คูมือการปฏิบัติราชการรายบุคคล
ของนางสาวชฎาวัลย ชุมวรฐายี ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
หนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชต 11
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล
1. ชื่อนางสาวชฎาวัลย ชุมวรฐายี วัน/เดือน/ปี เกิด วันที่ 5 พฤษภาคม 2502 ทีอ่ ยู 39/154
หมูบานบานสวยบายพาส หมูที่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลบางกุง อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี
เบอรโทรศัพท 0899-7227-26 อีเมล CHADA55@HOTMAIL.COM
2. ประวัติการศึกษา
สถานศึกษา ฝกอบรม และดูงาน
รร.วัดทาไทรดิตถานุเคราะห
รร.วิเศษศึกษา
รร.อินทรพิชัย
วิทยาลัยครูยะลา
วิทยาลัยครูยะลา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณอ.ทาศาลา
จ.นครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กรุงเทพมหานคร
กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง

ตัง้ แต – ถึง
(เดือน ป)
.2508-2511
2512-2514
2515-2517
2518-2521
2523-2525
11 พ.ค. 254514 ธ.ค.2548
1 ก.ค.254128 เม.ย.2551
17 ส.ค.2538

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา 24-27 ม.ค.
แหงชาติ
2537
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรสุราษฎรธานี 26-28 ธ.ค.
2538
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรสุราษฎรธานี 10-11,17-18
ม.ค.2540
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขต
17-19 ธ.ค.
ปตตานี
2542

วุฒิที่ไดรับ ระบุสาขาวิชาเอก (ถามี)
ประถมปที่ 4
ประถมปที่ 7
มัธยมศึกษาปที่3
ป.กศ.สูง (คณิตศาสตร)
คบ.(คณิดศาสตร)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ (การจัดการทั่วไป)
ผานการอบรมหลักสูตรเจาหนาที่การ
บริหารงานการเงินการบัญชี รุนที่ 36
ผานการอบรมหลักสูตรผูปฏิบัติ
หนาที่ตรวจสอบภายใน
ผานการอบรมหลักสูตรการจัดทํา
แผนตารางทําการ(Spreadsheet)
สําหรับขาราชการ
ผานการอบรมหลักสูตร Window
and Microsoft Excel
ไดรับการฝกอบรมหลักสูตรเสริม
ประสบการดานระเบียบการเงิน การ

คลัง

สถานศึกษา ฝกอบรม และดูงาน
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ตั้งแต– ถึง (เดือน วุฒิที่ไดรับ ระบุสาขาวิชาเอก
ป)
(ถามี)
25ก.พ.2551
ผานการอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผูตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ (CGIA)หลักสูตร
ระดับพื้นฐาน
29 เม.ย.2551
ผานการอบรมหลักสูตร
Intermediate ดานFinancial
and Compliance
29 เม.ย.2551
ผานการอบรมหลักสูตร
Intermediateดาน
Information Technology
29 เม.ย.2551
ผานการอบรมหลักสูตร
Intermediateดาน
Performance Operration
and Management
13 ต.ค.2551
ผานการอบรมหลักสูตร
IntermediateดานConsulting
13 ต.ค.2551
ผานการอบรมหลักสูตร
Advanced ดาน Information
Technology
13 ต.ค.2551
ผานการอบรมหลักสูตร
Advanced ดาน Financial
and Compliance
13 ต.ค.2551
ผานการอบรมหลักสูตร
Advanced ดาน Performance
Operration and

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

2 มิ.ย.2552

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

20 ก.ย.2556

Management
ผานการอบรมหลักสูตร
Advanced ดานConsulting
ประกาศนียบัตรผูตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ (CGIA)

3. ประวัติรับราชการ
วัน/เดือน/ป

ตําแหนง

19 พ.ค.2523 ครู2 รร.บานคาย อ.เมือง
จ.นราธิวาส
16 ก.พ.2526 ครู2 รร.เมืองนราธิวาส
อ.เมือง จ.นราธิวาส
2 มิ.ย.2526 อาจารย 1 รร.เมืองนราธิวาส
อ.เมือง จ.นราธิวาส
1 เม.ย.2531 อาจารย 1 รร.เมืองนราธิวาส
อ.เมือง จ.นราธิวาส(ชวยราชการ สป
จ.นราธิวาส)
1 ม.ค.2538 บุคลากร 5 สปจ.นราธิวาส
27 เม.ย.2538 เจาหนาที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6
สปอ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎรธานี
10 ก.ย.2541 เจาหนาที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6
สปอ.บานนาสาร จ.สุราษฎรธานี
23 ส.ค.2545 เจาหนาที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6
สปอ.เมือง จ.สุราษฎรธานี
10 มี.ค.2546 เจาหนาที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7
สปอ.เมือง จ.สุราษฎรธานี

เลขที่
ตําแหนง
3044
(ป)

2

อัตรา
เงินเดือน
1905

2

2485

3

2765

4

3955

6540
15681

5
6

11650
14640

11243

6

18650

11150

6

19920

11150

7

20320

ค
116024
(ป)
134

ระดับ

1 เม.ย.2546

เจาหนาที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7
สพท.สุราษฎรธานี จ.สุราษฎรธานี
15 มี.ค.2552 นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
สพท.สุราษฎรธานี จ.สุราษฎรธานี
22 พ.ย.2553 นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
สํานักงานเขตพิ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11
1 ต.ค.2554 นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
สํานักงานเขตพิ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11
21 ต.ค.2554 นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
พิเศษ สํานักงานเขตพิ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11
1 ต.ค.2558 นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
พิเศษ สํานักงานเขตพิ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11

อ.74

7

33540

อ 11

ชํานาญการ

36020

อ 11

ชํานาญการ

37830

อ 59

ชํานาญการรพิเศษ

39150

อ 59

ชํานาญการรพิเศษ

39150

อ 59

ชํานาญการรพิเศษ

50390

4. ประสบการณและผลงานที่ภาคภูมิใจ
5. หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
5.1 มาตรฐานตําแหนง
บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ ของตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
1. ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพยสิน
2. ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดําเนินงานหรือกระบวนการเปรียบเทียบกับผลผลิตหรือ
เปาหมายที่กําหนด
3. ดําเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง
4. ดําเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกําหนด
5. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
งานหนาที่รับผิดชอบ
1.งานตรวจสอบภายใน สพท.และสถานศึกษา ประกอบดวย
1.1 งานประเมินระบบการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง แยกงานยอยไดดังนี้

1.1.1 งานประเมินระบบการควบคุมภายใน
1.1.2 งานประเมินความเสี่ยง
1.2 งานตรวจสอบภายใน เพื่อใหความเชื่อมั่น แยกตามประเภทงานตรวจ
ไดดังนี้
1.2.1 การตรวจสอบทางการเงิน(Financial Audit)
1.2.2 การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit
1.2.3 การตรวจสอบการปฏิบัติงาน(Operational Audit)
1.2.4 การตรวจสอบผลการดําเนินงาน(Performance Audit)
1.2.5 การตรวจสอบสารสนเทศ(Information Technology Audit)
1.2.6 การตรวจสอบการบริหาร(Management Audit)
1.3 งานใหคําปรึกษา
2 .งานบริหารการตรวจสอบ
2.1 งานวางแผนการตรวจสอบภายใน
2.2 งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
3. งานธุรการและสารสนเทศ
4.งานตรวจสอบพิเศษ

สวนที่ 2 กรอบแนวทางในการดําเนินงาน
1. ชื่องาน งานตรวจสอบภายใน
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหบริการดานความมั่นใจตอประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินงานและความ
คุมคาของการใชจายเงินในรูปของรายงานที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจของผูบริหาร
2) เพื่อสนับสนุนผูปฏิบัติงานทุกระดับใหสามารถปฏิบัติหนาที่และดําเนินงานเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการวิเคราะห ประเมิน ใหคําปรึกษาและให
ขอเสนอแนะ
3) เพื่อสนับสนุนใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษามีการควบคุม

ภายในที่มีประสิทธิภาพภายใตคาใชจายที่เหมาะสม
3. ขอบเขตของงาน
ขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน ประกอบดวย
1) ตรวจสอบ วิเคราะห ประเมินผล การปฏิบัติงานตาง ๆ ของหนวยงาน ดังนี้
1.1) ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การควบคุม กํากับดูแล
1.2) ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด ของการดําเนินงานหรือกิจกรรม ตาง ๆ ตลอด
ทั้งการใชทรัพยากร
1.3) ความถูกตอง เชื่อถือไดของขอมูลทางการเงิน การบัญชี และการดําเนินงาน ตางๆ
1.4) ความถูกตองในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ นโยบายตาง ๆ ของทาง
ราชการ
1.5) ความเพียงพอเหมาะสมในการควบคุม ดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน
2) ใหคําแนะนําในการปรับปรุงแกไขระบบปฏิบัติงาน การควบคุม การบริหารความเสี่ยงการควบคุม
กํากับดูแลใหการดําเนินงานถูกตองมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภารกิจงานตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบ
ภายในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แยกไดเปน 2 ระดับ แตละระดับมีขอบเขตเรื่องที่ตรวจสอบดังตอไปนี้
1. งานตรวจสอบภายในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีขอบเขตงาน
ตรวจสอบแยกเรื่องได ดังนี้
1) ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนกลยุทธหรือแผนปฏิบัติราชการ 4 ป แผนปฏิบัติ
ราชการประจําป และนโยบายของรัฐ รวมทั้งขอตกลงการใหบริการสาธารณะ
2) ประเมินระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติงานตามภารกิจงานของทุกกลุมในเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
3) ตรวจสอบการบริหารการเงิน การบัญชี และตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเลคทรอนิกส (GFMIS)
4) ตรวจสอบการบริหารทรัพยสิน และความคุมคาในการใชทรัพยสิน
5) ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง
6) ตรวจสอบการปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย นโยบายที่กําหนด
7) ตรวจสอบงานที่เกี่ยวของ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย
2. งานตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา มีขอบเขตงานตรวจสอบแยกเรื่องได ดังนี้
1) การตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติราชการ นโยบาย
สพฐ. รวมทั้งขอตกลงการใหบริการสาธารณะ
2) การตรวจสอบการเงิน การบัญชี
3) ตรวจสอบการบริหารทรัพยสิน และความคุมคาในการใชทรัพยสิน
4) ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง รวมถึงการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเลคทรอนิกส

5) ตรวจการปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย ที่กําหนด
6) ตรวจสอบงานที่เกี่ยวของ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย
งานตรวจสอบภายในสามารถแยกประเภทการตรวจสอบไดตามวัตถุประสงคของการตรวจสอบไดดังนี้
1) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)
2) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)
3) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit)
4) การตรวจสอบผลการดําเนินงาน (Performance Audit)
5) การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit)
6) การตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)
7) การตรวจสอบพิเศษ (Special Audit)
ทั้งนี้ในการตรวจสอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจใชการตรวจสอบหลายประเภท ขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคการตรวจสอบที่กําหนด โดยลักษณะงานตรวจสอบแตละประเภท มีดังนี้
1) การตรวจสอบทางการเงินบัญชี (Financial Audit) เปนการตรวจสอบความ
ถูกตองเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตาง ๆ ทางการเงิน การบัญชีและรายงานการเงิน โดยครอบคลุมถึงการ
ดูแลปองกันทรัพยสิน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานตาง ๆ วามีเพียง
พอที่จะมั่นใจไดวาขอมูลที่บันทึกในบัญชี รายงาน ทะเบียน และเอกสารตาง ๆ ถูกตอง และสามารถสอบ
ทานได หรือเพียงพอที่จะปองกันการรั่วไหล สูญหายของทรัพยสินตาง ๆ ได
2) การตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย (Compliance Audit) เปนการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานตาง ๆ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษาวาเปนไปตาม
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
3) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit) เปนการตรวจสอบเพื่อ
ประเมินระบบการควบคุมภายในปละประเมินคุณภาพของการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ ในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษา เพื่อใหความมั่นใจวาแตละหนวยงานมีการควบคุมภายในที่ดี
และมีการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
4) การตรวจสอบผลการดําเนินงาน (Performance Audit) เปนการตรวจสอบผล
การดําเนินงานตามแผนงาน งานและโครงการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษา
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปนหมายหรือหลักการที่กําหนด การตรวจสอบเนนถึงประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และความคุมคา โดยตองมีผลผลิตและผลลัพธเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย ซึ่งวัดจาก

