการบริหารความรู ดานการเงิน และดานการปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบ ซึ่งการกําหนดปจจัยเสี่ยง อยางนอยควรมี 3 ดานขึ้น
ไป ไดแก ดานการดําเนินงาน ดานการเงินหรืองบประมาณ และดานการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

จัดทําและรวบรวมขอมูลเบื้องตน เชน โครงสราง ผังทางเดินขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ขอมูลผลการดําเนินงานของทุกกลุม ทั้งจากภายในและภายนอก

ศึกษาและทําความเขาใจสภาพแวดลอมโดยรวม ของ สํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษา/ มัธยมศึกษา ทั้งภายในและภายนอก เชน โครงสราง
กลยุทธการดําเนินงาน ระบบงาน หรือการปฏิบัติงานตามกิจกรรมสําคัญๆ
ความรูความสามารถของผูปฏิบัติงานในเบื้องตน กฎหมาย ระเบียบ ที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ และนโยบายตางๆที่เกี่ยวของ
ศึกษาทําความเขาใจวัตถุประสงคและเปาหมายงาน ทั้งในระดับหนวยงาน
และระดับกิจกรรม

รายละเอียดงาน
ภายใน 30
กันยายน

เวลา
ดําเนินการ
มาตรฐานการ
ตรวจสอบภายใน
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานรหัส
2110

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

วัตถุประสงค : เพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถวางแผนการตรวจสอบไดครอบคลุมภารกิจที่สาํ คัญ และเปนไปอยางมีหลักเกณฑ มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมภายใตขอจํากัดตางๆ

ชื่องาน 1.1.2 งานประเมินความเสี่ยง

9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

หนวยตรวจสอบ
ภายใน

ผูรับผิดชอบ

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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รายละเอียดงาน

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

จัดทําบัญชีรายการความเสี่ยง เปนการจัดทําขอมูลสารสนเทศ หรือบัญชี
รายการความเสี่ยงในภาพรวมของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/
มัธยมศึกษา วามีความเสี่ยงในกิจกรรมใดบาง และมีความเสี่ยงในดานใด
นําผลการประเมินความเสี่ยงไปใชเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ เปนการ
นําผลการจัดลําดับความเสี่ยงมาพิจารณาในการวางแผนการตรวจสอบ ทั้งนี้
ใหพิจารณาถึงนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา/ มัธยมศึกษา ที่มีอยู เรื่องที่ผูอํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/ มัธยมศึกษา ตองการใหตรวจ และเรื่องที่อยูใน
ความสนใจของสาธารณชน

วิเคราะหความเสี่ยง โดยอาจใชแบบสอบถามหรือขอตกลง จากทุกกลุมงาน
เพื่อกําหนดเกณฑและระดับความเสี่ยงของงาน ทั้งนี้สามารถวิเคราะหความ
เสี่ยงแยกตามกลุม หรือแยกตามกิจกรรม
จัดลําดับความเสี่ยง เปนการรวบรวมและจัดลําดับของความเสีย่ งทั้งหมดที่
วิเคราะหได โดยจัดลําดับจากมากไปหานอย

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

นําผลการประเมินไปใชเพื่อ
การวางแผนการตรวจสอบ

จัดทําบัญชีรายการความเสี่ยง

จัดลําดับความเสี่ยง

วิเคราะหความเสี่ยง

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

9

8

7

6
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มาตรฐาน
คุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ

จุดเชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน ๑หนา)

เวลา
ดําเนินการ

1.2 งานตรวจสอบดานการใหความเชื่อมั่น แยกตามประเภทการตรวจสอบ ไดแก
1.2.1 งานตรวจสอบการเงินการบัญชี (Financial Audit)
1.2.2 งานตรวจสอบการปฏิบัติการตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)
1.2.3 งานตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit)
1.2.4 งานตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Audit)
1.2.5 งานตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit)
1.2.6 งานตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)
1.2.7 งานตรวจสอบพิเศษ (Special Audit)

ประเภทเอกสาร : คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
ชื่อเอกสาร : 1.2.1 งานตรวจสอบการเงินการบัญชี
(Financial Audit)

1. ชื่องาน 1.2.1 งานตรวจสอบการเงินการบัญชี (Financial Audit)
2. วัตถุประสงค
1) ตรวจสอบการใชจายเงินของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
และสถานศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบ แนวปฏิบัติ ขอกําหนดตาง ๆ หรือการควบคุมการใชจายเงินให
ถูกตอง เหมาะสม
2) ตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง เปนปจจุบันของการบันทึกรายการทางบัญชี และ
รายงานทางการเงิน
3) สอบทานความเพียงพอ เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในดานการเงินการบัญชี

3. ขอบเขตของงาน
ตรวจสอบระบบการเงินการบัญชีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
และสถานศึกษา ในดานการบริหารการเงิน การรับจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดทําบัญชี การรายงานทาง
การเงิน วาถูกตองครบถวน เปนปจจุบัน และการควบคุมทางการเงิน มีความเพียงพอ เหมาะสมเชื่อถือ
ไดและมีความโปรงใส

4. คําจํากัดความ
การตรวจสอบการเงินการบัญชี เปนการตรวจสอบที่มุงจะพิสูจน ความนาเชื่อถือของขอมูลทาง
การเงินการบัญชีวา เอกสารประกอบรายการทางการเงินและการบัญชี รายการที่บันทึกและรายงานที่
ปรากฏ ถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน โปรงใส และสมเหตุสมผล และมั่นใจไดวาการควบคุมทางการเงินที่
มีอยูในระบบการเบิกจายเงิน การรับเงิน การจายเงิน การนําสง / นําฝาก และการเก็บรักษาเงิน มีความ
เหมาะสมเพียงพอที่จะทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) ศึกษาวิเคราะห ระเบียบ กฎหมาย ทางการเงินการบัญชี และขอมูลทั่วไปของกิจกรรม
ตามแผนการตรวจสอบประจําป (Audit Plan) เพื่อนํามาจัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan)
ที่มีการประเมินความเสี่ยงเบื้องตน นํามากําหนดวัตถุประสงคการตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบ
2) กําหนดประเด็นการตรวจสอบใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการตรวจ พรอมจัดทําแนวทาง
การตรวจสอบ (Audit Program) ระบบการเงินการบัญชี และการสอบทานการควบคุมภายใน
34
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3) ÝĆéìĞćđÙøČĂę ÜöČĂ ÖøąéćþìĞćÖćøêøüÝÿĂï đóČęĂđÖĘï×šĂöĎú
4) éĞćđîĉîÖćøêøüÝÿĂïêćöĒîüìćÜÖćøêøüÝÿĂï (Audit Program) ēé÷ÿĂïìćî
ÖćøðäĉïĆêĉÜćîéšćîÖćøđÜĉîÖćøïĆâßĊ ĒúąÖćøóĆÿéčéĆÜîĊĚ
- øąïïÖćøđÜĉî đßŠî ÖćøêøüÝÿĂïÖćøøĆïđÜĉî ÖćøÝŠć÷đÜĉî ÖćøđÖĘïøĆÖþćđÜĉî ÖćøøĆï
ĒúąîĞćÿŠÜđÜĉîĔĀšđðŨîĕðêćöøąđïĊ÷ïÖãĀöć÷ÖĞćĀîé
- øąïïïĆâßĊ đßŠî ÖćøêøüÝÿĂïøąïïïĆâßĊ ĒúąÖćøøć÷ÜćîìćÜÖćøđÜĉîüŠćëĎÖêšĂÜ
ĒúąđðŨîðŦÝÝčïĆî
- øąïïóĆÿéč
- ÖćøÿĂïìćîÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî đßŠî ÖćøÿĂïìćîøąïïÜćîÖćøđÜĉî ÖćøïĆâßĊ
đóČęĂĔĀšöĆęîĔÝüŠćöĊÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîìĊęđóĊ÷ÜóĂđĀöćąÿöĒúąúéÙüćöđÿĊę÷Ü
5) üĉđÙøćąĀŤĒúąÿøčðñúÖćøêøüÝÿĂï
6) ÝĆéìĞćøć÷ÜćîñúÖćøêøüÝÿĂï (Audit Report ) óøšĂö×šĂđÿîĂĒîąĔîÖćøĒÖšĕ×ðøĆïðøčÜ
øć÷ÜćîêŠĂñĎĂš ćĞ îü÷ÖćøÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþćðøąëöýċÖþć/öĆí÷öýċÖþć
7) ĒÝšÜĀîŠü÷øĆïêøüÝìøćïñúÖćøêøüÝÿĂïĒúąĒÖšĕ×êćö×šĂđÿîĂĒîą ēé÷ĔĀšĒÝšÜñúÖćø
éĞćđîĉîÖćøĒÖšĕ×õć÷ĔîÖĞćĀîéđüúć
8) êĉéêćöñúÖćøĒÖšĕ×ðøĆïðøčÜêćö×šĂđÿîĂĒîą (Audit Follow up ) ĒúąüĉđÙøćąĀŤÿøčðñú
ÖćøĒÖšĕ× üŠćđðŨîĕðêćö×šĂđÿîĂĒîąđóĊ÷ÜĔé
9) øć÷ÜćîñúđÿîĂñĎšĂĞćîü÷ÖćøÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþćðøąëöýċÖþć/öĆí÷öýċÖþć
ĔĀšìøćïñúÖćøĒÖšĕ× ĀøČĂóĉÝćøèćÿĆęÜÖćøđóĉęöđêĉöĒúšüĒêŠÖøèĊ
10) ñúÖćøĒÖšĕ×ìĊđę ĀĘîüŠćđÿøĘÝÿĉîĚ ĔĀšøüïøüöđÖĘïđðŨî×šĂöĎúÿćøÿîđìý
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
กระบวนการ งานตรวจสอบการเงินการบัญชี
ศึกษาวิเคราะหระเบียบฯ จัดทําแผนปฏิบัติงาน
(Engagement Plan)
กําหนดประเด็นการตรวจสอบ จัดทําแนวทางการตรวจสอบ
(Audit Program)
จัดทําเครื่องมือกระดาษทําการ
ดําเนินการตรวจสอบ

ทบทวน

วิเคราะหสรุปผลการตรวจสอบ

จัดทํารายงานผลการตรวจสอบ
เสนอ ผอ. สพป./สพม.

เห็นชอบ
แจงหนวยรับตรวจแกไข
ติดตามผลการแกไข /สรุปผลการแกไข

สั่งการเพิ่มเติม
จัดทํารายงาน
เสนอ ผอ. สพป./สพม.

เสร็จสิน
จัดเก็บเปนสารสนเทศ
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
36
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7. ĒïïôĂøŤöìĊęĔßš
ÖøąéćþìĞćÖćø êøüÝÿĂïðøąđõìêŠćÜ ė

8. đĂÖÿćø / ĀúĆÖåćîĂšćÜĂĉÜ
1) óøąøćßïĆââĆêĉÖćøýċÖþćĒĀŠÜßćêĉ ó.ý. 2542 ĒúąìĊĒę Öšĕ×đóĉęöđêĉö
2) öćêøåćîÖćøêøüÝÿĂïõć÷Ĕî ĒúąÝøĉ÷íøøö×ĂÜñĎêš øüÝÿĂïõć÷Ĕî×ĂÜÿŠüîøćßÖćø
ÖøöïĆâßĊÖúćÜ ó.ý. 2545
3) øąđïĊ÷ïÖøąìøüÜÖćøÙúĆÜüŠćéšü÷ÖćøêøüÝÿĂïõć÷Ĕî×ĂÜÿŠüîøćßÖćø ó.ý.2551
4) ĒîüðäĉïĆêÖĉ ćøêøüÝÿĂïõć÷Ĕî ÖøöïĆâßĊÖúćÜ ÖøąìøüÜÖćøÙúĆÜ
5) ÙĎŠöĂČ ÖćøêøüÝÿĂïõć÷ĔîÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþć ĒúąÙĎŠöĂČ ÖćøðäĉïĆêĉÜćîêøüÝÿĂï
õć÷ĔîÿĞćĀøĆïñĎšêøüÝÿĂïõć÷ĔîÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþć ÿĞćîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøÖćøýċÖþć×ĆĚî
óČĚîåćî ðŘÜïðøąöćè 2549 ĒúąðŘÜïðøąöćè 2551 êćöúĞćéĆï

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
37
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หนวยตรวจสอบภายใน

สพท. หนวยตรวจสอบภายใน

6

5

4

ทบทวน

ทํารายงานเสนอ
ผอ. สพป./สพม.

วิเคราะหสรุปผลการตรวจสอบ

ดําเนินการตรวจสอบ

จัดทํารายงานผลการตรวจสอบ (Audit Report ) พรอมขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุง
รายงานตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา

ดําเนินการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) โดยสอบทานการ
ปฏิบัติงานดานการเงินและการบัญชี และการสอบทานการควบคุมภายใน
วิเคราะหและสรุปผลการตรวจสอบ
รหัสชุด 2400
การรายงาน
ผล

วัตถุประสงค : 1) ตรวจสอบการใชจา ยเงินของ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาและสถานศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบ แนวปฏิบัติ ขอกําหนดตาง ๆ หรือการควบคุมการใชจายเงินใหถูกตอง
เหมาะสม
2) ตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง เปนปจจุบันของการบันทึกรายการทางบัญชี และรายงานทางการเงิน
3) สอบทานความเพียงพอ เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในดานการเงินการบัญชี
เวลา
มาตรฐาน
ลําดับ
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ คุณภาพงาน
1
ศึกษาวิเคราะห ระเบียบ กฎหมาย ทางการเงินการบัญชี และขอมูลทัว่ ไปของกิจกรรมตาม
ตาม
มาตรฐานการ ผูตรวจสอบ
ศึกษาวิเคราะหระเบียบฯ จัดทําแผน
แผนการตรวจสอบประจําป (Audit Plan) เพื่อนํามาจัดทําแผนการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ
ภายใน
ปฏิบัติงาน(Engagement Plan)
(Engagement Plan) ที่มีการประเมินความเสี่ยงเบื้องตน นํามากําหนดวัตถุประสงคการ
แผนการ
ภายใน
ผูรับผิดชอบ
ตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบ
ตรวจสอบ รหัสชุด 2300 กิจกรรมตาม
กํ
า
หนดประเด็
น
จั
ด
ทํ
า
แนวทางการตรวจสอบ
(Audit
Program)
ประจําป การปฏิบัติงาน
แผน
2
กําหนดประเด็นการตรวจสอบใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการตรวจ พรอมจัดทําแนวทางการ
กําหนด
ตรวจสอบ (Audit Program) ระบบการเงินการบัญชี และการสอบทานการควบคุมภายใน
จัดทําเครื่องมือกระดาษทําการ
3
จัดทําเครื่องมือ กระดาษทําการตรวจสอบ เพื่อเก็บขอมูล

ชื่องาน 1.2.1 การตรวจสอบการเงินการบัญชี (Financial Audit)

9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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รายละเอียดงาน

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

ผลการแกไขที่เห็นวาเสร็จสิ้น ใหรวบรวมเก็บเปนขอมูลสารสนเทศ

รายงานผลเสนอผูอ ํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ใหทราบ
ผลการแกไข หรือพิจารณาสั่งการเพิ่มเติมแลวแตกรณี

ติดตามผลการแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะ (Audit Follow up ) และวิเคราะหสรุปผลการแกไข
วาเปนไปตามขอเสนอแนะเพียงใด

แจงหนวยรับตรวจทราบผลการตรวจสอบและแกไขตามขอเสนอแนะ โดยใหแจงผลการดําเนินการ
แกไขภายในกําหนดเวลา

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

จัดเก็บเปนสารสนเทศ

จัดทํารายงาน
เสนอ ผอ. สพป./สพม.

ติดตามผลการแกไข /สรุปผลการแกไข

แจงหนวยรับตรวจแกไข

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

10

9

8

7

ลําดับ

มาตรฐาน
คุณภาพงาน
รหัสชุด 2500
การติดตามผล
ผูรับผิดชอบ

จุดเชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน ๑หนา)

เวลา
ดําเนินการ

ประเภทเอกสาร : คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
ชื่อเอกสาร : 1.2.2 งานตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
(Compliance Audit)

1.ชื่องาน 1.2.2 งานตรวจสอบการปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ (Compliance Audit)
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหทราบวาการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และสถานศึกษาถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
และมีขอมูลทางการเงินที่เชื่อถือได
2) เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในดานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
3) เพือ่ ประเมินผลการปฏิบัติงาน เสนอแนะวิธีการ มาตรการในการปรับปรุงแกไขการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และสถานศึกษา ใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ

3. ขอบเขตของงาน
1) ตรวจสอบการเงิน การบัญชีวามีการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกฎหมายทางการเงิน
การบัญชี
2) ตรวจสอบพัสดุ วามีการจัดหา ควบคุม และจําหนาย เปนไปตามระเบียบกฎหมายทาง
ดานพัสดุ

4. คําจํากัดความ
การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ไดแก การตรวจสอบการเงิน การบัญชี การพัสดุ ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และสถานศึกษาวา ปฏิบัติงานถูกตอง ตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของหรือไม และยังเปนการปองปรามผูปฏิบัติงาน ให
ระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อมิใหเกิดขอผิดพลาด หรือทุจริตได

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ เปนการตรวจสอบงานการเงิน บัญชี และพัสดุ มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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1) ศึกษาวิเคราะห ระเบียบ กฎหมาย ทางการเงินการบัญชี และพัสดุ และขอมูลทั่วไปของ
กิจกรรมตามแผนการตรวจสอบประจําป (Audit Plan) เพื่อนํามาจัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan)
ที่มีการประเมินความเสี่ยงเบื้องตน นํามากําหนดวัตถุประสงคการตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบ
2) กําหนดประเด็นการตรวจสอบใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการตรวจ พรอมจัดทําแนวทางการ
ตรวจสอบ (Audit Program) การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ของการปฏิบัติงานทางการเงิน การบัญชี การ
พัสดุ และการสอบทานการควบคุมภายใน
3) จัดทําเครื่องมือ หรือ กระดาษทําการตรวจสอบ
4) ดําเนินการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) และสอบทานระบบ
การควบคุมภายใน ของการรับจายเงิน การบันทึกบัญชีและการจัดทํารายงาน การจัดซื้อจาง การควบคุม
และการจําหนายพัสดุ พรอมจัดเก็บขอมูลลงกระดาษทําการ ใหมีขอมูลเพียงพอตอการสรุปผลการ
ตรวจสอบตามประเด็นการตรวจสอบ หรือวัตถุประสงคการตรวจสอบที่กําหนดไว
5) วิเคราะหและสรุปผลการตรวจสอบ
6) จัดทํารายงานผลการตรวจสอบ (Audit Report) พรอมขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุง
รายงานตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
7) แจงหนวยรับตรวจทราบผลการตรวจสอบและแกไขตามขอเสนอแนะ โดยใหแจงผลการ
ดําเนินการแกไขภายในกําหนดเวลา
8) ติดตามผลการแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะ (Audit Follow up) และวิเคราะหสรุปผล
การแกไข วาเปนไปตามขอเสนอแนะเพียงใด
9) รายงานผลเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
ใหทราบผลการแกไข หรือพิจารณาสั่งการเพิ่มเติมแลวแตกรณี
10)ผลการแกไขที่เห็นวาเสร็จสิ้น ใหรวบรวมเก็บเปนขอมูลสารสนเทศ
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หนวยตรวจสอบภายใน

