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คูม่ ือการปฏิบตั ิราชการรายบุคคล

นางสาวอุรีรัช ขันติไชย
ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ

หน่วยตรวจสอบภายใน
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
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กรอบแนวทางในการทางาน
1. ชื่ องาน งานตรวจสอบภายใน
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้บริ การด้านความมัน่ ใจต่อประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิผลของการดาเนินงานและความ
คุม้ ค่าของการใช้จ่ายเงินในรู ปของรายงานที่เป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร
2) เพื่อสนับสนุนผูป้ ฏิบตั ิงานทุกระดับให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่และดาเนินงานเป็ นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ด้วยการวิเคราะห์ ประเมิน ให้คาปรึ กษา
และให้ขอ้ เสนอแนะ
3) เพื่อสนับสนุนให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษามีการควบคุม
ภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
3. ขอบเขตของงาน
ขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย
1) ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผล การปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน ดังนี้
1.1) ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การบริ หารความเสี่ ยง การควบคุม
กากับดูแล
1.2) ความมีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล ประหยัด ของการดาเนินงานหรื อกิจกรรม
ต่าง ๆ ตลอดทั้งการใช้ทรัพยากร
1.3) ความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และการดาเนินงาน
ต่างๆ
1.4) ความถูกต้องในการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ นโยบายต่าง ๆ
ของทางราชการ
1.5) ความเพียงพอเหมาะสมในการควบคุม ดูแลรักษา และความปลอดภัยของ
ทรัพย์สิน
2) ให้คาแนะนาในการปรั บปรุ งแก้ไขระบบปฏิ บตั ิ งาน การควบคุ ม การบริ หารความ
เสี่ ย งการควบคุ ม ก ากับ ดู แ ลให้ ก ารด าเนิ น งานถู ก ต้อ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล ภารกิ จ งาน
ตรวจสอบภายในของผูต้ รวจสอบภายในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แยกได้เป็ น 2 ระดับ แต่ละ
ระดับมีขอบเขตเรื่ องที่ตรวจสอบดังต่อไปนี้
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1. งานตรวจสอบภายในระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา มีขอบเขตงาน
ตรวจสอบแยกเรื่ องได้ ดังนี้
1) ตรวจสอบการด าเนิ น งานตามแผนกลยุ ท ธ์ ห รื อแผนปฏิ บ ัติ ร าชการ 4 ปี
แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี และนโยบายของรัฐ รวมทั้งข้อตกลงการให้บริ การ
สาธารณะ
2) ประเมินระบบการควบคุ มภายใน การปฏิบตั ิงานตามภารกิ จงานของทุกกลุ่ มใน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
3) ตรวจสอบการบริ หารการเงิน การบัญชี และตรวจสอบการปฏิบตั ิงานตามระบบ
การบริ หารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ (GFMIS)
4) ตรวจสอบการบริ หารทรัพสิ น และความคุม้ ค่าในการใช้ทรัพย์สิน
5) ตรวจสอบการจัดซื้ อจัดจ้าง
6) ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย นโยบายที่กาหนด
7) ตรวจสอบงานที่เกี่ยวข้อง หรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งานตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา มีขอบเขตงานตรวจสอบแยกเรื่ องได้ ดังนี้
1) การตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบตั ิราชการ
นโยบาย สพฐ. รวมทั้งข้อตกลงการให้บริ การสาธารณะ
2) การตรวจสอบการเงิน การบัญชี
3) ตรวจสอบการบริ หารทรัพย์สิน และความคุม้ ค่าในการใช้ทรัพย์สิน
4) ตรวจสอบการจัดซื้ อจัดจ้าง รวมถึงการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์
5) ตรวจการปฏิบตั ิงานถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย ที่กาหนด
6) ตรวจสอบงานที่เกี่ยวข้อง หรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
งานตรวจสอบภายในสามารถแยกประเภทการตรวจสอบได้ตามวัตถุประสงค์ของ
การตรวจสอบได้ดงั นี้
1) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)
2) การตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)
3) การตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน (Operational Audit)
4) การตรวจสอบผลการดาเนินงาน (Performance Audit)
5) การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit)
6) การตรวจสอบการบริ หาร (Management Audit)
7) การตรวจสอบพิเศษ (Special Audit)
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ทั้งนี้ ในการตรวจสอบเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งอาจใช้การตรวจสอบหลายประเภท ขึ้นอยู่
กับวัตถุประสงค์การตรวจสอบที่กาหนด โดยลักษณะงานตรวจสอบแต่ละประเภท มีดงั นี้
1)

การตรวจสอบทางการเงินบัญชี (Financial Audit) เป็ นการตรวจสอบความถูกต้อง

เชื่ อถื อได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางการเงิน การบัญชี และรายงานการเงิน โดยครอบคลุมถึง
การดูแลป้ องกันทรัพย์สิน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่าง
ๆ ว่ามีเพียงพอที่จะมัน่ ใจได้วา่ ข้อมูลที่บนั ทึกในบัญชี รายงาน ทะเบียน และเอกสารต่าง ๆ ถูกต้อง
และสามารถสอบทานได้ หรื อเพียงพอที่จะป้ องกันการรั่วไหล สู ญหายของทรัพย์สินต่าง ๆ ได้
2)

การตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกฎหมาย (Compliance Audit) เป็ นการ

ตรวจสอบการปฏิ บตั ิ งานต่าง ๆ ของสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึกษา และสถานศึ กษาว่า
เป็ นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
3)

การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit) เป็ นการตรวจสอบเพื่อประเมิน

ระบบการควบคุมภายในปละประเมินคุณภาพของการดาเนิ นงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษา เพื่อให้ความมัน่ ใจว่าแต่ละหน่วยงานมีการควบคุ ม
ภายในที่ดี และมีการปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4)

การตรวจสอบผลการดาเนินงาน (Performance Audit) เป็ นการตรวจสอบผลการ

ดาเนิ นงานตามแผนงาน งานและโครงการของส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา และ
สถานศึกษา ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเป็ นหมายหรื อหลักการที่กาหนด การตรวจสอบเน้นถึง
ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล และความคุม้ ค่า โดยต้องมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้ าหมาย ซึ่ งวัดจากตัวชี้ วดั ที่เหมาะสม ทั้งนี้ ตอ้ งคานึ งถึ งความเพียงพอ ความมีประสิ ทธิ ภาพ
ของกิจกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน
5)

การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit) เป็ นการพิสูจน์ความ

ถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบงานและข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการเข้าถึง
ข้อมูลในการปรับปรุ งแก้ไขและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การตรวจสอบประเภทนี้เป็ นส่ วน
หนึ่ งของงานตรวจสอบภายในเกือบทุกงานที่นาระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการปฏิบตั ิงาน ไม่วา่ เป็ น
การตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการดาเนินงาน หรื อการตรวจสอบการบริ หาร
6)

การตรวจสอบการบิรหาร (Management Audit) เป็ นการตรวจสอบการบริ หารงาน

ด้านต่าง ๆ ของสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา และสถานศึ กษา ว่ามี ระบบการบริ หาร
จัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผลเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงินการบัญชี
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การพัสดุ รวมทั้งการบริ หารด้านต่ าง ๆ ว่าเป็ นไปอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับภารกิ จ ของ
สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา และสถานศึ กษา เป็ นไปตามหลับการบริ หารงานและ
หลักการกากับดู แลที่ดี (Good Governance) ในเรื่ องความหน้าเชื่ อถื อ ความรับผิดชอบ ความเป็ น
ธรรม และความโปร่ งใส
7)

การตรวจสอบพิ เ ศษ (Special Audit) หมายถึ ง การตรวจสอบในกรณี ที่ ไ ด้รั บ

มอบหมายจากผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หรื อกรณี ที่มีการทุจริ ตหรื อการ
กระทาที่ส่อไปในทางทุจริ ตผิดกฎหมาย หรื อกรณี ที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า จะมีการกระทาที่ส่อไป
ในทางทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบเกิ ดขึ้ น ซึ่ งผูต้ รวจสอบภายในจะดาเนิ นการตรวจสอบเพื่อค้นหา
สาเหตุ ข้อเท็จจริ ง ผลเสี ยหาย หรื อผูร้ ับผิดชอบ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการป้ องกัน
4. คาจากัดความ
การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่ อมัน่ และการให้คาปรึ กษาอย่างเที่ยง
ธรรมและเป็ นอิ ส ระ ซึ่ งจัด ให้ มี ข้ ึ น เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ค่ า และปรั บ ปรุ ง การปฏิ บ ัติ ง านของทุ ก กลุ่ ม ใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษา บรรลุ ถึงเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้ดว้ ยการประเมินและปรับปรุ งประสิ ทธิ ผลของกระบวนการบริ หารความเสี่ ยง การควบคุม
และการกากับดูแลอย่างเป็ นระบบ
การบริการให้ หลักประกัน หมายถึง การตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ อย่างเที่ยงธรรม เพื่อนา
ผลมาประเมินผลอย่างเป็ นอิสระในกระบวนการบริ หารความเสี่ ยง การควบคุม และการกากับดู แล
องค์กรเช่น การตรวจสอบงบการเงิน ผลการดาเนินงาน การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ความ
มัน่ คงปลอดภัยของระบบต่าง ๆ และการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่ อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน
การบัญชี
การบริการให้ คาปรึกษา หมายถึง การให้บริ การ ให้คาแนะนา ให้คาปรึ กษาและบริ การอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยลักษณะงานและขอบเขตของงานขึ้นอยูก่ บั ผูร้ ับบริ การ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่ส่วน
ราชการและปรับปรุ งการดาเนินงานของส่ วนราชการให้ดีข้ ึน
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5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานตรวจสอบหลักที่สาคัญ ประกอบด้วย
1) ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบ
2) ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
3) ขั้นตอนการจัดทารายงานและติดตามผล
นอกจากนี้ ในแต่ละขั้นตอนจะมีกระบวนการปฏิ บตั ิงานย่อยลงไป พอสรุ ปเป็ นขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน ดังนี้
1) วางแผนการตรวจสอบ มีข้ นั ตอนย่อย คือ
1.1) สารวจข้ อมูลเบื้องต้ น เพื่อให้ผตู ้ รวจสอบภายในเรี ยนรู ้ และทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
งานของหน่วยงานที่ตอ้ งทาการตรวจสอบในรายละเอียด เช่น ลักษณะของงบประมาณและจานวน
เงินที่ได้รับ หลักการ ระเบียบ วิธีปฏิบตั ิงาน ขั้นตอนการทางานหรื อสายงานการบังคับบัญชาข้อมูล
จากรายงานหรื อสถิติ ประเภทของรายงานที่หน่วยงานต้องจัดทา/จัดส่ ง และระบบการควบคุมภายใน
ที่ มีอยู่ รวมทั้งทาความคุ น้ เคยกับหน่ วยงานและระบบงานที่ จะเลื อกมาตรวจสอบ ซึ่ งจะช่ วยให้ผู ้
ตรวจสอบสามารถประเมินความเสี่ ยงในขั้นต้นก่อนจะดาเนิ นการตรวจสอบได้อย่างเหมาะสมเป็ น
ระบบ
1.2) ประเมินระบบการควบคุ มภายใน ผูต้ รวจสอบภายในต้องประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายในของทุกกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ได้จดั ทาและประเมินตนเอง
ตามระเบี ย บ คตง. ว่า ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุ ม ภายใน พ.ศ. 2544 ก าหนดโดยผู ้
ตรวจสอบภายในต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
1.3) ประเมินความเสี่ ยง ผูต้ รวจสอบภายในสามารถเลือ กประเมินความเสี่ ยงในระดับ
หน่วยงานในทุกกลุ่มของสานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หรื อระดับงาน โครงการ กิจกรรม ก็
ได้ตามความเหมาะสมกับศักยภาพของตน ซึ่ งจะต้องมีการระบุปัจจัยเสี่ ยง วิเคราะห์ความเสี่ ยงผล
จัดลาดับความเสี่ ยง
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1.4)

จัดทาแผนการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบมี 2 ลักษณะคือ
1.4.1) แผนการตรวจสอบระยะยาว (Audit Universe) ระยะเวลา 3-5 ปี โดยมี