ตัวชี้วัดที่เหมาะสม ทั้งนี้ตองคํานึงถึงความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน
5) การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit) เปนการพิสูจน
ความถูกตองเชื่อถือไดของระบบงานและขอมูลที่ไดจากการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร รวมทั้งการเขาถึง
ขอมูลในการปรับปรุงแกไขและการรักษาความปลอดภัยของขอมูล การตรวจสอบประเภทนี้เปนสวนหนึ่งของ
งานตรวจสอบภายในเกือบทุกงานที่นําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการปฏิบัติงาน ไมวาเปนการตรวจสอบทาง
การเงิน การตรวจสอบการดําเนินงาน หรือการตรวจสอบการบริหาร
6) การตรวจสอบการบิรหาร (Management Audit) เปนการตรวจสอบการ
บริหารงานดานตาง ๆ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษา วามีระบบการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผลเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงินการบัญชี การ
พัสดุ รวมทั้งการบริหารดานตาง ๆ วาเปนไปอยางเหมาะสม และสอดคลองกับภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษา เปนไปตามหลับการบริหารงานและหลักการกํากับดูแลที่ดี (Good
Governance) ในเรื่องความหนาเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเปนธรรม และความโปรงใส
7) การตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) หมายถึงการตรวจสอบในกรณีที่ไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หรือกรณีที่มีการทุจริตหรือการกระทําที่
สอไปในทางทุจริตผิดกฎหมาย หรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวา จะมีการกระทําที่สอไปในทางทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบเกิดขึ้น ซึ่งผูตรวจสอบภายในจะดําเนินการตรวจสอบเพื่อคนหาสาเหตุ ขอเท็จจริง ผล
เสียหาย หรือผูรับผิดชอบ พรอมทั้งเสนอแนะมาตรการปองกัน
4. คําจํากัดความ
การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการใหความเชื่อมั่นและการใหคําปรึกษาอยางเที่ยงธรรม
และเปนอิสระ ซึ่งจัดใหมีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของทุกกลุมในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษา บรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไวดวยการประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกํากับดูแลอยางเปนระบบ
การบริการใหหลักประกัน หมายถึง การตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ อยางเที่ยงธรรม เพื่อนําผลมา
ประเมินผลอยางเปนอิสระในกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลองคกรเชน การ
ตรวจสอบงบการเงิน ผลการดําเนินงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ ความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบตาง ๆ และการตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลทางการเงินการบัญชี

การบริการใหคําปรึกษา หมายถึง การใหบริการ ใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษาและบริการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ โดยลักษณะงานและขอบเขตของงานขึ้นอยูกับผูรับบริการ เพื่อเพิ่มคุณคาใหแกสวนราชการและ
ปรับปรุงการดําเนินงานของสวนราชการใหดีขึ้น

5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบหลักที่สําคัญ ประกอบดวย
1) ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบ
2) ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
3) ขั้นตอนการจัดทํารายงานและติดตามผล
นอกจากนี้ในแตละขั้นตอนจะมีกระบวนการปฏิบัติงานยอยลงไป พอสรุปเปนขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน ดังนี้
1) วางแผนการตรวจสอบ มีขั้นตอนยอย คือ
1.1) สํารวจขอมูลเบื้องตน เพื่อใหผูตรวจสอบภายในเรียนรู และทําความเขาใจเกี่ยวกับ
งานของหนวยงานที่ตองทําการตรวจสอบในรายละเอียด เชน ลักษณะของงบประมาณและจํานวนเงินที่ไดรับ
หลักการ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน ขั้นตอนการทํางานหรือสายงานการบังคับบัญชาขอมูลจากรายงานหรือสถิติ
ประเภทของรายงานที่หนวยงานตองจัดทํา/จัดสง และระบบการควบคุมภายในที่มีอยู รวมทั้งทําความคุนเคย
กับหนวยงานและระบบงานที่จะเลือกมาตรวจสอบ ซึ่งจะชวยใหผูตรวจสอบสามารถประเมินความเสี่ยงใน
ขั้นตนกอนจะดําเนินการตรวจสอบไดอยางเหมาะสมเปนระบบ
1.2) ประเมินระบบการควบคุมภายใน ผูต รวจสอบภายในตองประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายในของทุกกลุมในสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ไดจัดทําและประเมินตนเองตาม
ระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กําหนดโดยผูตรวจสอบภายใน
ตองพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
1.3) ประเมินความเสี่ยง ผูตรวจสอบภายในสามารถเลือกประเมินความเสี่ยงในระดับ
หนวยงานในทุกกลุมของสํานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หรือระดับงาน โครงการ กิจกรรม ก็ไดตาม
ความเหมาะสมกับศักยภาพของตน ซึ่งจะตองมีการระบุปจจัยเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยงผลจัดลําดับความ
เสี่ยง
1.4) จัดทําแผนการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบมี 2 ลักษณะคือ

1.4.1) แผนการตรวจสอบระยะยาว (Audit Universe) ระยะเวลา 3-5 ป โดยมี
แผนการตรวจสอบครอบคลุมหนวยรับตรวจที่อยูในความรับผิดชอบทั้งหมด ทั้งระดับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษา
1.4.2) แผนการตรวจสอบประจําป (Audit Plan) ตองจัดทําใหสอดคลองกับแผนการ
ตรวจสอบระยะยาวที่กําหนดไว

และมีงานตามนโยบายที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา หรือสพฐ. ใหความสําคัญ ทั้งนี้ควรจัดทําแผนการตรวจสอบเสนอใหผูอํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอนุมัติแผนการตรวจสอบ ภายใน 30 กันยายน และเมื่อไดรับการอนุมัติแผนแลว
สําเนาแผนการตรวจสอบแจงให สพฐ. ทราบ สําหรับองคประกอบของแผนการตรวจสอบ ประกอบดวย
วัตถุประสงคการตรวจสอบ ขอบเขตการปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบ และงบประมาณ
1.5)

จัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) เมื่อไดรับการอนุมัติแผนการตรวจสอบ

ประจําปแลว ผูตรวจสอบภายในจัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ในแตละเรื่องของกิจกรรม
งานตรวจสอบใหสอดคลองกับแผนการตรวจสอบประจําป
เหมาะสมกับสถานการณ
ขอบเขตการปฏิบัติงาน

โดยมีรายละเอียดของเรื่อง
แนวทางการปฏิบัติงาน

แตมีความยืดหยุนใหสามารถแกไขปรับปรุงเพื่อ
หนวยรับตรวจ

ผูรับผิดชอบ

วัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน

และระยะเวลาที่จะตรวจสอบพรอมทั้ง

เครื่องมือกระดาษทําการใหพรอมกอนการตรวจสอบ
2) การปฏิบัติงานตรวจสอบ ปฏิบัติงานตรวจสอบตามระยะเวลาที่แผนกําหนด โดยมีขั้นตอนยอย คือ
2.1) กอนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในเตรียมความพรอมเกี่ยวกับการซักซอม
ทีมงาน แจงหนวยรับตรวจทราบกําหนดเวลาเขาตรวจ วัตถุประสงคและขอบเขต หรือประสานขอขอมูลที่
จําเปนตองใชในการตรวจสอบ
2.2) ระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในประชุมเปดตรวจ
ทําการตรวจสอบโดยเลือกวิธีการตรวจสอบและเทคนิคการตรวจสอบใหเหมาะสม โดยรวบรวบขอมูลไวนกระ
ดาษทําการ และปดตรวจโดยการแจงสรุปผลการตรวจสอบเบื้องตนที่เปนสาระสําคัญใหผูบริหารของหนวยรับ
ตรวจทราบ เพื่อดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไข หรือทําความเขาใจกับผูปฏิบัติงาน
2.3) เมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ เปนการรวบรวมหลักฐานกระดาษทําการและสรุปผลการ
ตรวจสอบ
3) การจัดทํารายงานและติดตามผล
3.1) รายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ทราบและพิจารณาสั่งการ ทั้งนี้ การเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานเปนเทคนิคอยางหนึ่งที่ผูตรวจ
สอบภายใน จะตองเอาใจใสเปนพิเศษ เพราะรายงานเปนการแสดงใหเห็นถึงคุณภาพของการปฏิบัติงานของผู

ตรวจสอบภายในทั้งหมด ลักษณะของรายงานที่ดีตองเปนรายงานที่มีประโยชนตอผูอานรายงาน เปนเรื่องที่มี
สาระสําคัญ ขอตรวจพบเปนเรื่องที่ตรงกับขอเท็จจริงขอเสนอแนะหรือขอแนะนําเปนประโยชนและสามารถ
ปฏิบัติได ทั้งนี้ใหจัดทํารายงานสรุปผลการตรวจสอบประจําปแจงให สพฐ.ทราบ ภายใน 30 กันยายนของทุกป
หรือภายในระยะเวลาที่

สพฐ.กําหนด

3.2) การ

ประเมินระบบการควบคุมภายใน

ติดตามผล

เปนขั้นตอน

สุดทายของกระบวนงานตรวจสอบภายใน ที่ผูตรวจสอบ
ภายในตองติดตามผลวา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ไดสั่งการไวอยางไร และหนวย
รับตรวจดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายในที่ผูบริหารสั่งการหรือไม

การติดตามผลเพื่อให

แนใจวาขอบกพรองที่พบไดรับการแกไขอยางเหมาะสม หรือมีปญหาอุปสรรคอยางไรที่ไมอาจแกไขได และ
รายงานผลการติดตามใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทราบผลหรือพิจารณาสั่งการ
เพิ่มเติม

6. Flow chart การปฏิบัติงาน
กระบวนการ งานตรวจสอบ

สํารวจข้ อมูลเบื ้อต้ น

ภายใน

การวางแผนตรวจสอบ

ประเมินความเสีย่ ง

จัดทําแผนการตรวจสอบระยะยาว/ประจําป
(Audit Universe หรือ Audit Plan)
เสนอ ผอ. สพม
จัดทําแผนการปฏิบัติงาน(Engagement Plan)

กระดาษ
ทําการ

เสนอ ผอ.ตสน.

การปฏิบัติงานตรวจสอบ

กอนเริ่มปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
ระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบ
การปฏิบัตเิ มื่อเสร็จสิน้ งานตรวจสอบ
(รวบรวมหลักฐาน กระดาษทําการ และสรุปผลการตรวจสอบ)

การจัดทํารายงานและติดตามผล

รายงานผลการปฏิบัติงาน
เสนอ ผอ. สพม
ติดตามผลการแก้ ไข

1.1 งานประเมินระบบการควบคุมภายใน และประเมินความเสี่ยง
1. ชื่องาน 1.1.1 งานประเมินระบบการควบคุมภายใน
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหทราบระบบการควบคุมภายในของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่มีอยู มีความ
เหมาะสมเพียงพอหรือไม
2) เพื่อใหทราบวาการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว ไดผลสําเร็จตามเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคที่วางไว อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุมคาเพียงใด
3) เพื่อใหมีฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ
3. ขอบเขตของงาน

1) สอบทานประเมินระบบการควบคุมภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่มีอยู วามีความ
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมในปจจุบันหรือไม
2) สอบทานรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุม ของทุกกลุมงาน ในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ที่ไดจัดทําไว วาไดผลสําเร็จตามเปาหมาย เพียงใด
3) ใหความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม และจัดทํารายงานผลการสอบทานการควบคุมของผูตรวจสอบ
ภายใน
4. คําจํากัดความ
การประเมินระบบการควบคุมภายใน เปนการพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์ของระบบการควบคุมที่มีอยูในทุกกลุม
งานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับระบบการควบคุมที่
กําหนดไว วามีความสอดคลองหรือไมเพียงใด และสอบทานระบบการควบคุมภายในของหนวยงานวามีความ
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมในปจจุบันหรือไม รวมทั้งวิเคราะห และหาสาเหตุที่เกิดขึ้นเพื่อสรุปผล พรอมทั้งให
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของหนวยงานใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กําหนดให
ผูตรวจสอบภายใน สอบทานความเพียงพอของการควบคุมภายในที่สวนราชการจัดทํา โดยจัดทํารายงานผล
การสอบทานการประเมินการควบคุมของผูตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.) เพื่อเปนรายงานประกอบกับ
รายงานตาง ๆ ที่กลุมอํานวยการจัดทํา ไดแก ปอ.2 ผลการประเมินองคประกอบ ปอ.3 แผนปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน กอนจัดทํา ปอ.1 หนังสือรับรองการประเมิน สงให สตง. ดังนั้นการดําเนินการในการสอบ
ทานระบบการควบคุมภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อพิจารณาความเพียงพอของ
การควบคุมภายใน หากรอรายงานจากกลุมอํานวยการกอน จะมีขอจํากัดของเวลาดําเนินการในการสอบ
ทานผลการปฏิบัติงานกับระบบการควบคุมภายในที่กําหนดนอยเกินไป จะตองมีการเตรียมการและทํางาน
คูขนาน เพื่อใหสามารถสรุปผลและจัดทํารายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมของผูตรวจสอบ
ภายใน (แบบ ปส.) ไดทันเวลา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติไดดังนี้
1) ศึกษาขอมูลของกิจกรรมการควบคุมที่กําหนดไวในปจจุบัน และการปรับปรุงการควบคุมใหมวา
มีอะไรบาง

2) จัดเตรียมเครื่องมือการสอบทาน
3) ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ทั้งในสวนที่ไดมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในไวแลว
และที่ไมไดมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในไว เพื่อใหทราบวากิจกรรมการควบุคมที่จัดวางไวแลว
ครอบคลุมภารกิจหลักของแตละกลุมงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
4) สอบทานผลการปฏิบัติงานวากิจกรรมการควบคุมที่กําหนดไว สามารถลดความเสี่ยงไดเพียงใด
ซึ่งรวมถึงผลการตรวจสอบอื่นที่เกี่ยวของ ที่ไดทําการตรวจสอบแลวตามแผนการตรวจสอบประจําป
5) ประเมินความเพียพอของระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว โดยการเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานที่สุมตรวจ กับระบบการควบคุมที่กําหนดไว วาสามารถลดความเสี่ยงสําคัญไดหรือไม เพียงใด
หรือมีความเสี่ยงใดที่ตองจัดกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม
6) จัดทํารายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมของผูตรวจสอบภายใน (ปส.) สงใหกลุมที่
รับผิดชอบการจัดวางระบบการควบคุมภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
7) กลุมที่รับผิดชอบ ฯ เสนอรายงานทั้งหมดใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิจารณากอนลงนามหนังสือรับรองการประเมิน ตามแบบ ปอ.1 เพื่อสงสตง.ตอไป
8) รวบรวมขอมูลผลการประเมินระบบควบคุมภายใน เปนสารสนเทศเพื่อใชในการประเมินและ
จัดลําดับความเสี่ยง และวางแผนการตรวจสอบตอไป