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
กระบวนการ งานตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ศึกษาวิเคราะหระเบียบฯ จัดทําแผนปฏิบัติงาน
(Engagement Plan)
กําหนดประเด็นการตรวจสอบ จัดทําแนวทางการตรวจสอบ
(Audit Program)
จัดทําเครื่องมือกระดาษทําการ
ดําเนินการตรวจสอบ
วิเคราะหสรุปผลการตรวจสอบ
ทบทวน

จัดทํารายงานผลการตรวจสอบ
เสนอ ผอ. สพป./สพม.
เห็นชอบ
แจงหนวยรับตรวจแกไข
ติดตามผลการแกไข /สรุปผลการแกไข

สั่งการเพิ่มเติม
จัดทํารายงาน
เสนอ ผอ. สพป./สพม.
เสร็ จสิน

จัดเก็บเปนสารสนเทศ
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
43
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7. แบบฟอรมที่ใช
กระดาษทําการตรวจสอบประเภทตาง ๆ

8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
1) พรบ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
2) มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการ
กรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2545
3) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ.2551
4) แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
5) คูมือการตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคูมือการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในสําหรับผูต รวจสอบภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ 2549 และปงบประมาณ
2551 ตามลําดับ
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สพท. หนวยตรวจสอบภายใน

วัตถุประสงค : 1) เพื่อใหทราบวาการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และสถานศึกษาถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ และมีขอมูล
ทางการเงินที่เชื่อถือได
2) เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในดานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
3) เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน เสนอแนะวิธกี าร มาตรการในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และสถานศึกษา ใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
เวลา
มาตรฐาน
ลําดับ
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ คุณภาพงาน
1
ศึกษาวิเคราะห ระเบียบ กฎหมาย ทางการเงินการบัญชี และพัสดุ และขอมูล
ตาม
มาตรฐานการ ผูตรวจสอบภายใน
ศึกษาวิเคราะหระเบียบฯ จัดทําแผน
ทั่วไปของกิจกรรมตามแผนการตรวจสอบประจําป (Audit Plan) เพื่อนํามาจัดทําแผนการ
ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ
ผูรับผิดชอบ
ปฏิบัติงาน(Engagement Plan)
ปฏิบัติงาน (Engagement Plan)ที่มีการประเมินความเสี่ยงเบื้องตน นํามากําหนด
แผนการ รหัสชุด 2300 กิจกรรมตามแผน
วัตถุประสงคการตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบ
ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน
ประจําป
2
กําหนดประเด็นการตรวจสอบใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการตรวจ พรอมจัดทําแนว
กําหนดประเด็นการตรวจสอบ จัดทําแนวทางการ
กําหนด
ทางการตรวจสอบ (Audit Program) การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ของการ
ตรวจสอบ(Audit Program)
ปฏิบัติงานทางการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการสอบทานการควบคุมภายใน
3
จัดทําเครื่องมือ หรือ กระดาษทําการตรวจสอบ
จัดทําเครื่องมือกระดาษทําการ
4
ดําเนินการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) และสอบทาน
ระบบการควบคุมภายใน ของการรับจายเงิน การบันทึกบัญชีและการจัดทํารายงาน การ
ดําเนินการตรวจสอบ
จัดซื้อจาง การควบคุม และการจําหนายพัสดุ พรอมจัดเก็บขอมูลลงกระดาษทําการ
ใหมีขอมูลเพียงพอตอการสรุปผลการตรวจสอบตามประเด็นการตรวจสอบ หรือ
วัตถุประสงคการตรวจสอบที่กําหนดไว

ชื่องาน 1.2.2 งานตรวจสอบการปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ (Compliance Audit)

9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

สั่งการเพิ่มเติม

จัดเก็บเปนสารสนเทศ

จัดทํารายงาน
เสนอ ผอ. สพป./สพม.

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

ผลการแกไขที่เห็นวาเสร็จสิ้น ใหรวบรวมเก็บเปนขอมูลสารสนเทศ

แจงหนวยรับตรวจทราบผลการตรวจสอบและแกไขตามขอเสนอแนะ โดยใหแจงผลการ
ดําเนินการแกไขภายในกําหนดเวลา
ติดตามผลการแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะ (Audit Follow up ) และวิเคราะหสรุปผล
การแกไข วาเปนไปตามขอเสนอแนะเพียงใด
รายงานผลเสนอผูอ ํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
เสร็จสิ้น ใหทราบผลการแกไข หรือพิจารณาสั่งการเพิ่มเติมแลวแตกรณี

เห็นชอบ

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

ติดตามผลการแกไข /สรุปผลการแกไข

แจงหนวยรับตรวจแกไข

จัดทํารายงานผลการ
ตรวจสอบ
เสนอ ผอ. สพป./สพม.

คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

10

9

8

7

ทบทวน

จัดทํารายงานผลการตรวจสอบ (Audit Report ) พรอมขอเสนอแนะในการแกไข
ปรับปรุงรายงานตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/
มัธยมศึกษา

6
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วิเคราะหสรปผลการตรวจสอบ

วิเคราะหและสรุปผลการตรวจสอบ

รายละเอียดงาน

5

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

ลําดับ
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รหัสชุด 2500
การติดตามผล

มาตรฐาน
คุณภาพงาน
รหัสชุด 2400
การรายงาน
ผลการ
ปฏิบัติงาน
ผูรับผิดชอบ

จุดเชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน ๑หนา)

เวลา
ดําเนินการ

ประเภทเอกสาร : คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
ชื่อเอกสาร : 1.2.3 งานตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit)

1. ßČęĂÜćî 1.2.3 ÖćøêøüÝÿĂïÖćøðäĉïĆêĉÜćî (Operational Audit)
2. üĆêëčðøąÿÜÙŤ
đóČę Ă êøüÝìøćïñúÖćøéĞ ć đîĉ î ÜćîĔîÖĉ Ý ÖøøöêŠ ć Ü ė×ĂÜĂÜÙŤ Ö ćø øüöëċ Ü øąïïÜćîĔé
øąïïÜćîĀîċęÜĀøČĂĀîŠü÷Üćî÷ŠĂ÷õć÷ĔîĀîŠü÷ÜćîîĆĚîĀøČĂĀîšćìĊęĀîċęÜĀîšćìĊęĔéĔîĀîŠü÷Üćîïøøúčêćö
üĆêëčðøąÿÜÙŤđðŜćĀöć÷ìĊęÖĞćĀîéöĊðøąÿĉìíĉõćó (Efficiency) ðøąÿĉìíĉñú (Effectiveness) ðøąĀ÷Ćé
(Economy) ĀøČĂĕöŠđóĊ÷ÜĔé øüöêúĂéìĆĚÜÖćøĔĀšÙüćöđĀĘî ĔĀš×šĂđÿîĂĒîą đóČęĂðøĆïðøčÜóĆçîćðøąē÷ßîŤ
ÿĎÜÿčéêŠĂĂÜÙŤÖø

3. ×Ăïđ×ê×ĂÜÜćî
ÖćøêøüÝÿĂïÖćøðäĉïĆêĉÜćî ÙøĂïÙúčöëċÜÖćøêøüÝÿĂïÖøąïüîÖćøĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćîēé÷ĔĀš
ÙüćöÿĞćÙĆâÖĆï×ĆĚîêĂîÖćøðäĉïĆêĉÜćîÙüćööĊðøąÿĉìíĉõćó ðøąĀ÷Ćé ÙüćöÙčšöÙŠćĔîÖćøĔßšìøĆó÷ćÖø
ĒúąÖćøðäĉïĆêêĉ ćöÖãĀöć÷ øąđïĊ÷ï ×šĂïĆÜÙĆï øąïï üĉíĊÖćø ĀøČĂöćêøåćî ìĊęÖĞćĀîéĀøČĂĕöŠĂ÷ŠćÜĕø
ñúúĆóíŤ ĀøČĂñúÖøąìïìĊęđÖĉé×ċĚîÝćÖÖćøéĞćđîĉîÜćî

4. ÙĞćÝĞćÖĆéÙüćö
ÖćøêøüÝÿĂïÖćøðäĉïĆêĉÜćîđðŨîÖćøêøüÝÿĂïÖøąïüîÖćø ×ĆĚîêĂîĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćî×ĂÜ
ÖĉÝÖøøöêŠćÜ ė ×šĂđìĘÝÝøĉÜìĊđę Öĉé×ċĚî(Condition) ÝćÖÖćøéĞćđîĉîÜćî/ñúÖćøéĞćđîĉîÜćîđóČęĂđðøĊ÷ïđìĊ÷ï
ÖĆïĀúĆÖđÖèæŤ (Criteria)ÖćøéĞćđîĉîÜćî /ñúñúĉê/ñúúĆóíŤ êćöüĆêëčðøąÿÜÙŤđðŜćĀöć÷ìĊęÖĞćĀîéĕüšĀøČĂĕöŠ
ëšćöĊ×šĂĒêÖêŠćÜøąĀüŠćÜĀúĆÖđÖèæŤ (Criecria) ÖĆï×šĂđìĘÝÝøĉÜìĊęđÖĉé×ċĚî(Condition) đÖĉéðŦâĀć/ñúÖøąìï
(Effect) öĊÿćđĀêč(Cause)ÝćÖđøČęĂÜĔéđóČęĂĔĀš×šĂĒîąîĞć(Recommendation)ìĊęöĊÙčèÙŠćÿćöćøëðäĉïĆêĕĉ éš
ÝøĉÜĔîÖćøðøĆïðøčÜóĆçîćÖćøéĞćđîĉîÜćîĔĀšöĊðøąÿĉìíĉõćó ðøąÿĉìíĉñú ðøąĀ÷Ćé ÙčšöÙŠć đðŨîĕðêćö
ÖãĀöć÷ øąđïĊ÷ï ×šĂïĆÜÙĆï øąïï üĉíĊÖćø ĀøČĂöćêøåćî ìĊęÖĞćĀîé

5. ×ĆĚîêĂîÖćøðäĉïĆêĉÜćî
1) ÖćøüćÜĒñîðäĉïĆêĉÜćî ĒñîÖćøðäĉïĆêĉÜćî đðŨîĒñîìĊęñêĎš øüÝÿĂïõć÷ĔîÝĆéìĞćĕüš
úŠüÜĀîšćüŠćÝąêøüÝÿĂïĒñîÜćî Üćî/ēÙøÜÖćøĀøČĂ ÖĉÝÖøøö ĔîðøąđéĘîÖćøêøüÝÿĂïĔé ēé÷ÖĞćĀîé
üĆêëčðøąÿÜÙŤ ×Ăïđ×ê ĒúąĒîüìćÜÖćøêøüÝÿĂï đóČęĂĔßšĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćîêøüÝÿĂïĔĀšïøøúčñúÿĞćđøĘÝ
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2) การปฏิบัติงานตรวจสอบ เมื่อแผนการปฏิบัติงานที่จัดทําไว ไดรับความเห็นชอบจาก
ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายในแลว ผูตรวจสอบภายในจะคัดเลือกหรือออกแบบ เครื่องมือกระดาษทําการ
ใหเหมาะสม เพื่อใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ซึ่งมีขั้นตอนยอยๆประกอบดวย การรวบรวมขอมูล
วิเคราะหและประเมินผล สรุปประเด็นขอตรวจพบ บันทึกขอมูลไวในกระดาษทําการ โดยใหมีรายละเอียด
เพียงพอตอการสรุปผลการตรวจสอบ
3) การรายงานผลการปฏิบัติงาน เมื่อผูตรวจสอบภายใน ไดปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
แผนการปฏิบัติงานแลว ขั้นตอนตอไปผูตรวจสอบภายในควรรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่ไดจากการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบซึ่งไดบันทึกไวในกระดาษทําการ มาจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอตอผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ซึ่งรายงานควรมีสาระครบทั้ง 5 องคประกอบ
คือ ขอเท็จจริงของการปฏิบัติงาน เกณฑที่ใชในการเปรียบเทียบ ผลตางที่เกิดมีสาเหตุใด เปนเรื่อง
ของการละเลยไมปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนงาน หรือเนื่องจากในกระบวนงานยังไมมีระบบการ
ควบคุมที่เพียงพอ และความเสี่ยงของกระทําที่ตางจากเกณฑ กอใหเกิดผลกระทบตองานของทาง
ราชการในประเด็นใดบาง และขอเสนอแนะในการแกไข ทั้งนีส้ วนประกอบของรายงาน มี 2 สวน คือ
บทสรุปสําหรับผูบริหาร และรายละเอียดผลการตรวจสอบ ซึ่งการจัดทํารายงานมีขั้นตอนยอยๆ
ประกอบดวย การรวบรวมขอมูล การคัดเลือกขอมูล การรางรายงาน และการเสนอรายงาน
4) การติดตามผลการตรวจสอบ เปนการติดตามผลการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
ที่ไดรายงานใหหนวยรับตรวจทราบ และกําหนดเวลาใหดําเนินการและแจงผลในชวงเวลาอันควร การ
ติดตามผลมีความสําคัญและจําเปน เนื่องจากจะไดทราบวาขอตรวจพบและขอเสนอแนะตามรายงานนั้น
หนวยรับตรวจไดมีการแกไขตามขอเสนอแนะหรือไม และผลการดําเนินการสามารถลดความเสี่ยงได หรือมี
ปญหาอุปสรรคใดที่ตองมีการใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม หรือตองมีการตรวจติดตามเพื่อหาสาเหตุใหม ทั้งนี้การ
ติดตามผลการตรวจสอบมีขั้นตอนยอยประกอบดวย การวางแผนการติดตามผล ดําเนินการติดตามผล และ
รายงานผลการติดตาม
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6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
กระบวนการ งานตรวจสอบการปฏิบัติงาน
วางแผนปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติงานตรวจสอบที่ไดรับความเห็นชอบแลว
ปฏิบัติงานตรวจสอบ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
เสนอ ผอ.สพป./สพม.
แจงหนวยรับตรวจ
ติดตามผลการแกไข

7. แบบฟอรมที่ใช
กระดาษทําการตางๆ

8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
1) มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการ
กรมบัญชีกลาง
2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ.2551 :
กระทรวงการคลัง
3) หนังสือแนวทางการตรวจสอบภายใน : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสมาคมผู
ตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย
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4)
5)
6)
7)

หนังสือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน : กรมบัญชีกลาง
หนังสือแนวปฏิบัติประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ : กรมบัญชีกลาง
หนังสือแนวปฏิบัติการวางแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน : กรมบัญชีกลาง
หนังสือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ การตรวจสอบการดําเนินงาน :
กรมบัญชีกลาง พ.ศ.2548
8) หนังสือคูมือการตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา : หนวยตรวจสอบภายใน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ 2551
9) หนังสือคูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสําหรับผูตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา :
หนวยตรวจสอบภายในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ 2549
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สพท.

หนวยตรวจสอบภายใน

คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน ๑หนา)

วัตถุประสงค : เพื่อตรวจทราบผลการการดําเนินงานในกิจกรรมตาง ๆขององคการ รวมถึงระบบงานใดระบบงานหนึ่งหรือหนวยงานยอยภายในหนวยงานนั้นหรือหนาที่หนึ่งหนาที่ใดในหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค
เปาหมายที่กําหนดมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) ประหยัด (Economy) หรือไมเพียงใด รวมตลอดทั้งการใหความเห็น ใหขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนาประโยชนสูงสุดตอองคกร
เวลา
มาตรฐาน
ลําดับ
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ คุณภาพงาน
1
ตาม
มาตรฐานการ ผูตรวจสอบ
การวางแผนปฏิบตั ิงาน โดยกําหนดวัตถุประสงค ขอบเขต และแนวทางการตรวจสอบ
วางแผนการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ
ภายใน
แผนการ
ภายใน
ผูรับผิดชอบ
2
แผนปฏิบัติงานตรวจสอบที่ไดรับ
การปฏิบัตงิ านตรวจสอบ เมื่อแผนการปฏิบัติงานที่จัดทําไว ไดรับความเห็นชอบจากผูอาํ นวยการหนวย
ตรวจสอบ รหัสชุด 2300 กิจกรรมตาม
ตรวจสอบภายในแลว คัดเลือกหรือออกแบบ เครื่องมือกระดาษทําการใหเหมาะสม ปฏิบัติงานตรวจสอบ ซึ่งมี
ประจําป การปฏิบัติงาน
แผน
ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ขั้นตอนยอยๆประกอบดวย การรวบรวมขอมูล วิเคราะหและประเมินผล สรุปประเด็นขอตรวจพบ บันทึกขอมูล
กําหนด
ไวในกระดาษทําการ โดยใหมีรายละเอียดเพียงพอตอการสรุปผลการตรวจสอบ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
3
การรายงานผลการปฏิบตั ิงาน จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอตอผูอ ํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ซึง่ รายงานควรมีสาระครบทั้ง 5 องคประกอบ คือ ขอเท็จจริงที่เกิด
เกณฑที่ใชในการเปรียบเทียบ ผลตางที่เกิดมีสาเหตุใด เกิดผลกระทบตองานของทางราชการในประเด็น
เสนอ ผอ.
ใดบาง และขอเสนอแนะในการแกไข ทั้งนี้สวนประกอบของรายงาน มี 2 สวน คือ บทสรุปสําหรับผูบ ริหาร
สพป.สพม.
และรายละเอียดผลการตรวจสอบ ซึ่งการจัดทํารายงานมีขั้นตอนยอยๆประกอบดวย การรวบรวมขอมูล
การคัดเลือกขอมูล การรางรายงาน และการเสนอรายงาน
แจ
ง
หน
ว
ยรั
บ
ตรวจ
4
การติดตามผลการตรวจสอบ เปนการติดตามผลการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะที่ไดรายงานใหหนวย
รับตรวจทราบ มีการแกไขตามขอเสนอแนะหรือไม ทั้งนี้การติดตามผลการตรวจสอบมีขั้นตอนยอยประกอบดวย
ติดตามผลการตรวจสอบ
การวางแผนการติดตามผล ดําเนินการติดตามผล และรายงานผลการติดตาม

ชื่องาน 1.2.3 งานตรวจสอบการปฏิบัตงิ าน (Operational Audit)

9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

ประเภทเอกสาร : คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
ชื่อเอกสาร : 1.2.4 งานตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Audit)