แผนการตรวจสอบครอบคลุมหน่วยรับตรวจที่อยูใ่ นความรับผิดชอบทั้งหมด ทั้งระดับสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษา
1.4.2) แผนการตรวจสอบประจาปี (Audit Plan) ต้องจัดทาให้สอดคล้องกับ
แผนการตรวจสอบระยะยาวที่กาหนดไว้ และมีงานตามนโยบายที่ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา หรื อสพฐ. ให้ความสาคัญ
ทั้ง นี้ ค วรจัดท าแผนการตรวจสอบเสนอให้ผู อ้ านวยการส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาอนุมตั ิแผนการตรวจสอบ ภายใน 30 กันยายน และเมื่อได้รับการอนุ มตั ิ แผน
แล้ว สาเนาแผนการตรวจสอบแจ้งให้ สพฐ. ทราบ สาหรับองค์ประกอบของแผนการตรวจสอบ
ประกอบด้วยวัตถุประสงค์การตรวจสอบ ขอบเขตการปฏิบตั ิงาน ผูร้ ับผิดชอบ และงบประมาณ
1.5) จั ด ท าแผนการปฏิ บั ติ ง าน (Engagement Plan) เมื่ อ ได้รั บ การอนุ ม ัติ แ ผนการ
ตรวจสอบประจาปี แล้ว ผูต้ รวจสอบภายในจัดทาแผนการปฏิบตั ิงาน (Engagement Plan) ในแต่ละ
เรื่ องของกิ จกรรมงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบประจาปี แต่มีความยืดหยุน่ ให้
สามารถแก้ไขปรับปรุ งเพื่อเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยมี รายละเอี ยดของเรื่ อง หน่ วยรั บตรวจ
วัตถุประสงค์ในการปฏิบตั ิงาน ขอบเขตการปฏิบตั ิงาน แนวทางการปฏิบตั ิงาน ผูร้ ับผิดชอบ และ
ระยะเวลาที่จะตรวจสอบพร้อมทั้งเครื่ องมือกระดาษทาการให้พร้อมก่อนการตรวจสอบ
2) การปฏิบตั ิงานตรวจสอบ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามระยะเวลาที่แผนกาหนด โดยมี
ขั้นตอนย่อย คือ
2.1) ก่อนเริ่ มปฏิบตั ิงานตรวจสอบ ผูต้ รวจสอบภายในเตรี ยมความพร้อมเกี่ยวกับการ
ซัก ซ้อมที ม งาน แจ้ง หน่ วยรั บ ตรวจทราบก าหนดเวลาเข้า ตรวจ วัตถุ ป ระสงค์และขอบเขต หรื อ
ประสานขอข้อมูลที่จาเป็ นต้องใช้ในการตรวจสอบ
2.2) ระหว่างการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ ผูต้ รวจสอบภายในประชุมเปิ ดตรวจ
ทาการตรวจสอบโดยเลือกวิธีการตรวจสอบและเทคนิคการตรวจสอบให้เหมาะสม โดย
รวบรวบข้อมูลไว้นกระดาษทาการ และปิ ดตรวจโดยการแจ้งสรุ ปผลการตรวจสอบเบื้ องต้นที่ เป็ น
สาระสาคัญให้ผบู ้ ริ หารของหน่วยรับตรวจทราบ เพื่อดาเนินการให้มีการปรับปรุ งแก้ไข หรื อทาความ
เข้าใจกับผูป้ ฏิบตั ิงาน
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2.3) เมื่ อเสร็ จสิ้ นงานตรวจสอบ เป็ นการรวบรวมหลัก ฐานกระดาษท าการและ
สรุ ปผลการตรวจสอบ
3) การจัดทารายงานและติดตามผล
3.1) รายงานผลการปฏิ บตั ิ งาน เสนอให้ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
มัธยมศึกษา ทราบและพิจารณาสั่งการ ทั้งนี้ การเสนอรายงานผลการปฏิบตั ิงานเป็ นเทคนิ คอย่างหนึ่ง
ที่ผตู ้ รวจสอบภายใน จะต้องเอาใจใส่ เป็ นพิเศษ เพราะรายงานเป็ นการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการ
ปฏิ บตั ิงานของผูต้ รวจสอบภายในทั้งหมด ลักษณะของรายงานที่ดีตอ้ งเป็ นรายงานที่มีประโยชน์ต่อ
ผูอ้ ่านรายงาน เป็ นเรื่ องที่มีสาระสาคัญ ข้อตรวจพบเป็ นเรื่ องที่ตรงกับข้อเท็จจริ งข้อเสนอแนะหรื อ
ข้อแนะนาเป็ นประโยชน์และสามารถปฏิบตั ิได้ ทั้งนี้ ให้จดั ทารายงานสรุ ปผลการตรวจสอบประจาปี
แจ้งให้ สพฐ.ทราบ ภายใน 30 กันยายนของทุกปี หรื อภายในระยะเวลาที่ สพฐ.กาหนด
3.2) การติดตามผล เป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายของกระบวนงานตรวจสอบภายใน ที่ผตู ้ รวจ
สอบภายในต้องติ ดตามผลว่า ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา ได้สั่งการไว้
อย่างไร และหน่ วยรั บตรวจดาเนิ นการตามข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบภายในที่ ผูบ้ ริ หารสั่งการ
หรื อไม่ การติดตามผลเพื่อให้แน่ใจว่าข้อบกพร่ องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม หรื อมีปัญหา
อุ ปสรรคอย่างไรที่ ไม่อาจแก้ไขได้ และรายงานผลการติ ดตามให้ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ทราบผลหรื อพิจารณาสั่งการเพิ่มเติม
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6. Flow chart การปฏิบัติงาน
กระบวนการ งานตรวจสอบภายใน
สารวจข้ อมูลเบื ้อต้ น

การวางแผนตรวจสอบ

ประเมินระบบการควบคุมภายใน

ประเมิ นความเสีย่ ง
จัดทาแผนการตรวจสอบระยะยาว/ประจาปี
(Audit Universe หรื อ Audit Plan)
ทาการ
Gเสนอ ผอ. สพม

จัดทาแผนการปฏิ บตั ิ งาน(Engagement Plan)
เสนอ ผอ.ตสน.

การปฏิบัติงานตรวจสอบ

ก่อนเริ่ มปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบ
ระหว่างการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบ

การปฏิ บตั ิ เมื ่อเสร็ จสิ้ นงานตรวจสอบ
(รวบรวมหลักฐาน กระดาษทาการ และสรุปผลการตรวจสอบ)

การจัดทารายงานและติดตามผล

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน

เสนอ ผอ. สพม

ติดตามผลการแก้ ไข

กระดาษ
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1.1 งานประเมินระบบการควบคุมภายใน และประเมินความเสี่ ยง
1. ชื่ องาน 1.1.1 งานประเมินระบบการควบคุมภายใน
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ ให้ ท ราบระบบการควบคุ ม ภายในของ ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา ที่มีอยู่ มีความเหมาะสมเพียงพอหรื อไม่
2) เพื่ อ ให้ ท ราบว่า การปฏิ บ ัติ ง านตามระบบการควบคุ ม ภายในที่ ก าหนดไว้ ได้
ผลสาเร็ จตามเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ที่วางไว้ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลและ
คุม้ ค่าเพียงใด
3) เพื่อให้มีฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ
3. ขอบเขตของงาน
1) สอบทานประเมิ นระบบการควบคุ มภายในของส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา ที่มีอยู่ ว่ามีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปั จจุบนั หรื อไม่
2) สอบทานรายงานการประเมินผลและการปรับปรุ งการควบคุ ม ของทุกกลุ่มงาน
ในส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา ที่ ไ ด้จ ัด ท าไว้ ว่า ได้ผ ลส าเร็ จ ตาม
เป้าหมาย เพียงใด
3) ให้ความเห็ นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติ ม และจัดทารายงานผลการสอบทานการ
ควบคุมของผูต้ รวจสอบภายใน
4. คาจากัดความ
การประเมินระบบการควบคุมภายใน เป็ นการพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์ ของระบบการควบคุมที่
มี อ ยู่ใ นทุ ก กลุ่ ม งานของส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา โดยการเปรี ย บเที ย บผลการ
ปฏิบตั ิงานกับระบบการควบคุมที่กาหนดไว้ ว่ามีความสอดคล้องหรื อไม่เพียงใด และสอบทานระบบ
การควบคุ มภายในของหน่ วยงานว่ามีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปั จจุ บนั หรื อไม่ รวมทั้ง
วิเคราะห์ และหาสาเหตุ ที่เกิ ดขึ้ นเพื่อสรุ ปผล พร้ อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งระบบการ
ควบคุมภายในของหน่วยงานให้มีประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 กาหนดให้ผูต้ รวจสอบภายใน สอบทานความเพียงพอของการควบคุ มภายในที่ ส่วนราชการ
จัดทา โดยจัดทารายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมของผูต้ รวจสอบภายใน (แบบ ปส.)
เพื่อเป็ นรายงานประกอบกับรายงานต่าง ๆ ที่ กลุ่ มอานวยการจัดทา ได้แก่ ปอ.2 ผลการประเมิ น
องค์ประกอบ ปอ.3 แผนปรับปรุ งการควบคุมภายใน ก่อนจัดทา ปอ.1 หนังสื อรับรองการประเมิน
ส่ งให้ สตง. ดังนั้นการดาเนิ นการในการสอบทานระบบการควบคุมภายในของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อพิจารณาความเพียงพอของการควบคุ มภายใน หากรอรายงานจากกลุ่ ม
อานวยการก่ อน จะมีขอ้ จากัดของเวลาดาเนิ นการในการสอบทานผลการปฏิ บตั ิงานกับระบบการ
ควบคุ มภายในที่ กาหนดน้อยเกิ นไป จะต้องมี การเตรี ยมการและท างานคู่ ขนาน เพื่อให้สามารถ
สรุ ปผลและจัดทารายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมของผูต้ รวจสอบภายใน (แบบ ปส.)
ได้ทนั เวลา สรุ ปขั้นตอนการปฏิบตั ิได้ดงั นี้
1) ศึ ก ษาข้อมู ล ของกิ จกรรมการควบคุ ม ที่ ก าหนดไว้ในปั จจุ บ นั และการปรั บ ปรุ ง การ
ควบคุมใหม่วา่ มีอะไรบ้าง
2) จัดเตรี ยมเครื่ องมือการสอบทาน
3) ประเมิ นผลระบบการควบคุ มภายใน ทั้ง ในส่ วนที่ ไ ด้มี การจัดวางระบบการควบคุ ม
ภายในไว้แล้ว และที่ ไม่ได้มีการจัดวางระบบการควบคุ ม ภายในไว้ เพื่อให้ทราบว่า
กิ จ กรรมการควบุ ค มที่ จ ัด วางไว้แ ล้ว ครอบคลุ ม ภารกิ จ หลัก ของแต่ ล ะกลุ่ ม งานใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
4) สอบทานผลการปฏิบตั ิงานว่ากิจกรรมการควบคุมที่กาหนดไว้ สามารถลดความเสี่ ยงได้
เพี ย งใด ซึ่ ง รวมถึ ง ผลการตรวจสอบอื่ นที่ เกี่ ย วข้อ ง ที่ ไ ด้ท าการตรวจสอบแล้วตาม
แผนการตรวจสอบประจาปี
5) ประเมินความเพียพอของระบบการควบคุ มภายในที่กาหนดไว้ โดยการเปรี ยบเทียบผล
การปฏิ บตั ิงานที่สุ่มตรวจ กับระบบการควบคุ มที่กาหนดไว้ ว่าสามารถลดความเสี่ ยง
สาคัญได้หรื อไม่ เพียงใด หรื อมีความเสี่ ยงใดที่ตอ้ งจัดกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม
6) จัดทารายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมของผูต้ รวจสอบภายใน (ปส.) ส่ ง
ให้กลุ่มที่รับผิดชอบการจัดวางระบบการควบคุมภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
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7) กลุ่มที่รับผิดชอบ ฯ เสนอรายงานทั้งหมดให้ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
มัธยมศึกษาพิจารณาก่อนลงนามหนังสื อรับรองการประเมิ น ตามแบบ ปอ.1 เพื่อส่ ง
สตง.ต่อไป
8) รวบรวมข้อ มู ล ผลการประเมิ น ระบบควบคุ ม ภายใน เป็ นสารสนเทศเพื่ อใช้ใ นการ
ประเมินและจัดลาดับความเสี่ ยง และวางแผนการตรวจสอบต่อไป

1. Flow chart การปฏิบัติงาน
กระบวนการ งานประเมินระบบการควบคุใตรวจสอบภายใน
ศึกษาข้ อมูล ของกิจกรรมการควบคุมที่กาหนด

จัดเตรี ยมเครื่ องมือการสอบทาน

ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ทังในส่
้ วนที่มีการจัดวาง และไม่จดั วาง
สอบทานการปฏิบตั ิงาน

ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

จัดทารายงาน ตามแบบ ปส.