1) Flow chart การปฏิบัติงาน

กระบวนการ งานประเมินระบบการควบคุมตรวจสอบภายใน
ศึกษาข้ อมูล ของกิจกรรมการควบคุมที่กําหนด

จัดเตรี ยมเครื่ องมือการสอบทาน

ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ทังในส่
้ วนที่มีการจัดวาง และไม่จดั วาง
สอบทานการปฏิบตั ิงาน

ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
จัดทํารายงาน ตามแบบ ปส.
ธุรการและสารสนเทศ
กลุม่ อํานวยการ

1. ชื่องาน 1.1.2 งานประเมินความเสี่ยง
2. วัตถุประสงค

เพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถวางแผนการตรวจสอบไดครอบคลุมภารกิจที่สําคัญ และเปนไปอยางมี
หลักเกณฑ มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมภายใตขอจํากัดตางๆ
3. ขอบเขตของงาน
ประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมการบริหารงานในดานตางๆ ของทุกกลุมงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เชน ดานกลยุทธ ดานการดําเนินงานหรือปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ ดานการบริหาร
ความรู ดานการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ อยางนอยปละ1 ครั้ง
4. คําจํากัดความ
ความเสี่ยง (Risk) สถานการณที่อาจจะเกิดขึ้นและเปนอุปสรรคตอการบรรลุเปาหมายขององคกรหรืออาจ
หมายถึง โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ หรือการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมีผลกระทบใหการดําเนินงานของ
องคกรเกิดความเสียหาย ความผิดพลาด การรั่วไหล ความสูญเปลาและไมบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน ซึ่ง
รวมถึงการทําใหวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกรเบี่ยงเบนไปการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
หมายถึง กระบวนการระบุปจจัยเสี่ยงและวิเคราะหความเสี่ยงอยางเปนระบบ รวมถึงการจัดลําดับความสําคัญ
ของความเสี่ยงวาเหตุการณใดหรือเงื่อนไขอยางใดที่จะมีผลตอการไมบรรลุวัตถุประสงคขององคกร การ
ประเมินความเสี่ยงจึงเปนแนวคิดในเชิงปองกันเหตุการณที่อาจเกิดผลกระทบกับองคกร
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การประเมินความเสี่ยงเปนกระบวนงานที่เชื่อมตอมาจากการประเมินระบบควบคุมภายใน ซึ่งในการตรวจสอบ
แตละกิจกรรมจะมีการประเมินการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงเสมอ สําหรับกระบวนงานนี้เปนการ
นําเสนอการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนการตรวจสอบประจําป ซึ่ง
กระทรวงการคลังไดมีคูมือการปฏิบัติงานเพื่อการนี้โดยเฉพาะใหศึกษาเพิ่มเติม ทั้ง นี้สรุปขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานไดดังนี้
1) ศึกษาและทําความเขาใจสภาพแวดลอมโดยรวม ของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ทั้งภายในและภายนอก เชน โครงสราง กลยุทธการดําเนินงาน ระบบงาน หรือการปฏิบัติงานตามกิจกรรม
สําคัญ ๆ ความรูความสามารถของผูปฏิบัติงานในเบื้องตน กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
ตามภาระหนาที่ และนโยบายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2) ศึกษาทําความเขาใจวัตถุประสงคและเปาหมายงาน ทั้งในระดับหนวยงาน และระดับกิจกรรม
3) จัดทําและรวบรวมขอมูลเบื้องตน เชน โครงสราง ผังทางเดินขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขอมูลผลการดําเนินงาน
ของทุกกลุม ทั้งจากภายในและภายนอก
4) ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหนวยงานหรือของกิจกรรมตางๆ ทั้งที่มีการจัดวางแลวและยังไมจัด
วาง ซึ่งขั้นตอนนี้อยูในกระบวนงานการประเมินระบบการควบคุมภายใน

5) ระบุปจจัยเสี่ยง โดยแยกปจจัยเสี่ยงตามกิจกรรมการบริหารแตละดาน ซึ่งตามแนวทางที่กรมบัญชีกลาง
กําหนดมี 5 ดาน ไดแก ดานกลยุทธ ดานการดําเนินงาน ดานการบริหารความรู ดานการเงินและดานการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ซึ่งการกําหนดปจจัยเสี่ยง อยางนอยควรมี 3 ดานขึ้นไป ไดแกดานการ
ดําเนินงาน ดานการเงินหรืองบประมาณ และดานการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
6) วิเคราะหความเสี่ยง โดยอาจใชแบบสอบถามหรือขอตกลง จากทุกกลุมงาน เพื่อกําหนดเกณฑและระดับ
ความเสี่ยงของงาน ทั้งนี้สามารถวิเคราะหความเสี่ยงแยกตามกลุม หรือแยกตามกิจกรรม
7) จัดลําดับความเสี่ยง เปนการรวบรวมและจัดลําดับของความเสี่ยงทั้งหมดที่วิเคราะหได โดยจัดลําดับจาก
มากไปหานอย
8) จัดทําบัญชีรายการความเสี่ยง เปนการจัดทําขอมูลสารสนเทศ ของประวัติหรือบัญชีรายการความเสี่ยงใน
ภาพรวมของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา วามีความเสี่ยงในกิจกรรมใดบาง และมีความเสี่ยงใน
ดานใด
9) นําผลการประเมินความเสี่ยงไปใชเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ เปนการนําผลการจัดลําดับความเสี่ยงมา
พิจารณาในการวางแผนการตรวจสอบ ทั้งนี้ ใหพิจารณาถึงนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยงของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่มีอยู เรื่องที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ตองการใหตรวจ และเรื่องที่อยูในความสนใจของสาธารณชน

6. Flow chart การปฏิบัติงาน

กระบวนการ งานประเมินความเสี่ ยง

ศึกษาทําความเข้ าใจสภาพแวดล้ อมโดยรวม

ศึกษาและทําความเข้ าใจวัตถุประสงค์ เป้าหมายของงาน

จัดทําและรวบรวมข้ อมูลเบื ้องต้ น ของโครงสร้ าง ผังการปฏิบตั ิงาน ผลการดําเนินงานฯ
ประเมินระบบการควบคุมภายใน

ระบุปัจจัยเสีย่ ง
วิเคราะห์ความเสีย่ ง
จัดลําดับความเสีย่ ง
จัดทําบัญชีรายการความเสีย่ ง

นําผลการประเมินไปใช้ เพื่อการวางแผนการตรวจสอบ

1.2 งานตรวจสอบภายในเพื่อใหความเชื่อมั่น แยกตามประเภทงานตรวจ
1. ชื่องาน 1.2.1 งานตรวจสอบการเงินการบัญชี (Financial Audit)
2. วัตถุประสงค
1) ตรวจสอบการใชจายเงินของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษา ใหเปนไป
ตามระเบียบ แนวปฏิบัติ ขอกําหนดตาง ๆ หรือการควบคุมการใชจายเงินใหถูกตอง เหมาะสม
2) ตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง เปนปจจุบันของการบันทึกรายการทางบัญชี และรายงาน
ทางการเงิน
3) สอบทานความเพียงพอ เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในดานการเงินการบัญชี
3. ขอบเขตของงาน
ตรวจสอบระบบการเงินการบัญชีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษา ในดานการ
บริหารการเงิน การรับจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดทําบัญชี การรายงานทางการเงิน วาถูกตองครบถวน
เปนปจจุบัน และการควบคุมทางการเงิน มีความเพียงพอ เหมาะสมเชื่อถือไดและมีความโปรงใส
4. คําจํากัดความ
การตรวจสอบการเงินการบัญชี เปนการตรวจสอบที่มุงจะพิสูจน ความนาเชื่อถือของขอมูลทาง
การเงินการบัญชีวา เอกสารประกอบรายการทางการเงินและการบัญชี รายการที่บันทึกและรายงานที่ปรากฏ
ถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน โปรงใส และสมเหตุสมผล และมั่นใจไดวาการควบคุมทางการเงินที่มีอยูในระบบ
การเบิกจายเงิน การรับเงิน การจายเงิน การนําสง / นําฝาก และการเก็บรักษาเงิน มีความเหมาะสมเพียง
พอที่จะทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) ศึกษาวิเคราะห ระเบียบ กฎหมาย ทางการเงินการบัญชี และขอมูลทั่วไปของกิจกรรมตามแผนการ
ตรวจสอบประจําป (Audit Plan) เพื่อนํามาจัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ที่มีการประเมิน
ความเสี่ยงเบื้องตน นํามากําหนดวัตถุประสงคการตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบ
2) กําหนดประเด็นการตรวจสอบใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการตรวจ พรอมจัดทําแนวทางการ
ตรวจสอบ (Audit Program) ระบบการเงินการบัญชี และการสอบทานการควบคุมภายใน
3) จัดทําเครื่องมือ กระดาษทําการตรวจสอบ เพื่อเก็บขอมูล

4) ดําเนินการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) โดยสอบทานการปฏิบัติงาน
ดานการเงินการบัญชี และการพัสดุดังนี้
- ระบบการเงิน เชน การตรวจสอบการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การรับ
และนําสงเงินใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายกําหนด
- ระบบบัญชี เชน การตรวจสอบระบบบัญชี และการรายงานทางการเงินวาถูกตองและ
เปนปจจุบนั
- ระบบพัสดุ
- การสอบทานการควบคุมภายใน เชน การสอบทานระบบงานการเงิน การบัญชี เพื่อให
มั่นใจวามีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมและลดความเสี่ยง
5) วิเคราะหและสรุปผลการตรวจสอบ
6) จัดทํารายงานผลการตรวจสอบ (Audit Report) พรอมขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุง
รายงานตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
7) แจงหนวยรับตรวจทราบผลการตรวจสอบและแกไขตามขอเสนอแนะ โดยใหแจงผลการ
ดําเนินการแกไขภายในกําหนดเวลา
8) ติดตามผลการแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะ (Audit Follow up) และวิเคราะหสรุปผลการ
แกไข วาเปนไปตามขอเสนอแนะเพียงใด
9) รายงานผลเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใหทราบผลการแกไข หรือ
พิจารณาสั่งการเพิ่มเติมแลวแตกรณี
10) ผลการแกไขที่เห็นวาเสร็จสิ้น ใหรวบรวมเก็บเปนขอมูลสารสนเทศ

6. Flow chart การปฏิบัตงิ าน

กระบวนการ งานตรวจสอบการเงินการบัญชี
ศึกษาวิเคราะห์ระเบียบฯ จัดทําแผนปฏิบตั ิงาน
(Engagement Plan)

กําหนดประเด็นการตรวจสอบ จัดทําแนวทางการตรวจสอบ

จัดทําเครื่ องมือกระดาษทําการ
ดําเนินการตรวจสอบ

วิเคราะห์สรุปผลการตรวจสอบ
ทบทวน
จัดทํารายงานผลการตรวจสอบ
เสนอ ผอ.สพม.

เห็นชอบ

แจ้ งหน่วยรับตรวจแก้ ไข

ติดตามผลการแก้ ไข/สรุปผลการแก้ ไช

สั่ งการเพิม่ เติม
จัดทํารายงานเสนอ ผอ.สพม.