1. ßČęĂÜćî 1.2.4 ÜćîêøüÝÿĂïñúÖćøéĞćđîĉîÜćî (Performance Audit)
2. üĆêëčðøąÿÜÙŤ
1) đóČęĂĔĀšìøćïüŠćñúÖćøéĞćđîĉîÜćîïøøúčñúÿĞćđøĘÝêćöüĆêëčðøąÿÜÙŤđðŜćĀöć÷ êćöĒñîÜćî Üćî/
ēÙøÜÖćøìĊęÖĞćĀîéĕüšĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćó ðøąÿĉìíĉñú ðøąĀ÷Ćé ĒúąðäĉïĆêĉëĎÖêšĂÜêćöÖãĀöć÷ øąđïĊ÷ï
×šĂïĆÜÙĆï øąïï üĉíĊÖćø ĀøČĂöćêøåćî ìĊęÖćĞ ĀîéĀøČĂĕöŠĂ÷ŠćÜĕø
2) đóČęĂĔĀšìøćïëċÜñúúĆóíŤ ĀøČĂñúÖøąìïìĊđę Öĉé×ċĚîÝćÖÖćøéĞćđîĉîÜćî×ĂÜÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊę
ÖćøýċÖþćðøąëöýċÖþć/öĆí÷öýċÖþćĒúąÿëćîýċÖþć
3) đóČęĂêĉéêćöñúÖćøéĞćđîĉîÜćî×ĂÜÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþćðøąëöýċÖþć/öĆí÷öýċÖþćĒúą
ÿëćîýċÖþćĔĀšđðŨîĕðêćöĒñîÜćî Üćî/ēÙøÜÖćøìĊęÖĞćĀîéĕüšêúĂéÝîðøąÿĉìíĉõćóĔîÖćøéĎĒúøĆÖþć
ìøĆó÷Ťÿĉî×ĂÜìćÜøćßÖćø
4) đóČęĂĔĀš×šĂÿĆÜđÖê ×šĂÙĉéđĀĘî ĒúąĀøČĂ×šĂđÿîĂĒîąĔîÖćøðøĆïðøčÜĒÖšĕ×ÖćøéĞćđîĉîÜćîêćö
ĒñîÜćî Üćî/ēÙøÜÖćø×ĂÜÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþćðøąëöýċÖþć/öĆí÷öýċÖþćĒúąÿëćîýċÖþć
ĔĀšđðŨîĕðĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćó ðøąÿĉìíĉñú ĒúąïøøúčñúÿĆöùìíĉêĝ ćöđðŜćĀöć÷ìĊęüćÜĕüš

3. ×Ăïđ×ê×ĂÜÜćî
ÖćøêøüÝÿĂïÖćøéĞćđîĉîÜćî ÙøĂïÙúčöëċÜÖćøêøüÝÿĂïÖćøüćÜĒñîÖćøïøĉĀćøēÙøÜÖćø/
ÖĉÝÖøøö ÖøąïüîÜćî ñúÖćøéĞćđîĉîÜćîêćöĒñîÜćî Üćî/ēÙøÜÖćøĔĀšđðŨîĕðêćöüĆêëčðøąÿÜÙŤ
đðŜćĀöć÷ öĊðøąÿĉìíĉõćó ðøąÿĉìíĉñú ðøąĀ÷Ćé ÙüćöÙčöš ÙŠćĔîÖćøĔßšìøĆó÷ćÖø ĒúąÖćøðäĉïĆêĉêćö
ÖãĀöć÷ øąđïĊ÷ï ×šĂïĆÜÙĆï øąïï üĉíĊÖćø ĀøČĂöćêøåćî ìĊęÖĞćĀîéĀøČĂĕöŠ ñúúĆóíŤ ĀøČĂñúÖøąìïìĊę
đÖĉé×ċĚîÝćÖÖćøéĞćđîĉîÜćî ÖćøêĉéêćöĒú êúĂéÝîÖćøĔĀš×šĂđÿîĂĒîąĔîÖćøðøĆïðøčÜĒÖšĕ×

4. ÙĞćÝĞćÖĆéÙüćö
ÖćøêøüÝÿĂïÖćøéĞćđîĉîÜćî (Performance Audit) đðŨîÖćøêøüÝÿĂïñúÖćøéĞćđîĉîÜćî
êćöĒñîÜćî ÜćîĒúąēÙøÜÖćø×ĂÜÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþćðøąëöýċÖþć/öĆí÷öýċÖþć ĒúąÿëćîýċÖþć ĔĀš
đðŨîĕðêćöüĆêëčðøąÿÜÙŤĒúąđðŜćĀöć÷ĀøČĂĀúĆÖÖćøìĊęÖĞćĀîé ÖćøêøüÝÿĂïđîšîëċÜðøąÿĉìíĉõćó ðøąÿĉìíĉñú
ĒúąÙüćöÙčšöÙŠć ēé÷êšĂÜöĊñúñúĉêĒúąñúúĆóíŤđðŨîĕðêćöüĆêëčðøąÿÜÙŤĒúąđðŜćĀöć÷ àċÜę üĆéÝćÖêĆüßĊĚüéĆ ìĊę
đĀöćąÿö ìĆĚÜîĊĚêĂš ÜÙĞćîċÜëċÜÙüćöđóĊ÷ÜóĂ ÙüćööĊðøąÿĉìíĉõćó×ĂÜÖĉÝÖøøöÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷ÜĒúą
ÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîðøąÖĂïéšü÷
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5. ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
การตรวจสอบการดําเนินงานเปนขั้นตอนที่ตอจากการวางแผนการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวย
ขั้นตอน ดังนี้
1) การวางแผนปฏิบัติงาน แผนการปฏิบัติงาน เปนแผนที่ผูตรวจสอบภายในควรจัดทําไว
ลวงหนาวาจะตรวจสอบแผนงาน งาน/โครงการใด ในประเด็นการตรวจสอบใดโดยใชขอมูลจากความเสี่ยง
นโยบาย ขอมูลขาวสารจากผูบริหาร ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสถานการณหรือสภาพแวดลอมของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาและสถานศึกษามาใชประกอบการพิจารณาเพื่อให
การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลสําเร็จโดยมีขั้นตอนยอยดังนี้
1.1) กําหนดประเด็นการตรวจสอบ เปนการกําหนดในเรื่องความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญตอผล
การดําเนินงานที่อาจไมบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของแผนงาน งาน/โครงการ เชน การดําเนินการ
ลาชา ผลผลิตไมเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด ไมไดนําไปใชอยางคุมคา
1.2) กําหนดวัตถุประสงคการตรวจสอบ เมื่อไดประเด็นการตรวจสอบแลว นําประเด็น
ดังกลาวกําหนดวัตถุประสงคการตรวจสอบเพื่อใหทราบขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นแตกตางจากที่กําหนดไว
อยางไร ปญหา อุปสรรคและผลกระทบที่เกิดขึ้นรวมทั้งสาเหตุและขอเสนอแนะ
1.3) กําหนดขอบเขตการตรวจสอบ เปนการกําหนดขอบเขตการตรวจสอบที่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงคการตรวจสอบควรกําหนดใหครอบคลุมถึงระบบงาน เอกสารหลักฐานรายงาน บุคลากร
สถานที่ ระยะเวลาและทรัพยที่เกี่ยวของ โดยสอดคลองกับประเด็นการตรวจสอบที่กําหนด การกําหนด
ขอบเขตการตรวจสอบควรคํานึงถึงทรัพยากรที่ใชในการตรวจสอบดวย เชน อัตรากําลังความรู
ความสามารถและประสบการณของผูตรวจสอบภายใน ระยะเวลาและงบประมาณ
1.4) กําหนดแนวทางการตรวจสอบ ซึ่งจะตองชัดเจนและมีรายละเอียดเพียงพอที่จะปฏิบัติ
ตามไดซึ่งประกอบดวย เกณฑการตรวจสอบ เชน ดัชนีวัดผลการประเมิน KPI มาตรฐานที่ยอมรับ
โดยทั่วไป แนวทางการปฏิบัติของหนวยงานสวนกลาง มาตรฐานของผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน กฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ เปนตน และวิธีการตรวจสอบ ซึ่งเปนการระบุรายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล หลักฐานตางๆที่ดี เพียงพอในการสนับสนุนขอสรุปหรือ
ขอคิดเห็นที่เกี่ยวกับของตรวจสอบ
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2) ÖćøðäĉïĆêĉÜćîêøüÝÿĂï đöČęĂñĎšêøüÝÿĂïõć÷ĔîĕéšÖĞćĀîéĒñîÖćøðäĉïĆêĉÜćîêøüÝÿĂï
ÖćøéĞćđîĉîÜćî×ĂÜĒñîÜćî Üćî/ēÙøÜÖćø ĒúąĕéšøĆïÙüćöđĀĘîßĂïÝćÖñĎšĂĞćîü÷ÖćøĀîŠü÷êøüÝÿĂï
õć÷ĔîĒúšü ñĎêš øüÝÿĂïõć÷ĔîÙüøÖĞćĀîéøĎðĒïïÖøąéćþìĞćÖćø ÿĞćĀøĆïÖćøøüïøüö×šĂöĎúđóČĂę ĔĀšïøøúč
üĆêëčðøąÿÜÙŤÖćøêøüÝÿĂï ĒúąðäĉïĆêĉÜćîêøüÝÿĂïêćöĒñîÖćøðäĉïĆêĉÜćîêøüÝÿĂïÖćøéĞćđîĉîÜćî
éĆÜÖúŠćü ÖćøðäĉïĆêĉÜćîêøüÝÿĂïöĊ×ĆĚîêĂî éĆÜîĊĚ
2.1) øüïøüö×šĂöĎú ×šĂöĎúìĊęøüïøüöÙüøöĊúĆÖþèąéĆÜîĊĚ
- ÙüćöëĎÖêšĂÜđßČęĂëČĂĕéš
- ÙüćöđÖĊę÷ü×šĂÜĀøČĂÿĆöóĆîíŤÖĆïðøąđéĘîÖćøêøüÝÿĂï
- ÙüćöđóĊ÷ÜóĂêŠĂÖćøÿøčðñúÖćøêøüÝÿĂï
- ÙüćööĊðøąē÷ßîŤêĂŠ ÖćøðäĉïĆêĉÜćî
2.2) üĉđÙøćąĀŤĒúąðøąđöĉîñú ēé÷üĉđÙøćąĀŤðøąđöĉîñúüŠćñú×ĂÜÿõćóÖćøéĞćđîĉîÜćîìĊę
đÖĉé×ċĚîÝøĉÜöĊÙüćöĒêÖêŠćÜÝćÖĒñîĀøČĂđÖèæŤ ĀøČĂÿĉęÜìĊÙę üøÝąđÖĉé×ċĚîĀøČĂÿĉęÜìĊÙę üøÝąđðŨîĀćÖñúÖćø
éĞćđîĉîÜćîĒêÖêŠćÜÝćÖĒñîĀøČĂđÖèæŤĀøČĂÿĉęÜìĊęÙüøÝąđðŨî ÙüøüĉđÙøćąĀŤêŠĂĕðüŠćÝąđÖĉéñúÖøąìï
ìćÜêøÜĀøČĂìćÜĂšĂöĂ÷ŠćÜĕøïšćÜ öĊÿćđĀêčöćÝćÖĂąĕøÙüøöĊÖćøðøĆïðøčÜ ĒÖšĕ×ÖćøéĞćđîĉîÜćîĀøČĂĕöŠ
Ă÷ŠćÜĕø
2.3) ÿøčððøąđéĘî×šĂêøüÝóï ïĆîìċÖ×šĂöĎúĕüšĔîÖøąéćþìĞćÖćø ēé÷ĔĀšöĊøć÷úąđĂĊ÷é
đóĊ÷ÜóĂêŠĂÖćøÿîĆïÿîčîñúÖćøêøüÝÿĂïõć÷Ĕîøć÷ÜćîñúÖćøðäĉïĆêĉÜćîìĊęđÿîĂêŠĂĀĆüĀîšćÿŠüîøćßÖćø
ēé÷ÿøčðđðŨîðøąđéĘî 5 đøČęĂÜéĆÜîĊĚ
- ĀúĆÖđÖèæŤ/ ÿĉęÜìĊęÙüøÝąđðŨî
- ×šĂđìĘÝÝøĉÜ/ÿĉęÜìĊęđðŨîĂ÷ĎŠ
- ñúÖøąìï
- ÿćđĀêč
- ×šĂđÿîĂĒîą
2.4)ïĆîìċÖ×šĂöĎú ñĎšêøüÝÿĂïõć÷ĔîîĞć×šĂöĎúìĊĕę éšïĆîìċÖĔîÖøąéćþìĞćÖćøēé÷ĔĀšöĊ
øć÷úąđĂĊ÷éđóĊ÷ÜóĂêŠĂÖćøÿîĆïÿîčîñúÖćøêøüÝÿĂïĔîÖćøøć÷ÜćîñúÖćøðäĉïĆêĉÜćîìĊęđÿîĂêŠĂ
ñĎšïĆÜÙĆïïĆâßć ñĎšêøüÝÿĂïõć÷ĔîÙüøÙüïÙčöÖćøđ×šćëċÜ×šĂöĎúìĊęĕéšÝćÖÖćøêøüÝÿĂïēé÷ĕöŠđðŗéđñ÷ĔĀš
ïčÙÙúõć÷îĂÖìøćïđüšîĒêŠĕéšĂîčâćêÝćÖñĎšöĂĊ ĞćîćÝĀøČĂĀúĆÜÝćÖìĊęĕéšöÖĊ ćøðøċÖþćòść÷ÖãĀöć÷Ēúšü Öćø
đÖĘïÖøąéćþìĞćÖćøÙüøđÖĘïĔĀšÿąéüÖêŠĂÖćøÙšîĀćĒúąĂ÷ĎĔŠ îìĊęðúĂéõĆ÷đðŨîĕðêćöøąđïĊ÷ïìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜ
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3) การรายงานผลการปฏิบัติงาน เมื่อผูตรวจสอบภายใน ไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการ
ปฏิบัติงานแลวขั้นตอนตอไป ผูตรวจสอบภายในควรรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่ไดจากการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบซึ่งไดบันทึกไวในกระดาษทําการ มาจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน สวนประกอบของรายงาน
มี 2 สวน คือ บทสรุปสําหรับผูบริหาร และรายละเอียดผลการตรวจสอบ ซึ่งการจัดทํารายงานมีขั้นตอน
การดําเนินงานดังนี้คือ
3.1) การรวบรวมขอมูล
3.2) การคัดเลือกขอมูล
3.3) การรางรายงาน
3.4) การเสนอรายงาน
4) การติดตามผลการตรวจสอบ เปนการติดตามผลการปรับปรุงแกไขปญหาของหนวยรับตรวจ
ตามขอเสนอแนะในรายงานการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความสําคัญและจําเปน เนื่องจาก
จะไดทราบวาขอตรวจพบและขอเสนอแนะตามรายงานนั้นหัวหนาสวนราชการไดมีการสั่งการตาม
ขอเสนอแนะดังกลาวหรือไม และหนวยรับตรวจไดปรับปรุงการดําเนินงานตามการสั่งการนั้นหรือไม
อยางไร ขั้นตอนการติดตามผลมีดังนี้
4.1) วางแผนการติดตามผล
4.2) ดําเนินการติดตามผล
4.3) รายงานผลการติดตาม
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6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
กระบวนการ งานตรวจสอบการดําเนินงาน
วางแผนปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติงานตรวจสอบที่ไดรับความเห็นชอบแลว
ปฏิบัติงานตรวจสอบ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
เสนอ ผอ.สพป./สพม.
แจงหนวยรับตรวจ
ติดตามผลการแกไข

7. แบบฟอรมที่ใช
กระดาษทําการตางๆ

8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
1) มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการ :
กรมบัญชีกลาง
2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ.2551 :
กระทรวงการคลัง
3) หนังสือแนวทางการตรวจสอบภายใน : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสมาคมผู
ตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย
58

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หนวยตรวจสอบภายใน

4)
5)
6)
7)

หนังสือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน : กรมบัญชีกลาง
หนังสือแนวปฏิบัติประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ : กรมบัญชีกลาง
หนังสือแนวปฏิบัติการวางแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน : กรมบัญชีกลาง
หนังสือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ การตรวจสอบการดําเนินงาน :
กรมบัญชีกลาง พ.ศ.2548
8) หนังสือคูมือการตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา : หนวยตรวจสอบภายใน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ 2551
9) หนังสือคูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสําหรับผูตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา : หนวยตรวจสอบภายในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปงบประมาณ 2549
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เสนอ ผอ.
สพป.สพม.

การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ซึง่ รายงานควรมีสาระครบทั้ง 5 องคประกอบ คือ ขอเท็จจริงที่เกิด
เกณฑที่ใชในการเปรียบเทียบ ผลตางที่เกิดมีสาเหตุใด เกิดผลกระทบตองานของทางราชการในประเด็น
ใดบาง และขอเสนอแนะในการแกไข ทั้งนี้สวนประกอบของรายงาน มี 2 สวน คือ บทสรุปสําหรับผูบ ริหาร
และรายละเอียดผลการตรวจสอบ ซึ่งการจัดทํารายงานมีขั้นตอนยอยๆประกอบดวย การรวบรวมขอมูล
การคัดเลือกขอมูล การรางรายงาน และการเสนอรายงาน

ชื่องาน 1.2.4 งานตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Audit)
สพท. หนวยตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค : 1) เพื่อใหทราบวาผลการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคเปาหมาย ตามแผนงาน งาน/โครงการที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และปฏิบัติถกู ตองตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ ระบบ วิธกี าร หรือมาตรฐาน ที่กําหนดหรือไมอยางไร
2) เพื่อใหทราบถึงผลลัพธ หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาและสถานศึกษา
3) เพื่อติดตามผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาและสถานศึกษาใหเปนไปตามแผนงาน งาน/โครงการที่กําหนดไวตลอดจนประสิทธิภาพในการดูแลรักษา
ทรัพยสินของทางราชการ
4) เพื่อใหขอสังเกต ขอคิดเห็น และหรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตามแผนงาน งาน/โครงการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาและสถานศึกษา
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายทีว่ างไว
เวลา
มาตรฐาน
ลําดับ
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ คุณภาพงาน
1
ตาม
มาตรฐานการ ผูตรวจสอบ
การวางแผนปฏิบตั ิงาน โดยมีขั้นตอนยอยประกอบดวย การกําหนดวัตถุประสงค กําหนดขอบเขตการ
วางแผนการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ
ภายใน
ตรวจสอบ และแนวทางการตรวจสอบซึ่งรวมถึง การกําหนด KPI ดวย
แผนการ
ภายใน
ผูรับผิดชอบ
2
แผนปฏิบัติงานตรวจสอบที่ไดรับความ การปฏิบัตงิ านตรวจสอบ เมื่อแผนการปฏิบัติงานที่จัดทําไว ไดรับความเห็นชอบจากผูอาํ นวยการหนวย
ตรวจสอบ รหัสชุด 2300 กิจกรรมตาม
เห็นชอบแลว
ตรวจสอบภายในแลว คัดเลือกหรือออกแบบ เครื่องมือกระดาษทําการใหเหมาะสม ปฏิบัติงานตรวจสอบ ซึ่งมี
ประจําป การปฏิบัติงาน
แผน
ขั้นตอนยอยๆประกอบดวย การรวบรวมขอมูล วิเคราะหและประเมินผล สรุปประเด็นขอตรวจพบ บันทึกขอมูล
กําหนด
ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ไวในกระดาษทําการ โดยใหมีรายละเอียดเพียงพอตอการสรุปผลการตรวจสอบ
3
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การรายงานผลการปฏิบตั ิงาน จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอตอผูอ ํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่

9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน
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ติดตามผลการแกไข

แจงหนวยรับตรวจ

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

4

ลําดับ

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

การติดตามผลการตรวจสอบ เปนการติดตามผลการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะที่ไดรายงานใหหนวย
รับตรวจทราบ มีการแกไขตามขอเสนอแนะหรือไม ทั้งนี้การติดตามผลการตรวจสอบมีขั้นตอนยอยประกอบดวย
การวางแผนการติดตามผล ดําเนินการติดตามผล และรายงานผลการติดตาม

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน
คุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ

จุดเชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน ๑หนา)

เวลา
ดําเนินการ

ประเภทเอกสาร : คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
ชื่อเอกสาร : 1.2.5 งานตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit)

1. ßČęĂÜćî 1.2.5 ÜćîêøüÝÿĂïÿćøÿîđìý (Information Technolgy Audit)
2. üĆêëčðøąÿÜÙŤ
1) đóČęĂĔĀšöĆęîĔÝüŠć øąïïÜćîĒúą×šĂöĎúìĊęĕéšÝćÖÖćøðøąöüúñúéšü÷đìÙēîēú÷Ċ ëĎÖêšĂÜ
Ùøïëšüî đßČĂę ëČĂĕéš
2) đóČęĂðøąđöĉîøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî ×ĂÜøąïïÖćøđ×šćëċÜ×šĂöĎú ĒúąÖćøøĆÖþćÙüćö
ðúĂéõĆ÷×ĂÜ×šĂöĎúüŠć øĆéÖčö đĀöćąÿö đóĊ÷ÜóĂ

3. ×Ăïđ×êÜćî
1) êøüÝÿĂïÖćøðäĉïĆêĉÜćîêćöøąïïïøĉĀćøÖćøđÜĉîÖćøÙúĆÜõćÙøĆåéšü÷øąïïĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ
(GFMIS) ĀøČĂøąïïÜćîĔîøąïïĔéøąïïĀîċęÜ àċęÜðøąÖĂïéšü÷
1.1) øąïïÜïðøąöćè Fund Management - FM
1.2) øąïïÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜ Purchase Oder -PO
1.3) øąïïÖćøđÜĉîĒúąïĆâßĊ Financial -FI àċÜę ðøąÖĂïéšü÷øąïïÜćî÷ŠĂ÷ ÙČĂøąïïÖćø
øĆïđÜĉî øąïïÖćøÝŠć÷đÜĉî øąïïÿĉîìøĆó÷Ťëćüø ĒúąøąïïïĆâßĊĒ÷Öðøąđõì
1.4) øąïïêšîìčî Cost Controlling -CO
1.5) øąïïïøĉĀćøìøĆó÷ćÖøïčÙÙú Human Resource –HR
3) ÿĂïìćîøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî ×ĂÜÖćøÙüïÙčöÖćøîĞćđ×šć×šĂöĎú ĒúąÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî
ĔîÖćøéĞćđîĉîÜćî×ĂÜĒêŠúąøąïïÜćî

4. ÙĞćÝĞćÖĆéÙüćö
ÖćøêøüÝÿĂïÿćøÿîđìý (Information Technology Audit) đðŨîÖćøóĉÿĎÝîŤÙüćöëĎÖêšĂÜ
đßČęĂëČĂĕéš×ĂÜøąïïÜćîĒúą×šĂöĎúìĊęĕéšÝćÖÖćøðøąöüúñúéšü÷đìÙēîēú÷Ċ øüöìĆĚÜÖćøđ×šćëċÜ×šĂöĎúĔîÖćø
ðøĆïðøčÜĒÖšĕ×ĒúąÖćøøĆÖþćÙüćöðúĂéõĆ÷×ĂÜ×šĂöĎú ÖćøêøüÝÿĂïðøąđõìîĊĚđðŨîÿŠüîĀîċęÜ×ĂÜÜćî
êøüÝÿĂïõć÷ĔîđÖČĂïìčÖÜćîìĊęîĞćøąïïđìÙēîēú÷ĊöćĔßšĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćî ĕöŠüŠćđðŨîÖćøêøüÝÿĂïìćÜ
ÖćøđÜĉî ÖćøêøüÝÿĂïÖćøéĞćđîĉîÜćî ĀøČĂÖćøêøüÝÿĂïÖćøïøĉĀćø
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
63
หนวยตรวจสอบภายใน

øąïïđìÙēîēú÷Ċ Āöć÷ÙüćöüŠć ĂčðÖøèŤĀøČĂßčéĂčðÖøèŤ×ĂÜÙĂöóĉüđêĂøŤ ìĊęđßČĂę öÖćøìĞćÜćî
đ×šćéšü÷ÖĆî ēé÷ĕéšöĊÖćøÖĞćĀîéÙĞćÿĆęÜ ßčéÙĞćÿĆęÜ ĀøČĂÿĉęÜĂČęîĔé ĒúąĒîüìćÜðäĉïĆêĉĔĀšĂčðÖøèŤ ĀøČĂßčé
ĂčðÖøèŤìĞćĀîšćìĊęðøąöüúñú×šĂöĎúēé÷ĂĆêēîöĆêĉ
×šĂöĎúÿćøÿîđìý Āöć÷ÙüćöüŠć ×šĂöĎú ×šĂÙüćö ÙĞćÿĆÜę ßčéÙĞćÿĆęÜ ĀøČĂÿĉęÜĂČęîĔé ïøøéćìĊĂę ÷ĎŠ
ĔîøąïïÙĂöóĉüđêĂøŤ ĔîÿõćóìĊęøąïïÙĂöóĉüđêĂøŤĂćÝðøąöüúñúĕéš ĒúąĔĀšĀöć÷ÙüćöøüöëċÜ×šĂöĎú
ĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤêćöÖãĀöć÷üŠćéšü÷íčøÖøøöìćÜĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤéšü÷

5. ×ĆĚîêĂîÖćøðäĉïĆêĉÜćî
1) üćÜĒñîÖćøðäĉïĆêĉÜćî ēé÷îĞć×šĂöĎúìĊöę ĊÖćøÿĞćøüÝ×šĂöĎúđïČĚĂÜêšî ÖćøðøąđöĉîÖćøÙüïÙčö
õć÷ĔîĒúąðøąđöĉîÙüćöđÿĊę÷Ü×ĂÜÖĉÝÖøøöÖćøêøüÝÿĂïøąïïÿćøÿîđìý ìĊĒę ñîÖćøêøüÝÿĂïðøąÝĞćðŘ
ĕéšĂîčöêĆ ĉĕüš öćðøąÖĂïóøšĂöÖĆïĀć×šĂöĎúđóĉęöĔîøć÷úąđĂĊ÷é đóČĂę ÖĞćĀîéđøČęĂÜìĊÝę ąêøüÝÿĂï
üĆêëčðøąÿÜÙŤ ×Ăïđ×ê ĒúąĒîüìćÜÖćøðäĉïĆêĉÜćî àċęÜøüöëċÜÖćøÝĆéìĞćđÙøČęĂÜöČĂÖøąéćþìĞćÖćøïĆîìċÖ
×šĂöĎú ĒúąÖĞćĀîéđÖèæŤÖćøüĆéðøąđöĉîñú KPI đÿîĂñĎšĂĞćîü÷ÖćøĀîŠü÷êøüÝÿĂïõć÷ĔîÿĂïìćî
ĒúąĔĀšÙüćöđĀĘîßĂï
2) ðäĉïĆêĉÜćîêøüÝÿĂï đøĉöę éšü÷àĆÖàšĂöìĊöÜćîêøüÝĒúąĒÝšÜĀîŠü÷øĆïêøüÝìøćïüĆîđüúćìĊę
Ýąđ×šćêøüÝÿĂï ĀøČĂ×Ă×šĂöĎúúŠüÜĀîšćìĊęÝĞćđðŨî ðøąßčöđðŗéÖćøêøüÝÿĂï Ăíĉïć÷üĆêëčðøąÿÜÙŤ
øć÷úąđĂĊ÷é×ĂÜ×Ăïđ×êÖćøêøüÝÿĂïĔĀš ñĎšøĆïêøüÝìøćï êøüÝÿĂï ÿĂïìćî ÝĆéđÖĘï×šĂöĎú
øüïøüöĀúĆÖåćî üĉđÙøćąĀŤðøąđöĉîñúÖćøðäĉïĆêĉÜćîüŠćđðŨîĕðêćöîē÷ïć÷ ĒñîÜćî øąđïĊ÷ïðäĉïĆêĉ
×ĂÜĂÜÙŤÖø øüöìĆĚÜÖãĀöć÷ìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜ ðøąßčöðŗé ÿøčðñúÖćøêøüÝÿĂï ìĞćÙüćöđ×šćĔÝĒúÖđðúĊ÷ę î
ÙüćöÙĉéđĀĘî ĒúąĀć×šĂ÷čêĉ ĔîðøąđéĘîìĊöę ÙĊ üćöđĀĘîĕöŠêøÜÖĆî ĒÝšÜÖĞćĀîéÖćøĂĂÖøć÷Üćî ×ĂïÙčè
ñĎšøĆïêøüÝìĊęđÖĊ÷ę ü×šĂÜ
3) Öćøøć÷Üćîñú ÝĆéìĞćÿøčðøć÷ÜćîñúÖćøêøüÝÿĂï Ēúą×šĂđÿîĂĒîąđÿîĂêŠĂñĎĂš Ğćîü÷Öćø
ÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþćðøąëöýċÖþć/öĆí÷öýċÖþćđóČęĂóĉÝćøèćÿĆęÜÖćøĒúšüĒÝšÜĔĀšĀîŠü÷øĆïêøüÝ
ìøćïñúÖćøêøüÝÿĂïĒúąðäĉïĆêĉêćö×šĂđÿîĂĒîą
4) ÖćøêĉéêćöñúÖćøĒÖšĕ× đðŨîÖćøêĉéêćö đøŠÜøĆé ĒúąðøąđöĉîñúÖćøðäĉïĆêĉìĊęĀîŠü÷øĆïêøüÝ
øć÷Üćî ÿøčðđÿîĂĔĀšñĂĎš Ğćîü÷ÖćøÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþćðøąëöýċÖþć/öĆí÷öýċÖþć ìøćïüŠćöĊÖćø
ĒÖšĕ×êćö×šĂđÿîĂĒîą ĀøČĂêšĂÜöĊÖćøéĞćđîĉîÖćøđóĉęöđêĉö
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6. Flow Chart กระบวนการปฏิบัติงาน
กระบวนงาน งานตรวจสอบสารสนเทศ
วางแผนปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติงานตรวจสอบที่ไดรับความเห็นชอบแลว
ปฏิบัติงานตรวจสอบ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
เสนอ ผอ.สพป./สพม.

แจงหนวยรับตรวจ
ติดตามผลการแกไข

7. แบบฟอรมที่ใช
กระดาษทําการตางๆ

8. เอกสาร / หลักฐานอางอิง
1) มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการ :
กรมบัญชีกลาง
2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ.2551 :
กระทรวงการคลัง
3) หนังสือแนวทางการตรวจสอบภายใน : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสมาคมผู
ตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย
4) หนังสือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน : กรมบัญชีกลาง
5) หนังสือแนวปฏิบัติประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ : กรมบัญชีกลาง
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6) หนังสือแนวปฏิบัติการวางแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน : กรมบัญชีกลาง
7) หนังสือคูมือแนวทางการบริหารความเสี่ยงของการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สําหรับ
ผูบริหาร (7 เลม) : กรมบัญชีกลาง
8) หนังสือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ เรื่องการตรวจสอบการเบิกจายโดย
ผานใบสั่งซื้อสั่งจางและการตรวจสอบการเบิกจายโดยไมผานกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
ของ GFMIS : กรมบัญชีกลาง
9) หนังสือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ เรื่องการตรวจสอบระบบรับและ
นําสงเงินรายไดแผนดิน : กรมบัญชีกลาง
10) หนังสือคูมือการตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา : หนวยตรวจสอบภายใน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ 2551
11) หนังสือคูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสําหรับผูตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา : หนวยตรวจสอบภายในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปงบประมาณ 2549
12) พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550
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สพท.

หนวยตรวจสอบภายใน

ติดตามผลการแกไข

คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

4
5

แจงหนวยรับตรวจ

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

แจงใหหนวยรับตรวจทราบผลการตรวจสอบและปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
การติดตามผลการแกไข เปนการติดตาม เรงรัด และประเมินผลการปฏิบัติที่หนวยรับตรวจ รายงาน
สรุปเสนอใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทราบวามีการ
แกไขตามขอเสนอแนะ หรือตองมีการดําเนินการเพิ่มเติม
จุดเชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน ๑หนา)

วัตถุประสงค : 1. เพื่อใหมั่นใจวา ระบบงานและขอมูลที่ไดจากการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร ถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได 2. เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายใน ของระบบการเขาถึงขอมูล และการรักษาความปลอดภัย
ของขอมูลวา รัดกุม เหมาะสม เพียงพอ
เวลา
มาตรฐาน
ลําดับ
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ คุณภาพงาน
1
วางแผนการปฏิบัติงาน โดยนําขอมูลทีม่ ีการสํารวจขอมูลเบื้องตน การประเมินการควบคุมภายใน
วางแผนปฏิบัติงาน
และประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศ ที่แผนการตรวจสอบประจําปได
อนุมัติไว มาประกอบพรอมกับหาขอมูลเพิ่มในรายละเอียด เพื่อกําหนดเรื่องที่จะตรวจสอบ
วัตถุประสงค ขอบเขต และแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งรวมถึงการจัดทําเครื่องมือกระดาษทําการ
แผนปฏิบัติงานตรวจสอบที่ไดรับความเห็นชอบแลว
บันทึกขอมูล และกําหนดเกณฑการวัดประเมินผล KPI เสนอผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
สอบทานและใหความเห็นชอบ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ เริ่มดวยซักซอมทีมงานตรวจและแจงหนวยรับตรวจทราบวันเวลาที่จะเขา
ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตรวจสอบ หรือขอขอมูลลวงหนาทีจ่ ําเปน ประชุมเปดการตรวจสอบ อธิบายวัตถุประสงค
2
รายละเอียดของขอบเขตการตรวจสอบให ผูรับตรวจทราบ ตรวจสอบ สอบทาน จัดเก็บขอมูล
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รวบรวมหลักฐาน วิเคราะหประเมินผลการปฏิบัติงานวาเปนไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบ
ปฏิบัติขององคกร รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของ ประชุมปด สรุปผลการตรวจสอบ ทําความเขาใจ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาขอยุติ ในประเด็นที่มีความเห็นไมตรงกัน แจงกําหนดการออก
เสนอ ผอ.สพป./สพม.
รายงาน ขอบคุณผูรับตรวจที่เกีย่ วของ
3
จัดทําสรุปรายงานผลการตรวจสอบ และขอเสนอแนะเสนอตอผูอาํ นวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาเพือ่ พิจารณาสั่งการแลว

ชื่องาน 1.2.5 งานตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit)

9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

ประเภทเอกสาร : คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
ชื่อเอกสาร : 1.2.6 งานตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)

1. ชื่องาน 1.2.6 งานตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)
2. วัตถุประสงค
เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานขององคกรใหสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และใหเกิดผลทางปฏิบัติในการพัฒนาองคกรไปสู
ความเปนเลิศ

3. ขอบเขตงาน
3.1 ตรวจสอบการบริหารงานดานตาง ๆ ของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/
มัธยมศึกษาและสถานศึกษา วามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับ การวางแผน การควบคุม การ
ประเมินผลเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุและการดูแลทรัพยสิน การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการบริหารงานดานตาง ๆ วาเปนไปมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยาง
เหมาะสม สอดคลองกับภารกิจขององคกร
3.2 ตรวจสอบการบริหารงาน วามีการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการบริหารงานและ
หลักการกํากับดูแลที่ดี (Good Governance) ในเรื่องความนาเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเปน
ธรรม และความโปรงใส

4. คําจํากัดความ
การตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) เปนการตรวจสอบการบริหารงานดาน
ตางๆของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาและสถานศึกษา วามีระบบการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผลเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การ
พัสดุและทรัพยสิน รวมทั้งการบริหารดานตางๆวาเปนไปอยางเหมาะสม และสอดคลองกับภารกิจของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งเปนไปตามหลักการ
บริหารงานและหลักการกํากับดูแลที่ดี (Good Governance) ในเรื่องความนาเชื่อถือ ความรับผิดชอบ
ความเปนธรรม และความโปรงใส
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5. ขั้นตอนการตรวจสอบ
1) จัดทําแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ของกิจกรรมที่จะทําการตรวจสอบการบริหารตามที่
แผนการตรวจสอบประจําปอนุมัติไว ซึ่งจะมีขอมูลสํารวจเบื้องตนเพื่อใหครอบคลุมถึงการกําหนดกรอบ
หัวขอที่ตองการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม ๆ การแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ พรอมกับพิจารณาวามีความจําเปนตองใชขอมูลใดบางเพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั้น
โดยระบุวิธีการเก็บขอมูลใหชัดเจน นอกจากนี้ จะตองวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมได แลวกําหนดทางเลือก
ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกลาวดวย ขอมูลเบื้องตนที่นํามาวิเคราะหคือ
1.1) วิเคราะหลักษณะสําคัญขององคกร ดานสภาพแวดลอม ความสัมพันธ ความทาทาย
ขององคกร ความเขาใจในเรื่องพันธกิจ หนาที่ วิสัยทัศน ขององคกร ของบุคลากรในองคกรเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน วามีอะไรบาง สัมพันธกันดวยวิธีไหน มากนอยเพียงไร
1.2) วิเคราะหนโยบาย หลักเกณฑ มาตรการ การปฏิบัติ ขององคกรมีหรือไม เปนไปใน
ลักษณะควบคุม กํากับ ติดตาม สงเสริม ผลักดัน ความรูความสามารถของบุคลากร เหมาะสม
สอดคลองตามหลักการบริหารงานและหลักการกํากับดูแลที่ดี (Good Governance)
1.3) วิเคราะหระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑมาตรฐาน เกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) และระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวของ
โดยใชขอมูลที่สํารวจเบื้องตน มาใชในการกําหนดประเด็นการตรวจสอบ วัตถุประสงค
ขอบเขตและแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งจะกําหนดวิธีการตรวจสอบ เครื่องมือกระดาษทําการ และ
กําหนดระยะเวลาการตรวจสอบ
2) ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ตอผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
3) ประสานแจงหนวยรับตรวจทราบกําหนดวันเวลาที่จะเขาตรวจ
4) ปฏิบัติการตรวจสอบ โดย ประเมินระบบการควบคุมภายใน และสอบทานผลการดําเนินงาน
ซึง่ ทําใหเราทราบวาการปฏิบัติงานสามารถบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวหรือไม สิ่ง
สําคัญก็คือ เราตองรูวาจะตรวจสอบอะไรบางและบอยครั้งแคไหน ขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบจะเปน
ประโยชนสําคัญยิ่ง
5) สรุปผล วิเคราะหเปรียบเทียบ ประเมินผลดานประสิทธิภาพและความคุมคา การพัฒนา
ขีดสมรรถนะของบุคลากร รวมถึงการสอบทานระบบควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง วาผลที่
ไดจากการตรวจสอบ เปนไปตามแผนที่วางไวหรือไม หากเปนไปตามแผน ก็ใหนําแนวทางหรือกระบวนการ
ปฏิบัตินั้นมาจัดทําใหเปนมาตรฐาน พรอมทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งอาจหมายถึง
สามารถบรรลุเปาหมายไดเร็วกวาเดิม หรือเสียคาใชจายนอยกวาเดิม หรือทําใหคุณภาพดีย่งิ ขึ้นก็ได แต
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ถาหากผลที่ไดไมบรรลุวัตถุประสงคตามแผนที่วางไว เราควรนําขอมูลที่รวบรวมไวมาวิเคราะห และ
พิจารณาวาควรจะดําเนินการอยางไรตอไป
6) รายงานผล และขอเสนอแนะ ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/
มัธยมศึกษาทราบและพิจารณาสั่งการ
7) แจงหนวยรับตรวจ เพื่อทราบและปฏิบัติตามขอเสนอแนะทีผ่ ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ไดสั่งการไว
8) กํากับ ติดตาม เรงรัด การปฏิบัติตามขอเสนอแนะ และรายงานผล ผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาเพื่อทราบ หรือสั่งการ

6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
กระบวนงาน งานตรวจสอบการบริหาร
จัดทําแผนปฏิบัติการตรวจสอบ
เห็นชอบ

ทบทวนแก้ ไข

เสนอผอ.ตสน.
ประสานแจงหนวยรับตรวจทราบกําหนดเวลาเขาตรวจ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ
สรุปรายงานผลการตรวจสอบ
เห็นชอบ
เสนอผอ.สพป./สพม.