ธุรการและสารสนเทศ
กลุม่ อานวยการ
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1. ชื่ องาน 1.1.2 งานประเมินความเสี่ ยง
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผตู ้ รวจสอบภายในสามารถวางแผนการตรวจสอบได้ครอบคลุ มภารกิ จที่สาคัญ และ
เป็ นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ มีประสิ ทธิ ภาพ และมีความเหมาะสมภายใต้ขอ้ จากัดต่างๆ
3. ขอบเขตของงาน
ประเมินความเสี่ ยงของกิ จกรรมการบริ หารงานในด้านต่างๆ ของทุกกลุ่มงานในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เช่น ด้านกลยุทธ์ ด้านการดาเนิ นงานหรื อปฏิ บตั ิงานตามหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ ด้านการบริ หารความรู ้ ด้านการเงิน และด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบ อย่าง
น้อยปี ละ1 ครั้ง
4. คาจากัดความ
ความเสี่ ยง (Risk) สถานการณ์ ที่อาจจะเกิ ดขึ้นและเป็ นอุปสรรคต่อการบรรลุ เป้ าหมายของ
องค์กรหรื ออาจหมายถึง โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ หรื อการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ ง ซึ่ งมีผลกระทบ
ให้การดาเนินงานขององค์กรเกิดความเสี ยหาย ความผิดพลาด การรั่วไหล ความสู ญเปล่าและไม่บรรลุ
วัตถุ ประสงค์ของหน่ วยงาน ซึ่ งรวมถึ งการทาให้วตั ถุ ประสงค์หรื อเป้ าหมายขององค์กรเบี่ยงเบนไป
การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุปัจจัยเสี่ ยงและวิเคราะห์ความ
เสี่ ยงอย่างเป็ นระบบ รวมถึงการจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ ยงว่าเหตุการณ์ใดหรื อเงื่อนไขอย่าง
ใดที่ จะมี ผลต่อการไม่บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ขององค์กร การประเมิ นความเสี่ ยงจึ งเป็ นแนวคิ ดในเชิ ง
ป้ องกันเหตุการณ์ที่อาจเกิดผลกระทบกับองค์กร
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การประเมินความเสี่ ยงเป็ นกระบวนงานที่เชื่ อมต่อมาจากการประเมินระบบควบคุมภายใน
ซึ่ งในการตรวจสอบแต่ละกิ จกรรมจะมีการประเมินการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ ยงเสมอ
สาหรับกระบวนงานนี้เป็ นการนาเสนอการประเมินความเสี่ ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบระยะยาว
และแผนการตรวจสอบประจาปี ซึ่ งกระทรวงการคลังได้มีคู่มือการปฏิบตั ิงานเพื่อการนี้ โดยเฉพาะให้
ศึกษาเพิ่มเติม ทั้ง นี้สรุ ปขั้นตอนการปฏิบตั ิงานได้ดงั นี้
1) ศึ ก ษาและท าความเข้า ใจสภาพแวดล้อ มโดยรวม ของ ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธ ยมศึ ก ษา ทั้ง ภายในและภายนอก เช่ น โครงสร้ าง กลยุทธ์ ก ารดาเนิ นงาน ระบบงาน หรื อการ
ปฏิบตั ิงานตามกิจกรรมสาคัญ ๆ ความรู ้ความสามารถของผูป้ ฏิบตั ิงานในเบื้องต้น กฎหมาย ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานตามภาระหน้าที่ และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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2) ศึ กษาทาความเข้าใจวัตถุ ประสงค์และเป้ าหมายงาน ทั้งในระดับหน่ วยงาน และระดับ
กิจกรรม
3) จัดทาและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เช่น โครงสร้าง ผังทางเดินขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน ข้อมูล
ผลการดาเนินงานของทุกกลุ่ม ทั้งจากภายในและภายนอก
4) ประเมินผลระบบการควบคุ มภายในของหน่ วยงานหรื อของกิ จกรรมต่างๆ ทั้งที่มีการจัด
วางแล้วและยังไม่จดั วาง ซึ่ งขั้นตอนนี้อยูใ่ นกระบวนงานการประเมินระบบการควบคุมภายใน
5) ระบุปัจจัยเสี่ ยง โดยแยกปั จจัยเสี่ ยงตามกิ จกรรมการบริ หารแต่ละด้าน ซึ่ งตามแนวทางที่
กรมบัญชี กลางกาหนดมี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการดาเนิ นงาน ด้านการบริ หารความรู ้ ด้าน
การเงินและด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบ ซึ่ งการกาหนดปั จจัยเสี่ ยง อย่างน้อยควรมี 3 ด้าน
ขึ้นไป ได้แก่ดา้ นการดาเนิ นงาน ด้านการเงิ นหรื องบประมาณ และด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมายและ
ระเบียบ
6) วิเคราะห์ความเสี่ ยง โดยอาจใช้แบบสอบถามหรื อข้อตกลง จากทุกกลุ่มงาน เพื่อกาหนด
เกณฑ์และระดับความเสี่ ยงของงาน ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์ ค วามเสี่ ยงแยกตามกลุ่ ม หรื อแยกตาม
กิจกรรม
7) จัดลาดับความเสี่ ยง เป็ นการรวบรวมและจัดลาดับของความเสี่ ยงทั้งหมดที่ วิเคราะห์ ไ ด้
โดยจัดลาดับจากมากไปหาน้อย
8) จัดท าบัญชี รายการความเสี่ ย ง เป็ นการจัดท าข้อมู ล สารสนเทศ ของประวัติหรื อ บัญ ชี
รายการความเสี่ ย งในภาพรวมของ ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา ว่า มี ค วามเสี่ ย งใน
กิจกรรมใดบ้าง และมีความเสี่ ยงในด้านใด
9) นาผลการประเมิ นความเสี่ ยงไปใช้เพื่ อการวางแผนการตรวจสอบ เป็ นการนาผลการ
จัดล าดับ ความเสี่ ย งมาพิ จารณาในการวางแผนการตรวจสอบ ทั้ง นี้ ให้พิ จารณาถึ ง นโยบายและ
แผนการบริ หารความเสี่ ยงของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่มีอยู่ เรื่ องที่ผูอ้ านวยการ
ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา ต้อ งการให้ ต รวจ และเรื่ อ งที่ อ ยู่ ใ นความสนใจของ
สาธารณชน
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6. Flow chart การปฏิบัติงาน
กระบวนการ งานประเมินความเสี่ ยง
ศึกษาทาความเข้ าใจสภาพแวดล้ อมโดยรวม

ศึกษาและทาความเข้ าใจวัตถุประสงค์ เป้าหมายของงาน

จัดทาและรวบรวมข้ อมูลเบื ้องต้ น ของโครงสร้ าง ผังการปฏิบตั ิงาน ผลการดาเนินงานฯ
ประเมินระบบการควบคุมภายใน

ระบุปัจจัยเสีย่ ง

วิเคราะห์ความเสีย่ ง
จัดลาดับความเสีย่ ง
จัดทาบัญชีรายการความเสีย่ ง

นาผลการประเมินไปใช้ เพื่อการวางแผนการตรวจสอบ
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1.2 งานตรวจสอบภายในเพื่อให้ ความเชื่ อมั่น แยกตามประเภทงานตรวจ
1. ชื่ องาน 1.2.1 งานตรวจสอบการเงินการบัญชี (Financial Audit)
2. วัตถุประสงค์
1) ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษา ให้
เป็ นไปตามระเบียบ แนวปฏิบตั ิ ข้อกาหนดต่าง ๆ หรื อการควบคุมการใช้จ่ายเงินให้ถูกต้อง เหมาะสม
2) ตรวจสอบความครบถ้ว น ถู ก ต้อ ง เป็ นปั จ จุ บ ัน ของการบัน ทึ ก รายการทางบัญ ชี และ
รายงานทางการเงิน
3) สอบทานความเพียงพอ เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในด้านการเงินการบัญชี
3. ขอบเขตของงาน
ตรวจสอบระบบการเงิ น การบัญ ชี ข องส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษาและ
สถานศึกษา ในด้านการบริ หารการเงิน การรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดทาบัญชี การรายงาน
ทางการเงิ น ว่าถูกต้องครบถ้วน เป็ นปั จจุบนั และการควบคุมทางการเงิ น มีความเพียงพอ เหมาะสม
เชื่อถือได้และมีความโปร่ งใส
4. คาจากัดความ
การตรวจสอบการเงิ นการบัญชี เป็ นการตรวจสอบที่มุ่งจะพิสูจน์ ความน่าเชื่ อถื อของข้อมูล
ทางการเงิ นการบัญชี ว่า เอกสารประกอบรายการทางการเงิ นและการบัญชี รายการที่ บ นั ทึ กและ
รายงานที่ ปรากฏ ถู กต้อง ครบถ้วน เป็ นปั จจุ บนั โปร่ งใส และสมเหตุ สมผล และมัน่ ใจได้ว่า การ
ควบคุมทางการเงินที่มีอยูใ่ นระบบการเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การนาส่ ง / นาฝาก และการ
เก็บรักษาเงิน มีความเหมาะสมเพียงพอที่จะทาให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) ศึกษาวิเคราะห์ ระเบียบ กฎหมาย ทางการเงินการบัญชี และข้อมูลทัว่ ไปของกิจกรรมตาม
แผนการตรวจสอบประจาปี (Audit Plan) เพื่อนามาจัดทาแผนการปฏิบตั ิงาน (Engagement Plan) ที่มี
การประเมินความเสี่ ยงเบื้องต้น นามากาหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบ
2) กาหนดประเด็นการตรวจสอบให้สอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์การตรวจ พร้ อมจัดทาแนว
ทางการตรวจสอบ (Audit Program) ระบบการเงินการบัญชี และการสอบทานการควบคุมภายใน
3) จัดทาเครื่ องมือ กระดาษทาการตรวจสอบ เพื่อเก็บข้อมูล
4) ดาเนิ นการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) โดยสอบทานการ
ปฏิบตั ิงานด้านการเงินการบัญชี และการพัสดุดงั นี้
- ระบบการเงิน เช่น การตรวจสอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การ
รับและนาส่ งเงินให้เป็ นไปตามระเบียบกฎหมายกาหนด
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- ระบบบัญชี เช่น การตรวจสอบระบบบัญชี และการรายงานทางการเงินว่าถูกต้อง
และเป็ นปัจจุบนั
- ระบบพัสดุ
- การสอบทานการควบคุมภายใน เช่น การสอบทานระบบงานการเงิน การบัญชี
เพื่อให้มนั่ ใจว่ามีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมและลดความเสี่ ยง
5) วิเคราะห์และสรุ ปผลการตรวจสอบ
6) จัดทารายงานผลการตรวจสอบ (Audit Report) พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุ ง
รายงานต่อผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
7) แจ้งหน่วยรับตรวจทราบผลการตรวจสอบและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยให้แจ้งผลการ
ดาเนินการแก้ไขภายในกาหนดเวลา
8) ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะ (Audit Follow up) และวิเคราะห์สรุ ปผล
การแก้ไข ว่าเป็ นไปตามข้อเสนอแนะเพียงใด
9) รายงานผลเสนอผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึกษาให้ทราบผลการ
แก้ไข หรื อพิจารณาสัง่ การเพิม่ เติมแล้วแต่กรณี
10) ผลการแก้ไขที่เห็นว่าเสร็ จสิ้ น ให้รวบรวมเก็บเป็ นข้อมูลสารสนเทศ
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6. Flow chart การปฏิบัติงาน
กระบวนการ งานตรวจสอบการเงินการบัญชี
ศึกษาวิเคราะห์ระเบียบฯ จัดทาแผนปฏิบตั ิงาน
(Engagement Plan)
Z
กาหนดประเด็นการตรวจสอบ จัดทาแนวทางการตรวจสอบ
(
จัดทาเครื่ องมือกระดาษทาการ
ดาเนินการตรวจสอบ

วิเคราะห์สรุปผลการตรวจสอบ
ทบทวน

จัดทารายงานผลการตรวจสอบ
เสนอ ผอ.สพม.

เห็นชอบ
แจ้ งหน่วยรับตรวจแก้ ไข

ติดตามผลการแก้ ไข/สรุปผลการแก้ ไช

สั่ งการเพิม่ เติม
จัดทารายงานเสนอ ผอ.สพม.

เสร็จสิ้น
จัดเก็บเป็ นสารสนเทศ
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1.ชื่ องาน 1.2.2 งานตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ ให้ ท ราบว่า การปฏิ บ ัติ ง านการเงิ น บัญ ชี พัส ดุ ข องส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา และสถานศึกษาถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสื อสั่งการที่เกี่ยวข้องและมีขอ้ มูล
ทางการเงินที่เชื่อถือได้
2) เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุ มภายในด้านการเงิน การบัญชี และการ
พัสดุ
3) เพื่ อประเมิ นผลการปฏิ บ ตั ิ ง าน เสนอแนะวิธี ก าร มาตรการในการปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขการ
ปฏิ บ ัติ ง านของส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา และสถานศึ ก ษา ให้ เ ป็ นไปอย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ
3. ขอบเขตของงาน
1) ตรวจสอบการเงิ น การบัญชี ว่ามีการปฏิ บตั ิเป็ นไปตามระเบียบกฎหมายทางการเงิ นการ
บัญชี
2) ตรวจสอบพัสดุ ว่ามีการจัดหา ควบคุม และจาหน่าย เป็ นไปตามระเบียบกฎหมายทางด้าน
พัสดุ
4. คาจากัดความ
การตรวจสอบการปฏิ บตั ิ ตามกฎระเบียบ ได้แก่ การตรวจสอบการเงิ น การบัญชี การพัสดุ
ของสานัก งานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา และสถานศึ กษาว่า ปฏิ บตั ิงานถู กต้อง ตามระเบีย บ
กฎหมาย และหนังสื อสั่งการที่เกี่ยวข้องหรื อไม่ และยังเป็ นการป้ องปรามผูป้ ฏิบตั ิงานให้ระมัดระวัง
รอบคอบ เพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาด หรื อทุจริ ตได้
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ เป็ นการตรวจสอบงานการเงิน บัญชี และพัสดุ มีข้ นั ตอน
การปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1) ศึกษาวิเคราะห์ ระเบียบ กฎหมาย ทางการเงิ นการบัญชี และพัสดุ และข้อมูลทัว่ ไปของ
กิ จ กรรมตามแผนการตรวจสอบประจ าปี (Audit Plan) เพื่ อ น ามาจัด ท าแผนการปฏิ บ ั ติ ง าน
(Engagement Plan) ที่มีการประเมินความเสี่ ยงเบื้องต้น นามากาหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบ และ
ขอบเขตการตรวจสอบ
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2) กาหนดประเด็นการตรวจสอบให้สอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์การตรวจ พร้ อมจัดทาแนว
ทางการตรวจสอบ (Audit Program) การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ของการปฏิบตั ิงานทางการเงิน
การบัญชี การพัสดุ และการสอบทานการควบคุมภายใน
3) จัดทาเครื่ องมือ หรื อ กระดาษทาการตรวจสอบ
4) ดาเนิ นการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) และสอบทานระบบ
การควบคุ มภายใน ของการรั บจ่ายเงิ น การบันทึ กบัญชี และการจัดทารายงาน การจัดซื้ อจ้าง การ
ควบคุมและการจาหน่ายพัสดุ พร้อมจัดเก็บข้อมูลลงกระดาษทาการ ให้มีขอ้ มูลเพียงพอต่อการสรุ ปผล
การตรวจสอบตามประเด็นการตรวจสอบ หรื อวัตถุประสงค์การตรวจสอบที่กาหนดไว้
5) วิเคราะห์และสรุ ปผลการตรวจสอบ
6) จัดทารายงานผลการตรวจสอบ (Audit Report) พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรั บปรุ ง
รายงานต่อผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
7) แจ้งหน่วยรับตรวจทราบผลการตรวจสอบและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยให้แจ้งผลการ
ดาเนินการแก้ไขภายในกาหนดเวลา
8) ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะ (Audit Follow up) และวิเคราะห์สรุ ปผล
การแก้ไข ว่าเป็ นไปตามข้อเสนอแนะเพียงใด
9) รายงานผลเสนอผูอ้ านวยการสานัก งานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาให้ทราบผลการ
แก้ไข หรื อพิจารณาสั่งการเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี
10) ผลการแก้ไขที่เห็นว่าเสร็ จสิ้ น ให้รวบรวมเก็บเป็ นข้อมูลสารสนเทศ
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6. Flow chart การปฏิบัติงาน
กระบวนการ งานตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ศึกษาวิเคราะห์ระเบียบฯ จัดทาแผนปฏิบตั ิงาน
(Engagement Plan)
Z
กาหนดประเด็นการตรวจสอบ จัดทาแนวทางการตรวจสอบ
(
จัดทาเครื่ องมือกระดาษทาการ
ดาเนินการตรวจสอบ

วิเคราะห์สรุปผลการตรวจสอบ
ทบทวน

จัดทารายงานผลการตรวจสอบ
เสนอ ผอ.สพม.