เสร็จสิ้น
จัดเก็บเป็ นสารสนเทศ

1.ชื่องาน 1.2.2 งานตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหทราบวาการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
และสถานศึกษาถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของและมีขอมูลทางการเงินที่เชื่อถือ
ได
2) เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในดานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
3) เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน เสนอแนะวิธีการ มาตรการในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษา ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. ขอบเขตของงาน
1) ตรวจสอบการเงิน การบัญชีวามีการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกฎหมายทางการเงินการบัญชี
2) ตรวจสอบพัสดุ วามีการจัดหา ควบคุม และจําหนาย เปนไปตามระเบียบกฎหมายทางดานพัสดุ
3. คําจํากัดความ
การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ไดแก การตรวจสอบการเงิน การบัญชี การพัสดุ ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษาวา ปฏิบัติงานถูกตอง ตามระเบียบ กฎหมาย และ

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของหรือไม และยังเปนการปองปรามผูปฏิบัติงานใหระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อมิใหเกิด
ขอผิดพลาด หรือทุจริตได
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ เปนการตรวจสอบงานการเงิน บัญชี และพัสดุ มีขั้นตอน
การปฏิบัติงาน ดังนี้
1) ศึกษาวิเคราะห ระเบียบ กฎหมาย ทางการเงินการบัญชี และพัสดุ และขอมูลทั่วไปของกิจกรรม
ตามแผนการตรวจสอบประจําป (Audit Plan) เพื่อนํามาจัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ที่มี
การประเมินความเสี่ยงเบื้องตน นํามากําหนดวัตถุประสงคการตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบ
2) กําหนดประเด็นการตรวจสอบใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการตรวจ พรอมจัดทําแนวทางการ
ตรวจสอบ (Audit Program) การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ของการปฏิบัติงานทางการเงิน การบัญชี การ
พัสดุ และการสอบทานการควบคุมภายใน
3) จัดทําเครื่องมือ หรือ กระดาษทําการตรวจสอบ
4) ดําเนินการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) และสอบทานระบบการ
ควบคุมภายใน ของการรับจายเงิน การบันทึกบัญชีและการจัดทํารายงาน การจัดซื้อจาง การควบคุมและการ
จําหนายพัสดุ พรอมจัดเก็บขอมูลลงกระดาษทําการ ใหมีขอมูลเพียงพอตอการสรุปผลการตรวจสอบตาม
ประเด็นการตรวจสอบ หรือวัตถุประสงคการตรวจสอบที่กําหนดไว
5) วิเคราะหและสรุปผลการตรวจสอบ
6) จัดทํารายงานผลการตรวจสอบ (Audit Report) พรอมขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงรายงาน
ตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
7) แจงหนวยรับตรวจทราบผลการตรวจสอบและแกไขตามขอเสนอแนะ โดยใหแจงผลการดําเนินการ
แกไขภายในกําหนดเวลา
8) ติดตามผลการแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะ (Audit Follow up) และวิเคราะหสรุปผลการแกไข
วาเปนไปตามขอเสนอแนะเพียงใด
9) รายงานผลเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใหทราบผลการแกไข หรือ
พิจารณาสั่งการเพิ่มเติมแลวแตกรณี
10) ผลการแกไขที่เห็นวาเสร็จสิ้น ใหรวบรวมเก็บเปนขอมูลสารสนเทศ

6. Flow chart การปฏิบัตงิ าน

กระบวนการ งานตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ศึกษาวิเคราะห์ระเบียบฯ จัดทําแผนปฏิบตั ิงาน
(Engagement Plan)

กําหนดประเด็นการตรวจสอบ จัดทําแนวทางการตรวจสอบ

จัดทําเครื่ องมือกระดาษทําการ
ดําเนินการตรวจสอบ

วิเคราะห์สรุปผลการตรวจสอบ
ทบทวน
จัดทํารายงานผลการตรวจสอบ
เสนอ ผอ.สพม.

เห็นชอบ
แจ้ งหน่วยรับตรวจแก้ ไข

ติดตามผลการแก้ ไข/สรุปผลการแก้ ไช

สั่ งการเพิม่ เติม
จัดทํารายงานเสนอ ผอ.สพม.

เสร็จสิ้น
จัดบเก็ัตบิงเป็
1. ชื่องาน 1.2.3 การตรวจสอบการปฏิ
านนสารสนเทศ
(Operational Audit)

2. วัตถุประสงค
เพื่อตรวจทราบผลการดําเนินงานในกิจกรรมตาง ๆ ขององคการ รวมถึงระบบงานใดระบบงานหนึ่ง
หรือหนวยงานยอยภายในหนวยงานนั้น หรือหนาที่หนึ่งหนาที่ใดในหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงคเปาหมาย
ที่กําหนดมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) ประหยัด (Economy) หรือไม
เพียงใด รวมตลอดทั้งการใหความเห็น ใหขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนาประโยชนสูงสุดตอองคกร

3. ขอบเขตของงาน
การตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน

ครอบคลุมถึงการตรวจสอบกระบวนการในการปฏิบัติงานโดยให

ความสําคัญกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน ความมีประสิทธิภาพ ประหยัด ความคุมคาในการใชทรัพยากร และ
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ระบบ วิธีการ หรือมาตรฐานที่กําหนดหรือไมอยางไร ผลลัพธ
หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
4. คําจํากัดความ
การตรวจสอบการปฏิบตั ิงานเปนการตรวจสอบกระบวนการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของกิจกรรมตาง ๆ
ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น (Condition)

จากการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานเพื่อเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ

(Criteria) การดําเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ ตามวัตถุประสงคเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม ถามีขอแตกตาง
ระหวางหลักเกณฑ (Criecria) กับขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น (Condition) เกิดปญหา ผลกระทบ (Effect) มีสาเหตุ
(Cause) จากเรื่องใดเพื่อใหขอแนะนํา (Recommendation) ที่มีคุณคาสามารถปฏิบัติไดจริงในการปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คุมคา เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ระบบ วิธีการ หรือมาตรฐานที่กําหนด
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) การวางแผนการปฏิบัติงาน แผนการปฏิบัติงานเปนแผนที่ผูตรวจสอบภายในจัดทําไว
ลวงหนาวาจะตรวจสอบแผนงาน งาน/โครงการหรือกิจกรรมในประเด็นการตรวจสอบใด

โดยกําหนด

วัตถุประสงค ขอบเขต และแนวทางการตรวจสอบ เพื่อใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบใหบรรลุผลสําเร็จ
2) การปฏิบัติงานตรวจสอบ เมื่อแผนการปฏิบัติงานที่จัดทําไว ไดรับความเห็นชอบ
จากผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายในแลว ผูตรวจสอบภายในจะคัดเลือก หรือออกแบบเครื่องมือกระดาษ
ทําการใหเหมาะสม เพื่อใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ซึ่งมีขั้นตอนยอย ๆ ประกอบดวย การรวบรวมขอมูล
วิเคราะหและประเมินผล สรุปประเด็นขอตรวจพบ บันทึกขอมูลไวในกระดาษทําการ โดยใหมีรายละเอียด
เพียงพอตอการสรุปผลการตรวจสอบ
3) การรายงานผลการปฏิบัติงาน เมื่อผูตรวจสอบภายใน ไดปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
แผนการปฏิบัติงานแลว ขั้นตอนตอไปผูตรวจสอบภายในควรรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่ไดจากการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบซึ่งไดบันทึกไวในกระดาษทําการมาจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอตอผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งรายงานควรมีสาระครบทั้ง 5 องคประกอบ คือ ขอเท็จจริงของการ
ปฏิบัติงาน เกณฑที่ใชในการเปรียบเทียบ ผลตางที่เกิดมีสาเหตุใด เปนเรื่องของการละเลยไมปฏิบัติตาม

ขั้นตอนของกระบวนงานหรือเนื่องจากในกระบวนงานยังไมมีระบบการควบคุมที่เพียงพอ และความเสี่ยงของ
กระทําที่ตางจากเกณฑ กอใหเกิดผลกระทบตองานของทางราชการในประเด็นใดบาง และขอเสนอแนะในการ
แกไข ทั้งนี้สวนประกอบของรายงาน มี 2 สวน คือบทสรุปสําหรับผูบริหาร และรายละเอียดผลการตรวจสอบ
ซึ่งการจัดทํารายงานมีขั้นตอนยอยๆ ประกอบดวย การรวบรวมขอมูล การคัดเลือกขอมูล การรางรายงาน
และการเสนอรายงาน
4) การติดตามผลการตรวจสอบ เปนการติดตามผลการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
ที่ไดรายงานใหหนวยรับตรวจทราบ และกําหนดเวลาใหดําเนินการและแจงผลในชวงเวลาอันควร การติดตาม
ผลมีความสําคัญและจําเปน เนื่องจากจะไดทราบวาขอตรวจพบและขอเสนอแนะตามรายงานนั้นหนวยรับ
ตรวจไดมีการแกไขตามขอเสนอแนะหรือไม
และผลการดําเนินการสามารถลดความเสี่ยงไดหรือมีปญหา
อุปสรรคใดที่ตองมีการใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม หรือตองมีการตรวจติดตามเพื่อหาสาเหตุใหม ทั้งนี้การติดตาม
ผลการตรวจสอบมีขั้นตอนยอยประกอบดวย การวางแผนการติดตามผล ดําเนินการติดตามผล และรายงานผล
การติดตาม

6. Flow chart การปฏิบัตงิ าน

กระบวนการ งานตรวจสอบการปฏิบัติงาน
วางแผนปฏิบตั ิงาน

แผนปฏิบตั ิงานตรวจสอบที่ได้ รับความเห็นชอบแล้ ว

ปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
รายงานผลการปฏิบตั ิงาน

เสนอ ผอ.สพม.

แจ้ งหน่วยรับตรวจ

ติดตามผลการแก้ ไข

1. ชื่องาน งานตรวจสอบผลการดําเนินงาน (Performance Audit)
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหทราบวาผลการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคเปาหมาย ตาม
แผนงาน งาน/โครงการที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และปฏิบัติถูกตองตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ระบบ วิธีการ หรือมาตรฐาน ที่กําหนดหรือไมอยางไร
2) เพื่อใหทราบถึงผลลัพธ หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษา
3) เพื่อติดตามผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และ
สถานศึกษาใหเปนไปตามแผนงาน งาน/โครงการที่กําหนดไว ตลอดจนประสิทธิภาพในการดูแลรักษาทรัพยสิน
ของทางราชการ
4) เพื่อใหขอสังเกต ขอคิดเห็น และหรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน
ตามแผนงาน งาน/โครงการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษาใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่วางไว
3. ขอบเขตของงาน
การตรวจสอบการดําเนินงาน ครอบคลุมถึงการตรวจสอบการวางแผนการบริหารโครงการ/กิจกรรม
กระบวนงาน ผลการดําเนินงานตามแผนงาน งาน/โครงการใหเปนไปตามวัตถุประสงค เปาหมาย มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด ความคุมคาในการใชทรัพยากร และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ ระบบ วิธีการ หรือมาตรฐานที่กําหนดหรือไม ผลลัพธหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
การติดตามผล ตลอดจนการใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข
4. คําจํากัดความ
การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Audit) เปนการตรวจสอบผลการดําเนินงานตาม
แผนงาน งานและโครงการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษา ใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายหรือหลักการที่กําหนด การตรวจสอบเนนถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ความคุมคา โดยตองมีผลผลิตและผลลัพธเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม
ทั้งนี้ตองคํานึงถึงความเพียงพอ
ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในประกอบ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การตรวจสอบการดําเนินงานเปนขั้นตอนที่ตอจากการวางแผนการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบดวย
ขั้นตอน ดังนี้
1.การวางแผนปฏิบัติงาน แผนการปฏิบัติงานเปนแผนที่ผูตรวจสอบภายในควรจัดทําไวลวงหนาวา
จะตรวจสอบแผนงาน งาน/โครงการใด ในประเด็นการตรวจสอบใดโดยใชขอมูลจากความเสี่ยง นโยบาย
ขอมูลขาวสารจากผูบริหาร ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสถานการณหรือสภาพแวดลอมของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
และสถานศึกษามาใชประกอบการพิจารณาเพื่อใหการปฏิบัติงานตรวจสอบ
บรรลุผลสําเร็จ โดยมีขั้นตอนยอยดังนี้
1.1) กําหนดประเด็นการตรวจสอบ เปนการกําหนดในเรื่องความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญตอผลการ
ดําเนินงานที่อาจไมบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของแผนงาน งาน/โครงการ เชน การดําเนินการลาชา
ผลผลิตไมเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด ไมไดนําไปใชอยางคุมคา
1.2) กําหนดวัตถุประสงคการตรวจสอบ เมื่อไดประเด็นการตรวจสอบแลว นําประเด็น
ดังกลาวกําหนดวัตถุประสงคการตรวจสอบเพื่อใหทราบขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น แตกตางจากที่กําหนดไวอยางไร
ปญหาอุปสรรคและผลกระทบที่เกิดขึ้นรวมทั้งสาเหตุและขอเสนอแนะ
1.3) กําหนดขอบเขตการตรวจสอบ เปนการกําหนดขอบเขตการตรวจสอบที่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงคการตรวจสอบควรกําหนดใหครอบคลุมถึงระบบงาน เอกสารหลักฐานรายงาน บุคลากร สถานที่
ระยะเวลาและทรัพยที่เกี่ยวของ โดยสอดคลองกับประเด็นการตรวจสอบที่กําหนด การกําหนดขอบเขตการ
ตรวจสอบควรคํานึงถึงทรัพยากรที่ใชในการตรวจสอบดวย เชน อัตรากําลังความรูความสามารถ
และ
ประสบการณของผูตรวจสอบภายใน ระยะเวลาและงบประมาณ
1.4) กําหนดแนวทางการตรวจสอบ ซึ่งจะตองชัดเจนและมีรายละเอียดเพียงพอที่จะปฏิบัติ
ตามไดซึ่งประกอบดวย เกณฑการตรวจสอบ เชน ดัชนีวัดผลการประเมิน KPI มาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
แนวทางการปฏิบัติของหนวยงานสวนกลาง มาตรฐานของผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
วิธีการตรวจสอบ เปนตน ซึ่งเปนการระบุรายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่ง
ขอมูล หลักฐานตาง ๆ ที่ดี เพียงพอในการสนับสนุนขอสรุปหรือขอคิดเห็นที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ
2) การปฏิบัติงานตรวจสอบ เมื่อผูตรวจสอบภายในไดกําหนดแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบการ
ดําเนินงานของแผนงาน งาน/โครงการ และไดรับความเห็นชอบจากผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายในแลว
ผูตรวจสอบภายในควรกําหนดรูปแบบกระดาษทําการ สําหรับการรวบรวมขอมูลเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการ
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบการดําเนินงานดังกลาว การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบมีขั้นตอน ดังนี้
2.1) รวบรวมขอมูล ขอมูลที่รวบรวมความมีลักษณะดังนี้
- ความถูกตองเชื่อถือได
- ความเกี่ยวของหรือสัมพันธกับประเด็นการตรวจสอบ
- ความเพียงพอตอการสรุปผลการตรวจสอบ