ทบทวนแก้ ไข

แจงหนวยรับตรวจทราบผลการตรวจและแกไข
กํากับ ติดตามและรายงานผล
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7. แบบฟอรมที่ใช
กระดาษทําการตางๆ

8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
1) มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการ :
กรมบัญชีกลาง
2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ.2551 :
กระทรวงการคลัง
3) หนังสือแนวทางการตรวจสอบภายใน : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสมาคมผู
ตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย
4) หนังสือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน : กรมบัญชีกลาง
5) หนังสือแนวปฏิบัติประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ : กรมบัญชีกลาง
6) หนังสือแนวปฏิบัติการวางแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน : กรมบัญชีกลาง
7) หนังสือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ การตรวจสอบการดําเนินงาน :
กรมบัญชีกลาง พ.ศ.2548
8) หนังสือคูมือการตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา : หนวยตรวจสอบภายใน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ 2551
9) หนังสือคูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสําหรับผูตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา : หนวยตรวจสอบภายในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปงบประมาณ 2549
10) ระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวของ กับ
การเงิน การบัญชี การพัสดุ และการบริหารจัดการ
11) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ.2548
12) เกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management
Quality Award :
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ชื่องาน 1.2.6 งานตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)
สพท. หนวยตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค : เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานขององคกรใหสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธกี ารบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และใหเกิดผลทางปฏิบัติในการพัฒนาองคกรไปสูความเปนเลิศ
มาตรฐาน
เวลา
คุณภาพ
ลําดับ
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
ดําเนินการ
งาน
1
จัดทําแผนปฏิบตั ิการตรวจสอบ ของกิจกรรมที่จะทําการตรวจสอบการบริหารตามที่แผนการ
ตาม
มาตรฐาน
จัดทําแผนปฏิบัติการตรวจสอบ
ตรวจสอบประจําปอนุมัติไว ซึ่งจะมีขอมูลสํารวจเบื้องตน มาใชในการกําหนดประเด็นการ
ระยะเวลาที่
การ
ตรวจสอบ วัตถุประสงค ขอบเขตและแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งจะกําหนดวิธกี ารตรวจสอบ
แผนการ
ตรวจสอบ
ทบทวนแก
ไ
ข
เห็นชอบ
เครื่องมือกระดาษทําการ และกําหนดระยะเวลาการตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ภายใน
ประจําป
รหัสชุด
เสนอผอ.ตสน.
กําหนด
2300
2
ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ตอผูอ ํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
การ
3
ประสานแจงหนวยรับตรวจทราบกําหนดวันเวลาที่จะเขาตรวจ
ประสานแจงหนวยรับตรวจทราบกําหนดเวลาเขาตรวจ
ปฏิบัติงาน
4
ปฏิบัตกิ ารตรวจสอบ โดย ประเมินระบบการควบคุมภายใน และสอบทานผลการดําเนินงานซึ่งทําใหทราบวา
การปฏิบัติงานสามารถบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวหรือไม สิ่งสําคัญก็คือ เราตองรู
ปฏิบัติงานตรวจสอบ
วาจะตรวจสอบอะไรบางและบอยครั้งแคไหน ขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบจะเปนประโยชนสาํ คัญยิ่ง
5
สรุปผล วิเคราะหเปรียบเทียบ ประเมินผลดานประสิทธิภาพและความคุมคา การพัฒนาขีดสมรรถนะ
รหัสชุด
สรุปผลการตรวจสอบ
ของบุคลากร รวมถึงการสอบทานระบบควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง วาผลที่ไดจาก
2400 การ
การตรวจสอบ เปนไปตามแผนทีว่ างไวหรือไม หากเปนไปตามแผน ก็ใหนําแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัติ
รายงานผล
ทบทวน
เห็นชอบ
นั้นมาจัดทําใหเปนมาตรฐาน พรอมทั้งหาวิธกี ารที่จะปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งอาจหมายถึง
แกไข
สามารถบรรลุเปาหมายไดเร็วกวาเดิม หรือเสียคาใชจายนอยกวาเดิม หรือทําใหคุณภาพดียิ่งขึ้นก็ได
ทํารายงานเสนอ
แตถาหากผลที่ไดไมบรรลุวัตถุประสงคตามแผนที่วางไว เราควรนําขอมูลที่รวบรวมไวมาวิเคราะห
ผอ. สพป./สพม.
และพิจารณาวาควรจะดําเนินการอยางไรตอไป
6
รายงานผล และขอเสนอแนะ ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
ทราบและพิจารณาสั่งการ

9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

ผูตรวจสอบ
ภายใน
ผูรับผิดชอบ
กิจกรรมตาม
แผน

ผูรับผิดชอบ

74

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หนวยตรวจสอบภายใน

กํากับ ติดตามและรายงานผลการ
แกไข

รายละเอียดงาน

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

ติดตาม เรงรัด การปฏิบัติตามขอเสนอแนะ และรายงานผล ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาเพือ่ ทราบ หรือสั่งการ

แจงหนวยรับตรวจ เพื่อทราบและปฏิบตั ิตามขอเสนอแนะที่ผูอาํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ไดสั่งการไว

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

แจงหนวยรับตรวจทราบผลการตรวจและแกไข

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

8

7

ลําดับ

มาตรฐาน
คุณภาพ
งาน
รหัสชุด
2500
การติดตาม
ผล
ผูรับผิดชอบ

จุดเชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน ๑หนา)

เวลา
ดําเนินการ

ประเภทเอกสาร : คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
ชื่อเอกสาร : 1.2.7 งานตรวจสอบพิเศษ (Special Audit)

1. ชื่องาน งานตรวจสอบพิเศษ (Special Audit)
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหไดขอมูลที่ตรงกับกับสภาพความเปนจริง เพื่อนํามาสรุปประเด็นตามการรองเรียน หรือ
กรณีสงสัยวามีการดําเนินการที่ไมโปรงใสหรือทุจริตเกิดขึ้นหรือไม อยางไร

3. ขอบเขตของงาน
ตรวจสอบขอมูลตามประเด็น ขอรองเรียน หรือกรณีสงสัยวามีการดําเนินการที่ไมโปรงใสหรือ
ทุจริตเกิดขึ้น รวมถึงการสืบสวนขอเท็จจริง ตามที่ไดรับมอบหมายโดยผูตรวจสอบภายในตองมีความเที่ยง
ธรรม ระมัดระวังในการใชขอมูล ไมเปดเผยขอมูล และไมใชขอมูลที่ไดรับไปแสวงหาประโยชน ใหกับ
ตนเองหรือผูอื่น

4. คําจํากัดความ
การตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) หมายถึง การตรวจสอบในกรณีที่ไดรับมอบหมายจากฝาย
บริหาร หรือกรณีที่มีการทุจริตหรือการกระทําที่สอไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีที่มีเหตุอันควร
สงสั ย ว า จะมี ก ารกระทํ า ที่ ส อ ไปในทางทุ จ ริ ต หรื อ ประพฤติ มิ ช อบเกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง ผู ต รวจสอบภายในจะ
ดําเนินการตรวจสอบเพื่อคนหาสาเหตุ ขอเท็จจริง ผลเสียหายหรือผูรับผิดชอบ พรอมทั้งเสนอแนะ
มาตรการปองกัน

5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) สํารวจขอมูลเบื้องตนตามประเด็นขอรองเรียน/ขอสงสัยที่จะสอไปในทางทุจริต หรือประพฤติ
มิชอบ เพื่อทราบวัตถุประสงค / เปาหมาย ที่จะทําการตรวจสอบ ซึ่งผูตรวจสอบจะเขาไปทําการตรวจสอบ
ณ จุดใดเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค สมเจตนารมณ จะตองวางแผน การตรวจสอบอยางรัดกุม และมี
แผนการปฏิบัติงานที่ดีรองรับการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยคํานึงถึงนโยบายในเรื่องนั้นวามีอยางไร การ
วางแผนขั้นตอนการทํางาน หาจุดที่จะเขาตรวจโดยจัดลําดับความสําคัญงานกอนหลัง จุดใดควรจะตอง
ตรวจสอบกอน ระยะเวลาและอัตรากําลังที่ตองใชในการตรวจสอบ เปนตน
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2) กําหนดประเด็นหรือเรื่องที่จะตรวจสอบ และแหลงขอมูลเกี่ยวของกับผูใดบาง เนื่องจาก การ
ตรวจสอบทุกครั้งจะตองทราบถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบตอรายงาน จึงตองเขียน
ไวในรายงานการตรวจสอบใหชัดเจน วามีขอบเขตของการปฏิบัติงานครั้งนั้นมากนอยเพียงใด
3) กําหนดเทคนิค วิธีการตรวจสอบเพื่อนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมาย เปนที่ยอมรับ
กันโดยทั่วไปวาไมสามารถทํางานทุกอยางไดในเวลาเดียวกันและทุกเรื่องพรอมกัน จึงจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองเลือกวิธีการตรวจสอบใหเหมาะสมเพื่อ นําไปสูขอมูลที่แทจริงปญหาที่เกิดขึ้น อุปสรรคที่ขัดขวาง
การปฏิบัติงาน เปนตน
4) ดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐาน เอกสาร รวมถึงถอยคําของผูเกี่ยวของ
5) วิเคราะหและสรุปผลการตรวจสอบขอเท็จจริงเปรียบเทียบกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
เพื่อใหเห็นถึงสภาพของการควบคุม และความเสี่ยงหรือผลของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทางราชการ
6) รายงานผลการตรวจสอบตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/
มัธยมศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของ เมื่อทําการตรวจสอบเสร็จเรียบรอยไดขอมูล ขอเท็จจริง ปญหา
อุปสรรคและอื่นๆ มาเรียบรอยแลว จะมาถึงขั้นตอนการทํารายงานเสนอผูบังคับบัญชา การรายงาน การ
ตรวจสอบถือเปนเทคนิคอยางหนึ่งของผูปฏิบัติงาน เพราะจะแสดงใหเห็นความ สามารถ ความรอบรู
ความชัดเจน ความชํานาญของงาน รวมทั้งแสดง ใหเห็นถึงคุณคาของรายงานหรือจะสรุปใหงายก็คือ
เขียนรายงานใหผูมีอํานาจอานเขาใจ และสั่งการเพื่อนําไปใชหรือถือปฏิบัติ
7) สงตอใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กลุมบริหารงานบุคคลกรณีมีการสั่งการใหดําเนินการตอ
ทางกฎหมาย สพฐ./สตง. หรือหนวยงานอื่นที่สงเรื่องรองเรียน ใหทราบผลการดําเนินการ และรวบรวม
เปนขอมูลสารสนเทศ
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6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
กระบวนงาน งานตรวจสอบพิเศษ
สํารวจขอมูลเบื้องตนตามประเด็น
ขอรองเรียน

กําหนดประเด็นหรือเรื่องที่จะตรวจสอบ

เลือกเทคนิค วิธีการตรวจสอบ
ดําเนินการตรวจสอบ
วิเคราะหสรุปผลการตรวจสอบ

เสนอ ผอ.สพป./สพม.

งานธุรการและสารสนเทศ/
แจงหนวยงานที่เกี่ยวของ

7. แบบฟอรมที่ใช ไดแก
กระดาษทําการตรวจสอบประเภทตาง ๆ
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8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
1. พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ของกรมบัญชีกลาง
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0416.2 / ว 292 ลงวันที่ 24 กันยายน 2546)
3. มาตรฐานการตรวจสอบภายในของสวนราชการ ของกรมบัญชีกลาง
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0528.3 / ว 1093 ลงวันที่ 11 มกราคม 2545)
4. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ. 2551
5. พรบ.ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
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ชื่องาน 1.2.7 งานตรวจสอบพิเศษ (Special Audit)
สพท. หนวยตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค : เพื่อใหไดขอมูลที่ตรงกับกับสภาพความเปนจริง เพื่อนํามาสรุปประเด็นตามการรองเรียน หรือกรณีสงสัยวามีการดําเนินการที่ไมโปรงใสหรือทุจริตเกิดขึ้นหรือไม อยางไร
เวลา
มาตรฐาน
ลําดับ
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ คุณภาพงาน
1
สํารวจขอมูลเบื้องตนตามประเด็นขอรองเรียน/ขอสงสัยที่จะสอไปในทางทุจริต หรือประพฤติมิชอบ เพื่อ
ตาม
มาตรฐานการ ผูตรวจสอบ
ทราบวัตถุประสงค / เปาหมาย ที่จะทําการตรวจสอบ ซึ่งผูตรวจสอบจะเขาไปทําการตรวจสอบ ณ จุดใดเพื่อให ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ ภายในที่ไดรับ
สํารวจขอมูลเบื้องตน
บรรลุวัตถุประสงค สมเจตนารมณ จะตองวางแผน การตรวจสอบอยางรัดกุม และมีแผนการปฏิบัติงานที่ดี
ไดรับ
รหัสชุด 2300 มอบหมาย
ตามประเด็นขอรองเรียน
รองรับการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยคํานึงถึงนโยบายในเรื่องนั้นวามีอยางไร การวางแผนขั้นตอน การทํางาน มอบหมาย การปฏิบัติงาน
หาจุดที่จะเขาตรวจโดยจัดลําดับความสําคัญงานกอนหลัง จุดใดควรจะตองตรวจสอบกอน ระยะเวลาและ
อัตรากําลังที่ตองใชเพื่อการตรวจสอบ เปนตน
กําหนดประเด็นหรือเรื่อง
2
กําหนดประเด็นหรือเรื่องที่จะตรวจสอบ และแหลงขอมูลเกี่ยวของกับผูใดบาง เนื่องจาก การตรวจสอบทุก
ที่จะตรวจสอบ
ครั้งจะตองทราบถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบตอรายงาน จึงตองเขียนไวในรายงาน
การตรวจสอบใหชัดเจน วามีขอบเขตของการปฏิบัติงานครั้งนั้นมากนอยเพียงใด
3
กําหนดเทคนิค วิธกี ารตรวจสอบเพื่อนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมาย เปนที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปวา
กําหนด เทคนิค วิธีการตรวจสอบ
ไมสามารถทํางานทุกอยางไดในเวลาเดียวกันและทุกเรื่องพรอมกัน จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเลือกวิธีการ
ตรวจสอบใหเหมาะสมเพื่อ นําไปสูขอมูลที่แทจริงปญหาที่เกิดขึ้น อุปสรรคที่ขัดขวางการปฏิบัติงาน เปนตน
ดํ
า
เนิ
น
การตรวจสอบ
4
ดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐาน เอกสาร รวมถึงถอยคําของผูเกี่ยวของ
5
วิเคราะหและสรุปผลการตรวจสอบขอเท็จจริงเปรียบเทียบกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อใหเห็นถึง
วิเคราะหสรุปผลการตรวจสอบ
สภาพของการควบคุม และความเสี่ยงหรือผลของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทางราชการ

ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน : รอยละความสําเร็จทีม่ ีการดําเนินการ ของเรื่องที่ไดรับมอบหมาย ตามกําหนดเวลา

9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
81
หนวยตรวจสอบภายใน

งานธุรการและ
สารสนเทศ/แจงหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

เสนอ ผอ.
สพป./สพม.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

6

ลําดับ

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

สงตอใหหนวยงานที่เกีย่ วของ เชน กลุมบริหารงานบุคคลกรณีมีการสั่งการใหดําเนินการตอทางกฎหมาย
สพฐ./สตง. หรือหนวยงานอื่นที่สงเรื่องรองเรียน ใหทราบผลการดําเนินการ และรวบรวมเปนขอมูล
สารสนเทศ

รายงานผลการตรวจสอบตอผูอาํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และ
หนวยงานที่เกีย่ วของ เมื่อทําการตรวจสอบเสร็จเรียบรอยไดขอมูล ขอเท็จจริง ปญหา อุปสรรคและอื่นๆ มา
เรียบรอยแลว จะมาถึงขั้นตอนการทํารายงานเสนอผูบังคับบัญชา การรายงาน การตรวจสอบถือเปนเทคนิค
อยางหนึ่งของผูปฏิบัติงาน เพราะจะแสดงใหเห็นความ สามารถ ความรอบรู ความชัดเจน ความชํานาญของ
งาน รวมทั้งแสดง ใหเห็นถึงคุณคาของรายงานหรือจะสรุปใหงายก็คือ เขียนรายงานใหผูมีอํานาจอานเขาใจ
และสั่งการเพื่อนําไปใชหรือถือปฏิบัติ

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน
คุณภาพงาน
รหัสชุด 2400
การรายงาน
ผลการ
ปฏิบัติงาน

ผูรับผิดชอบ

จุดเชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน ๑หนา)

เวลา
ดําเนินการ

ประเภทเอกสาร : คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
ชื่อเอกสาร : 1.3 งานใหคําปรึกษา