เห็นชอบ
แจ้ งหน่วยรับตรวจแก้ ไข

ติดตามผลการแก้ ไข/สรุปผลการแก้ ไช

สั่ งการเพิม่ เติม
จัดทารายงานเสนอ ผอ.สพม.

เสร็จสิ้น
จัดเก็บเป็ นสารสนเทศ
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1. ชื่ องาน 1.2.3 การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit)
2. วัตถุประสงค์
เพื่อตรวจทราบผลการดาเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ รวมถึงระบบงาน
ใดระบบงานหนึ่ งหรื อหน่ วยงานย่อยภายในหน่ วยงานนั้น หรื อหน้าที่ หนึ่ งหน้าที่ ใดในหน่ วยงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์เป้ าหมายที่กาหนดมีประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) ประสิ ทธิผล (Effectiveness)
ประหยัด (Economy) หรื อไม่เพียงใด รวมตลอดทั้งการให้ความเห็น ให้ขอ้ เสนอแนะ เพื่อปรับปรุ ง
พัฒนาประโยชน์สูงสุ ดต่อองค์กร
3. ขอบเขตของงาน
การตรวจสอบการปฏิ บตั ิ งาน ครอบคลุ ม ถึ งการตรวจสอบกระบวนการในการ
ปฏิบตั ิงานโดยให้ความสาคัญกับขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน ความมีประสิ ทธิ ภาพ ประหยัด ความคุม้ ค่า
ในการใช้ทรัพยากร และการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบ วิธีการ หรื อมาตรฐานที่
กาหนดหรื อไม่อย่างไร ผลลัพธ์หรื อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน
4. คาจากัดความ
การตรวจสอบการปฏิ บ ัติ ง านเป็ นการตรวจสอบกระบวนการ ขั้น ตอนในการ
ปฏิบตั ิงานของกิจกรรมต่าง ๆ ข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้น (Condition) จากการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน
เพื่อเปรี ยบเทียบกับหลักเกณฑ์ (Criteria) การดาเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ ตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย
ที่กาหนดไว้หรื อไม่ ถ้ามีขอ้ แตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์ (Criecria) กับข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้น (Condition)
เกิดปั ญหา ผลกระทบ (Effect) มีสาเหตุ (Cause) จากเรื่ องใดเพื่อให้ขอ้ แนะนา (Recommendation) ที่มี
คุ ณค่าสามารถปฏิ บตั ิ ได้จริ งในการปรับปรุ งพัฒนาการดาเนิ นงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล
ประหยัด คุม้ ค่า เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบ วิธีการ หรื อมาตรฐานที่กาหนด
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1)

การวางแผนการปฏิ บตั ิ งาน แผนการปฏิ บตั ิ งานเป็ นแผนที่ ผูต้ รวจสอบ

ภายในจัด ท าไว้ล่ ว งหน้า ว่า จะตรวจสอบแผนงาน งาน/โครงการหรื อ กิ จ กรรมในประเด็ น การ
ตรวจสอบใด โดยก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ ขอบเขต และแนวทางการตรวจสอบ เพื่ อ ใช้ใ นการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบให้บรรลุผลสาเร็ จ
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2) การปฏิบตั ิงานตรวจสอบ เมื่อแผนการปฏิบตั ิงานที่จดั ทาไว้ ได้รับความเห็นชอบ
จากผูอ้ านวยการหน่วยตรวจสอบภายในแล้ว ผูต้ รวจสอบภายในจะคัดเลือก หรื อออกแบบเครื่ องมือ
กระดาษทาการให้เหมาะสม เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ ซึ่ งมีข้ นั ตอนย่อย ๆ ประกอบด้วย การ
รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และประเมินผล สรุ ปประเด็นข้อตรวจพบ บันทึกข้อมูลไว้ในกระดาษทาการ
โดยให้มีรายละเอียดเพียงพอต่อการสรุ ปผลการตรวจสอบ
3) การรายงานผลการปฏิบตั ิงาน เมื่อผูต้ รวจสอบภายใน ได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตาม
แผนการปฏิ บตั ิงานแล้ว ขั้นตอนต่อไปผูต้ รวจสอบภายในควรรวบรวมข้อมู ล ต่า ง ๆ ที่ได้จากการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบซึ่ งได้บนั ทึกไว้ในกระดาษทาการมาจัดทารายงานผลการปฏิ บตั ิงาน เสนอต่อ
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่ งรายงานควรมีสาระครบทั้ง 5 องค์ประกอบ
คือ ข้อเท็จจริ งของการปฏิบตั ิงาน เกณฑ์ที่ใช้ในการเปรี ยบเทียบ ผลต่างที่เกิดมีสาเหตุใด เป็ นเรื่ องของ
การละเลยไม่ปฏิ บตั ิ ตามขั้นตอนของกระบวนงานหรื อเนื่ องจากในกระบวนงานยังไม่มีระบบการ
ควบคุ มที่ เพียงพอ และความเสี่ ยงของกระทาที่ ต่างจากเกณฑ์ ก่ อให้เกิ ดผลกระทบต่องานของทาง
ราชการในประเด็นใดบ้าง และข้อเสนอแนะในการแก้ไข ทั้งนี้ส่วนประกอบของรายงาน มี 2 ส่ วน คือ
บทสรุ ป ส าหรั บ ผูบ้ ริ หาร และรายละเอี ยดผลการตรวจสอบ ซึ่ ง การจัดทารายงานมี ข้ นั ตอนย่อยๆ
ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูล การคัดเลือกข้อมูล การร่ างรายงาน และการเสนอรายงาน
4) การติดตามผลการตรวจสอบ เป็ นการติดตามผลการปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ที่ได้รายงานให้หน่ วยรับตรวจทราบ และกาหนดเวลาให้ดาเนิ นการและแจ้งผลในช่ วงเวลาอันควร
การติดตามผลมีความสาคัญและจาเป็ น เนื่ องจากจะได้ทราบว่าข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะตาม
รายงานนั้นหน่วยรับตรวจได้มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะหรื อไม่ และผลการดาเนินการสามารถลด
ความเสี่ ยงได้หรื อมีปัญหาอุปสรรคใดที่ตอ้ งมีการให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม หรื อต้องมีการตรวจติดตาม
เพื่อหาสาเหตุ ใหม่ ทั้งนี้ การติ ดตามผลการตรวจสอบมี ข้ นั ตอนย่อยประกอบด้วย การวางแผนการ
ติดตามผล ดาเนินการติดตามผล และรายงานผลการติดตาม
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6. Flow chart การปฏิบัติงาน
กระบวนการ งานตรวจสอบการปฏิบัติงาน
วางแผนปฏิบตั ิงาน

แผนปฏิบตั ิงานตรวจสอบที่ได้(รับความเห็นชอบแล้ ว

ปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
รายงานผลการปฏิบตั ิงาน

เสนอ ผอ.สพม.

แจ้ งหน่วยรับตรวจ

ติดตามผลการแก้ ไข
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1. ชื่ องาน 1.2.4 งานตรวจสอบผลการดาเนินงาน (Performance Audit)
2. วัตถุประสงค์
1)
เพื่อให้ทราบว่าผลการดาเนิ นงานบรรลุผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์เป้ าหมาย
ตามแผนงาน งาน/โครงการที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล ประหยัด และปฏิ บตั ิ
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบ วิธีการ หรื อมาตรฐาน ที่กาหนดหรื อไม่อย่างไร
2)
เพื่อให้ทราบถึ งผลลัพธ์ หรื อผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ นจากการดาเนิ นงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษา
3)
เพื่อติดตามผลการดาเนิ นงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
และสถานศึกษาให้เป็ นไปตามแผนงาน งาน/โครงการที่กาหนดไว้ ตลอดจนประสิ ทธิภาพในการดูแล
รักษาทรัพย์สินของทางราชการ
4)
เพื่อให้ขอ้ สังเกต ข้อคิดเห็ น และหรื อข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งแก้ไข
การด าเนิ น งานตามแผนงาน งาน/โครงการของส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา และ
สถานศึกษาให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามเป้ าหมายที่วางไว้
3. ขอบเขตของงาน
การตรวจสอบการดาเนิ นงาน ครอบคลุมถึงการตรวจสอบการวางแผนการบริ หาร
โครงการ/กิ จกรรม กระบวนงาน ผลการดาเนิ นงานตามแผนงาน งาน/โครงการให้เป็ นไปตาม
วัตถุ ประสงค์ เป้ าหมาย มีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล ประหยัด ความคุ ม้ ค่าในการใช้ทรัพยากร
และการปฏิ บตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบ วิธีการ หรื อมาตรฐานที่ กาหนดหรื อไม่
ผลลัพธ์หรื อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดาเนิ นงาน การติดตามผล ตลอดจนการให้ขอ้ เสนอแนะใน
การปรับปรุ งแก้ไข
4. คาจากัดความ
การตรวจสอบการด าเนิ นงาน (Performance Audit) เป็ นการตรวจสอบผลการ
ดาเนิ นงานตามแผนงาน งานและโครงการของส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา และ
สถานศึกษา ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหรื อหลักการที่กาหนด การตรวจสอบเน้นถึ ง
ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล และความคุม้ ค่า โดยต้องมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้ าหมาย ซึ่ งวัดจากตัวชี้ วดั ที่เหมาะสม ทั้งนี้ ตอ้ งคานึ งถึ งความเพียงพอ ความมีประสิ ทธิ ภาพ
ของกิจกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในประกอบ
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบการดาเนิ นงานเป็ นขั้นตอนที่ต่อจากการวางแผนการตรวจสอบ ซึ่ ง
ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้
1) การวางแผนปฏิบัติงาน แผนการปฏิบตั ิงานเป็ นแผนที่ ผูต้ รวจสอบภายในควร
จัดทาไว้ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบแผนงาน งาน/โครงการใด ในประเด็นการตรวจสอบใดโดยใช้
ข้อ มู ล จากความเสี่ ย ง นโยบาย ข้อ มู ล ข่ า วสารจากผู ้บ ริ ห าร ตลอดจนการเปลี่ ย นแปลงของ
สถานการณ์หรื อสภาพแวดล้อมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษามาใช้
ประกอบการพิจารณาเพื่อให้การปฏิบตั ิงานตรวจสอบบรรลุผลสาเร็ จ โดยมีข้ นั ตอนย่อยดังนี้
1.1) กาหนดประเด็นการตรวจสอบ เป็ นการกาหนดในเรื่ องความเสี่ ยงที่ มี
นัยสาคัญต่อผลการดาเนิ นงานที่อาจไม่บรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป้ าหมายของแผนงาน งาน/โครงการ
เช่ น การดาเนิ นการล่าช้า ผลผลิ ตไม่เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์และเป้ าหมายที่กาหนด ไม่ได้นาไปใช้
อย่างคุม้ ค่า
1.2) กาหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบ เมื่อได้ประเด็นการตรวจสอบแล้ว
นาประเด็นดังกล่าวกาหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้น แตกต่างจาก
ที่กาหนดไว้อย่างไร ปั ญหาอุปสรรคและผลกระทบที่เกิดขึ้นรวมทั้งสาเหตุและข้อเสนอแนะ
1.3) กาหนดขอบเขตการตรวจสอบ เป็ นการกาหนดขอบเขตการตรวจสอบ
ที่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์การตรวจสอบควรกาหนดให้ครอบคลุมถึงระบบงาน เอกสารหลักฐาน
รายงาน บุคลากร สถานที่ ระยะเวลาและทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง โดยสอดคล้องกับประเด็นการตรวจสอบที่
กาหนด การกาหนดขอบเขตการตรวจสอบควรคานึ งถึ งทรั พยากรที่ ใช้ในการตรวจสอบด้วย เช่ น
อัตรากาลังความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ของผูต้ รวจสอบภายใน ระยะเวลาและงบประมาณ
1.4) กาหนดแนวทางการตรวจสอบ ซึ่ งจะต้องชัดเจนและมีรายละเอียดเพียง
พอที่ จ ะปฏิ บ ัติ ต ามได้ซ่ ึ งประกอบด้ว ย เกณฑ์ ก ารตรวจสอบ เช่ น ดัช นี ว ดั ผลการประเมิ น KPI
มาตรฐานที่ยอมรับโดยทัว่ ไป แนวทางการปฏิบตั ิของหน่วยงานส่ วนกลาง มาตรฐานของผูเ้ ชี่ ยวชาญ
เฉพาะด้าน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการตรวจสอบ เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นการระบุรายละเอียดขั้นตอน
หรื อวิธีการปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูล หลักฐานต่าง ๆ ที่ดี เพียงพอในการสนับสนุน
ข้อสรุ ปหรื อข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
2) การปฏิบัติงานตรวจสอบ เมื่อผูต้ รวจสอบภายในได้กาหนดแผนการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบการดาเนิ นงานของแผนงาน งาน/โครงการ และได้รับความเห็ นชอบจากผูอ้ านวยการ
หน่ วยตรวจสอบภายในแล้ว ผูต้ รวจสอบภายในควรกาหนดรู ปแบบกระดาษทาการ สาหรั บการ
รวบรวมข้อมู ล เพื่ อให้บรรลุ วตั ถุ ป ระสงค์การตรวจสอบ และปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบตามแผนการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบการดาเนินงานดังกล่าว การปฏิบตั ิงานตรวจสอบมีข้ นั ตอน ดังนี้
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2.1) รวบรวมข้อมูล ข้อมูลที่รวบรวมความมีลกั ษณะดังนี้
- ความถูกต้องเชื่อถือได้
- ความเกี่ยวข้องหรื อสัมพันธ์กบั ประเด็นการตรวจสอบ
- ความเพียงพอต่อการสรุ ปผลการตรวจสอบ
- ความมีประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน
2.2) วิเคราะห์และประเมินผล โดยการวิเคราะห์ประเมินผลว่าผลของสภาพ
การดาเนิ นงานที่เกิดขึ้นจริ งมีความแตกต่างจากแผนหรื อเกณฑ์ หรื อสิ่ งที่ควรจะเกิดขึ้นหรื อสิ่ งที่ควร
จะเป็ น หากผลการดาเนิ นงานแตกต่างจากแผนหรื อเกณฑ์หรื อสิ่ งที่ควรจะเป็ น ควรวิเคราะห์ต่อไปว่า
จะเกิ ดผลกระทบทางตรงหรื อทางอ้อมอย่างไรบ้าง มีสาเหตุมาจากอะไร ควรมีการปรับปรุ งแก้ไข
การดาเนินงานหรื อไม่อย่างไร
2.3) สรุ ปประเด็นข้อตรวจพบ บันทึกข้อมูลไว้ในกระดาษทาการ โดยให้มี
รายละเอีย ดเพียงพอต่อการสนับสนุ นผลการตรวจสอบภายใน รายงานการปฏิ บตั ิ งานที่ เสนอต่ อ
หัวหน้าส่ วนราชการโดยสรุ ปเป็ นประเด็น 5 เรื่ องดังนี้
- หลักเกณฑ์/สิ่ งที่ควรจะเป็ น
- ข้อเท็จจริ ง/สิ่ งที่เป็ นอยู่
- ผลกระทบ
- สาเหตุ
- ข้อเสนอแนะ
2.4) บันทึกข้อมูล ผูต้ รวจสอบภายในนาข้อมูลที่ได้บนั ทึกในกระดาษทา
การ โดยให้มีรายละเอียดเพียงพอต่อการสนับสนุ นผลการตรวจสอบในการรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ที่เสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชา ผูต้ รวจสอบภายในควรควบคุมการเข้าถึงข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบโดย
ไม่เปิ ดเผยให้บุคคลภายนอนทราบ เว้นแต่ได้รับอนุ ญาตจากผูม้ ีอานาจหรื อหลังจากที่ได้มีการปรึ กษา
ฝ่ ายกฎหมายแล้ว การเก็ บ กระดาษท าการควรเก็ บ ให้ส ะดวกต่ อการค้นหาและอยู่ใ นที่ ป ลอดภัย
เป็ นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3) การรายงานผลการปฏิบัติงาน เมื่อผูต้ รวจสอบภายในได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
ตามแผนการปฏิบตั ิงานแล้ว ขั้นตอนต่อไปผูต้ รวจสอบภายในควรรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการ
ปฏิ บ ัติ ง านตรวจสอบ ซึ่ งได้บ ัน ทึ ก ไว้ใ นกระดาษท าการ มาจัด ท ารายงานผลการปฏิ บ ัติ ง าน
ส่ วนประกอบของรายงานมี 2 ส่ วน คือ บทสรุ ปสาหรับผูบ้ ริ หาร รายละเอียดผลการตรวจสอบ ซึ่ ง
การจัดทารายงานมีข้ นั ตอนการดาเนินงาน ดังนี้
3.1) การรวบรวมข้อมูล
3.2) การคัดเลือกข้อมูล
3.3) การร่ างรายงาน
3.4) การเสนอรายงาน
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4) การติดตามผลการตรวจสอบ เป็ นการติดตามผลการปรับปรุ งแก้ไขปั ญหาของ
หน่ วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะในรายงานการปฏิ บตั ิงานของผูต้ รวจสอบภายใน ซึ่ งมีความสาคัญ
และจาเป็ น เนื่องจากจะได้ทราบว่าข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะตามรายงานนั้นหัวหน้าส่ วนราชการ
ได้มีการสั่งการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวหรื อไม่ หน่วยรับตรวจได้ปรับปรุ งการดาเนิ นงานตามการ
สั่งการนั้นหรื อไม่อย่างไร ขั้นตอนการติดตามผลมีดงั นี้
4.1) วางแผนการติดตามผล
4.2) ดาเนินการติดตามผล
4.3) รายงานผลการติดตาม