- ความมีประโยชนตอการปฏิบัติงาน
2.2) วิเคราะหและประเมินผล โดยการวิเคราะหประเมินผลวาผลของสภาพการดําเนินงาน
ที่เกิดขึ้นจริงมีความแตกตางจากแผนหรือเกณฑ หรือสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นหรือสิ่งที่ควรจะเปน หากผลการ
ดําเนินงานแตกตางจากแผนหรือเกณฑหรือสิ่งที่ควรจะเปน ควรวิเคราะหตอไปวาจะเกิดผลกระทบทางตรง
หรือทางออมอยางไรบาง มีสาเหตุมาจากอะไร ควรมีการปรับปรุงแกไขการดําเนินงานหรือไมอยางไร
2.3) สรุปประเด็นขอตรวจพบ บันทึกขอมูลไวในกระดาษทําการ โดยใหมีรายละเอียด
เพียงพอตอการสนับสนุนผลการตรวจสอบภายใน รายงานการปฏิบัติงานที่เสนอตอหัวหนาสวนราชการโดย
สรุปเปนประเด็น 5 เรื่องดังนี้
- หลักเกณฑ/สิ่งที่ควรจะเปน
- ขอเท็จจริง/สิ่งที่เปนอยู
- ผลกระทบ
- สาเหตุ
- ขอเสนอแนะ
2.4) บันทึกขอมูล ผูตรวจสอบภายในนําขอมูลที่ไดบันทึกในกระดาษทําการ โดยใหมี
รายละเอียดเพียงพอตอการสนับสนุนผลการตรวจสอบในการรายงานผลการปฏิบัติงานที่เสนอตอ
ผูบังคับบัญชา ผูตรวจสอบภายในควรควบคุมการเขาถึงขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบโดยไมเปดเผยใหบุคคล
ภายนอนทราบ เวนแตไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจหรือหลังจากที่ไดมีการปรึกษาฝายกฎหมายแลว การเก็บ
กระดาษทําการควรเก็บใหสะดวกตอการคนหาและอยูในที่ปลอดภัย เปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ
3) การรายงานผลการปฏิบัติงาน เมื่อผูตรวจสอบภายในไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการ
ปฏิบัติงานแลว ขั้นตอนตอไปผูตรวจสอบภายในควรรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่ไดจากการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ซึ่งไดบันทึกไวในกระดาษทําการ มาจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน สวนประกอบของรายงานมี 2 สวน คือ
บทสรุปสําหรับผูบริหาร รายละเอียดผลการตรวจสอบ ซึ่งการจัดทํารายงานมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
3.1) การรวบรวมขอมูล
3.2) การคัดเลือกขอมูล
3.3) การรางรายงาน
3.4) การเสนอรายงาน
4) การติดตามผลการตรวจสอบ เปนการติดตามผลการปรับปรุงแกไขปญหาของหนวยรับตรวจ
ตามขอเสนอแนะในรายงานการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความสําคัญและจําเปน เนื่องจากจะ
ไดทราบวาขอตรวจพบและขอเสนอแนะตามรายงานนั้นหัวหนาสวนราชการไดมีการสั่งการตามขอเสนอแนะ
ดังกลาวหรือไม หนวยรับตรวจไดปรับปรุงการดําเนินงานตามการสั่งการนั้นหรือไมอยางไร ขั้นตอนการ
ติดตามผลมีดังนี้
4.1) วางแผนการติดตามผล
4.2) ดําเนินการติดตามผล

4.3) รายงานผลการติดตาม
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แจ้ งหน่วยรับตรวจ

ติดตามผลการแก้ ไข

1. ชื่องาน งานตรวจสอบสารสนเทศ (Information Audit)
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหมั่นใจวาระบบงานและขอมูลที่ไดจากการประมวลผลดวยเทคโนโลยีถูกตอง ครบถวน เชื่อถือ
ได
2) เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายในของระบบการเขาถึงขอมูล และการรักษาความปลอดภัยของ
ขอมูลวารัดกุม เหมาะสม เพียงพอ
3. ขอบเขตงาน
1) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
หรือระบบงานในระบบใดระบบหนึ่งซึ่งประกอบดวย
1.1) ระบบงบประมาณ Fund Management – FM
1.2) ระบบจัดซื้อจัดจาง Purchase – PO
1.3) ระบบการเงินและบัญชี Financial – FI ซึง่ ประกอบดวยระบบงานยอย คือระบบ
การรับเงิน ระบบการจายเงิน ระบบสินทรัพยถาวร และระบบบัญชีแยก
ประเภท
1.4) ระบบตนทุน Cost Controlling – CO
1.5) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล Human Resiurce – HR
2) สอบทานระบบการควบคุมภายในของการควบคุมการนําเขาขอมูล
และการควบคุมภายในในการ
ดําเนินงานของแตละระบบงาน

4. คําจํากัดความ
การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit) เปนการพิสูจนความถูกตองเชื่อถือได
ของระบบงานและขอมูลที่ไดจากการประมวลผลดวยเทคโนโลยี รวมทั้งการเขาถึงขอมูลในการปรับปรุงแกไข
และการรักษาความปลอดภัยของขอมูล การตรวจสอบประเภทนี้เปนสวนหนึ่งของงานตรวจสอบภายในเกือบ
ทุกงาน ที่นําระบบเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงาน ไมวาเปนการตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการ
ดําเนินงาน หรือการตรวจสอบการบริหาร
ระบบเทคโนโลยี หมายความวา อุปกรณหรือชุดอุปกรณของคอมพิวเตอร ที่เชื่อมการทํางานเขาดวยกัน
โดยไดมีการกําหนดคําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติใหอุปกรณ หรือชุดอุปกรณทําหนาที่
ประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ
ขอมูลสารสนเทศ หมายความวา ขอมูล ขอความ คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใด บรรดาที่อยูในระบบ
คอมพิวเตอร ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอรอาจประมวลผลได และใหหมายความรวมถึงขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสดวย
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) วางแผนการปฏิบัติงาน โดยนําขอมูลที่มีการสํารวจเบื้องตนมาประเมินการควบคุมภายใน และ
ประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศ แผนการตรวจสอบประจําปถาไดอนุมัติ
ไว
ใหนํามาประกอบเพิ่มเติมพรอมกับหาขอมูลในรายละเอียดเพื่อกําหนดเรื่องที่จะตรวจสอบ
วัตถุประสงค ขอบเขต และแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งรวมถึงการจัดทําเครื่องมือกระดาษทําการ การ
บันทึกขอมูลและกําหนดเกณฑการวัดประเมินผล (KPI) ใหเสนอผูอาํ นวยการหนวยตรวจสอบภายในสอบ
ทานและใหความเห็นชอบ
2) ปฏิบัติงานตรวจสอบ เริ่มดวยซักซอมทีมงานตรวจสอบและแจงหนวยรับตรวจทราบวันเวลาที่จะเขา
ตรวจสอบ
หรือขอมูลลวงหนาที่จําเปนตอการประชุมเปดการตรวจสอบ
อธิบายวัตถุประสงค
รายละเอียด ขอบเขตการตรวจสอบใหผูรับตรวจทราบ ตรวจสอบ สอบทาน จัดเก็บขอมูล รวบรวม
หลักฐาน วิเคราะหประเมินผลการปฏิบัติงานวาเปนไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติของ
องคกร รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของ ประชุมปด สรุปผลการตรวจสอบทําความเขาใจแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และหาขอยุติในประเด็นที่เห็นไมตรงกัน แจงกําหนดการออกรายงาน ขอบคุณผูตรวจสอบที่
เกี่ยวของ
3) การรายงานผล จัดทําสรุปรายงานผลการสอบ และขอเสนอแนะตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อพิจารณาสั่งการแลวแจงใหหนวยรับตรวจทราบผลการตรวจสอบ และปฏิบัติ
ตามขอเสนอแนะ
4) การติดตามผลการแกไข เปนการติดตามเรงรัดและประเมินผลการปฏิบัติที่หนวยรับตรวจรายงาน

สรุปเสนอใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทราบ วามีการแกไขตามขอเสนอแนะ
หรือตองมีการดําเนินการเพิ่มเติม

6. Flow chart การปฏิบัตงิ าน

กระบวนการ งานตรวจสอบสารสนเทศ
วางแผนปฏิบตั ิงาน

แผนปฏิบตั ิงานตรวจสอบที่ได้ รับความเห็นชอบแล้ ว

ปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
รายงานผลการปฏิบตั ิงาน

เสนอ ผอ.สพม.
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ติดตามผลการแก้ ไข

1. ชื่องาน งานตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)
2. วัตถุประสงค
เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานขององคกรใหสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และใหเกิดผลทางปฏิบัติในการพัฒนาองคกรไปสูความเปนเลิศ
3. ขอบเขตงาน
3.1 ตรวจสอบการบริหารงานดานตาง ๆ ของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและ
สถานศึกษา วามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผลเกี่ยวกับ
การงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุและการดูแลทรัพยสิน การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการ

บริหารงานดานตาง ๆ วาเปนไปมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางเหมาะสม สอดคลองกับภารกิจของ
องคกร
3.2 ตรวจสอบการบริหารงาน วามีการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการบริหารงานและหลักการ
กํากับดูแลที่ดี (Good Governance) ในเรื่องความนาเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเปนธรรม และความ
โปรงใส
4. คําจํากัดความ
การตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) เปนการตรวจสอบการบริหารงานดานตางๆของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษา วามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน
การควบคุม การประเมินผลเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้งการบริหารดาน
ตาง ๆวาเปนไปอยางเหมาะสม และสอดคลองกับภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และ
สถานศึกษา รวมทั้งเปนไปตามหลักการบริหารงานและหลักการกํากับดูแลที่ดี (Good Governance) ในเรื่อง
ความนาเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเปนธรรม และความโปรงใส
5. ขั้นตอนการตรวจสอบ
1) จัดทําแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ของกิจกรรมที่จะทําการตรวจสอบการบริหารตามที่แผนการ
ตรวจสอบประจําปอนุมัติไว ซึ่งจะมีขอมูลสํารวจเบื้องตนเพื่อใหครอบคลุมถึงการกําหนดกรอบหัวขอที่ตองการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม ๆ การแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ฯลฯ พรอมกับ
พิจารณาวามีความจําเปนตองใชขอมูลใดบางเพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั้น โดยระบุวิธีการเก็บขอมูลให
ชัดเจน นอกจากนี้จะตองวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมได แลวกําหนดทางเลือกในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวดวย ขอมูลเบื้องตนที่นํามาวิเคราะหคือ
1.1) วิเคราะหลักษณะสําคัญขององคกร ดานสภาพแวดลอม ความสัมพันธ ความทาทายของ
องคกร ความเขาใจในเรื่องพันธกิจ หนาที่ วิสัยทัศน ขององคกร บุคลากรในองคกรเปนไปในทิศทางเดียวกัน มี
อะไรสัมพันธกันดวยวิธีไหน มากนอยเพียงไร
1.2) วิเคราะหนโยบาย หลักเกณฑ มาตรการ การปฏิบัติ ขององคกรใหเปนไปในลักษณะการ
ควบคุม กํากับ ติดตาม สงเสริม ผลักดันความรูความสามารถของบุคลากร เหมาะสมสอดคลองตามหลักการ
บริหารงานและหลักการกํากับดูแลที่ดี (Good Governance)
1.3) วิเคราะหระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ มาตรฐาน เกณฑการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวของโดยใช
ขอมูลที่สํารวจเบื้องตนมาใชในการกําหนดประเด็นการตรวจสอบ วัตถุประสงค ขอบเขต และแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งจะกําหนดวิธีการตรวจสอบ เครื่องมือกระดาษทําการ และกําหนดระยะเวลาการตรวจสอบ
2) ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ตอผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
3) ประสานแจงหนวยรับตรวจทราบกําหนดวันเวลาที่จะเขาตรวจ

4) ปฏิบัติการตรวจสอบ โดยประเมินระบบการควบคุมภายใน และสอบทานผลการดําเนินงานซึ่งทํา
ใหเราทราบวาการปฏิบัติงานสามารถบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวหรือไม สิ่งสําคัญก็คือเรา
ตองรูวาจะตรวจสอบอะไรบางและบอยครั้งแคไหน ขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบจะเปนประโยชนสําคัญยิ่งตอ
ผลการตรวจสอบ
5) สรุปผล วิเคราะหเปรียบเทียบ ประเมินผลดานประสิทธิภาพและความคุมคา การพัฒนาขีด
ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากร รวมถึงการสอบทานระบบควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง
วาผลที่ไดจากการตรวจสอบเปนไปตามแผนที่วางไวหรือไม
หากเปนไปตามแผน
ก็ใหนําแนวทางหรือ
กระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดทําใหเปนมาตรฐาน พรอมทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งอาจ
หมายถึงสามารถบรรลุเปาหมายไดเร็วกวาเดิม หรือเสียคาใชจายนอยกวาเดิม หรือทําใหคุณภาพดียิ่งขึ้นก็ได
แตถาหากผลที่ไดไมบรรลุวัตถุประสงคตามแผนที่วางไว เราควรนําขอมูลที่รวบรวมไวมาวิเคราะห และ
พิจารณาวาควรจะดําเนินการอยางไรตอไป
6) รายงานผล และขอเสนอแนะ ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทราบและ
พิจารณาสั่งการ
7) แจงหนวยรับตรวจ เพื่อทราบและปฏิบัติตามขอเสนอแนะที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ไดสั่งการไว
8) กํากับ ติดตาม เรงรัด การปฏิบัติตามขอเสนอแนะ และรายงานผล ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเพื่อทราบ หรือสั่งการ

6. Flow chart การปฏิบัตงิ าน

กระบวนการ งานตรวจสอบการบริ หาร
จัดทําแผนปฏิบตั ิการตรตรวจสอบ

เห็นชอบ

เสนอ ผอ.สตน.