1. ชื่องาน 1.3 งานใหคําปรึกษา (Consulting)
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลที่ดี (Good Governance) และความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน (Transparency) ปองกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเปนการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จนทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค
2) เพื่อใหเกิดการการปรับปรุง แกไขขอบกพรองตาง ๆ เพิ่มคุณคาแกหนวยรับตรวจเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
3) เพื่อสนับสนุนผูปฏิบัติงานทุกระดับของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาและ
สถานศึ ก ษาสามารถปฏิ บั ติ ห น า ที่ แ ละดํ า เนิ น งานเป น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข อ ง
อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น

3. ขอบเขตงาน
ขอบเขตของงานใหคําปรึกษากระทําได 2 ลักษณะ คือดวยวาจา และเปนลายลักษณอักษรโดย
มีขอบเขตการใหคําปรึกษาดังนี้
1) ดานการควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยง การกํากับดูแลที่ดี มุงเนนการบริการการใหคําแนะนํา
ใหคําปรึกษา แกฝายบริหารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
2) ดานการบัญชี การเงิน การดูแลทรัพยสิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย มุงเนนการบริการให
คําแนะนํา ใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด

4. คําจํากัดความ
งานใหคําปรึกษา หมายถึง การใหบริการ การใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษาและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
โดยลักษณะงานขึ้นอยูกับผูรับบริการ เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับสวนราชการและปรับปรุงการดําเนินงานของสวน
ราชการใหดีขึ้น

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) ศึกษาประเด็นของเรื่องทีไ่ ดรับการรองขอคําปรึกษา
2) กําหนด วัตถุประสงค / เปาหมาย ของเรื่องที่จะใหคําปรึกษา
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
83
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3) ÖĞćĀîéìćÜđúČĂÖüĉíĊÖćøĔĀšÙćĞ ðøċÖþćđóČęĂîĞćĕðÿĎŠÖćøïøøúč üĆêëčðøąÿÜÙŤ/ đðŜćĀöć÷
4) üĉđÙøćąĀŤÙüćöđÿĊę÷ÜĒúą×šĂéĊ×Ăš đÿĊ÷×ĂÜĒêŠúąìćÜđúČĂÖ đúČĂÖìćÜđúČĂÖìĊęđĀöćąÿöēé÷Ĕßš
ĀúĆÖÖćøüĉđÙøćąĀŤìĊęđðŨîđĀêčĒúąñú óĉÿĎÝîŤĕéš ÿĂïìćîĕéš ēé÷ÙĞćîċÜëċÜúĆÖþèą×ĂÜÙĞćðøċÖþćìĊęóċÜðøąÿÜÙŤ éĆÜîĊĚ
- êøÜêćöÙüćöêšĂÜÖćø×ĂÜñĎšøĂš Ü×Ă
- êøÜêćöðøąđéĘî
- Ă÷ĎŠïîóČĚîåćî×ĂÜÙüćöđðŨîÝøĉÜìĊęóĉÿĎÝîŤĕéš
- öĊÖćøüĉđÙøćąĀŤĂ÷ŠćÜđðŨîøąïï
- ĕöŠÖŠĂĔĀšÙüćö×ĆéĒ÷šÜĔîĂÜÙŤÖøĀøČĂøąĀüŠćÜĂÜÙŤÖø
- đðŨîĕðĕéš
5) ÿøčððøąđéĘî ìćÜđúČĂÖ ĔîÖćøĔĀšÙĞćðøċÖþć ìĆĚÜîĊĚ ðŦÝÝĆ÷ĒĀŠÜÙüćöÿĞćđøĘÝ×ĂÜÖćøĔĀšÙĞćðøċÖþć öĊéĆÜîĊĚ
- ñĎšĔĀšÙĞćðøċÖþćöĊÙüćöóøšĂö
- ñĎĔš ĀšÙĞćðøċÖþćöĊóùêĉÖøøöìĊóę ċÜðøąÿÜÙŤ đßŠî
o öĊõćóúĆÖþèŤìéĊę Ċ
o öĊÖĉøĉ÷ćöćø÷ćììĊęéĊ
o øĆïñĉéßĂïĔîÜćîüĉßćßĊó
o ĕöŠēĂšĂüéđÖĉîÝøĉÜ
o ĕöŠđøĊ÷ÖøšĂÜÙŠćêĂïĒìî
o ĕöŠÿøšćÜÙüćöĒêÖøšćüĔîĂÜÙŤÖø
o øĆÖþćÙüćöúĆï
- ×šĂöĎúìĊĔę ßšðøąÖĂïÖćøĔĀšÙĞćðøċÖþćđðŨî×šĂöĎúÝøĉÜ đßČęĂëČĂĕéš
- ×šĂđÿîĂĒîąÿćöćøëüĉđÙøćąĀŤïîóČĚîåćî×ĂÜĀúĆÖÖćøĒúąÿöđĀêčñú
- ÖćøÿČęĂÿćøĔßšüĉíĊÖćøìĊęđĀöćąÿöĒúąìĆîêŠĂđĀêčÖćøèŤ
- ×šĂđÿîĂĒîąîĞćĕððäĉïĆêĉĕéšÝøĉÜĒúąðäĉïêĆ ĉĒúšüĕéšñúêćöìĊêę Ăš ÜÖćø
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หนวยตรวจสอบภายใน

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
กระบวนงาน งานใหคําปรึกษา
ศึกษาประเด็นของเรื่องที่ไดรับการขอคําปรึกษา
กําหนดวัตถุประสงค/เปาหมาย
กําหนดทางเลือก วิธีการ

วิเคราะหความเสี่ยงฯ
เลือกทางเลือก
เลือก

ทบทวน
ทางเลือก
หาทางเลือก
ใหม

สรุปประเด็น/ทางเลือกที่จะใหคําปรึกษา

7. แบบฟอรมที่เกี่ยวของ
1) ตารางวิเคราะหความเสี่ยง
2) กระดาษทําการตางๆ
3) ตารางปฏิทินการใหคําปรึกษา

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
1) พรบ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
2) มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการ
กรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2545
3) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ.2551
4) หนังสือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
85
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5) คูมือการตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในสําหรับผูตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ 2549 และปงบประมาณ 2551 ตามลําดับ
6) หนังสือแนวปฏิบัติประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ : กรมบัญชีกลาง
7) ระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการ ตางๆที่เกี่ยวของ
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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สพท.

หนวยตรวจสอบภายใน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

สรุปประเด็น/ทางเลือกที่จะใหคําปรึกษา

เลือก

วิเคราะหความเสี่ยงฯ
เลือกทางเลือก

คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

5

4

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

สรุปประเด็น ทางเลือก และใหคําปรึกษา

วิเคราะหความเสี่ยงและขอดีขอเสียของแตละทางเลือก เลือก
ทางเลือกที่เหมาะสมโดยใชหลักการวิเคราะหที่เปนเหตุและผล
พิสูจนได สอบทานได โดยคํานึงถึงลักษณะของคําปรึกษาที่พึงประสงค

จุดเชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน ๑หนา)

วัตถุประสงค : 1) เพื่อสงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลที่ดี (Good Governance) และความโปรงใสในการปฏิบัติงาน (Transparency) ปองกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเปนการลดความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นจนทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค
2) เพื่อใหเกิดการการปรับปรุง แกไขขอบกพรองตาง ๆ เพิ่มคุณคาแกหนวยรับตรวจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
3) เพื่อสนับสนุนผูปฏิบัติงานทุกระดับของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาและสถานศึกษาสามารถปฏิบัติหนาที่และดําเนินงานเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
มาตรฐาน
เวลา
คุณภาพ
ลําดับ
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
งาน
1
ศึกษาประเด็นของเรื่องที่ไดรับการรองขอคําปรึกษา
ตาม
มาตรฐาน
ผูตรวจสอบ
ศึกษาประเด็นของเรื่องที่ไดรับการขอคําปรึกษา
ระยะเวลาที่
การ
ภายในที่ไดรับ
กําหนด ให ตรวจสอบ การมอบหมาย
คําปรึกษา
รหัสชุด
2
กําหนด วัตถุประสงค / เปาหมาย ของเรื่องที่จะใหคําปรึกษา
กําหนดวัตถุประสงค/เปาหมาย
2300 การ
ปฏิบัติงาน
3
กําหนดทางเลือกวิธกี ารใหคําปรึกษาเพือ่ นําไปสูการบรรลุ
กําหนดทางเลือก วิธีการ
วัตถุประสงค/ เปาหมาย

ชื่องาน 1.3 งานใหคําปรึกษา (Consulting )

9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

ทบทวนทางเลือกหาทางเลือกใหม

2. ÜćîïøĉĀćøÖćøêøüÝÿĂï ðøąÖĂïéšü÷ 2 ÖøąïüîÜćî÷ŠĂ÷ ĕéšĒÖŠ
2.1 ÜćîüćÜĒñîÖćøêøüÝÿĂïõć÷Ĕî
2.2 ÜćîðøąÖĆîÙčèõćóÜćîêøüÝÿĂïõć÷Ĕî

ประเภทเอกสาร : คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
ชื่อเอกสาร
: 2.1 งานวางแผนการตรวจสอบภายใน

1. ชื่องาน 2.1 งานวางแผนการตรวจสอบภายใน
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหมีการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย และขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบซึ่งจะทําใหทราบวาควรตรวจสอบกิจกรรมใด
ดวยวัตถุประสงคอะไร ที่หนวยรับตรวจใด ณ เวลาไหน และงบประมาณที่ตองใชในการ ตรวจสอบเทาใด
อันจะทําใหบรรลุวัตถุประสงคของงานตรวจสอบภายใน คือ งานบริการที่จะใหหลักประกันที่เที่ยงธรรม
และคําปรึกษาที่เปยมดวยคุณคาแกสวนราชการ
2) เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนการปฏิบัติงานของผูต รวจสอบภายใน ซึง่ ตองนําวัตถุประสงค
และขอบเขตการตรวจสอบที่กําหนดไวในแผนการตรวจสอบประจําป มากําหนดวิธีการ เทคนิค และ
ขั้นตอนในการตรวจสอบอยางละเอียด

3. ขอบเขตของงาน
1) ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน จัดทําแผนการตรวจสอบภายในซึง่ จะแบงเปน 2
ระดับ ไดแก
1.1) แผนการตรวจสอบระยะยาว (Audit Universe) เปนแผนการทํางานที่จัดทําไว
ลวงหนามีระยะเวลาตั้งแต 1 ป ขึ้นไป โดยทั่วไปมีระยะเวลา 3-5 ป สัมพันธกับระยะเวลาการจัดทํา
แผนการของบประมาณของหนวยงาน โดยแผนการตรวจสอบตองกําหนดใหครอบคลุมหนวยรับตรวจที่
อยูในความรับผิดชอบทั้งหมด และประกอบดวยรายละเอียดดังนี้
1.1.1) หนวยรับตรวจ หมายถึง ทุกกลุมในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/
มัธยมศึกษาและสถานศึกษาทุกแหงในสังกัด
1.1.2) เรื่องที่จะตรวจสอบ หมายถึง เรื่องหรือแผนงาน งาน/โครงการ ที่จะตรวจสอบ
ในแผนการตรวจสอบระยะยาว
1.1.3) ระยะเวลาที่จะทําการตรวจสอบ หมายถึง ระยะเวลาที่ใชในการตรวจสอบ
หนวยรับตรวจในแตละแหงหรือในแตละเรื่องที่จะตรวจสอบ
1.1.4) จํานวนคน/วันที่จะทําการตรวจสอบ หมายถึง จํานวนผูตรวจสอบและ
จํานวนวันที่จะใชในการตรวจสอบหนวยรับตรวจในแตละแหง หรือในแตละเรื่องที่จะตรวจสอบ
1.2) แผนการตรวจสอบประจําป (Audit Plan) เปนแผนที่จัดทําไวลวงหนามีรอบระยะเวลา
1 ป และสอดคลองกับแผนการตรวจสอบระยะยาวที่กําหนดไว โดยการเลือกหนวยงานและเรื่องที่จะ
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ตรวจสอบในแตละปตามที่ปรากฏในแผนการตรวจสอบระยะยาว มาจัดทําเปนแผนการตรวจสอบ
ประจําป โดยอาจมีเรื่องที่จะทําการตรวจสอบตามนโยบายที่ไดรับเพิ่มเติม ประกอบดวยสาระดังนี้
1.2.1) วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
1.2.2) ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ
1.2.3) ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ
1.2.4) งบประมาณที่ใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
2) ผูตรวจสอบภายใน จัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามภารกิจที่ไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการหนวยงานตรวจสอบภายในใหสอดคลองกับแผนการตรวจสอบประจําป
โดยการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน(Engagement Plan) ตองอาศัยขอมูลจากการสํารวจขอมูลเบื้องตน
การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งผลการประเมินความเสี่ยง จากการวางแผนการตรวจสอบ
ประจําปดวย เพื่อใหการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน(Engagement Plan) ในแตละเรื่องครอบคลุม
ประเด็นการตรวจสอบที่มีความสําคัญ โดยใหมีความยืดหยุนใหสามารถแกไขปรับปรุงใหเหมาะกับ
สถานการณได โดยผานการสอบทานและความเห็นชอบจากผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน ทั้งนี้
แผนแผนการปฏิบัติงาน(Engagement Plan) สําหรับการตรวจสอบในแตละเรื่องหรือกิจกรรม
ประกอบดวยสาระสําคัญ ดังนี้
2.1) เรื่องและหนวยรับตรวจ ควรกําหนดวาเปนแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบในเรื่องใด
และ ณ หนวยรับตรวจใดบาง
2.2) วัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน ควรกําหนดเพื่อใหทราบวาผูตรวจสอบภายในจะทราบ
ประเด็นขอตรวจพบอยางไรบาง เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ
2.3) ขอบเขตการปฏิบัติงาน ควรกําหนดขอบเขตประเด็นที่จะตรวจสอบและปริมาณงานที่จะ
ทําการทดสอบ เพื่อแสดงใหเห็นถึงผลสําเร็จตามวัตถุประสงคในการปฏิบัติงานที่กําหนดไว
2.4) แนวทางการปฏิบัติงาน (Audit Program) และเครื่องมือกระดาษทําการ เปนการ
กําหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบในแตละเรื่องใหชัดเจนและเพียงพอ ระบุวิธีการในการ
คัดเลือกขอมูล การวิเคราะห การประเมินผล และการบันทึกขอมูลที่ไดรับระหวางการตรวจสอบ รวมทั้ง
กําหนดเทคนิคการตรวจสอบที่เหมาะสม
2.5) ชื่อผูตรวจสอบภายในและระยะเวลาที่ตรวจสอบ เพื่อใหทราบวาใครเปน ผูรับผิดชอบ
ตรวจสอบเรื่องใดบาง และตรวจสอบเมื่อใด
2.6) สรุปผลการตรวจสอบ เพื่อใชบันทึกผลการตรวจสอบโดยสรุปประเด็นการตรวจสอบที่
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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สําคัญพรอมระบุรหัสกระดาษทําการที่ใชบันทึกผลการตรวจสอบ เพื่อสะดวกในการอางอิงและการคนหา
กระดาษทําการ นอกจากนี้ควรลงลายมือชื่อผูตรวจสอบและผูสอบทานพรอมทั้งวันที่ที่ตรวจสอบและ
สอบทานไวดวย เพื่อแสดงใหเห็นวาใครเปนผูตรวจสอบและผูสอบทาน

4. คําจํากัดความ
แผนการตรวจสอบภายใน หมายถึง แผนการปฏิบัติงานที่ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
จัดทําไวลวงหนาเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จํานวนหนวยรับตรวจ ระยะเวลาในการตรวจสอบแตละ
เรื่อง ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ รวมทั้งงบประมาณที่ใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชนในการสอบทานความกาวหนาของงานตรวจสอบเปนระยะๆ เพื่อใหงานตรวจสอบดําเนินไป
อยางราบรื่นทันตามกําหนดเวลา

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในทั้ง 2 ระดับ คือแผนการตรวจสอบระยะยาว (Audit
Universe) และแผนการตรวจสอบประจําป (Audit Plan) จะมีกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติ
คลายกัน โดยมีรองรอยปรากฏไวในกระดาษทําการในทุกขั้นตอน ดังนี้
1) การสํารวจขอมูลเบื้องตน เปนการเรียนรูและทําความเขาใจเกี่ยวกับงานที่จะตรวจสอบใน
รายละเอียด ซึ่งจะชวยใหสามารถประเมินความเสี่ยงในชั้นตนได
2) การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบ
การควบคุมภายในที่หนวยงานมีอยู ซึ่งผูตรวจสอบมีหนาที่ประเมินระบบการควบคุมภายในที่แตละหนวย
รับตรวจไดประเมินตนเองไวตามแนวทางที่ระเบียบคตง.วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544 กําหนด (รายละเอียดดูเพิ่มเติมใน 1.1.1 งานประเมินระบบการควบคุมภายใน)
3) การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ ผูตรวจสอบ
ภายในสามารถเลือกประเมินความเสี่ยงในระดับหนวยงานทุกหนวยงาน(ทุกกลุมในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และสถานศึกษา) หรือระดับกิจกรรมก็ไดตามความเหมาะสมกับ
ศักยภาพของตน โดยมีการระบุปจจัยเสี่ยง การวิเคราะหความเสี่ยง และการจัดลําดับความเสี่ยง
(รายละเอียดดูเพิ่มเติมใน 1.1.2 งานประเมินความเสี่ยง)
4) วางแผนการตรวจสอบ เปนการนําผลการจัดลําดับความเสี่ยงมาพิจารณาจัดชวงความเสี่ยง
เพื่อใหไดหนวยงานหรือกิจกรรมใดที่มีความเสี่ยงในระดับสูง ที่ควรนํามาวางแผนการตรวจสอบกอนในป
แรกๆ และไลเรียงความเสี่ยงในปถัดๆไป
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สําหรับการจัดทําแผนการตรวจสอบประจําป จะมีการกําหนดวัตถุประสงคการตรวจสอบ
ขอบเขตการปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบและงบประมาณ ซึ่งจะใหความชัดเจนมากกวาแผนการตรวจสอบ
ระยะยาว
5) เสนอขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน การเสนอแผนการตรวจสอบประจําป รวมถึง
แผนการตรวจสอบระยะยาว ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายในเสนอแผนตอผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกป และ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนกําหนด กรณีระหวางปฏิบัติงานถาพบวาไมสามารถ
ดําเนินการไดตามแผน ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายในควรพิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนการ
ตรวจสอบ รวมถึงกรณีที่ไดรับอนุมัติแผนแลวแตไมไดรับงบประมาณทําใหไมอาจดําเนินการไดตามแผน
ดวย เสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาพิจารณาอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง
6) จัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) เมื่อแผนการตรวจสอบประจําปไดรบั การ
อนุมัติแลว ผูตรวจสอบภายในนําเรื่องหรือกิจกรรมที่ระบุในแผน มาจัดทําเปนแผนการปฏิบัติงาน
(Engagement Plan) ซึ่งจะมีรายละเอียดของ เรื่องและหนวยรับตรวจ วัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน
ขอบเขตในการปฏิบัติงาน แนวทางการปฏิบัติงาน ชื่อผูตรวจสอบและระยะเวลาที่จะตรวจสอบ
7) เสนอขอความเห็นชอบแผน ผูตรวจสอบภายใน จัดทําแผนการปฏิบัติงานเสนอให
ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายในใหความเห็นชอบกอนดําเนินการตรวจสอบในขั้นตอนตอไป
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6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
กระบวนงาน งานวางแผนการตรวจสอบภายใน
สํารวจขอมูลเบื้องตน
ประเมินระบบการควบคุมภายใน
ประเมินความเสี่ยง
วางแผนการตรวจสอบระยะยาว/ประจําป
(Audit Universe ) หรือ
ทบทวน/ปรับปรุง/แกไข

เสนอผอ. สพป./สพม.
อนุมัติแผน
อนุมัติ
แผนการตรวจสอบประจําป
(Audit Plan)
วางแผนการปฏิบตั ิงาน
(Engagement Plan)
ทบทวน/ปรับปรุง/แกไข

เสนอผอ. ตสน.
เห็นชอบ
อนุมัติ
แผนการปฏิบตั ิงาน
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กระดาษ
ทําการ

7. แบบฟอรมที่ใช
กระดาษทําการตางๆ ที่ใชในการเก็บขอมูล ของแตละปจจัยเสี่ยง เพื่อใชในการวิเคราะหและ
จัดลําดับความเสี่ยง

8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
1) มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการ :
กรมบัญชีกลาง
2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ.2551 :
กระทรวงการคลัง
3) หนังสือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน เรื่องการวางแผนการตรวจสอบและแผนการ
ปฏิบัติงาน : กรมบัญชีกลาง
4) หนังสือคูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสําหรับผูตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา : หนวยตรวจสอบภายในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปงบประมาณ 2549
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แผนการปฏิบัติงาน

เสนอผอ. ตสน.
เห็นชอบ

อนุมัติ

วางแผนการปฏิบัติงาน
(Engagement Plan)

(Audit Plan)

แผนการตรวจสอบประจําป

อนุมัติ

เสนอผอ. สพป./
สพม.อนุมัตแิ ผน

วางแผนการตรวจสอบระยะยาว/
ประจําป(Audit Universe ) หรือ

ประเมินความเสี่ยง

ประเมินระบบการควบคุมภายใน

สํารวจขอมูลเบื้องตน

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

7

6

5

4

3

2

1

ทบทวน/ปรับปรุง/แกไข

ลําดับ

ทบทวน/ปรับปรุง/แกไข

ชื่องาน 2.1 งานวางแผนการตรวจสอบภายใน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

มาตรฐานการ
ตรวจสอบภายใน
และจริยธรรม
ของผูตรวจสอบ
ภายใน

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผูตรวจสอบ
ภายใน

ผอ. ตสน.