6. Flow chart การปฏิบัติงาน
กระบวนการ งานตรวจสอบการปฏิบัติงาน
วางแผนปฏิบตั ิงาน

แผนปฏิบตั ิงานตรวจสอบที่ได้(รับความเห็นชอบแล้ ว

ปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
รายงานผลการปฏิบตั ิงาน

เสนอ ผอ.สพม.

แจ้ งหน่วยรับตรวจ

ติดตามผลการแก้ ไข
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1. ชื่ องาน 1.2.5 งานตรวจสอบสารสนเทศ (Information Audit)
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มนั่ ใจว่าระบบงานและข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วยเทคโนโลยี
ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้
2) เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายในของระบบการเข้าถึงข้อมูล และการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลว่ารัดกุม เหมาะสม เพียงพอ
3. ขอบเขตงาน
1) ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานตามระบบบริ หารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) หรื อระบบงานในระบบใดระบบหนึ่งซึ่งประกอบด้วย
1.1) ระบบงบประมาณ Fund Management – FM
1.2) ระบบจัดซื้ อจัดจ้าง Purchase – PO
1.3) ระบบการเงินและบัญชี Financial – FI ซึ่ งประกอบด้วยระบบงานย่อย
คือระบบการรับเงิน ระบบการจ่ายเงิน ระบบสิ นทรัพย์ถาวร และ
ระบบบัญชีแยกประเภท
1.4) ระบบต้นทุน Cost Controlling – CO
1.5) ระบบบริ หารทรัพยากรบุคคล Human Resiurce – HR
2) สอบทานระบบการควบคุมภายในของการควบคุมการนาเข้าข้อมูล และการ
ควบคุมภายในในการดาเนินงานของแต่ละระบบงาน
4. คาจากัดความ
การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit) เป็ นการพิสูจน์ความ
ถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบงานและข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วยเทคโนโลยี รวมทั้งการเข้าถึง
ข้อมูลในการปรับปรุ งแก้ไขและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การตรวจสอบประเภทนี้เป็ นส่ วน
หนึ่งของงานตรวจสอบภายในเกือบทุกงาน ที่นาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบตั ิงาน ไม่วา่ เป็ น
การตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการดาเนินงาน หรื อการตรวจสอบการบริ หาร
ระบบเทคโนโลยี หมายความว่า อุปกรณ์หรื อชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อม
การทางานเข้าด้วยกัน โดยได้มีการกาหนดคาสั่ง ชุดคาสั่ง หรื อสิ่ งอื่นใด และแนวทางปฏิบตั ิให้
อุปกรณ์ หรื อชุดอุปกรณ์ทาหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ
ข้ อมูลสารสนเทศ หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ คาสัง่ ชุดคาสั่ง หรื อสิ่ งอื่นใด
บรรดาที่อยูใ่ นระบบคอมพิวเตอร์
ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้
และให้
หมายความรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดว้ ย
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1)
วางแผนการปฏิบตั ิงาน โดยนาข้อมูลที่มีการสารวจเบื้องต้นมาประเมินการ
ควบคุมภายใน และประเมินความเสี่ ยงของกิจกรรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศ แผนการ
ตรวจสอบประจาปี ถ้าได้อนุมตั ิไว้ ให้นามาประกอบเพิ่มเติมพร้อมกับหาข้อมูลในรายละเอียดเพื่อ
กาหนดเรื่ องที่จะตรวจสอบวัตถุประสงค์ ขอบเขต และแนวทางการปฏิบตั ิงาน ซึ่งรวมถึงการจัดทา
เครื่ องมือกระดาษทาการ การบันทึกข้อมูลและกาหนดเกณฑ์การวัดประเมินผล (KPI) ให้เสนอ
ผูอ้ านวยการหน่วยตรวจสอบภายในสอบทานและให้ความเห็นชอบ
2)
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบ เริ่ มด้วยซักซ้อมทีมงานตรวจสอบและแจ้งหน่วยรับ
ตรวจทราบวันเวลาที่จะเข้าตรวจสอบ หรื อข้อมูลล่วงหน้าที่จาเป็ นต่อการประชุมเปิ ดการตรวจสอบ
อธิบายวัตถุประสงค์รายละเอียด ขอบเขตการตรวจสอบให้ผรู ้ ับตรวจทราบ ตรวจสอบ สอบทาน
จัดเก็บข้อมูล รวบรวมหลักฐาน วิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน
ระเบียบปฏิบตั ิขององค์กร รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประชุมปิ ด สรุ ปผลการตรวจสอบทาความ
เข้าใจแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาข้อยุติในประเด็นที่เห็นไม่ตรงกัน แจ้งกาหนดการออกรายงาน
ขอบคุณผูต้ รวจสอบที่เกี่ยวข้อง
3)
การรายงานผล จัดทาสรุ ปรายงานผลการสอบ และข้อเสนอแนะต่อ
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อพิจารณาสัง่ การแล้วแจ้งให้หน่วยรับตรวจ
ทราบผลการตรวจสอบ และปฏิบตั ิตามข้อเสนอแนะ
4)
การติดตามผลการแก้ไข เป็ นการติดตามเร่ งรัดและประเมินผลการปฏิบตั ิที่
หน่วยรับตรวจรายงาน สรุ ปเสนอให้ผอู ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทราบ ว่ามี
การแก้ไขตามข้อเสนอแนะ หรื อต้องมีการดาเนินการเพิ่มเติม
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6. Flow chart การปฏิบัติงาน
กระบวนการ งานตรวจสอบสารสนเทศ
วางแผนปฏิบตั ิงาน

แผนปฏิบ(ตั ิงานตรวจสอบที่ได้ รับความเห็นชอบแล้ ว

ปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
รายงานผลการปฏิบตั ิงาน

เสนอ ผอ.สพม.

แจ้ งหน่วยรับตรวจ

ติดตามผลการแก้ ไข
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1. ชื่ องาน 1.2.6 งานตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)
2. วัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับการปฏิบตั ิงานขององค์กรให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และให้เกิดผลทางปฏิบตั ิในการพัฒนาองค์กรไปสู่
ความเป็ นเลิศ
3. ขอบเขตงาน
3.1 ตรวจสอบการบริ หารงานด้านต่าง ๆ ของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและ
สถานศึกษา ว่ามีระบบการบริ หารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผลเกี่ยวกับ
การงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุและการดูแลทรัพย์สิน การบริ หารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง
การบริ หารงานด้านต่าง ๆ ว่าเป็ นไปมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
ภารกิจขององค์กร
3.2 ตรวจสอบการบริ หารงาน ว่ามีการบริ หารจัดการเป็ นไปตามหลักการบริ หารงานและ
หลักการกากับดูแลที่ดี (Good Governance) ในเรื่ องความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเป็ นธรรม
และความโปร่ งใส
4. คาจากัดความ
การตรวจสอบการบริ หาร (Management Audit) เป็ นการตรวจสอบการบริ หารงานด้านต่างๆ
ของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษา ว่ามีระบบการบริ หารจัดการเกี่ยวกับ
การวางแผน การควบคุม การประเมินผลเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน
รวมทั้งการบริ หารด้านต่าง ๆว่าเป็ นไปอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับภารกิจของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษา รวมทั้งเป็ นไปตามหลักการบริ หารงานและหลักการ
กากับดูแลที่ดี (Good Governance) ในเรื่ องความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเป็ นธรรม และความ
โปร่ งใส
5. ขั้นตอนการตรวจสอบ
1) จัดทาแผนปฏิบตั ิการตรวจสอบ ของกิจกรรมที่จะทาการตรวจสอบการบริ หารตามที่
แผนการตรวจสอบประจาปี อนุมตั ิไว้ ซึ่ งจะมีขอ้ มูลสารวจเบื้องต้นเพื่อให้ครอบคลุมถึงการกาหนด
กรอบหัวข้อที่ตอ้ งการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่ งใหม่ ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบตั ิงาน ฯลฯ พร้อมกับพิจารณาว่ามีความจาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลใดบ้างเพื่อการปรับปรุ ง
เปลี่ยนแปลงนั้น โดยระบุวิธีการเก็บข้อมูลให้ชดั เจน นอกจากนี้จะต้องวิเคราะห์ขอ้ มูลที่รวบรวมได้
แล้วกาหนดทางเลือกในการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย ข้อมูลเบื้องต้นที่นามาวิเคราะห์คือ
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1.1) วิเคราะห์ลกั ษณะสาคัญขององค์กร ด้านสภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ ความท้า
ทายขององค์กร ความเข้าใจในเรื่ องพันธกิจ หน้าที่ วิสัยทัศน์ ขององค์กร บุคลากรในองค์กรเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน มีอะไรสัมพันธ์กนั ด้วยวิธีไหน มากน้อยเพียงไร
1.2) วิเคราะห์นโยบาย หลักเกณฑ์ มาตรการ การปฏิบตั ิ ขององค์กรให้เป็ นไปใน
ลักษณะการควบคุม กากับ ติดตาม ส่ งเสริ ม ผลักดันความรู ้ความสามารถของบุคลากร เหมาะสม
สอดคล้องตามหลักการบริ หารงานและหลักการกากับดูแลที่ดี (Good Governance)
1.3) วิเคราะห์ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ มาตรฐาน เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการ
บริ หารจัดการภาครัฐ (PMQA) และระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หนังสื อสั่งการ ที่เกี่ยวข้องโดย
ใช้ขอ้ มูลที่สารวจเบื้องต้นมาใช้ในการกาหนดประเด็นการตรวจสอบ วัตถุประสงค์ ขอบเขต และ
แนวทางการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งจะกาหนดวิธีการตรวจสอบ เครื่ องมือกระดาษทาการ และกาหนด
ระยะเวลาการตรวจสอบ
2) ขอความเห็นชอบแผนปฏิบตั ิการตรวจสอบ ต่อผูอ้ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
3) ประสานแจ้งหน่วยรับตรวจทราบกาหนดวันเวลาที่จะเข้าตรวจ
4) ปฏิบตั ิการตรวจสอบ โดยประเมินระบบการควบคุมภายใน และสอบทานผลการ
ดาเนินงานซึ่ งทาให้เราทราบว่าการปฏิบตั ิงานสามารถบรรลุเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนด
ไว้หรื อไม่ สิ่ งสาคัญก็คือเราต้องรู ้วา่ จะตรวจสอบอะไรบ้างและบ่อยครั้งแค่ไหน ข้อมูลที่ได้จากการ
ตรวจสอบจะเป็ นประโยชน์สาคัญยิง่ ต่อผลการตรวจสอบ
5) สรุ ปผล วิเคราะห์เปรี ยบเทียบ ประเมินผลด้านประสิ ทธิ ภาพและความคุม้ ค่า การพัฒนาขีด
ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากร รวมถึงการสอบทานระบบควบคุมภายในและการประเมิน
ความเสี่ ยง ว่าผลที่ได้จากการตรวจสอบเป็ นไปตามแผนที่วางไว้หรื อไม่ หากเป็ นไปตามแผน ก็ให้นา
แนวทางหรื อกระบวนการปฏิบตั ิน้ นั มาจัดทาให้เป็ นมาตรฐาน พร้อมทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุ งให้ดี
ยิง่ ขึ้นไปอีก ซึ่ งอาจหมายถึงสามารถบรรลุเป้ าหมายได้เร็ วกว่าเดิม หรื อเสี ยค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเดิม หรื อ
ทาให้คุณภาพดียงิ่ ขึ้นก็ได้ แต่ถา้ หากผลที่ได้ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้ เราควรนาข้อมูลที่
รวบรวมไว้มาวิเคราะห์ และพิจารณาว่าควรจะดาเนิ นการอย่างไรต่อไป
6) รายงานผล และข้อเสนอแนะ ให้ผอู ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ทราบและพิจารณาสัง่ การ
7) แจ้งหน่วยรับตรวจ เพื่อทราบและปฏิบตั ิตามข้อเสนอแนะที่ผอู ้ านวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ได้สั่งการไว้
8) กากับ ติดตาม เร่ งรัด การปฏิบตั ิตามข้อเสนอแนะ และรายงานผล ผูอ้ านวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพื่อทราบ หรื อสั่งการ
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6. Flow chart การปฏิบัติงาน
กระบวนการ งานตรวจสอบการบริหาร
จัดทาแผนปฏิบตั ิการตรตรวจสอบ