ทบทวนแก้ ไข

ประสานแจ้ งหน่วยรับตรวจทราบกําหนดเวลาเข้ าตรวจ

ปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
สรุปรายงานผลการตรวจสอบ
เห็นชอบ
เสนอ ผอ.สพม.

แจ้ งหน่วยรับตรวจทราบผลการตรวจแลแก้ ไข

กํากับ ติดตามและรายงานผล

ทบทวนแก้ ไข

1. ชื่องาน 1.3 งานใหคําปรึกษา (Consulting)
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลที่ดี (Good Governance) และความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน (Transparency) ปองกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเปนการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จนทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค
2) เพื่อใหเกิดการปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ เพิ่มคุณคาแกหนวยรับตรวจ
เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
3) เพื่อสนับสนุนผูปฏิบัติงานทุกระดับของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษา
สามารถปฏิบัติหนาที่และดําเนินงานเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
3. ขอบเขตงาน
ขอบเขตของงานใหคําปรึกษากระทําได 2 ลักษณะ คือดวยวาจา และเปนลายลักษณอักษรโดยมี
ขอบเขตการใหคําปรึกษาดังนี้
1) ดานการควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยง การกํากับดูแลที่ดี มุงเนนการบริการการใหคําแนะนําให
คําปรึกษา แกฝายบริหารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด
2) ดานการบัญชี การเงิน การดูแลทรัพยสิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย มุงเนนการบริการให
คําแนะนํา ใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
และ
สถานศึกษาในสังกัด
4. คําจํากัดความ
งานใหคําปรึกษา หมายถึง การใหบริการ การใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษาและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
โดยลักษณะงานขึ้นอยูกับผูรับบริการ เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับสวนราชการและปรับปรุงการดําเนินงานของสวน
ราชการใหดีขึ้น
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) ศึกษาประเด็นของเรื่องที่ไดรับการรองขอคําปรึกษา
2) กําหนด วัตถุประสงค / เปาหมาย ของเรื่องที่จะใหคําปรึกษา
3) กําหนดทางเลือกวิธีการใหคําปรึกษาเพื่อนําไปสุการบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมาย
4) วิเคราะหความเสี่ยงและขอดีขอเสียของแตละทางเลือก เลือกทางเลือกที่เหมาะสมโดยใชหลักการ
วิเคราะหที่เปนเหตุเปนผล พิสูจนได สอบทานได โดยคํานึงถึงลักษณะของคําปรึกษาที่พึงประสงค ดังนี้
- ตรงตามความตองการของผูรองขอ

-

ตรงตามประเด็น
อยูบนพื้นฐานของความเปนจริงที่พิสูจนได
มีการวิเคราะหอยางเปนระบบ
ไมกอใหเกิดความขัดแยงในองคกรหรือระหวางองคกร
เปนไปได

5) สรุปประเด็นทางเลือกในการใหคําปรึกษา ทั้งนี้ปจจัยแหงความสําเร็จของการใหคําปรึกษา มีดังนี้
- ผูใหคําปรึกษามีความพรอม
- ผูใหคําปรึกษามีพฤติกรรมที่พึงประสงค เชน
* มีภาพลักษณที่ดี
* มีกิริยามารยาทที่ดี
* รับผิดชอบในงานวิชาชีพ
* ไมโออวดเกินจริง
* ไมเรียกรองคําตอบแทน
* ไมสรางความแตกราวในองคกร
* รักษาความลับ
- ขอมูลที่ใชประกอบการใหคําปรึกษาเปนขอมูลจริง เชื่อถือได
- ขอเสนอแนะสามารถวิเคราะหบนพื้นฐานของหลักการและสมเหตุสมผล
- การสื่อสารใชวิธีการที่เหมาะสมและทันตอเหตุการณ
- ขอเสนอแนะนําไปปฏิบัติไดจริงและปฏิบัติแลวไดผลตามที่ตองการ
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กระบวนการ งานให้ คําปรึกษา
ศึกษาประเด็นของเรื่ องที่ได้ รับการขอคําปรึกษา

กําหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กําหนดทางเลือก วิธีการ

วิเคราะห์ความเสีย่ ง
เลือกทางเลือก
เลือก
สรุปประเด็น/ทางเลือกที่จะให้ คําปรึกษา

ทบทวน
ทางเลือก
หาทางเลือก
ใหม่

3. งานบริหารการตรวจสอบ
1. ชื่องาน 2.1 งานวางแผนการตรวจสอบภายใน
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหมีการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย และขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบซึ่งจะทําใหทราบวาควรตรวจสอบกิจกรรมใด
ดวยวัตถุประสงคอะไร ที่หนวยรับตรวจใด ณ เวลาไหน และงบประมาณที่ตองใชในการ ตรวจสอบเทาใดอันจะ
ทําใหบรรลุวัตถุประสงคของงานตรวจสอบภายใน คือ งานบริการที่จะใหหลักประกันที่เที่ยงธรรมและ
คําปรึกษาที่เปยมดวยคุณคาแกสวนราชการ
2) เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนการปฏิบัติงานของผูต รวจสอบภายใน ซึ่งตองนํา
วัตถุประสงคและขอบเขตการตรวจสอบที่กําหนดไวในแผนการตรวจสอบประจําป มากําหนดวิธีการ เทคนิค
และขั้นตอนในการตรวจสอบอยางละเอียด
3. ขอบเขตของงาน
1) ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน จัดทําแผนการตรวจสอบภายในซึ่งจะแบงเปน 2 ระดับ ไดแก
1.1) แผนการตรวจสอบระยะยาว (Audit Universe) เปนแผนการทํางานที่จัดทําไวลวงหนา
มีระยะเวลาตั้งแต 1 ป ขึ้นไป โดยทั่วไปมีระยะเวลา 3-5 ป สัมพันธกับระยะเวลาการจัดทําแผนการขอ
งบประมาณของหนวยงาน
โดยแผนการตรวจสอบตองกําหนดใหครอบคลุมหนวยรับตรวจที่อยูในความ
รับผิดชอบทั้งหมด และประกอบดวยรายละเอียดดังนี้
1.1.1) หนวยรับตรวจ หมายถึง ทุกกลุมในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
และสถานศึกษาทุกแหงในสังกัด
1.1.2) เรื่องที่จะตรวจสอบ หมายถึง เรื่องหรือแผนงาน งาน/โครงการ ที่จะ
ตรวจสอบในแผนการตรวจสอบระยะยาว

1.1.3) ระยะเวลาที่จะทําการตรวจสอบ หมายถึง ระยะเวลาที่ใชในการตรวจสอบ
หนวยรับตรวจในแตละแหงหรือในแตละเรื่องที่จะตรวจสอบ
1.1.4) จํานวนคน/วันที่จะทําการตรวจสอบ หมายถึง จํานวนผูตรวจสอบและ
จํานวนวันที่จะใชในการตรวจสอบหนวยรับตรวจในแตละแหง หรือในแตละเรื่องที่จะตรวจสอบ
1.2) แผนการตรวจสอบประจําป (Audit Plan) เปนแผนที่จัดทําไวลวงหนามีกรอบระยะเวลา 1
ป และสอดคลองกับแผนการตรวจสอบระยะยาวที่กําหนดไว โดยการเลือกหนวยงานและเรื่องที่จะตรวจสอบ
ในแตละปตามที่ปรากฏในแผนการตรวจสอบระยะยาว มาจัดทําเปนแผนการตรวจสอบประจําป โดยอาจมี
เรื่องที่จะทําการตรวจสอบตามนโยบายที่ไดรับเพิ่มเติม ประกอบดวยสาระดังนี้
1.2.1) วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
1.2.2) ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ
1.2.3) ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ
1.2.4) งบประมาณที่ใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
2) ผูตรวจสอบภายใน จัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
จากผูอํานวยการหนวยงานตรวจสอบภายในใหสอดคลองกับแผนการตรวจสอบประจําปโดยการจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงาน(Engagement Plan) ตองอาศัยขอมูลจากการสํารวจขอมูลเบื้องตนการประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งผลการประเมินความเสี่ยง จากการวางแผนการตรวจสอบประจําปดวย เพื่อใหการจัดทํา
แผนการปฏิบัติงาน(Engagement Plan) ในแตละเรือ่ งครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบที่มีความสําคัญ โดย
ใหมีความยืดหยุนใหสามารถแกไขปรับปรุงใหเหมาะกับสถานการณได
โดยผานการสอบทานและความ
เห็นชอบจากผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน ทั้งนี้แผนแผนการปฏิบัติงาน(Engagement Plan) สําหรับ
การตรวจสอบในแตละเรื่องหรือกิจกรรม ประกอบดวยสาระสําคัญ ดังนี้
2.1) เรื่องและหนวยรับตรวจ ควรกําหนดวาเปนแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบในเรื่องใดและ
ณ หนวยรับตรวจใดบาง
2.2) วัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน ควรกําหนดเพื่อใหทราบวาผูตรวจสอบภายในจะทราบ
ประเด็นขอตรวจพบอยางไรบาง เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ
2.3) ขอบเขตการปฏิบัติงาน ควรกําหนดขอบเขตประเด็นที่จะตรวจสอบและปริมาณงานที
จะทําการทดสอบ เพื่อแสดงใหเห็นถึงผลสําเร็จตามวัตถุประสงคในการปฏิบัติงานที่กําหนดไว
2.4) แนวทางการปฏิบัติงาน (Audit Program) และเครื่องมือกระดาษทําการ เปนการ
กําหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบในแตละเรื่องใหชัดเจนและเพียงพอ ระบุวิธีการในการคัดเลือก
ขอมูล การวิเคราะห การประเมินผล และการบันทึกขอมูลที่ไดรับระหวางการตรวจสอบรวมทั้งกําหนดเทคนิค
การตรวจสอบที่เหมาะสม
2.5) ชื่อผูตรวจสอบภายในและระยะเวลาที่ตรวจสอบ เพื่อใหทราบวาใครเปน ผูรับผิดชอบ
ตรวจสอบเรื่องใดบาง และตรวจสอบเมื่อใด

2.6) สรุปผลการตรวจสอบ เพื่อใชบันทึกผลการตรวจสอบโดยสรุปประเด็นการตรวจสอบที่
สําคัญพรอมระบุรหัสกระดาษทําการที่ใชบันทึกผลการตรวจสอบ
เพื่อสะดวกในการอางอิงและการคนหา
กระดาษทําการควรลงลายมือชื่อผูตรวจสอบและผูสอบทานพรอมทั้งวันที่ที่ตรวจสอบและสอบทานไวดวย เพื่อ
แสดงใหเห็นวาใครเปนผูตรวจสอบและผูสอบทาน
4. คําจํากัดความ
แผนการตรวจสอบภายใน หมายถึง แผนการปฏิบัติงานที่ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายในจัดทําไว
ลวงหนาเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ
จํานวนหนวยรับตรวจ
ระยะเวลาในการตรวจสอบแตละเรื่อง
ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ รวมทั้งงบประมาณที่ใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการ
สอบทานความกาวหนาของงานตรวจสอบเปนระยะๆ
เพื่อใหงานตรวจสอบดําเนินไปอยางราบรื่นทันตาม
กําหนดเวลา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในทั้ง 2 ระดับ คือแผนการตรวจสอบระยะยาว (Audit Universe)
และแผนการตรวจสอบประจําป (Audit Plan) จะมีกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติคลายกัน โดยมี
รองรอยปรากฏไวในกระดาษทําการในทุกขั้นตอน ดังนี้
1) การสํารวจขอมูลเบื้องตน เปนการเรียนรูและทําความเขาใจเกี่ยวกับงานที่จะตรวจสอบ
ในรายละเอียด ซึ่งจะชวยใหสามารถประเมินความเสี่ยงในชั้นตนได
2) การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของ
ระบบการควบคุมภายในที่หนวยงานมีอยู
ซึ่งผูตรวจสอบมีหนาที่ประเมินระบบการควบคุมภายในที่แตละ
หนวยรับตรวจไดประเมินตนเองไวตามแนวทางที่ระเบียบคตง.วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544 กําหนด (รายละเอียดดูเพิ่มเติมใน 1.1.1 งานประเมินระบบการควบคุมภายใน)
3) การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ ผู
ตรวจสอบภายในสามารถเลือกประเมินความเสี่ยงในระดับหนวยงานทุกหนวยงาน(ทุกกลุมในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษา หรือระดับกิจกรรมก็ไดตามความเหมาะสมกับศักยภาพของตน
โดยมีการระบุปจจัยเสี่ยง การวิเคราะหความเสี่ยง และการจัดลําดับความเสี่ยง
4) วางแผนการตรวจสอบ เปนการนําผลการจัดลําดับความเสี่ยงมาพิจารณาจัดชวงความ
เสี่ยงเพื่อใหไดหนวยงานหรือกิจกรรมใดที่มีความเสี่ยงในระดับสูง ที่ควรนํามาวางแผนการตรวจสอบกอนในป
แรกๆ และไลเรียงความเสี่ยงในปถัดๆไปสําหรับการจัดทําแผนการตรวจสอบประจําป จะมีการกําหนด
วัตถุประสงคการตรวจสอบขอบเขตการปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบและงบประมาณ ซึ่งจะใหความชัดเจนมากกวา
แผนการตรวจสอบระยะยาว
5) เสนอขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน การเสนอแผนการตรวจสอบประจําป รวมถึง

แผนการตรวจสอบระยะยาว ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายในเสนอแผนตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกป และควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานให
เปนไปตามแผนกําหนด กรณีระหวางปฏิบัติงานถาพบวาไมสามารถดําเนินการไดตามแผนผูอํานวยการหนวย
ตรวจสอบภายในควรพิจารณาทบทวนปรับปรุง
แผนการตรวจสอบรวมถึงกรณีที่ไดรับอนุมัติแผนแลวแต
ไมไดรับงบประมาณทําใหไมอาจดําเนินการไดตามแผนดวย สนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิจารณาอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง
6) จัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) เมื่อแผนการตรวจสอบประจําปไดรับ
การอนุมัติแลว ผูตรวจสอบภายในนําเรื่องหรือกิจกรรมที่ระบุในแผน มาจัดทําเปนแผนการปฏิบัติงาน
(Engagement Plan) ซึ่งจะมีรายละเอียดของ เรื่องและหนวยรับตรวจ วัตถุประสงคในการปฏิบัติงานขอบเขต
ในการปฏิบัติงานแนวทางการปฏิบัติงานชื่อผูตรวจสอบ และระยะเวลาที่จะตรวจสอบ
7) เสนอขอความเห็นชอบแผน ผูตรวจสอบภายใน จัดทําแผนการปฏิบัติงานเสนอให
ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายในใหความเห็นชอบกอนดําเนินการตรวจสอบในขั้นตอนตอไป

6. Flow chart การปฏิบัตงิ าน

กระบวนการ งานวางแผนการตรวจสอบภายใน
สํารวจข้ อมูลเบื ้อต้ น

ประเมินความเสีย่ ง

วางแผนการตรวจสอบระยะยาว/ประจําปี
(Audit Universe)
ทบทวน
ปรับปรุ ง
แก้ ไข

กระดาษ
ทําการ
เสนอ ผอ. สพม
ประเมินระบบการควบคุ
มภายใน
อนมัติแบบ
อนุมตั ิ
แผนตรวจสอบประจํา (Audit Plan)
วางแผนการปฏิบตั ิงาน

ทบทวน

(Engagement Plan)

ปรับปรุ ง
แก้ ไข

เสนอ ผอ. สพม
เห็นชอบ

แผนการปฏิบตั ิงาน

1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 2.2 งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อชวยใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีกลไกหรือเครื่องมือในการ
ควบคุมกํากับดูแลงานตรวจสอบภายในใหสามารถเปนเครื่องมือของผูบริหารไดอยางแทจริง
2) เพื่อชวยใหผูบริหารและผูรับตรวจ รวมทั้งผูตรวจสอบภายในมีความมั่นใจในผลการตรวจสอบของ
หนวยงานตรวจสอบภายใน

3) เพื่อชวยใหหนวยงานตรวจสอบภายในไดมีการพัฒนาและปรับปรุงงานในความรับผิดชอบอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหผลการทํางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
3. ขอบเขตของงาน
1) ประเมินตนเอง (Self Assessment) เพื่อสอบทานหรือทบทวนการปฏิบัติงานในรอบปที่ผานมา
และพิจารณาปรับปรุงแกไขและพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ โดยใชแบบประเมินตนเองของหนวยตรวจสอบ
ภายในที่กรมบัญชีกลางกําหนด เปนแนวทางในการประเมินตนเอง
2) จัดทําแบบสํารวจหรือแบบสอบถามความคิดเห็นของผูบริหารและผูรับการตรวจสอบภายหลังการ
ตรวจสอบแตละครั้ง เพื่อรับทราบความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของตอการปฏิบัติงานของหนวยตรวจสอบภายใน
รวมทั้งขอเสนอแนะที่จะนําไปพิจารณาปรับปรุงพัฒนางานตรวจสอบภายในใหสามารถตอบสนองตอความ
ตองการของผูบริหารและผูรับตรวจ
3) เตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประเมินภายนอก
4. คําจํากัดความ
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน คือ กระบวนการหรือกิจกรรมที่จัดใหมีขึ้นเพื่อใหความ
เชื่อมั่น อยางสมเหตุสมผลวา กระบวนการทํางานของหนวยตรวจสอบภายใน สามารถนําไปสูผลการทํางานที่มี
คุณภาพ รายงานผลการตรวจสอบไดรับการยอมรับและเชื่อถือจากผูบริหาร ผูรับตรวจและผูที่เกี่ยวของ
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) จัดทําแบบสํารวจหรือแบบสอบถามความคิดเห็น สงใหหนวยรับตรวจ แสดงความเห็นของผูบริหาร
และผูรับการตรวจสอบ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหนวยตรวจสอบภายใน โดยควรสงแบบสํารวจใหภายหลัง
การตรวจสอบแตละครั้ง
2) รวบรวมรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามแผนการตรวจสอบประจําป และแบบสํารวจความคิดเห็น
ตามรอบระยะเวลาที่ตองการทราบผล
3) วิเคราะหสรุปผลการปฏิบัติงานของหนวยตรวจสอบภายใน และความคิดเห็นของหนวยรับตรวจ
แยกเปน 2 ลักษณะคือ
3.1) สภาพปญหาที่เปนสาระสําคัญของหนวยรับตรวจ สาเหตุ และแนวทางการแกไข
3.2) ผลการปฏิบัติงานของหนวยตรวจสอบภายใน ปญหาอุปสรรค(ถามี) สาเหตุ และ
แนวทางการปรับปรุงพัฒนางานตรวจสอบภายใน
4) จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน และประเมินตนเอง ตามแบบประเมินตนเองกรมบัญชีกลาง
กําหนด ซึ่งจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในขั้นตอนตางๆของกิจกรรมการตรวจสอบภายในตามมาตรฐาน
การตรวจสอบภายในของสวนราชการ ไดแก ดานการกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ

ความเปนอิสระความเที่ยงธรรม ความระมัดระวังรอบคอบ ความเชี่ยวชาญการบริหารงานตรวจสอบภายใน
การวางแผนการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน การรายงาน และการติดตามผลการปฏิบัติงาน
5) เสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อยางนอยปละครั้งพรอมเสนอแนว
ทางการพัฒนา แนวทางการดําเนินงาน เพื่อใหหนวยตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติงานใหไดมาตรฐาน หรือ
ตามระดับเกณฑมาตรฐานที่กําหนด ซึ่งกรมบัญชีกลางไดกําหนดเกณฑการประเมินไวรวม 41 ประเด็น เชน
การจัดทํากฎบัตร
6) รวบรวมขอมูลที่ไดไวเปนสารสนเทศเพื่อการวางแผนการพัฒนางานตรวจสอบ และพัฒนาบุคลากร
ของหนวยตรวจสอบภายในตอไป
7) สงแบบประเมินตนเองใหกรมบัญชีกลาง ตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกําหนด และสงสรุปผล
การปฏิบัติงานตรวจสอบใหสพฐ.ทราบอยางนอยปละครั้ง หรือตามระยะเวลาที่สพฐ.กําหนด

6. Flow chart การปฏิบตั งิ าน

กระบวนการ งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
แบบสํารวจความคิดเห็น
รวบรวมรายงานผลการตรวจสอบ และแบบสํารวจความคิดเห็น

วิเคราะห์สรุปผล

จัดทําแบบประเมินตนเอง/รายงานสรุปผล
อย่างน้ อย
ปี ละครัง้
เสนอ ผอ. สพม

กรมบัญชีกลาง

สพฐ.

ธุรการและสารสนเทศ

1.

ชื่องาน งานธุรการและสารสนเทศ

2.

วัตถุประสงค
1) เพื่อใหการปฏิบัติงานทางธุรการของหนวยตรวจสอบภายในเปนไปตามระเบียบและเชื่อมตอกับ
การปฏิบัติงานทางธุรการของกลุมอํานวยการ
2) เพื่อเปนแหลงขอมูลในการใหบริการขอมูลขาวสาร
ของหนวยตรวจสอบภายในใหกับ
ผูรับบริการ
3) เพื่อใหมีขอมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสําหรับการวางแผนการตรวจสอบ
4) เพื่อใหมีขอมูลทางวิชาการเพื่อใชในการจัดการความรู

3.

ขอบเขตงาน
1) ควบคุมการรับและนําสงหนังสือ และเอกสารของทางราชการตามแนวทางของระเบียบทาง
ราชการ
2) ประสานงาน และใหบริการขอมูลขาวสารของหนวยตรวจสอบภายใน ใหกับผูรับบริการ
3) จัดการขอมูลตาง ๆ ของหนวยตรวจสอบภายในใหเปนระบบ เพื่อใชเปนสารสนเทศ เพื่อ
การตรวจสอบ การวางแผน และการจัดการความรู

4.

คําจํากัดความ

งานธุรการและสารสนเทศ หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการจัดหา จัดใช ดูแลและบริการ เพื่อนํามาซึ่ง
การอํานวยความสะดวก ใหความชวยเหลือ การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร และประสานงานไมวา
จะเปนทางหนังสือ การพูด และการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส ใหเปนไปตามกลไกการบริหารงานของหนวย
ตรวจสอบภายในกับกลุมงานภายในสํานักงานเขตพื้นที่และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของตลอดจนการรวบรวมและ
จัดเก็บขอมูล รายละเอียด ผลการปฏิบัติงานจากแหลงขอมูลตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกอยางมีหลักเกณฑ
เพื่อนํามาประมวลผลและจัดรูปแบบใหไดสารสนเทศที่ชวยสนับสนุนการทํางานการตรวจสอบ การวางแผน
และการจัดการความรูและพัฒนางานตรวจสอบภายใน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) ควบคุมการรับเอกสารตาง ๆ จากหนวยงานภายนา/ภายนอกไวในทะเบียนคุม
2) คัดแยกประเภทของหนังสือ เอกสาร เสนอใหผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายในทราบและ
มอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการ

3) จัดพิมพงานเอกสาร หนังสือ รายงานที่มีการจัดทําขึ้น เพื่อเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และเพื่อการใชงานภายในหนวยตรวจสอบภายใน
4) ควบคุมการนําเสนอเอกสาร หนังสือ ที่เสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา และการนําสงหนังสือออกภายนอกในทะเบียนคุม ฯ
5) รวบรวมจัดเก็บเอกสารที่มีการดําเนินเสร็จสิ้นเขาแฟมแยกหมวดหมู เพื่อความสะดวกในการ
สืบคนในภายหลัง
6) นําขอมูลที่มีมาสังเคราะหและประมวลผล เพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชน เพื่อใชใน
การวางแผนการตรวจสอบ การสืบคนเพื่อการตรวจสอบ การจัดการความรู เชน
- ขอมูลสารสนเทศทางดานระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของกับงานตรวจสอบ
- ขอมูลสารสนเทศของผลการตรวจสอบของแตหนวยตรวจ และประเภทหรือประเด็น
ความเสี่ยงที่ตรวจพบ หรือประมวลไดจากรายงานอื่น เพื่อใชในการวางแผนตรวจสอบ
- ขอมูลสารสนเทศทางวิชาการหรือระเบียบ กฎหมายที่เปนประโยชน เพื่อการเผยแพร
และจัดการความรู
ทั้งนี้การจัดทําขอมูลสารสนเทศ มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
6.1) การรวบรวมขอมูล ขอมูลโดยทั่วไปมีการจําแนกเปน 2 ประเภท ตามวิธีการ
เก็บรวบรวม ดังนี้
6.1.1) แหลงปฐมภูมิ (Primary Sources) เปนขอมูลที่ไดจากแหลงที่เกิดของ
ขอมูลโดยตรง เชน การรายงานผลการตรวจสอบภายใน เปนตน
6.1.2) แหลงทุติยภูมิ (Secondary Sources) ไดจากการที่ผูอื่นหรือหนวยงานอื่น
เก็บรวบรวมขอมูลไวกอนแลว สวนใหญอยูในรูปแบบของสิ่งพิมพ เอกสาร รายงาน หรือหลักฐานตาง ๆ
การใชขอมูลประเภทนี้จะตองระมัดระวังเพราะอาจไดขอมูลที่ไมเปนปจจุบัน แตมีสวนดี คือประหยัดเวลา
และคาใชจาย
6.2) การตรวจสอบขอมูล ขอมูลที่เก็บรวบรวมมาไดกอนที่จะนําไปประมวลผล ควรมีการ
ตรวจสอบ ความถูกตองกอนการตรวจสอบขอมูลโดยทั่วไปกระทําใน 3 ลักษณะ ดังนี้
6.2.1) ความถูกตองของขอมูล พิจารณาจากความสอดคลองระหวางขอมูลใน
สวนยอยและสวนรวม ความสมเหตุสมผลของขอมูล และความเกี่ยวของของขอมูลตามความตองการ
6.2.2) ความสมบูรณของขอมูล พิจารณาจากความครบถวนและความเพียงพอ
ของขอมูลตามความตองการ
6.2.3) ความเปนปจจุบันของขอมูล พิจารณาจากวัน เวลา ที่ระบุในเอกสารหรือ
แหลงขอมูลนั้น ๆ โดยเฉพาะขอมูลทุติยภูมิ ควรพิจารณาวาเกิดในชวงเวลาใด ตรงกับความตองการหรือไม
6.3) การประมวลผลขอมูล เปนการนําขอมูลมาประมวลผลใหเปนสารสนเทศ หรือเปน