ผูรับผิดชอบ

จุดเชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน ๑หนา)

ภายในระยะเวลาที่
แผนการตรวจสอบ
ประจําปกําหนด

การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่
หนวยงานมีอยู ซึ่งผูตรวจสอบมีหนาที่ประเมินระบบการควบคุมภายในที่แตละหนวยรับตรวจไดประเมินตนเองไวตาม
แนวทางที่ระเบียบคตง.วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กําหนด (รายละเอียดดูเพิ่มเติมใน
1.1.1 งานประเมินระบบการควบคุมภายใน)
การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในสามารถเลือก
ประเมินความเสี่ยงในระดับหนวยงานทุกหนวยงาน(ทุกกลุมในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
และสถานศึกษา) หรือระดับกิจกรรมก็ไดตามความเหมาะสมกับศักยภาพของตน โดยมีการระบุปจจัยเสี่ยง การ
วิเคราะหความเสี่ยง และการจัดลําดับความเสี่ยง (รายละเอียดดูเพิ่มเติมใน 1.1.2 งานประเมินความเสี่ยง)
วางแผนการตรวจสอบ เปนการนําผลการจัดลําดับความเสี่ยงมาพิจารณาจัดชวงความเสี่ยง เพื่อใหไดหนวยงานหรือ
กิจกรรมใดที่มีความเสี่ยงในระดับสูง ที่ควรนํามาวางแผนการตรวจสอบกอนในปแรกๆ และไลเรียงความเสี่ยงในป
ถัดๆไป สําหรับการจัดทําแผนการตรวจสอบประจําป จะมีการกําหนดวัตถุประสงคการตรวจสอบ ขอบเขตการ
ปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบและงบประมาณ ซึ่งจะใหความชัดเจนมากกวาแผนการตรวจสอบระยะยาว
เสนอขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน การเสนอแผนการตรวจสอบประจําป รวมถึงแผนการตรวจสอบระยะยาว
ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายในเสนอแผนตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกป และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนกําหนด กรณี
ระหวางปฏิบัติงานถาพบวาไมสามารถดําเนินการไดตามแผน ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายในควรพิจารณา
ทบทวนปรับปรุงแผนการตรวจสอบ รวมถึงกรณีที่ไดรับอนุมัติแผนแลวแตไมไดรับงบประมาณทําใหไมอาจดําเนินการ
ไดตามแผนดวย เสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาพิจารณาอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง
จัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) เมื่อแผนการตรวจสอบประจําปไดรับการอนุมัติแลว ผูตรวจสอบ
ภายในนําเรื่องหรือกิจกรรมที่ระบุในแผน มาจัดทําเปนแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ซึ่งจะมีรายละเอียด
ของ เรื่องและหนวยรับตรวจ วัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน ขอบเขตในการปฏิบัติงาน แนวทางการปฏิบัติงาน ชื่อ
ผูตรวจสอบและระยะเวลาที่จะตรวจสอบ
เสนอขอความเห็นชอบแผน ผูตรวจสอบภายใน จัดทําแผนการปฏิบัติงานเสนอใหผูอํานวยการหนวยตรวจสอบ
ภายในใหความเห็นชอบกอนดําเนินการตรวจสอบในขั้นตอนตอไป

ภายใน 30 กันยายน

เวลาดําเนินการ

การสํารวจขอมูลเบื้องตน เปนการเรียนรูและทําความเขาใจเกี่ยวกับงานที่จะตรวจสอบใน
รายละเอียด ซึ่งจะชวยใหสามารถประเมินความเสี่ยงในชั้นตนได

รายละเอียดงาน

ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน : รอยละของกิจกรรมที่กําหนดในแผน ที่เปนไปตามลําดับความเสี่ยง

9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

กระดาษทําการ
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ประเภทเอกสาร : คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
ชื่อเอกสาร : 2.2. งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)

2.2 งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

2. วัตถุประสงค
1) เพื่อชวยใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา มีกลไก
หรือเครื่องมือในการควบคุมกํากับดูแลงานตรวจสอบภายในใหสามารถเปนเครื่องมือของผูบริหารได
อยางแทจริง
2) เพื่อชวยใหผูบริหารและผูรับตรวจ รวมทั้งผูตรวจสอบภายในมีความมั่นใจในผลการ
ตรวจสอบของหนวยงานตรวจสอบภายใน
3) เพือ่ ชวยใหหนวยงานตรวจสอบภายในไดมีการพัฒนาและปรับปรุงงานในความรับผิดชอบ
อยางตอเนื่อง เพื่อใหผลการทํางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น

3. ขอบเขตของงาน
1) ประเมินตนเอง (Self Assessment) เพื่อสอบทานหรือทบทวนการปฏิบัติงานในรอบปที่
ผานมา และพิจารณาปรับปรุงแกไขและพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ โดยใชแบบประเมินตนเองของ
หนวยตรวจสอบภายในที่กรมบัญชีกลางกําหนด เปนแนวทางในการประเมินตนเอง
2) จัดทําแบบสํารวจหรือแบบสอบถามความคิดเห็นของผูบริหารและผูรับการตรวจสอบ
ภายหลังการตรวจสอบแตละครั้ง เพื่อรับทราบความคิดเห็นของผูที่เกี่ ยวของตอการปฏิบัติงานของ
หนวยตรวจสอบภายในรวมทั้งขอเสนอแนะที่จะนําไปพิจารณาปรับปรุงพัฒนางานตรวจสอบภายในให
สามารถตอบสนองตอความตองการของผูบริหารและผูรับตรวจ
3) เตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประเมินภายนอก

4. คําจํากัดความ
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน คือ กระบวนการหรือกิจกรรมที่จัดใหมีขึ้นเพื่อให
ความเชื่อมั่น อยางสมเหตุสมผลวา กระบวนการทํางานของหนวยตรวจสอบภายใน สามารถนําไปสูผล
การทํางานที่มีคุณภาพ รายงานผลการตรวจสอบไดรับการยอมรับและเชื่อถือจากผูบริหาร ผูรับตรวจ
และผูที่เกี่ยวของ
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) จัดทําแบบสํารวจหรือแบบสอบถามความคิดเห็น สงใหหนวยรับตรวจ แสดงความเห็นของ
ผูบริหารและผูรับการตรวจสอบ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหนวยตรวจสอบภายใน โดยควรสงแบบ
สํารวจใหภายหลังการตรวจสอบแตละครั้ง
2) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจําป และแบบสํารวจความคิดเห็น
ตามรอบระยะเวลาที่ตองการทราบผล
3) วิเคราะหสรุปผลการปฏิบัติงานของหนวยตรวจสอบภายใน และความคิดเห็นของหนวยรับตรวจ
แยกเปน 2 ลักษณะคือ
3.1) สภาพปญหาที่เปนสาระสําคัญของหนวยรับตรวจ สาเหตุ และแนวทางการแกไข
3.2) ผลการปฏิบัติงานของหนวยตรวจสอบภายใน ปญหาอุปสรรค(ถามี) สาเหตุ และ
แนวทางการปรับปรุงพัฒนางานตรวจสอบภายใน
4) จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน และประเมินตนเอง ตามแบบประเมินตนเอง
กรมบัญชีกลางกําหนด ซึ่งจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในขั้นตอนตางๆของกิจกรรมการตรวจสอบ
ภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของสวนราชการ ไดแก ดานการกําหนดวัตถุประสงค อํานาจ
หนาที่ ความรับผิดชอบ ความเปนอิสระความเที่ยงธรรม ความระมัดระวังรอบคอบ ความเชี่ยวชาญ
การบริหารงานตรวจสอบภายใน การวางแผนการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน การรายงาน และการ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน
5) เสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา อยางนอยปละครั้ง
พรอมเสนอแนวทางการพัฒนา แนวทางการดําเนินงาน เพื่อใหหนวยตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติงาน
ใหไดมาตรฐาน หรือตามระดับเกณฑมาตรฐานที่กําหนด ซึ่งกรมบัญชีกลางไดกําหนดเกณฑการประเมิน
ไวรวม 41 ประเด็น เชน การจัดทํากฎบัตร
6) รวบรวมขอมูลที่ไดไวเปนสารสนเทศเพื่อการวางแผนการพัฒนางานตรวจสอบ และพัฒนา
บุคลากรของหนวยตรวจสอบภายในตอไป
7) สงแบบประเมินตนเองใหกรมบัญชีกลาง ตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกําหนด และสง
สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบใหสพฐ.ทราบอยางนอยปละครั้ง หรือตามระยะเวลาที่สพฐ.กําหนด
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6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
กระบวนงาน งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
แบบสํารวจความคิดเห็น

รวบรวมรายงานผลการตรวจสอบ และแบบสํารวจความคิดเห็น

วิเคราะห สรุปผล
จัดทําแบบประเมินตนเอง /รายงานสรุปผล
อยางนอยป
ละครั้ง
เสนอ ผอ.สพป./สพม.

กรมบัญชีกลาง

สพฐ.

ธุรการและสารสนเทศ

7. แบบฟอรมที่ใช
1) แบบประเมินตนเองของ หนวยตรวจสอบภายใน โดยกรมบัญชีกลาง
2) แบบสํารวจความคิดเห็น ของหนวยตรวจสอบภายใน โดยกรมบัญชีกลาง
3) แบบสอบถามอืน่ ตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด

8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน โดยกรมบัญชีกลาง
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กรม
บัญชีกลาง

สพฐ.

เสนอ ผอ.สพป./
สพม.

อยางนอย
ปละครั้ง

รายละเอียดงาน

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

เวลา
ดําเนินการ

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

จุดเชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน ๑หนา)

5) เสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา อยางนอยปละครั้งพรอมเสนอแนว
ทางการพัฒนา แนวทางการดําเนินงาน เพื่อใหหนวยตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติงานใหไดมาตรฐาน หรือตามระดับ
เกณฑมาตรฐานที่กําหนด ซึ่งกรมบัญชีกลางไดกําหนดเกณฑการประเมินไวรวม 41 ประเด็น เชน การจัดทํากฎบัตร
6) รวบรวมขอมูลที่ไดไวเปนสารสนเทศเพือ่ การวางแผนการพัฒนางานตรวจสอบ และพัฒนาบุคลากรของหนวย
ตรวจสอบภายในตอไป
7) สงแบบประเมินตนเองใหกรมบัญชีกลาง ตามระยะเวลาทีก่ รมบัญชีกลางกําหนด และสงสรุปผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบใหสพฐ.ทราบอยางนอยปละครั้ง หรือตามระยะเวลาที่สพฐ.กําหนด

3) วิเคราะหสรุปผลการปฏิบัติงานของหนวยตรวจสอบภายใน และความคิดเห็นของหนวยรับตรวจ แยกเปน 2 ลักษณะคือ
3.1) สภาพปญหาที่เปนสาระสําคัญของหนวยรับตรวจ สาเหตุ และแนวทางการแกไข
3.2) ผลการปฏิบัติงานของหนวยตรวจสอบภายในปญหาอุปสรรค(ถามี) สาเหตุและแนวทางการปรับปรุงพัฒนา
งานตรวจสอบภายใน
4) จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน และประเมินตนเอง ตามแบบประเมินตนเองกรมบัญชีกลางกําหนด ซึ่งจะมี
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ในขัน้ ตอนตางๆของกิจกรรมการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของ
สวนราชการ ไดแก ดานการกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ ความเปนอิสระความเที่ยงธรรม
ความระมัดระวังรอบคอบ ความเชี่ยวชาญ การบริหารงานตรวจสอบภายใน การวางแผนการปฏิบัติงาน การ
ปฏิบัติงาน การรายงาน และการติดตามผลการปฏิบัติงาน

1) จัดทําแบบสํารวจหรือแบบสอบถามความคิดเห็น สงใหหนวยรับตรวจ แสดงความเห็นของผูบริหารและผูร ับการ
ตรวจสอบ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหนวยตรวจสอบภายใน โดยควรสงแบบสํารวจใหภายหลังการตรวจสอบแตละครั้ง
2) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจําปและแบบสํารวจความคิดเห็น ตามรอบระยะเวลาที่
ตองการทราบผล

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

ธุรการ
และสารสนเทศ

จัดทําแบบประเมินตนเอง /
รายงานสรุปผล

วิเคราะห สรุปผล

รวบรวมรายงานผลการตรวจสอบ
และแบบสํารวจความคิดเห็น

แบบสํารวจความคิดเห็น

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

7

6

5

4

3

2

1

ลําดับ

ชื่องาน 2.2 งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

ประเภทเอกสาร : คูมอื ขั้นตอนดําเนินงาน
ชื่อเอกสาร
: งานธุรการและสารสนเทศ

1. ßČęĂÜćî ÜćîíčøÖćøĒúąÿćøÿîđìý
2. üĆêëčðøąÿÜÙŤ
1) đóČęĂĔĀšÖćøðäĉïĆêĉÜćîìćÜíčøÖćø×ĂÜĀîŠü÷êøüÝÿĂïõć÷ĔîđðŨîĕðêćöøąđïĊ÷ïĄĒúąđßČęĂöêŠĂ
ÖĆïÖćøðäĉïĆêĉÜćîìćÜíčøÖćø×ĂÜÖúčŠöĂĞćîü÷Öćø
2) đóČęĂđðŨîĒĀúŠÜ×šĂöĎúĔîÖćøĔĀšïøĉÖćø×šĂöĎú×Šćüÿćø ×ĂÜĀîŠü÷êøüÝÿĂïõć÷ĔîĔĀšÖĆïñĎšøĆïïøĉÖćø
3) đóČęĂĔĀšö×Ċ šĂöĎúÿćøÿîđìýìĊöę ðĊ øąÿĉìíĉõćó ÿĞćĀøĆïÖćøüćÜĒñîÖćøêøüÝÿĂï
4) đóČęĂĔĀšö×Ċ šĂöĎúìćÜüĉßćÖćøđóČęĂĔßšĔîÖćøÝĆéÖćøÙüćöøĎš

3. ×Ăïđ×êÜćî
1) ÙüïÙčöÖćøøĆïĒúąîĞćÿŠÜĀîĆÜÿČĂ ĒúąđĂÖÿćø×ĂÜìćÜøćßÖćø êćöĒîüìćÜ×ĂÜøąđïĊ÷ï×ĂÜ
ìćÜøćßÖćø
2) ðøąÿćîÜćî ĒúąĔĀšïøĉÖćø×šĂöĎú×Šćüÿćø×ĂÜĀîŠü÷êøüÝÿĂïõć÷Ĕî ĔĀšÖĆïñĎšøĆïïøĉÖćø
3) ÝĆéÖćø×šĂöĎúêŠćÜė ×ĂÜĀîŠü÷êøüÝÿĂïõć÷Ĕî ĔĀšđðŨîøąïï đóČęĂĔßšđðŨîÿćøÿîđìý đóČęĂÖćø
êøüÝÿĂï ÖćøüćÜĒñî ĒúąÖćøÝĆéÖćøÙüćöøĎš

4. ÙĞćÝĞćÖĆéÙüćö
ÜćîíčøÖćøĒúąÿćøÿîđìý Āöć÷ëċÜ ÜćîìĊęđÖĊę÷üÖĆïÖćøÝĆéĀć ÝĆéĔßš éĎĒúĒúąïøĉÖćø đóČęĂîĞćöć
àċęÜÖćøĂĞćîü÷ÙüćöÿąéüÖ ĔĀšÙüćößŠü÷đĀúČĂ Öćøđñ÷ĒóøŠðøąßćÿĆöóĆîíŤ×šĂöĎú×Šćüÿćø ĒúąðøąÿćîÜćî
ĕöŠüŠćÝąđðŨîìćÜĀîĆÜÿČĂ ÖćøóĎé ĒúąÖćøÿČęĂÿćøìćÜĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ ĔĀšđðŨîĕðêćöÖúĕÖÖćøïøĉĀćøÜćî
×ĂÜĀîŠü÷êøüÝÿĂïõć÷ĔîÖĆïÖúčŠöÜćîõć÷ĔîÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęĒúąĀîŠü÷ÜćîĂČęîìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜêúĂéÝî
ÖćøøüïøüöĒúąÝĆéđÖĘï×šĂöĎú øć÷úąđĂĊ÷é ñúÖćøðäĉïĆêĉÜćîÝćÖ ĒĀúŠÜ×šĂöĎúêŠćÜ ė ìĆĚÜõć÷Ĕî Ēúą
õć÷îĂÖ Ă÷ŠćÜöĊĀúĆÖđÖèæŤ đóČęĂîĞćöćðøąöüúñúĒúąÝĆéøĎðĒïïĔĀšĕéšÿćøÿîđìýìĊęßŠü÷ÿîĆïÿîčîÖćø
ìĞćÜćîêøüÝÿĂï ÖćøüćÜĒñî ĒúąÖćøÝĆéÖćøÙüćöøĎšĒúąóĆçîćÜćîêøüÝÿĂïõć÷Ĕî

5. ×ĆĚîêĂîÖćøðäĉïĆêĉÜćî
1) ÙüïÙčöÖćøøĆïđĂÖÿćøêŠćÜėÝćÖĀîŠü÷Üćîõć÷Ĕî/õć÷îĂÖ ĕüšĔîìąđïĊ÷îÙčö
2) ÙĆéĒ÷Ö ðøąđõì×ĂÜĀîĆÜÿČĂ đĂÖÿćø đÿîĂĔĀšñĂĎš Ğćîü÷ÖćøĀîŠü÷êøüÝÿĂïõć÷Ĕîìøćï
ĒúąöĂïĀöć÷ñĎšøĆïñĉéßĂïéĞćđîĉîÖćø
3) ÝĆéóĉöóŤÜćîđĂÖÿćø ĀîĆÜÿČĂ øć÷ÜćîìĊęöĊÖćøÝĆéìĞć×ċĚî đóČĂę đÿîĂñĎĂš Ğćîü÷ÖćøÿĞćîĆÖÜćîđ×ê
óČĚîìĊęÖćøýċÖþćðøąëöýċÖþć/öĆí÷öýċÖþć ĒúąđóČęĂÖćøĔßšÜćîõć÷ĔîĀîŠü÷êøüÝÿĂïõć÷Ĕî
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4) ÙüïÙčöÖćøîĞćđÿîĂđĂÖÿćø ĀîĆÜÿČĂ ìĊęđÿîĂñĎšĂĞćîü÷ÖćøÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþć
ðøąëöýċÖþć/öĆí÷öýċÖþć ĒúąÖćøîĞćÿŠÜĀîĆÜÿČĂĂĂÖõć÷îĂÖ ĔîìąđïĊ÷îÙčöĄ
5) øüïøüöÝĆéđÖĘïđĂÖÿćøìĊöę ĊÖćøéĞćđîĉîđÿøĘÝÿĉĚî đ×šćĒôŜöĒ÷ÖĀöüéĀöĎŠ đóČĂę ÙüćöÿąéüÖĔî
ÖćøÿČïÙšîĔîõć÷ĀúĆÜ
6) îĞć×šĂöĎúìĊöę Ċ öćÿĆÜđÙøćąĀŤĒúąðøąöüúñú đóČęĂĔĀšĕéš×šĂöĎúÿćøÿîđìýìĊęđðŨîðøąē÷ßîŤ đóČĂę
ĔßšĔîÖćøüćÜĒñîÖćøêøüÝÿĂï ÖćøÿČïÙšîđóČęĂÖćøêøüÝÿĂï ÖćøÝĆéÖćøÙüćöøĎš đßŠî
- ×šĂöĎúÿćøÿîđìý ìćÜéšćî øąđïĊ÷ï ÖãĀöć÷ ìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïÜćîêøüÝÿĂï
- ×šĂöĎúÿćøÿîđìý ×ĂÜñúÖćøêøüÝÿĂï×ĂÜĒêŠúąĀîŠü÷øĆïêøüÝ ĒúąðøąđõìĀøČĂ
ðøąđéĘîÙüćöđÿĊę÷ÜìĊęêøüÝóï ĀøČĂðøąöüúĕéš ÝćÖøć÷ÜćîĂČęî đóČęĂĔßšĔîÖćøüćÜĒñîÖćøêøüÝÿĂï
- ×šĂöĎúÿćøÿîđìý ×ĂÜñúÖćøðäĉïĆêĉÜćî ×ĂÜĀîŠü÷êøüÝÿĂïõć÷Ĕî đóČęĂĔßšĔîÖćø
ðøąđöĉîêîđĂÜ ĒúąüćÜĒñîóĆçîćïčÙúćÖø
- ×šĂöĎúÿćøÿîđìý ìćÜüĉßćÖćø ĀøČĂøąđïĊ÷ï ÖãĀöć÷ ìĊęđðŨîðøąē÷ßîŤ đóČĂę Öćø
đñ÷ĒóøŠ ĒúąÝĆéÖćøÙüćöøĎš
ìĆĚÜîĊĚÖćøÝĆéìĞć×šĂöĎúÿćøÿîđìý öĊ 5 ×ĆĚîêĂî éĆÜîĊĚ
6.1) Öćøøüïøüö×šĂöĎú ×šĂöĎúēé÷ìĆęüĕðöĊÖćøÝĞćĒîÖđðŨî 2 ðøąđõì êćöüĉíĊÖćøđÖĘï
øüïøüö éĆÜîĊĚ
6.1.1) ĒĀúŠÜðåöõĎöĉ (Primary Sources) đðŨî×šĂöĎúìĊęĕéšÝćÖĒĀúŠÜìĊęđÖĉé×ĂÜ×šĂöĎú
ēé÷êøÜ đßŠî Öćøøć÷ÜćîñúÖćøêćöÿĂïõć÷Ĕî đðŨîêšî
6.1.2) ĒĀúŠÜìčêĉ÷õĎöĉ (Secondary Sources) ĕéšÝćÖÖćøìĊęñĎšĂČęîĀøČĂĀîŠü÷ÜćîĂČęî
đÖĘïøüïøüö×šĂöĎúĕüšÖĂŠ îĒúšü ÿŠüîĔĀâŠĂ÷ĎŠĔîøĎðĒïï×ĂÜÿĉÜę óĉöóŤ đĂÖÿćø øć÷Üćî ĀøČĂĀúĆÖåćîêŠćÜ ė
ÖćøĔßš×šĂöĎúðøąđõìîĊĚÝąêšĂÜøąöĆéøąüĆÜđóøćąĂćÝĕéš×šĂöĎúìĊęĕöŠđðŨîðŦÝÝčïĆî ĒêŠöĊÿŠüîéĊ ÙČĂðøąĀ÷ĆéđüúćĒúą
ÙŠćĔßšÝŠć÷
6.2) ÖćøêøüÝÿĂï×šĂöĎú ×šĂöĎúìĊđę ÖĘïøüïøüööćĕéšÖĂŠ îìĊęÝąîĞćĕððøąöüúñú ÙüøöĊ
ÖćøêøüÝÿĂï ÙüćöëĎÖêšĂÜÖŠĂî ÖćøêøüÝÿĂï×šĂöĎúēé÷ìĆęüĕðÖøąìĞćĔî 3 úĆÖþèą éĆÜîĊĚ
6.2.1) ÙüćöëĎÖêšĂÜ×ĂÜ×šĂöĎú óĉÝćøèćÝćÖÙüćöÿĂéÙúšĂÜøąĀüŠćÜ×šĂöĎúĔîÿŠüî÷ŠĂ÷
ĒúąÿŠüîøüö ÙüćöÿöđĀêčÿöñú×ĂÜ×šĂöĎú ĒúąÙüćöđÖĊę÷ü×šĂÜ×ĂÜ×šĂöĎúêćöÙüćöêšĂÜÖćø
6.2.2) ÙüćöÿöïĎøèŤ×ĂÜ×šĂöĎú óĉÝćøèćÝćÖÙüćöÙøïëšüîĒúąÙüćöđóĊ÷ÜóĂ×ĂÜ
×šĂöĎúêćöÙüćöêšĂÜÖćø
6.2.3) ÙüćöđðŨîðŦÝÝčïĆî×ĂÜ×šĂöĎú óĉÝćøèćÝćÖüĆî đüúć ìĊęøąïčĔîđĂÖÿćøĀøČĂ
ĒĀúŠÜ×šĂöĎúîĆĚî ė ēé÷đÞóćą×šĂöĎúìčêĉ÷õĎöĉ ÙüøóĉÝćøèćüŠćđÖĉéĔîßŠüÜđüúćĔé êøÜÖĆïÙüćöêšĂÜÖćøĀøČĂĕöŠ
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6.3) Öćøðøąöüúñú×šĂöĎú đðŨîÖćøîĞć×šĂöĎúöćðøąöüúñúĔĀšđðŨîÿćøÿîđìý ĀøČĂđðŨî
ÖćøđðúĊę÷îĒðúÜ×šĂöĎúĔĀšĂ÷ĎĔŠ îøĎðĒïïìĊęÝąîĞćĕðĔßšðøąē÷ßîŤĕéš àċęÜìĞćĕéšēé÷ÖćøÝĆéĀöüéĀöĎŠ Öćø
đøĊ÷ÜúĞćéĆï ÖćøĒÝÜîĆï ÖćøĔßšÿĎêøìćÜÙèĉêýćÿêøŤ ĂćÝìĞćĕéšéšü÷öČĂ ÖćøĔßšđÙøČĂę ÜÙĞćîüèđúĘÖ ė ĕð
ÝîëċÜÖćøĔßšÙĂöóĉüđêĂøŤĔîÖćøéĞćđîĉîÖćø ÖćøðøąöüúñúÙüøÙĞćîċÜëċÜðøąđéĘîÿĞćÙĆâ éĆÜîĊĚ
6.3.1) ×šĂöĎúìĊęîĞćöćüĉđÙøćąĀŤêšĂÜöĊÙüćößĆéđÝî
6.3.2) ×šĂöĎúìĊęđðŨîîćöíøøöêšĂÜĂíĉïć÷éšü÷ÙüćöđøĊ÷Ü
6.3.3) ÖćøüĉđÙøćąĀŤ×Ăš öĎúÙüøĔßšÙŠćÿëĉêìĉ ĊęÜŠć÷úąêøÜìĊęÿčé đßŠî ÙŠćøšĂ÷úą
ĂĆêøćÿŠüî ÙŠćđÞúĊę÷ ÙŠćđïĊę÷Üđïîöćêøåćî ĀøČĂÙŠćĒÝÜîĆïÙüćöëĊę đðŨîêšî
6.4) ÖćøîĞćđÿîĂ×šĂöĎúĒúąÿćøÿîđìý đðŨîÖćøîĞć×šĂöĎúìĊęÝéĆ ìĞćđðŨîÿćøÿîđìýìĊęöĊÙüćö
ÿöïĎøèŤĒúšüöćîĞćđÿîĂ àċęÜĂćÝîĞćđÿîĂĕéšĀúć÷øĎðĒïï đßŠî øĎðĒïïêćøćÜ Ēñîõćó Öøćô ĀøČĂ
Öćøïøø÷ć÷ÖĘĕéš ìĆĚÜîĊĚóĉÝćøèćêćöÙüćöđĀöćąÿö×ĂÜÖćøîĞćĕðĔßšĒúąúĆÖþèą×ĂÜÿćøÿîđìýîĆĚî ė
6.5) ÖćøÝĆéđÖĘï×šĂöĎúĒúąÿćøÿîđìý ĂćÝÝĆéđÖĘïđðŨîĒôŜöđĂÖÿćøĀøČĂĒôŜöĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ
ĒúąêšĂÜÙĞćîċÜëċÜøąïï×ĂÜÖćøÙšîĀć ÿąéüÖêŠĂÖćøđðúĊ÷ę îĒðúÜ ðøĆïðøčÜ×šĂöĎúĔĀšđðŨîðŦÝÝčïĆî ÖćøîĞć
×šĂöĎúöćðøąöüúñúĔĀöŠ øüöìĆĚÜÖćøîĞćÿćøÿîđìýĕðĔßšĔĀšđÖĉéðøąē÷ßîŤĔîÜćîêŠćÜ ė
7) đñ÷ĒóøŠ×Ăš öĎúÿćøÿîđìý ìćÜüĉßćÖćø ĀøČĂøąđïĊ÷ï ÖãĀöć÷ ìĊęđðŨîðøąē÷ßîŤ đóČęĂđðŨî
ÖćøÝĆéÖćøÙüćöøĎšĔĀšÖĆïïčÙúćÖøĔîĀîŠü÷êøüÝÿĂïõć÷Ĕî ĒúąñĎšøĆïïøĉÖćøõć÷îĂÖ éšü÷ßŠĂÜìćÜìĊę
ĀúćÖĀúć÷
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
กระบวนงาน งานธุรการและสารสนเทศ

รับและควบคุมการรับ หนังสือ และเอกสาร ไวในทะเบียนคุม
หรือจัดทําเองวิเคราะหคดั แยกประเภท

คัดแยกหนังสือ เสนอ ผอ.ตสน. มอบหมายผูดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ

จัดพิมพงานเอกสาร หนังสือ รายงาน

ควบคุม การนําเอกสารตอ ผอ.สพป./สพม. และการนําสงภายนอก

ประมวลผล และจัดการขอมูล
ทําเปนสารสนเทศ

จัดเก็บตาม
ระบบงานสารบรรณ

1. จัดเก็บรวมรวมขอมูล
2. การตรวจสอบขอมูล
3. การประมวลผลขอมูล
4. การนําเสนอขอมูล

เผยแพรสารสนเทศ

การวางแผนการ
ตรวจสอบ
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การจัดการความรู

7. แบบฟอรมที่เกี่ยวของ
1) ทะเบียนคุมการรับ – สงหนังสือราชการ
2) ทะเบียนคุมการรับเอกสาร/พิมพ
3) ทะเบียนคุมการจัดเก็บขอมูล /แฟมงาน

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517
3) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
4) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการพ.ศ.2529
5) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ
(ฉบับที่ 2 พ.ศ.2533)
6) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ พ.ศ.2525
7) พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550
8) พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
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รายชื่อคณะทํางาน
ที่ปรึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูอํานวยการสํานัก/กลุม/หนวย
ผูเชี่ยวชาญสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประธานที่ปรึกษา
รองประธานที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

คณะทํางานหนวยตรวจสอบภายในประกอบดวย
1. นางสาวปนัดดา จรัสพิทยากุล
2. นายลัน่ ฤทธิ์ วิเศษศักดิ์
3. นางยุพดี ดีอินทร
4. นางวิเชียร สังขนุกิจ
5. นายธนรรชน พหลทัพ
6. นางจุรีรัตน ชายเพชร
7. นายสุทัศน พรมทอง
8. นายรัชวุฒิ มัน่ คงโชคดี
9. นางนฤมล วิศิษฐวรพันธุ

หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน สพฐ.
รอง ผอ.สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน

ประธานคณะทํางาน
รองประธานคณะทํางาน
รองประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

คณะตรวจทานแกไข มีหนาที่ตรวจสอบแกไข ปรับปรุงคูมือใหมีความถูกตองสมบูรณ
1. นายสมยศ ศิริบรรณ
2. วาที่รอยตรีอานนท สุขภาคกิจ
3. นายไกร เกษทัน
4. นายอัมพร พินะสา
5. นายเชวง วัฒนธีรางกูร
6. นายสุรพันธ โกยวาณิชย
7. วาที่รอยตรีทวีศักดิ์ นามศรี
8. นายครรชิต วรรณชา
9. นายวีระพงศ เดชบุญ
10. นายดําหริ งิมสันเที๊ยะ
11. นางสาวปนัดดา จรัสพิทยากุล
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ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน สพฐ.
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ÙèąìĞćÜćîÝĆéìĞćđĂÖÿćø
1. îć÷ÿčõĆìø óĆîíŤóĆçîÖčú
2. îć÷éĞćøÜÙŤ óúēõßîŤ
3. îć÷üĊøąýĆÖéĉĝ đÝøĉâÿč×
4. îćÜÖĆú÷ć ĒàŠúĉęö
5. îćÜðčèæøĉÖć óĆîíč
6. îćÜÿćüÝčāćúĆÖþèŤ ìøĆó÷Ťÿìč íĉ
7. îćÜÿćüîùöú ĒÖšüÿčøóú
8. îć÷ýĉüÖø øĆêēĉ ßêĉ
9. îćÜÿćüóøóøøè ýýĉüÜýŤ
10.îć÷ðøąÿĉìíĉĝ ìĞćÖĆîĀć
11.îćÜÿćüðèĉíĉõĆíîŤ óøĀöðøąÿćíîŤ

ÖúčŠöóĆçîćøąïïïøĉĀćø
ÖúčŠöóĆçîćøąïïïøĉĀćø
ÖúčŠöóĆçîćøąïïïøĉĀćø
ÖúčŠöóĆçîćøąïïïøĉĀćø
ÖúčŠöóĆçîćøąïïïøĉĀćø
ÖúčŠöóĆçîćøąïïïøĉĀćø
ÖúčŠöóĆçîćøąïïïøĉĀćø
ÖúčŠöóĆçîćøąïïïøĉĀćø
ÖúčŠöóĆçîćøąïïïøĉĀćø
ÖúčŠöóĆçîćøąïïïøĉĀćø
ÖúčŠöóĆçîćøąïïïøĉĀćø

ðøąíćîÙèąìĞćÜćî
øĂÜðøąíćîÙèąìĞćÜćî
ÙèąìĞćÜćî
ÙèąìĞćÜćî
ÙèąìĞćÜćî
ÙèąìĞćÜćî
ÙèąìĞćÜćî
ÙèąìĞćÜćî
ÙèąìĞćÜćî
ÙèąìĞćÜćî
ÙèąìĞćÜćî

ÙèąïøøèćíĉÖćøÖĉÝ
1. îć÷éĞćøÜ óúēõßîŤ
2. îć÷üĊøąóÜþŤ đéßïčâ
3. îćÜõćøéĊ ÙĞćöć
4. îć÷ðøóú ĒÖšüßćêĉ
5. îćÜïĆâßć ýøĊðâŦ âćüčçĉ
6. îćÜýĉøĉóøøè Ēëüîćßčö
7. îć÷đîêĉđÖþö ßĆÖßüîéĊ
8. îćÜßČęîùéĊ ïčêąđ×Ċ÷ü

ĀĆüĀîšćÖúčŠöóĆçîćøąïïïøĉĀćø
ñĎšĂĞćîü÷ÖćøÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþć
ðøąëöýċÖþćßúïčøĊ đ×ê 3
ÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþćðøąëöýċÖþć
đú÷ đ×ê 1
ÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþćðøąëöýċÖþć
îÙøøćßÿĊöć đ×ê 3
ÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþćðøąëöýċÖþć
îÙøøćßÿĊöć đ×ê 3
ÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþćðøąëöýċÖþć
÷ēÿíø đ×ê 1
ÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþćðøąëöýċÖþć
îÙøøćßÿĊöć đ×ê 3
ÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþćðøąëöýċÖþć
îÙøøćßÿĊöć đ×ê 3

ðøąíćîÙèąìĞćÜćî
øĂÜðøąíćîÙèąìĞćÜćî
ÙèąìĞćÜćî
ÙèąìĞćÜćî
ÙèąìĞćÜćî
ÙèąìĞćÜćî
ÙèąìĞćÜćî
ÙèąìĞćÜćîĒúąđú×ćîčÖćø
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