(

เห็นชอบ

ทบทวนแก้ ไข

เสนอ ผอ.สตน.

ประสานแจ้ งหน่วยรับตรวจทราบกาหนดเวลาเข้ าตรวจ

ปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
สรุปรายงานผลการตรวจสอบ
เห็นชอบ
ทบทวนแก้ ไข
เสนอ ผอ.สพม.

แจ้ งหน่วยรับตรวจทราบผลการตรวจแลแก้ ไข

กากับ ติดตามและรายงานผล
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1. ชื่ องาน 1.3 งานให้ คาปรึกษา (Consulting)
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่ งเสริ มให้เกิดกระบวนการกากับดูแลที่ดี (Good Governance) และความโปร่ งใสใน
การปฏิบตั ิงาน (Transparency) ป้ องกันการประพฤติมิชอบหรื อการทุจริ ต และเป็ นการลดความเสี่ ยงที่
อาจเกิดขึ้นจนทาให้การดาเนิ นงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์
2) เพื่อให้เกิดการปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ เพิ่มคุณค่าแก่หน่วยรับตรวจ เป็ นไปอย่าง
มีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล
3) เพื่อสนับสนุนผูป้ ฏิบตั ิงานทุกระดับของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และ
สถานศึกษาสามารถปฏิบตั ิหน้าที่และดาเนินงานเป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลยิง่ ขึ้น
3. ขอบเขตงาน
ขอบเขตของงานให้คาปรึ กษากระทาได้ 2 ลักษณะ คือด้วยวาจา และเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดย
มีขอบเขตการให้คาปรึ กษาดังนี้
1) ด้านการควบคุมภายใน บริ หารความเสี่ ยง การกากับดูแลที่ดี มุ่งเน้นการบริ การการให้
คาแนะนาให้คาปรึ กษา แก่ฝ่ายบริ หารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษา
ในสังกัด
2) ด้านการบัญชี การเงิน การดูแลทรัพย์สิน และการปฏิบตั ิตามกฎหมาย มุ่งเน้นการบริ การให้
คาแนะนา ให้คาปรึ กษาแก่เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และ
สถานศึกษาในสังกัด
4. คาจากัดความ
งานให้คาปรึ กษา หมายถึง การให้บริ การ การให้คาแนะนา ให้คาปรึ กษาและบริ การอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องโดยลักษณะงานขึ้นอยูก่ บั ผูร้ ับบริ การ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบั ส่ วนราชการและปรับปรุ งการ
ดาเนินงานของส่ วนราชการให้ดีข้ ึน
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) ศึกษาประเด็นของเรื่ องที่ได้รับการร้องขอคาปรึ กษา
2) กาหนด วัตถุประสงค์ / เป้ าหมาย ของเรื่ องที่จะให้คาปรึ กษา
3) กาหนดทางเลือกวิธีการให้คาปรึ กษาเพื่อนาไปสุ่ การบรรลุวตั ถุประสงค์/เป้ าหมาย
4) วิเคราะห์ความเสี่ ยงและข้อดีขอ้ เสี ยของแต่ละทางเลือก เลือกทางเลือกที่เหมาะสมโดยใช้
หลักการวิเคราะห์ที่เป็ นเหตุเป็ นผล พิสูจน์ได้ สอบทานได้ โดยคานึงถึงลักษณะของคาปรึ กษาที่พึง
ประสงค์ ดังนี้
- ตรงตามความต้องการของผูร้ ้องขอ
- ตรงตามประเด็น
- อยูบ่ นพื้นฐานของความเป็ นจริ งที่พิสูจน์ได้
- มีการวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
- ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในองค์กรหรื อระหว่างองค์กร
- เป็ นไปได้
5) สรุ ปประเด็นทางเลือกในการให้คาปรึ กษา ทั้งนี้ปัจจัยแห่งความสาเร็ จของการให้
คาปรึ กษา มีดงั นี้
- ผูใ้ ห้คาปรึ กษามีความพร้อม
- ผูใ้ ห้คาปรึ กษามีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่น
* มีภาพลักษณ์ที่ดี
* มีกิริยามารยาทที่ดี
* รับผิดชอบในงานวิชาชีพ
* ไม่โอ้อวดเกินจริ ง
* ไม่เรี ยกร้องคาตอบแทน
* ไม่สร้างความแตกร้าวในองค์กร
* รักษาความลับ
- ข้อมูลที่ใช้ประกอบการให้คาปรึ กษาเป็ นข้อมูลจริ ง เชื่อถือได้
- ข้อเสนอแนะสามารถวิเคราะห์บนพื้นฐานของหลักการและสมเหตุสมผล
- การสื่ อสารใช้วธิ ี การที่เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์
- ข้อเสนอแนะนาไปปฏิบตั ิได้จริ งและปฏิบตั ิแล้วได้ผลตามที่ตอ้ งการ
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6. Flow chart การปฏิบัติงาน
กระบวนการ งานให้ คาปรึกษา
ศึกษาประเด็นของเรื่ องที่ได้ รับการขอคาปรึกษา

(

กาหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กาหนดทางเลือก วิธีการ

วิเคราะห์ความเสีย่ ง
เลือกทางเลือก
เลือก
สรุปประเด็น/ทางเลือกที่จะให้ คาปรึกษา

ทบทวน
ทางเลือก
หาทางเลือก
ใหม่
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2. งานบริหารการตรวจสอบ
1. ชื่ องาน 2.1 งานวางแผนการตรวจสอบภายใน
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มีการกาหนดวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และขอบเขตการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบภายในระยะเวลาที่กาหนด ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบซึ่ งจะทาให้ทราบว่า
ควรตรวจสอบกิจกรรมใดด้วยวัตถุประสงค์อะไร ที่หน่วยรับตรวจใด ณ เวลาไหน และงบประมาณที่
ต้องใช้ในการ ตรวจสอบเท่าใดอันจะทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของงานตรวจสอบภายใน คือ งาน
บริ การที่จะให้หลักประกันที่เที่ยงธรรมและคาปรึ กษาที่เปี่ ยมด้วยคุณค่าแก่ส่วนราชการ
2) เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการจัดทาแผนการปฏิบตั ิงานของผูต้ รวจสอบภายใน ซึ่ง
ต้องนาวัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบที่กาหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจาปี มากาหนด
วิธีการ เทคนิค และขั้นตอนในการตรวจสอบอย่างละเอียด
3. ขอบเขตของงาน
1) ผูอ้ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน จัดทาแผนการตรวจสอบภายในซึ่ งจะแบ่งเป็ น 2
ระดับ ได้แก่
1.1) แผนการตรวจสอบระยะยาว (Audit Universe) เป็ นแผนการทางานที่จดั ทาไว้ล่วงหน้ามี
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป โดยทัว่ ไปมีระยะเวลา 3-5 ปี สัมพันธ์กบั ระยะเวลาการจัดทาแผนการขอ
งบประมาณของหน่วยงาน โดยแผนการตรวจสอบต้องกาหนดให้ครอบคลุมหน่วยรับตรวจที่อยูใ่ น
ความรับผิดชอบทั้งหมด และประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
1.1.1) หน่วยรับตรวจ หมายถึง ทุกกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด
1.1.2) เรื่ องที่จะตรวจสอบ หมายถึง เรื่ องหรื อแผนงาน งาน/โครงการ ที่จะ
ตรวจสอบในแผนการตรวจสอบระยะยาว
1.1.3) ระยะเวลาที่จะทาการตรวจสอบ หมายถึง ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ตรวจสอบหน่วยรับตรวจในแต่ละแห่งหรื อในแต่ละเรื่ องที่จะตรวจสอบ
1.1.4) จานวนคน/วันที่จะทาการตรวจสอบ หมายถึง จานวนผูต้ รวจสอบและ
จานวนวันที่จะใช้ในการตรวจสอบหน่วยรับตรวจในแต่ละแห่ง หรื อในแต่ละเรื่ องที่จะตรวจสอบ
1.2) แผนการตรวจสอบประจาปี (Audit Plan) เป็ นแผนที่จดั ทาไว้ล่วงหน้ามีกรอบ
ระยะเวลา 1 ปี และสอดคล้องกับแผนการตรวจสอบระยะยาวที่กาหนดไว้ โดยการเลือกหน่วยงานและ
เรื่ องที่จะตรวจสอบในแต่ละปี ตามที่ปรากฏในแผนการตรวจสอบระยะยาว
มาจัดทาเป็ นแผนการ
ตรวจสอบประจาปี โดยอาจมีเรื่ องที่จะทาการตรวจสอบตามนโยบายที่ได้รับเพิม่ เติม ประกอบด้วย
สาระดังนี้
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1.2.1) วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1.2.2) ขอบเขตการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
1.2.3) ผูร้ ับผิดชอบในการตรวจสอบ
1.2.4) งบประมาณที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
2) ผูต้ รวจสอบภายใน จัดทาแผนการปฏิบตั ิงาน (Engagement Plan) ตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายจากผูอ้ านวยการหน่วยงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบประจาปี
โดยการจัดทาแผนการปฏิบตั ิงาน(Engagement Plan) ต้องอาศัยข้อมูลจากการสารวจข้อมูลเบื้องต้น
การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งผลการประเมินความเสี่ ยง จากการวางแผนการ
ตรวจสอบประจาปี ด้วย เพื่อให้การจัดทาแผนการปฏิบตั ิงาน(Engagement Plan) ในแต่ละเรื่ อง
ครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบที่มีความสาคัญ โดยให้มีความยืดหยุน่ ให้สามารถแก้ไขปรับปรุ งให้
เหมาะกับสถานการณ์ได้ โดยผ่านการสอบทานและความเห็นชอบจากผูอ้ านวยการหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ทั้งนี้แผนแผนการปฏิบตั ิงาน(Engagement Plan) สาหรับการตรวจสอบในแต่ละเรื่ องหรื อ
กิจกรรม ประกอบด้วยสาระสาคัญ ดังนี้
2.1) เรื่ องและหน่วยรับตรวจ ควรกาหนดว่าเป็ นแผนการปฏิบตั ิงานตรวจสอบในเรื่ อง
ใดและ ณ หน่วยรับตรวจใดบ้าง
2.2) วัตถุประสงค์ในการปฏิบตั ิงาน ควรกาหนดเพื่อให้ทราบว่าผูต้ รวจสอบภายใน
จะทราบประเด็นข้อตรวจพบอย่างไรบ้าง เมื่อเสร็ จสิ้ นการตรวจสอบ
2.3) ขอบเขตการปฏิบตั ิงาน ควรกาหนดขอบเขตประเด็นที่จะตรวจสอบและปริ มาณ
งานที่จะทาการทดสอบ เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ในการปฏิบตั ิงานที่กาหนดไว้
2.4) แนวทางการปฏิบตั ิงาน (Audit Program) และเครื่ องมือกระดาษทาการ เป็ นการ
กาหนดขั้นตอนหรื อวิธีการปฏิบตั ิงานตรวจสอบในแต่ละเรื่ องให้ชดั เจนและเพียงพอ ระบุวธิ ี การใน
การคัดเลือกข้อมูล การวิเคราะห์ การประเมินผล และการบันทึกข้อมูลที่ได้รับระหว่างการตรวจสอบ
รวมทั้งกาหนดเทคนิคการตรวจสอบที่เหมาะสม
2.5) ชื่อผูต้ รวจสอบภายในและระยะเวลาที่ตรวจสอบ เพื่อให้ทราบว่าใครเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบตรวจสอบเรื่ องใดบ้าง และตรวจสอบเมื่อใด
2.6) สรุ ปผลการตรวจสอบ เพื่อใช้บนั ทึกผลการตรวจสอบโดยสรุ ปประเด็นการ
ตรวจสอบที่สาคัญพร้อมระบุรหัสกระดาษทาการที่ใช้บนั ทึกผลการตรวจสอบ เพื่อสะดวกในการ
อ้างอิงและการค้นหากระดาษทาการควรลงลายมือชื่อผูต้ รวจสอบและผูส้ อบทานพร้อมทั้งวันที่ที่
ตรวจสอบและสอบทานไว้ดว้ ย เพื่อแสดงให้เห็นว่าใครเป็ นผูต้ รวจสอบและผูส้ อบทาน