การเปลี่ยนแปลงขอมูลใหอยูในรูปแบบที่จะนําไปใชประโยชนได ซึ่งทําไดโดยการจัดหมวดหมู การเรียงลําดับ
การแจงนับ การใขสูตรทางคณิตศาสตร อาจทําไดดวยมือ การใชเครื่องคํานวณเล็ก ๆ ไปจนถึงการใช
คอมพิวเตอรในการดําเนินงาน การประมวลผลควรคํานึงถึงประเด็นสําคัญ ดังนี้
6.3.1) ขอมูลที่นํามาวิเคราะหตองมีความชัดเจน
6.3.2) ขอมูลที่เปนนามธรรมตองอธิบายดวยความเรียง
6.3.3) การวิเคราะหขอมูลควรใชคาสถิติที่งายและตรงที่สุด เชน คารอยละ
อัตราสวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือคาแจงนับความถี่ เปนตน
6.4) การนําเสนอขอมูลและสารสนเทศ อาจจัดเก็บเปนแฟมเอกสารหรือแฟม
อิเล็กทรอนิกส
และตองคํานึงถึงระบบของการ
คนหา สะดวก คัดแยกหนังสือ เสนอ ผอ.ตสน. มอบหมายผู้ดําเนินการ ตอการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง
ขอมูลใหเปน
ปจจุบัน การนําขอมูลมา
ประมวลผลใหม รวมทั้งการนําสารสนเทศไปใชใหเกิดประโยชนในงานตาง ๆ
7) เผยแพรขอมูลสารสนเทศทางวิชาการ หรือระเบียบ กฎหมาย ที่เปนประโยชน เพื่อเปนการ
จัดการความรูใหกับบุคลากรในหนวยตรวจสอบภายใน และผูรับบริการภายนอก ดวยชองทางที่หลากหลาย

6. Flow chart

รับและควบคุมการรับ หนังสือและเอกสาร ไว้ ในทะเบียนคุม
หรื อจัดทําเองวิเคราะห์คดั แยกประเภท

งานธุรการและ

การปฏิบัติงาน
กระบวนการ
สารสนเทศ

ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
จัดพิมพ์งานเอกสาร หนังสือ รายงาน

ควบคุม การนําเอกสารต่อ ผอ.สพม. และการนําส่งภายนอก

จัดเก็บตามระบบงาน

ประมวลผลและจัดการข้ อมูลทําเป็ น
สารสนเทศ

สารบรรณ
1.

จัดเก็บรวบรวมข้ อมูล

2. การตรวจสอบข้ อมูล
3. การประมวลข้ อมูล
4. การนําเสนอข้ อมูล

เผยแพร่สารสนเทศ

การวางแผนการ
ตรวจสอบ

การจัดการความรู้

1. ชื่องาน งานตรวจสอบพิเศษ (Special Audit)
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหไดขอมูลที่ตรงกับกับสภาพความเปนจริง เพื่อนํามาสรุปประเด็นตามการรองเรียน หรือกรณี
สงสัยวามีการดําเนินการที่ไมโปรงใสหรือทุจริตเกิดขึ้นหรือไม อยางไร
3. ขอบเขตของงาน
ตรวจสอบขอมูลตามประเด็นขอรองเรียน หรือกรณีสงสัยวามีการดําเนินการที่ไมโปรงใสหรือทุจริต
เกิดขึ้น รวมถึงการสืบสวนขอเท็จจริง ตามที่ไดรับมอบหมายโดยผูตรวจสอบภายในตองมีความเที่ยงธรรม
ระมัดระวังในการใชขอมูล ไมเปดเผยขอมูล และไมใชขอมูลที่ไดรับไปแสวงหาประโยชนใหกับตนเองหรือผูอื่น
4. คําจํากัดความ
การตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) หมายถึง การตรวจสอบในกรณีที่ไดรับมอบหมายจากฝาย
บริหาร หรือกรณีที่มีการทุจริตหรือการกระทําที่สอไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย
วา จะมีการกระทําที่สอไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น ซึ่งผูตรวจสอบภายในจะดําเนินการ
ตรวจสอบเพื่อคนหาสาเหตุ ขอเท็จจริง ผลเสียหายหรือผูรับผิดชอบ พรอมทั้งเสนอแนะมาตรการปองกัน

5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) สํารวจขอมูลเบื้องตนตามประเด็นขอรองเรียน/ขอสงสัยที่จะสอไปในทางทุจริต หรือประพฤติมิ
ชอบ เพื่อทราบวัตถุประสงค / เปาหมาย ที่จะทําการตรวจสอบ ซึ่งผูตรวจสอบจะเขาไปทําการตรวจสอบณ
จุดใดเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค สมเจตนารมณ จะตองวางแผน การตรวจสอบอยางรัดกุม และมีแผนการ
ปฏิบัติงานที่ดีรองรับการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยคํานึงถึงนโยบายในเรื่องนั้นวามีอยางไร การวางแผนขั้นตอนการ
ทํางาน หาจุดที่จะเขาตรวจโดยจัดลําดับความสําคัญงานกอนหลัง จุดใดควรจะตองตรวจสอบกอน ระยะเวลา
และอัตรากําลังที่ตองใชในการตรวจสอบ เปนตน
2) กําหนดประเด็นหรือเรื่องที่จะตรวจสอบ และแหลงขอมูลเกี่ยวของกับผูใดบาง เนื่องจาก การ
ตรวจสอบทุกครั้งจะตองทราบถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบตอรายงาน จึงตองเขียนไว
ในรายงานการตรวจสอบใหชัดเจน วามีขอบเขตของการปฏิบัติงานครั้งนั้นมากนอยเพียงใด
3) กําหนดเทคนิค วิธีการตรวจสอบเพื่อนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมาย เปนที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไปวาไมสามารถทํางานทุกอยางไดในเวลาเดียวกันและทุกเรื่องพรอมกัน จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเลือก
วิธีการตรวจสอบใหเหมาะสมเพื่อ นําไปสูขอมูลที่แทจริงปญหาที่เกิดขึ้น อุปสรรคที่ขัดขวางการปฏิบัติงาน เปน
ตน
4) ดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐาน เอกสาร รวมถึงถอยคําของผูเกี่ยวของ
5) วิเคราะหและสรุปผลการตรวจสอบขอเท็จจริงเปรียบเทียบกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อให
เห็นถึงสภาพของการควบคุม และความเสี่ยงหรือผลของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทางราชการ
6) รายงานผลการตรวจสอบตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เมื่อทําการตรวจสอบเสร็จเรียบรอยไดขอมูล ขอเท็จจริง ปญหาอุปสรรคและอื่นๆ มาเรียบรอยแลว
จะมาถึงขั้นตอนการทํารายงานเสนอผูบังคับบัญชา การรายงาน การตรวจสอบถือเปนเทคนิคอยางหนึ่งของ
ผูปฏิบัติงาน เพราะจะแสดงใหเห็นความ สามารถ ความรอบรูความชัดเจน ความชํานาญของงาน รวมทั้งแสดง
ใหเห็นถึงคุณคาของรายงานหรือจะสรุปใหงายก็คือเขียนรายงานใหผูมีอํานาจอานเขาใจ
และสั่งการเพื่อ
นําไปใชหรือถือปฏิบัติ
7) สงตอใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กลุมบริหารงานบุคคลกรณีมีการสั่งการใหดําเนินการตอทาง
กฎหมาย สพฐ./สตง. หรือหนวยงานอื่นที่สงเรื่องรองเรียน ใหทราบผลการดําเนินการ และรวบรวมเปนขอมูล
สารสนเทศ

6. Flow chart การปฏิบัตงิ าน

กระบวนการ งานตรวจสอบพิเศษ
สํารวจข้ อมูลเบื ้องต้ นตามประเด็นข้ อร้ องเรี ยน

กํา หนดประเด็นหรื อเรื่ องที่จะตรวจสอบ
เลือกเทนิค วิธีการตรวจสอบ

ดําเนินการตรวจสอบ

วิเคราะห์สรุปผลการตรวจสอบ

เสนอผอ. สพม.

งานธุรการและสารสนเทศ/แจ้ งหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้ อง

สวนที่ 3 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจําป 2559
1. เรื่องการติดตาม ประเมิน และตรวจสอบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุของ
สถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
วัตถุประสงค/
เปาหมาย
1. จํานวนหนวย วัตถุประสงค
รับตรวจที่เขา
1.เพื่อตรวจสอบการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ตรวจสอบและ
บริหารงานการเงิน
ตัวชี้วัด

วิธีดําเนินงาน
1. วางแผนการ
ตรวจสอบ
2. จัดทําแผนปฏิบัติ
การตรวจสอบ

งบประมาณ

40,680.-

ผลลัพธเทียบ
เปาหมาย

หมาย
เหตุ

ประเมินการ
บริหารงานการเงิน
การบัญชี และการ
พัสดุ
2.
ระดับ
ความสําเร็จที่หนวย
รับตรวจบริหารงาน
การเงิน บัญชี และ
พัสดุ เปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ คําสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และ
นโยบายที่กําหนด
3.ระดับ
ความสําเร็จที่หนวย
รับตรวจบริหารงาน
การเงิน บัญชี และ
พัสดุ
ถูกตอง
รวดเร็ว เปนไป
อยางมี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
โปรงใส
และประหยัด

บัญชี และพัสดุของ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11
และสถานศึกษาใน
สังกัดวาเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ คําสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และ
นโยบายที่กําหนด
2.เพื่อติดตามและ
ประเมินผลการ
บริหารงานการเงิน
บัญชีและพัสดุ
ตลอดจนให
ขอเสนอแนะหรือ
แนวทาง
การปรับปรุง แกไข
การบริหารงาน และ
การปฏิบัติงานดาน
ตาง ๆ ใหมี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล โปรงใส
และประหยัด

ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค/
เปาหมาย

3. แจงหนวยงานที่
รับการตรวจสอบ
4. ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายใน
และติดตามการ
ปฏิบัติงาน
ในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11
และสถานศึกษาใน
สังกัด จํานวน 18
โรงเรียน ดังนี้
4.1 ตรวจสอบดาน
การเงิน บัญชีและ
พัสดุ
- ระบบการเงิน
ไดแก การรับเงิน
การใชจายเงิน การ
เก็บรักษาเงิน เพื่อให
เปนไปตามระเบียบ
กฎหมายที่กําหนด
- ระบบบัญชี ไดแก
ตรวจสอบระบบ
บัญชีของหนวยงาน
ยอย รายงานทาง
การเงินที่ถูกตองและ
เปนปจจุบัน
วิธี
ดําเนินงาน งบประมาณ

ผลลัพธ
หมาย
เทียบ
เหตุ
เปาหมาย

4. ระดับ
ความสําเร็จของ
การตรวจสอบทาง
การเงิน การบัญชี
ของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

1. เปาหมายเชิง
ปริมาณ : ติดตาม
ประเมินผลและ
ตรวจสอบ การ
บริหารงานการเงิน
บัญชี และพัสดุ
ของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11
และสถานศึกษาใน
สังกัด ประจําป
งบประมาณ 2559
จํานวน 18 โรงเรียน
.2
เปาหมาย
เชิงคุณภาพ : การ
ตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผลการ
บริหารงานการเงิน
บัญชี และพัสดุของ
สถานศึกษาในสังกัด
การปฏิบัติงานการ
เบิกจายเงินใน
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11
ถูกตอง รวดเร็ว
เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล โปรงใส
และประหยัด

- ระบบงบประมาณ
ไดแก การวางแผน
และการใชจายเงิน
เปนไปตาม
วัตถุประสงคที่
กําหนด
- การบริหารพัสดุ
ไดแก การจัดซื้อ จัด
จาง การ
ควบคุมการใชพัสดุ
และการจัดทํา
ทะเบียนที่ถูกตอง
4.2 ดานการ
ประเมินการ
ดําเนินงาน
- ตรวจสอบติดตาม
การใชจายเงิน
อุดหนุนคาใชจายจัด
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน (คาใชจาย
รายหัว)
5.วิเคราะห
สังเคราะหและ
รายงานผลการ
ตรวจสอบ
- เกณฑหรือ
มาตรฐานในการ
ตรวจสอบ
- ตัวชี้วัด และวิธีการ
ตรวจสอบ
6.ติดตามและ
ประเมินผล