40

4. คาจากัดความ
แผนการตรวจสอบภายใน หมายถึง แผนการปฏิบตั ิงานที่ผอู ้ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
จัดทาไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่ องที่จะตรวจสอบ จานวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาในการตรวจสอบแต่ละ
เรื่ อง ผูร้ ับผิดชอบในการตรวจสอบ รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ในการสอบทานความก้าวหน้าของงานตรวจสอบเป็ นระยะๆ เพื่อให้งานตรวจสอบดาเนิ น
ไปอย่างราบรื่ นทันตามกาหนดเวลา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การจัดทาแผนการตรวจสอบภายในทั้ง 2 ระดับ คือแผนการตรวจสอบระยะยาว (Audit
Universe) และแผนการตรวจสอบประจาปี (Audit Plan) จะมีกระบวนการหรื อขั้นตอนการปฏิบตั ิ
คล้ายกัน โดยมีร่องรอยปรากฏไว้ในกระดาษทาการในทุกขั้นตอน ดังนี้
1) การสารวจข้อมูลเบื้องต้น เป็ นการเรี ยนรู ้และทาความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่จะ
ตรวจสอบในรายละเอียด ซึ่ งจะช่วยให้สามารถประเมินความเสี่ ยงในชั้นต้นได้
2) การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ประเมินความเพียงพอและประสิ ทธิผล
ของระบบการควบคุมภายในที่หน่วยงานมีอยู่
ซึ่ งผูต้ รวจสอบมีหน้าที่ประเมินระบบการควบคุม
ภายในที่แต่ละหน่วยรับตรวจได้ประเมินตนเองไว้ตามแนวทางที่ระเบียบคตง.ว่าด้วยการกาหนด
มาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ. 2544 กาหนด (รายละเอียดดูเพิม่ เติมใน 1.1.1 งานประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน)
3) การประเมินความเสี่ ยง การประเมินความเสี่ ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ ผู ้
ตรวจสอบภายในสามารถเลือกประเมินความเสี่ ยงในระดับหน่วยงานทุกหน่วยงาน(ทุกกลุ่มใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษา หรื อระดับกิจกรรมก็ได้ตามความเหมาะสม
กับศักยภาพของตน โดยมีการระบุปัจจัยเสี่ ยง การวิเคราะห์ความเสี่ ยง และการจัดลาดับความเสี่ ยง
4) วางแผนการตรวจสอบ เป็ นการนาผลการจัดลาดับความเสี่ ยงมาพิจารณาจัดช่วง
ความเสี่ ยงเพื่อให้ได้หน่วยงานหรื อกิจกรรมใดที่มีความเสี่ ยงในระดับสู ง
ที่ควรนามาวางแผนการ
ตรวจสอบก่อนในปี แรกๆ และไล่เรี ยงความเสี่ ยงในปี ถัดๆไปสาหรับการจัดทาแผนการตรวจสอบ
ประจาปี จะมีการกาหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบขอบเขตการปฏิบตั ิงาน ผูร้ ับผิดชอบและ
งบประมาณ ซึ่ งจะให้ความชัดเจนมากกว่าแผนการตรวจสอบระยะยาว
5) เสนอขออนุมตั ิแผนการตรวจสอบภายใน การเสนอแผนการตรวจสอบประจาปี
รวมถึงแผนการตรวจสอบระยะยาว ผูอ้ านวยการหน่วยตรวจสอบภายในเสนอแผนต่อผูอ้ านวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมตั ิภายในเดือนกันยายนของทุกปี
และ
ควบคุม ดูแลการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามแผนกาหนด กรณี ระหว่างปฏิบตั ิงานถ้าพบว่าไม่สามารถ
ดาเนินการได้ตามแผนผูอ้ านวยการหน่วยตรวจสอบภายในควรพิจารณาทบทวนปรับปรุ ง แผนการ
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ตรวจสอบรวมถึงกรณี ที่ได้รับอนุมตั ิแผนแล้วแต่ไม่ได้รับงบประมาณทาให้ไม่อาจดาเนินการได้ตาม
แผนด้วย สนอผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจารณาอนุมตั ิอีกครั้งหนึ่ง
6) จัดทาแผนการปฏิบตั ิงาน (Engagement Plan) เมื่อแผนการตรวจสอบประจาปี
ได้รับการอนุมตั ิแล้ว ผูต้ รวจสอบภายในนาเรื่ องหรื อกิจกรรมที่ระบุในแผน มาจัดทาเป็ นแผนการ
ปฏิบตั ิงาน(Engagement Plan) ซึ่ งจะมีรายละเอียดของ เรื่ องและหน่วยรับตรวจ วัตถุประสงค์ในการ
ปฏิบตั ิงานขอบเขตในการปฏิบตั ิงานแนวทางการปฏิบตั ิงานชื่อผูต้ รวจสอบ
และระยะเวลาที่จะ
ตรวจสอบ
7) เสนอขอความเห็นชอบแผน ผูต้ รวจสอบภายใน จัดทาแผนการปฏิบตั ิงานเสนอให้
ผูอ้ านวยการหน่วยตรวจสอบภายในให้ความเห็นชอบก่อนดาเนินการตรวจสอบในขั้นตอนต่อไป
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6. Flow chart การปฏิบัติงาน
กระบวนการ งานวางแผนการตรวจสอบภายใน
สารวจข้ อมูลเบื ้อต้ น

ประเมินระบบการควบคุมภายใน

ประเมินความเสีย่ ง

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

กระดาษ
ทาการ
เสนอ ผอ. สพม
อนุมตั ิแบบ
อนุมตั ิ

แผนตรวจสอบประจา (Audit Plan)

วางแผนการปฏิบตั ิงาน
ทบทวน

(Engagement Plan)

ปรับปรุ ง
แก้ ไข

เสนอ ผอ. สพม
เห็นชอบ

แผนการปฏิบตั ิงาน
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1. ชื่ องาน (กระบวนงาน) 2.2 งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อช่วยให้ผอู ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีกลไกหรื อเครื่ องมือใน
การควบคุมกากับดูแลงานตรวจสอบภายในให้สามารถเป็ นเครื่ องมือของผูบ้ ริ หารได้อย่างแท้จริ ง
2) เพื่อช่วยให้ผบู ้ ริ หารและผูร้ ับตรวจ รวมทั้งผูต้ รวจสอบภายในมีความมัน่ ใจในผลการ
ตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3) เพื่อช่วยให้หน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการพัฒนาและปรับปรุ งงานในความ
รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลการทางานมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลยิง่ ขึ้น
3. ขอบเขตของงาน
1) ประเมินตนเอง (Self Assessment) เพื่อสอบทานหรื อทบทวนการปฏิบตั ิงานในรอบปี ที่
ผ่านมา และพิจารณาปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนางานให้มีประสิ ทธิภาพ โดยใช้แบบประเมินตนเองของ
หน่วยตรวจสอบภายในที่กรมบัญชีกลางกาหนด เป็ นแนวทางในการประเมินตนเอง
2) จัดทาแบบสารวจหรื อแบบสอบถามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและผูร้ ับการตรวจสอบ
ภายหลังการตรวจสอบแต่ละครั้ง เพื่อรับทราบความคิดเห็นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบตั ิงานของ
หน่วยตรวจสอบภายในรวมทั้งข้อเสนอแนะที่จะนาไปพิจารณาปรับปรุ งพัฒนางานตรวจสอบภายใน
ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ หารและผูร้ ับตรวจ
3) เตรี ยมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินภายนอก
4. คาจากัดความ
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน คือ กระบวนการหรื อกิจกรรมที่จดั ให้มีข้ ึนเพื่อให้
ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า กระบวนการทางานของหน่วยตรวจสอบภายใน สามารถนาไปสู่
ผลการทางานที่มีคุณภาพ รายงานผลการตรวจสอบได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากผูบ้ ริ หาร ผูร้ ับ
ตรวจและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
5. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
1) จัดทาแบบสารวจหรื อแบบสอบถามความคิดเห็น ส่ งให้หน่วยรับตรวจ แสดงความเห็น
ของผูบ้ ริ หารและผูร้ ับการตรวจสอบ เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยควรส่ ง
แบบสารวจให้ภายหลังการตรวจสอบแต่ละครั้ง
2) รวบรวมรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามแผนการตรวจสอบประจาปี และแบบสารวจ
ความคิดเห็นตามรอบระยะเวลาที่ตอ้ งการทราบผล
3) วิเคราะห์สรุ ปผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยตรวจสอบภายใน และความคิดเห็นของหน่วย
รับตรวจแยกเป็ น 2 ลักษณะคือ
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3.1) สภาพปั ญหาที่เป็ นสาระสาคัญของหน่ วยรับตรวจ สาเหตุ และแนวทางการ
แก้ไข
3.2) ผลการปฏิ บตั ิ งานของหน่ วยตรวจสอบภายใน ปั ญหาอุปสรรค(ถ้ามี) สาเหตุ
และแนวทางการปรับปรุ งพัฒนางานตรวจสอบภายใน
4) จัด ท ารายงานสรุ ป ผลการปฏิ บ ัติ ง าน และประเมิ น ตนเอง ตามแบบประเมิ น ตนเอง
กรมบัญชี ก ลางก าหนด ซึ่ ง จะมี ก ารประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ง าน ในขั้นตอนต่ า งๆของกิ จกรรมการ
ตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่ ว นราชการ ได้แ ก่ ด้า นการก าหนด
วัตถุ ป ระสงค์ อานาจหน้า ที่ ความรั บผิดชอบ ความเป็ นอิ ส ระความเที่ ย งธรรม ความระมัดระวัง
รอบคอบ ความเชี่ยวชาญการบริ หารงานตรวจสอบภายใน การวางแผนการปฏิบตั ิงาน การปฏิบตั ิ งาน
การรายงาน และการติดตามผลการปฏิบตั ิงาน
5) เสนอผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อย่างน้อยปี ละครั้งพร้อมเสนอ
แนวทางการพัฒนา แนวทางการดาเนิ นงาน เพื่อให้หน่ วยตรวจสอบภายในมี การปฏิ บตั ิ งานให้ได้
มาตรฐาน หรื อตามระดับเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด ซึ่ งกรมบัญชีกลางได้กาหนดเกณฑ์การประเมินไว้
รวม 41 ประเด็น เช่น การจัดทากฎบัตร
6) รวบรวมข้อมู ล ที่ ไ ด้ไ ว้เป็ นสารสนเทศเพื่ อการวางแผนการพัฒนางานตรวจสอบ และ
พัฒนาบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในต่อไป
7) ส่ งแบบประเมินตนเองให้กรมบัญชี กลาง ตามระยะเวลาที่กรมบัญชี กลางกาหนด และส่ ง
สรุ ปผลการปฏิบตั ิงานตรวจสอบให้สพฐ.ทราบอย่างน้อยปี ละครั้ง หรื อตามระยะเวลาที่สพฐ.กาหนด
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6. Flow chart การปฏิบัติงาน
กระบวนการ งานประกันคุณภาพงานรตรวจสอบภายใน
แบบสารวจความคิดเห็น

รวบรวมรายงานผลการตรวจสอบ และบบสารวจความคิดเห็นแ

วิเคราะห์สรุปผล

จัดทาแบบประเมินตนเอง/รายงานสรุปผล
อย่างน้ อย
ปี ละครัง้
เสนอ ผอ. สพม

กรมบัญชีกลาง

สพฐ.

ธุรการและสารสนเทศ
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1.

ชื่ องาน งานธุรการและสารสนเทศ

2.

วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้การปฏิบตั ิงานทางธุ รการของหน่วยตรวจสอบภายในเป็ นไปตามระเบียบ
และเชื่อมต่อกับการปฏิบตั ิงานทางธุ รการของกลุ่มอานวยการ
2) เพื่ อ เป็ นแหล่ ง ข้อ มู ล ในการให้บ ริ ก ารข้อ มู ล ข่ า วสาร ของหน่ ว ยตรวจสอบ
ภายในให้กบั ผูร้ ับบริ การ
3) เพื่อให้มีขอ้ มูลสารสนเทศที่มีประสิ ทธิภาพสาหรับการวางแผนการตรวจสอบ
4) เพื่อให้มีขอ้ มูลทางวิชาการเพื่อใช้ในการจัดการความรู ้

3.

ขอบเขตงาน
1) ควบคุมการรับและนาส่ งหนังสื อ และเอกสารของทางราชการตามแนวทาง
ของระเบียบของทางราชการ
2) ประสานงาน และให้บ ริ การข้อมู ล ข่า วสารของหน่ ว ยตรวจสอบภายใน
ให้กบั ผูร้ ับบริ การ
3) จัดการข้อมูลต่าง ๆ ของหน่ วยตรวจสอบภายในให้เป็ นระบบ เพื่อใช้เป็ น
สารสนเทศ เพื่อการตรวจสอบ การวางแผน และการจัดการความรู ้

4.

คาจากัดความ
งานธุรการและสารสนเทศ หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการจัดหา จัดใช้ ดูแลและบริ การ
เพื่อนามาซึ่ งการอานวยความสะดวก ให้ความช่ วยเหลื อ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร
และประสานงานไม่วา่ จะเป็ นทางหนังสื อ การพูด และการสื่ อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็ นไปตาม
กลไกการบริ หารงานของหน่วยตรวจสอบภายในกับกลุ่มงานภายในสานักงานเขตพื้นที่และหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล รายละเอียด ผลการปฏิบตั ิงานจากแหล่งข้อมูล
ต่ า ง ๆ ทั้ง ภายในและภายนอกอย่า งมี ห ลัก เกณฑ์ เพื่ อ น ามาประมวลผลและจัด รู ป แบบให้ ไ ด้
สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุ นการทางานการตรวจสอบ การวางแผน และการจัดการความรู ้และพัฒนา
งานตรวจสอบภายใน
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) ควบคุมการรับเอกสารต่าง ๆ จากหน่วยงานภายนา/ภายนอกไว้ในทะเบียนคุม
2) คัดแยกประเภทของหนังสื อ เอกสาร เสนอให้ผูอ้ านวยการหน่ วยตรวจสอบภายใน
ทราบและมอบหมายผูร้ ับผิดชอบดาเนินการ
3) จัดพิมพ์งานเอกสาร หนังสื อ รายงานที่มีการจัดทาขึ้น เพื่อเสนอผูอ้ านวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และเพื่อการใช้งานภายในหน่วยตรวจสอบภายใน
4) ควบคุมการนาเสนอเอกสาร หนังสื อ ที่เสนอผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา และการนาส่ งหนังสื อออกภายนอกในทะเบียนคุม ฯ
5) รวบรวมจัดเก็บเอกสารที่มีการดาเนิ นเสร็ จสิ้ นเข้าแฟ้ มแยกหมวดหมู่ เพื่อความสะดวก
ในการสื บค้นในภายหลัง
6) นาข้อมูลที่มีมาสังเคราะห์และประมวลผล เพื่อให้ได้ขอ้ มูลสารสนเทศที่เป็ นประโยชน์
เพื่อใช้ในการวางแผนการตรวจสอบ การสื บค้นเพื่อการตรวจสอบ การจัดการความรู ้
เช่น
- ข้อมูลสารสนเทศทางด้านระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ
- ข้อมูลสารสนเทศของผลการตรวจสอบของแต่หน่ วยตรวจ และประเภทหรื อ
ประเด็นความเสี่ ยงที่ตรวจพบ หรื อประมวลได้จากรายงานอื่น เพื่อใช้ในการ
วางแผนตรวจสอบ
- ข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการหรื อระเบียบ กฎหมายที่เป็ นประโยชน์ เพื่อการ
เผยแพร่ และจัดการความรู ้
ทั้งนี้การจัดทาข้อมูลสารสนเทศ มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
6.1) การรวบรวมข้อมูล ข้อมูลโดยทัว่ ไปมีการจาแนกเป็ น 2 ประเภท ตามวิธีการ
เก็บรวบรวม ดังนี้
6.1.1) แหล่ งปฐมภู มิ (Primary Sources) เป็ นข้อมู ลที่ ได้จากแหล่ งที่ เกิ ดของ
ข้อมูลโดยตรง เช่น การรายงานผลการตรวจสอบภายใน เป็ นต้น
6.1.2) แหล่งทุติยภูมิ (Secondary Sources) ได้จากการที่ผอู ้ ื่นหรื อหน่วยงานอื่น
เก็ บ รวบรวมข้อมู ล ไว้ก่ อนแล้ว ส่ วนใหญ่ อยู่ใ นรู ป แบบของสิ่ ง พิ ม พ์
เอกสาร รายงาน หรื อหลัก ฐานต่าง ๆ การใช้ขอ้ มู ลประเภทนี้ จะต้อง
ระมัด ระวัง เพราะอาจได้ ข ้ อ มู ล ที่ ไ ม่ เ ป็ นปั จ จุ บ ัน แต่ มี ส่ ว นดี คื อ
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
6.2) การตรวจสอบข้อมู ล ข้อมู ลที่ เก็บรวบรวมมาได้ก่อนที่ จะนาไปประมวลผล
ควรมีการตรวจสอบ ความถู กต้องก่อนการตรวจสอบข้อมูลโดยทัว่ ไปกระทา
ใน 3 ลักษณะ ดังนี้
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6.2.1) ความถูกต้องของข้อมูล พิจารณาจากความสอดคล้องระหว่างข้อมูลใน
ส่ ว นย่อ ยและส่ ว นรวม ความสมเหตุ ส มผลของข้อ มู ล และความ
เกี่ยวข้องของข้อมูลตามความต้องการ
6.2.2) ความสมบูรณ์ของข้อมูล พิจารณาจากความครบถ้วนและความเพียงพอ
ของข้อมูลตามความต้องการ
6.2.3) ความเป็ นปั จจุบนั ของข้อมูล พิจารณาจากวัน เวลา ที่ระบุในเอกสาร
หรื อแหล่งข้อมูลนั้น ๆ โดยเฉพาะข้อมูลทุติยภูมิ ควรพิจารณาว่าเกิดใน
ช่วงเวลาใด ตรงกับความต้องการหรื อไม่
6.3) การประมวลผลข้อมูล เป็ นการนาข้อมูลมาประมวลผลให้เป็ นสารสนเทศ หรื อ
เป็ นการเปลี่ ยนแปลงข้อมูลให้อยู่ในรู ปแบบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่ งทาได้
โดยการจัดหมวดหมู่ การเรี ยงลาดับ การแจงนับ การใข้สูตรทางคณิ ตศาสตร์ อาจ
ทาได้ด้วยมือ การใช้เครื่ องคานวณเล็ก ๆ ไปจนถึ งการใช้คอมพิ วเตอร์ ใ นการ
ดาเนินงาน การประมวลผลควรคานึงถึงประเด็นสาคัญ ดังนี้
6.3.1) ข้อมูลที่นามาวิเคราะห์ตอ้ งมีความชัดเจน
6.3.2) ข้อมูลที่เป็ นนามธรรมต้องอธิบายด้วยความเรี ยง
6.3.3) การวิเคราะห์ขอ้ มูลควรใช้ค่าสถิติที่ง่ายและตรงที่สุด เช่น ค่าร้อยละ
อัตราส่ วน ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรื อค่าแจงนับความถี่
เป็ นต้น
6.4) การน าเสนอข้อ มู ล และสารสนเทศ อาจจัด เก็ บ เป็ นแฟ้ ม เอกสารหรื อแฟ้ ม
อิเล็กทรอนิ กส์ และต้องคานึ งถึงระบบของการค้นหา สะดวกต่อการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุ งข้อมูลให้
เป็ นปั จจุบนั การนาข้อมูลมาประมวลผลใหม่ รวมทั้งการนาสารสนเทศไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์ใน
งานต่าง ๆ
7) เผยแพร่ ขอ้ มูลสารสนเทศทางวิชาการ หรื อระเบียบ กฎหมาย ที่เป็ นประโยชน์ เพื่อเป็ น
การจัดการความรู ้ให้กบั บุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายใน และผูร้ ับบริ การภายนอก ด้วยช่องทางที่
หลากหลาย
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6. Flow chart การปฏิบัติงาน
กระบวนการ งานธุรการและสารสนเทศ
รับและควบคุมการรับ หนังสือและเอกสาร ไว้ ในทะเบียนคุม
หรื อจัดทาเองวิเคราะห์คดั แยกประเภท

คัดแยกหนังสือ เสนอ ผอ.ตสน. มอบหมายผู้ดาเนินการ
รวบรวมรายงานผลการตรวจสอบ และบบ

ผูรับผิดชอบ

สารวจความคิดเห็นแ

ดาเนินการ

จัดพิมพ์งานเอกสาร หนังสือ รายงาน

ควบคุม การนาเอกสารต่อ ผอ.สพม. และการนาส่งภายนอก

จัดเก็บตามระบบงาน

ประมวลผลและจัดการข้ อมูลทาเป็ น

สารบรรณ

สารสนเทศ
1.

จัดเก็บรวบรวมข้ อมูล

2. การตรวจสอบข้ อมูล
3. การประมวลข้ อมูล
4. การนาเสนอข้ อมูล

เผยแพร่สารสนเทศ

การวางแผนการ
ตรวจสอบ

การจัดการความรู้
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1. ชื่ องาน งานตรวจสอบพิเศษ (Special Audit)
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ตรงกับกับสภาพความเป็ นจริ ง เพื่อนามาสรุ ปประเด็นตามการร้องเรี ยน
หรื อกรณี สงสัยว่ามีการดาเนิ นการที่ไม่โปร่ งใสหรื อทุจริ ตเกิดขึ้นหรื อไม่ อย่างไร
3. ขอบเขตของงาน
ตรวจสอบข้อมูลตามประเด็นข้อร้องเรี ยน หรื อกรณี สงสัยว่ามีการดาเนินการที่ไม่โปร่ งใส
หรื อทุจริ ตเกิดขึ้น รวมถึงการสื บสวนข้อเท็จจริ ง ตามที่ได้รับมอบหมายโดยผูต้ รวจสอบภายในต้องมี
ความเที่ยงธรรม ระมัดระวังในการใช้ขอ้ มูล ไม่เปิ ดเผยข้อมูล และไม่ใช้ขอ้ มูลที่ได้รับไปแสวงหา
ประโยชน์ให้กบั ตนเองหรื อผูอ้ ื่น
4. คาจากัดความ
การตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) หมายถึง การตรวจสอบในกรณี ที่ได้รับมอบหมายจาก
ฝ่ ายบริ หาร หรื อกรณี ที่มีการทุจริ ตหรื อการกระทาที่ส่อไปในทางทุจริ ต ผิดกฎหมาย หรื อกรณี ที่มีเหตุ
อันควรสงสัยว่า จะมีการกระทาที่ส่อไปในทางทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบเกิดขึ้น ซึ่ งผูต้ รวจสอบ
ภายในจะดาเนิ นการตรวจสอบเพื่อค้นหาสาเหตุ ข้อเท็จจริ ง ผลเสี ยหายหรื อผูร้ ับผิดชอบ พร้อมทั้ง
เสนอแนะมาตรการป้ องกัน
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) สารวจข้อมูลเบื้องต้นตามประเด็นข้อร้องเรี ยน/ข้อสงสัยที่จะส่ อไปในทางทุจริ ต หรื อ
ประพฤติมิชอบ เพื่อทราบวัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ที่จะทาการตรวจสอบ ซึ่งผูต้ รวจสอบจะเข้าไปทา
การตรวจสอบณ จุดใดเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ สมเจตนารมณ์ จะต้องวางแผน การตรวจสอบอย่าง
รัดกุม และมีแผนการปฏิบตั ิงานที่ดีรองรับการปฏิบตั ิงานนั้นๆ โดยคานึงถึงนโยบายในเรื่ องนั้นว่ามี
อย่างไร การวางแผนขั้นตอนการทางาน หาจุดที่จะเข้าตรวจโดยจัดลาดับความสาคัญงานก่อนหลัง จุด
ใดควรจะต้องตรวจสอบก่อน ระยะเวลาและอัตรากาลังที่ตอ้ งใช้ในการตรวจสอบ เป็ นต้น
2) กาหนดประเด็นหรื อเรื่ องที่จะตรวจสอบ และแหล่งข้อมูลเกี่ยวข้องกับผูใ้ ดบ้าง เนื่ องจาก
การตรวจสอบทุกครั้งจะต้องทราบถึงขอบเขตของการปฏิบตั ิงาน และความรับผิดชอบต่อรายงาน จึง
ต้องเขียนไว้ในรายงานการตรวจสอบให้ชดั เจน
ว่ามีขอบเขตของการปฏิบตั ิงานครั้งนั้นมากน้อย
เพียงใด
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3) กาหนดเทคนิค วิธีการตรวจสอบเพื่อนาไปสู่ การบรรลุวตั ถุประสงค์/เป้ าหมาย เป็ นที่
ยอมรับกันโดยทัว่ ไปว่าไม่สามารถทางานทุกอย่างได้ในเวลาเดียวกันและทุกเรื่ องพร้อมกัน จึงจาเป็ น
อย่างยิง่ ที่จะต้องเลือกวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมเพื่อ
นาไปสู่ ขอ้ มูลที่แท้จริ งปั ญหาที่เกิดขึ้น
อุปสรรคที่ขดั ขวางการปฏิบตั ิงาน เป็ นต้น
4) ดาเนินการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐาน เอกสาร รวมถึงถ้อยคาของผูเ้ กี่ยวข้อง
5) วิเคราะห์และสรุ ปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริ งเปรี ยบเทียบกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เห็นถึงสภาพของการควบคุม และความเสี่ ยงหรื อผลของความเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับทางราชการ
6) รายงานผลการตรวจสอบต่อผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อทาการตรวจสอบเสร็ จเรี ยบร้อยได้ขอ้ มูล ข้อเท็จจริ ง ปั ญหาอุปสรรคและ
อื่นๆ มาเรี ยบร้อยแล้ว จะมาถึงขั้นตอนการทารายงานเสนอผูบ้ งั คับบัญชา การรายงาน การตรวจสอบ
ถือเป็ นเทคนิคอย่างหนึ่งของผูป้ ฏิบตั ิงาน เพราะจะแสดงให้เห็นความ สามารถ ความรอบรู ้ความ
ชัดเจน ความชานาญของงาน รวมทั้งแสดง ให้เห็นถึงคุณค่าของรายงานหรื อจะสรุ ปให้ง่ายก็คือเขียน
รายงานให้ผมู ้ ีอานาจอ่านเข้าใจ และสัง่ การเพื่อนาไปใช้หรื อถือปฏิบตั ิ
7) ส่ งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มบริ หารงานบุคคลกรณี มีการสั่งการให้ดาเนินการ
ต่อทางกฎหมาย สพฐ./สตง. หรื อหน่วยงานอื่นที่ส่งเรื่ องร้องเรี ยน ให้ทราบผลการดาเนินการ และ
รวบรวมเป็ นข้อมูลสารสนเทศ
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6. Flow chart การปฏิบัติงาน
กระบวนการ งานตรวจสอบพิเศษ
สารวจข้ อมูลเบื ้องต้ นตามประเด็นข้ อร้ องเรี ยน

(
กา หนดประเด็นหรื อเรื่ องที่จะตรวจสอบ
เลือกเทนิค วิธีการตรวจสอบ

ดาเนินการตรวจสอบ

วิเคราะห์สรุปผลการตรวจสอบ

เสนอผอ. สพม.

งานธุรการและสารสนเทศ/แจ้ งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง

