คู่ มื อ
การปฏิ บั ติ ง าน

ห น่ ว ย ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น

สํา นั ก ง า น เ ข ต พื น ที ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
ฉ ะ เ ชิ ง เ ท ร า เ ข ต 2

คำนนำน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ได้
กำาหนดให้มีการแบ่งเขตพ้นนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการกำาหนดให้มีสำานักงานเขตพ้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนำานวน 183 เขต
และสำานักงานเขตพ้นนที่มัธยมศึกษา จำนำานวน 42 เขต และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร้่อง
การแบ่งส่วนราชการภายในสำานักงานเขตพ้นนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยแบ่งส่วนราชการภายใน
สำานักงานเขตพ้นนที่การศึกษาประถมศึกษา ออกเปนน 10 กลุ่ม และออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เร้่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำานักงานเขตพ้นนที่มัธยมศึกษา ออกเปนน 7 กลุ่ม
เพ้่อให้การปฏิบัติงานของสำานักงานเขตพ้นนที่การศึกษาประถมศึกษา เปนนไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพ้่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สำานักงานเขตพ้นนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จำนึงได้จำนดั ทำา ค่่ม้อการปฏิบัติงานขึนน
สำาหรับค่่ม้อปฏิบัติงานฉบับนีน มีรายละเอียดของกระบวนงานและค่่ม้อขันนตอนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยตรวจำนสอบภายใน ซึึ่งเปนนกลุ่มหนึ่งในสำานักงานเขตพ้นนที่การศึกษาประถมศึกษา
จำนากการวิเคราะห์ บทบาท อำานาจำน หน้าที่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เพ้่อให้เกิดเปนนภาระ
งาน หน่วยตรวจำนสอบภายใน มีบทบาท อำานาจำน หน้าที่ที่สำาคัญ 5 ประการ ซึึ่งเกี่ยวกับการดำาเนินงาน
ตรวจำนสอบการเงิน การบัญชี และระบบด่แลทรัพย์สิน การตรวจำนสอบการดำาเนินงานหร้อกระบวนการ
เปรียบเทียบกับผลผลิตหร้อเป้าหมายที่กำาหนด การประเมินการบริหารความเสี่ยง การดำาเนินการอ้่น
เกี่ยวกับการตรวจำนสอบภายในตามทีก่ ฎหมายกำาหนด และการปฏิบัติงานร่วมกับหร้อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอ้่นที่เกี่ยวข้องหร้อที่ได้รับมอบหมาย
ขอขอบคุณคณะทำางานที่ดำาเนินการจำนัดทำาค่่ม้อการปฏิบัติงานสำานักงานเขตพ้นนที่การ
ศึกษาไว้ ณ โอกาสนีน
นางสาวมะลิ ล้อตระก่ลประวัติ
ผ่้อำานวยการหน่วยตรวจำนสอบภายใน

สารบัญ
หน้า
คำานำา
สารบัญ
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์งาน
ตารางวิเคราะห์งาน หน่วยตรวจสอบภายใน
Flow Chart ภารกิจงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
ส่วนที่ 2 คู่มือขั้นตอนการดำาเนินงาน
1. งานตรวจสอบภายใน
1.1 งานประเมินระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง
1.1.1 งานประเมินระบบการควบคุมภายใน
1.1.2 งานประเมินความเสี่ยง
1.2 งานตรวจสอบด้านการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำาปรกกษาตามประเภทการ
ตรวจสอบ
1.2.1 การตรวจสอบทางการเงินบัญชี (Financial Audit)
1.2.2 การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)
1.2.3 การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit)
1.2.4 การตรวจสอบการดำาเนินงาน (Performance Audit)
1.2.5 การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit)
1.2.6 การตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)
1.2.7 การตรวจสอบพิเศษ (Special Audit)
1.3 งานให้คำาปรกกษา
2. งานบริหารการตรวจสอบ
2.1 งานจัดทำาแผนการตรวจสอบภายใน
2.2 งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
3. งานธุรการและสารสนเทศ
ภาคผนวก
คณะทำางาน

1
5
6
17
24
30
38
45
51
60
66
73
79
84
95
101

ส่วนที่ 1
ตารางวิเคราะห์
กระบวนงาน

แบบฟอร์มการวิเคราะห์งาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน สำานกกงานเขตพื้นนที่กการศึกกษา
บทีบาที/ภารกิจ/หน้าที่ก ตาม
ประกาศึ ศึธ.
(ก) ดำเเนินนิงเนิเก่ยยวกบบงเนิตรวจ
สอบกเรเงนนิ กเรบบญช่ และ
ตรวจสอบระบบกเรดแแล
ทรบพย์สนนิ
(ข) ดำเเนินนิงเนิเก่ยยวกบบงเนิตรวจ
สอบกเรดำเเนินนิงเนิหรือ
กระบวนิกเรเปร่ยบเท่ยบกบบ
ผลผลนตหรือเป้เหมเยท่ย
กำเหนิด

งาน / เร้กอง

1.งานตรวจสอบภายใน สพืที.และ
สถานศึกกษา ประกอบด้วย
1.1 งานประเมินระบบการควบคุม
ภายในและประเมินความเส่กยง แยก
งเนิยออยไดดดงบ นิ่
1.1.1 งเนิประเมนนิระบบกเร
ควบคุมภเยในิ
1.1.2 งเนิประเมนนิควเมเส่ยยง

คแอมือกเรปฏนบบตนงเนิของสำเนิบกงเนิเขตพืนิท่ยกเรศึกษเ หนิอวยตรวจสอบภเยในิ

ขกนนตอนการปฏิบกติงาน
1.หนิอวยตรวจสอบภเยในิ รบบนิโยบเยจเก
ผอ.สพป. / สพม. และจเกผลกเรประเมนนิ
ควเมเส่ยยงของสพท.และสถเนิศึกษเ เพืยอ
จบดทำเแผนิกเรตรวจสอบประจำเป
2.หนิอวยตรวจสอบภเยในินิำเเสนิอแผนิกเร
ตรวจสอบประจำเป ใหดผอ.สพป. / สพม.
พนจเรณเอนิุมบตน และเมืยอไดดรบบ กเรอนิุมบตน
แผนิแลดว สำเเนิเแผนิกเรตรวจสอบแจดงใหด
สพฐ.ทรเบ

บุคคล /
หน่วยงานที่ก
เก่ยก วข้อง
สพท./สถเนิ
ศึกษเ

1

บทีบาที/ภารกิจ/หน้าที่ก ตาม
ประกาศึ ศึธ.

งาน / เร้กอง

(ค) ดำเเนินนิงเนิเก่ยยวกบบกเร
1.2 งานตรวจสอบภายใน เพื้กอให้
ประเมนนิกเรบรนหเรควเมเส่ยยง ความเช้กอมกกน แยกตามประเภทีงานตรวจ
ไดดดบงนิ่
1.2.1 กเรตรวจสอบทเงกเรเงนนิ
(Financial Audit)
1.2.2 กเรตรวจสอบกเรปฏนบบตน
ตเมกฎระเบ่ยบ (Compliance Audit)
1.2.3 กเรตรวจสอบกเรปฏนบบตนงเนิ
(Operational Audit)
1.2.4 กเรตรวจสอบผลกเร
ดำเเนินนิงเนิ(Performance Audit)
1.2.5 กเรตรวจสอบสเรสนิเทศ
(Information Technology Audit)
1.2.6 กเรตรวจสอบกเรบรนหเร
(Management Audit)
1.3 งานให้คำาปรกกษา
(ง) ดำเเนินนิกเรอืยนิเก่ยยวกบบกเร
ตรวจสอบภเยในิตเมท่ย

2 .งานบริหารการตรวจสอบ
2.1 งเนิวเงแผนิกเรตรวจสอบภเยในิ

คแอมือกเรปฏนบบตนงเนิของสำเนิบกงเนิเขตพืนิท่ยกเรศึกษเ หนิอวยตรวจสอบภเยในิ

ขกนนตอนการปฏิบกติงาน

บุคคล /
หน่วยงานที่ก
เก่ยก วข้อง

3.จบดทำเแผนิกเรปฏนบบตนงเนิ(Engagement
Plan) ของกนจกรรมงเนิตรวจสอบท่ยกำเหนิด
ในิแผนิกเรตรวจสอบ พรดอมจบดทำเแนิวกเร
ตรวจสอบ ใหดตอบสนิองกบบวบตถุประสงค์
ของกนจกรรมงเนิตรวจสอบท่ยแผนิกำเหนิด
และกำเหนิดเครือย งมือกระดเษทำเกเรท่ย
จำเเปในิใชดในิกเรตรวจสอบใหดพรดอมกออนิ
ลงมือตรวจสอบตเมระยะเวลเท่ยแผนิ
กำเหนิด
4. ปฏนบบตนงเนิตรวจสอบ ตเมแนิวทเงของ
แนิวกเรตรวจสอบท่ยกำเหนิดไวด พรดอมจบดเกบบ
ขดอมแลท่ยตรวจสอบไดดไวดในิกระดเษทำเกเรท่ย
เก่ยยวขดอง และสรุปผลกเรตรวจสอบ
5. จบดทำเรเยงเนิผลกเรตรวจสอบพรดอมขดอ
เสนิอแนิะแนิวทเงกเรแกดไข เสนิอใหด
ผอ.สพป. / สพม. ทรเบและพนจเรณเสบยงกเร
6. ตนดตเมผลกเรดำเเนินนิกเรตเมขดอเสนิอ
แนิะ หรือตเมท่ยผอ.สพป. / สพม. สบยงกเร
1.สำเรวจขดอมแลเบืองตดนิเพืยอใหดเขดเใจถึงรเย สพท./สถเนิ
ละเอ่ยดงเนิ ระบบงเนิ และผแดเก่ยยวขดอง
ศึกษเ
2

บทีบาที/ภารกิจ/หน้าที่ก ตาม
ประกาศึ ศึธ.
กฎหมเยกำเหนิด

งาน / เร้กอง
2.2 งเนิประกบนิคุณภเพงเนิตรวจสอบ
ภเยในิ

3. งานธุรการและสารสนเทีศึ

คแอมือกเรปฏนบบตนงเนิของสำเนิบกงเนิเขตพืนิท่ยกเรศึกษเ หนิอวยตรวจสอบภเยในิ

ขกนนตอนการปฏิบกติงาน

บุคคล /
หน่วยงานที่ก
เก่ยก วข้อง

2.ประเมนนิผลระบบกเรควบคุมภเยในิเพืยอ
พนจเรณเควเมเพ่ยงพอเหมเะสมของระบบ
กเรควบคุมภเยในิท่ยม่อยแอ
3.ประเมนนิควเมเส่ยยง เพืยอพนจเรณเควเม
เส่ยยงท่ยอเจทำเใหดกเรปฏนบบตนงเนิไมอบรรลุ
วบตถุประสงค์ของหนิอวยงเนิ
4.ประเมนนิผลกเรปฏนบบตนงเนิเพืยอประเมนนิ
ระดบบควเมสำเเรบจของกเรดำเเนินนิงเนิตรวจ
สอบภเยในิวอเม่ประสนทธนภเพ ประสนทธนผล
และปัญหเอุปสรรคอยอเงไร
5.วเงแผนิกเรตรวจสอบ (Audit Universe
และ Audit Plan) เพืยอกำเหนิดทนศทเงกเร
ปฏนบบตนงเนิตรวจสอบและแนิวทเงกเร
พบฒนิเงเนิใหดม่ประสนทธนภเพเยนยงขึนิ
6.วเงแผนิกเรปฏนบบตนงเนิ(Engagement
Plan) เพืยอใหดกเรปฏนบบตนงเนิในิแตอละเรืยอง
ครอบคลุมประเดบนิกเรตรวจท่ยม่ควเมสำเคบญ
7. กเรจบดระบบขดอมแลเพืยอสะดวกตออกเรนิำเ
ขดอมแลมเใชดประโยชนิ์ โดยกเรดำเเนินนิงเนิ
ทเงธุรกเรและสเรสนิเทศ
3

ผังกระบวนงาน
1.งานตรวจสอบ
ภายใน
สพท./สถานศึกษา

หน่วยตรวจ
สอบภายใน

งานประเมินระบบการควบคุมภายในและประเมินความเส่กยง

1.1.1 งานประเมินระบบการ
คุมภายใน

1.2 งานตรวจสอบภายในตามประเภทีการตรวจสอบ
1.1.2. งานประเมินความเส่ยก ง
1.3 งานให้คำาปรกกษา

2. งานบริหาร
การตรวจสอบ
3.งานธุรการ
และสารสนเทศ

2.1 งานวางแผน
การตรวจสอบ
ภายใน
2.2 งานประกัน
คุณภาพืงานตรวจ
สอบภายใน

1.2.1 งานตรวจสอบทีางการเงินบัญช่ (Financial Audit)
1.2.2 งานตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบ่ยบ (Compliance Audit)
1.2.3 งานตรวจสอบการปฏิบตั งิ าน (Operational Audit)
1.2.4 งานตรวจสอบการดำาเนินงาน (Performance Audit)
1.2.5 งานตรวจสอบสารสนเทีศึ (Information Technology Audit)
1.2.6. งานตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)
1.2.7. งานตรวจสอบพืิเศึษ (Special Audit)

คู่มือการปฏิบัติงานของสำานักงานเขตพืืนนที่กการศึกกษา หน่วยตรวจสอบภายใน

5

ส่วนที่ 2
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ประเภทเอกสาร : คูม่ ือขั้นตอนการดำาเนนนงาน
ชือ่ เอกสาร
: งานตรวจสอบภายใน

คู่มือการปฏิบัติงานของสำานักงานเขตพืืนนที่กการศึกกษาหน่วยตรวจสอบภายใน

6

1. ชือ่ งาน งานตรวจสอบภายใน
2. วัตถุประสงค์
1) เพืือก ให้บริการ ด้านความมันก ใจต่อประสิทีธิภาพื ประสิทีธิผลของการดำาเนินงานและความ
คุม้ ค่าของการใช้จา่ ยเงินในรูปของรายงานที่กเป็นประโยชน์ตอ่ การตัดสินใจของผู้บริหาร
2) เพืืกอสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทีุกระดับให้สามารถปฏิบัติหน้าที่กและดำาเนินงานเป็นไปตาม
กฎหมายระเบ่ยบ ข้อบังคับที่เก ก่ยก วข้องอย่างม่ประสิทีธิภาพื ด้วยการวิเคราะห์ ประเมิน ให้คาำ ปรกกษาและให้ขอ้ เสนอ
แนะ
3) เพืือก สนับสนุนให้สาำ นักงานเขตพืืนน ที่กก ารศึกกษาประถมศึกกษา/มัธยมศึกกษา และสถานศึกกษา
ม่การควบคุมภายในที่มก ป่ ระสิทีธิภาพืภายใต้คา่ ใช้จา่ ยที่กเหมาะสม

3. ขอบเขตของงาน
ขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย
1) ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผล การปฏิบัติงานต่างๆของหน่วยงาน ดังน่น
1.1) ความเพื่ยงพือของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่กยง การควบคุม
กำากับดูแล
1.2) ความม่ประสิทีธิภาพื ประสิทีธิผล ประหยัดของการดำาเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ
ตลอดทีันงการใช้ทีรัพืยากร
1.3) ความถูกต้อง เชืกอถือได้ของข้อมูลทีางการเงิน การบัญช่ และการดำาเนินงานต่างๆ
1.4) ความถูกต้องในการปฏิบตั งิ านตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบ่ยบ นโยบายต่างๆของ
ทีางราชการ
1.5) ความเพื่ยงพือเหมาะสมในการควบคุม ดูแลรักษาและความปลอดภัยของทีรัพืย์สนิ
2) ให้คาำ แนะนำาในการปรับปรุงแก้ไขระบบปฏิบตั งิ าน การควบคุม การบริหารความเส่ยก ง
การควบคุม กำากับดูแลให้การดำาเนินงานถูกต้อง ม่ประสิทีธิภาพื ประสิทีธิผล
โดยม่ภารกิจงานตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในเขตพืืนนที่กการศึกกษาประถมศึกกษา/
มัธยมศึกกษา แยกได้เป็น 2 ระดับ แต่ละระดับม่ขอบเขตเรืกองที่กตรวจสอบดังต่อไปน่น
1. งานตรวจสอบภายในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ม่ขอบเขตงาน
ตรวจสอบแยกเรืกองได้ ดังน่น
1) ตรวจสอบการดำาเนินงานตามแผนกลยุทีธ์หรือแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
แผนปฏิบัติราชการประจำาปีและนโยบายของรัฐ รวมทีันงข้อตกลงการให้บริการสาธารณะ
2) ประเมิ นระบบการควบคุ มภายใน การปฏิ บั ติ งานตามภารกิ จงานของทีุ กกลุ่ ม
ในเขตพืืน นที่ก การศึก กษาประถมศึก กษา/มั ธยมศึก กษา
3) ตรวจสอบการบริหารการเงินการบัญช่ และตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบ
คู่มือการปฏิบัติงานของสำานักงานเขตพืืนนที่กการศึกกษาหน่วยตรวจสอบภายใน
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การบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเลคทีรอนิกส์ (GFMIS)
4) ตรวจสอบการบริหารทีรัพืย์สิน และความคุ้มค่าในการใช้ทีรัพืย์สิน
5) ตรวจสอบการจัดซืนอจัดจ้าง
6) ตรวจสอบการปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบ่ยบ กฎหมาย นโยบาย ที่กกำาหนด
7) ตรวจสอบงานที่กเก่กยวข้อง หรือตามที่กได้รบั มอบหมาย
2. งานตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ม่ขอบเขตงานตรวจสอบแยกเรืกองได้ ดังน่น
1) การตรวจสอบการดำาเนินงานตามแผนพืัฒนาการศึกกษา แผนปฏิบัติราชการ
นโยบายสพืฐ. รวมทีันงข้อตกลงการให้บริการสาธารณะ
2) การตรวจสอบการเงินการบัญช่
3) ตรวจสอบการบริหารทีรัพืย์สิน และความคุ้มค่าในการใช้ทีรัพืย์สิน
4) ตรวจสอบการจัดซืนอจัดจ้าง รวมถกงการจัดซืนอจ้างด้วยระบบอิเลคทีรอนิกส์
5) ตรวจสอบการปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบ่ยบ กฎหมาย นโยบาย ที่กกำาหนด
6) ตรวจสอบงานที่กเก่กยวข้อง หรือตามที่กได้รบั มอบหมาย
งานตรวจสอบภายในสามารถแยกประเภทีการตรวจสอบได้ตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบได้ ดั งน่น
1) งานตรวจสอบทีางการเงินบัญช่ (Financial Audit)
2) งานตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบ่ยบกฎหมาย (Compliance Audit)
3) งานตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit)
4) งานตรวจสอบการดำาเนินงาน (Performance Audit)
5) งานตรวจสอบสารสนเทีศึ (Information Technology Audit)
6) งานตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)
7) งานตรวจสอบพืิเศึษ (Special Audit)
ทีังน น่ใน นการตรวจสอบเรือก งใดเรือก งหนกงก อาจใช้การตรวจสอบหลายประเภที ขกนน อยูก่ บั วัตถุประสงค์การ
ตรวจสอบที่ก กำาหนด โดยลั กษณะงานตรวจสอบแต่ ละประเภที ม่ ดั งน่น
1) การตรวจสอบทางการเงนนบัญชี (Financial Audit) เป็นการตรวจสอบความถูกต้องเชือก ถือได้
ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆทีางการเงิน การบัญช่และรายงานการเงิน โดยครอบคลุมถกงการดูแลป้องกัน
ทีรัพืย์สิน และประเมินความเพื่ยงพือของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆว่าม่เพื่ยงพือที่กจะ
มักนใจได้ว่าข้อมูลที่กบันทีกกในบัญช่ รายงาน ทีะเบ่ยน และเอกสารต่างๆถูกต้อง และสามารถสอบทีานได้
หรือเพื่ยงพือที่กจะป้องกันการรัวก ไหล สูญหาย ของทีรัพืย์สินต่างๆได้
2) การตรวจสอบการปฏนบตั ตน ามระเบียบกฎหมาย (Compliance Audit) เป็นการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานต่างๆของสำานักงานเขตพืืนนที่กการศึกกษาประถมศึกกษา/มัธยมศึกกษา และสถานศึกกษาว่าเป็น
ไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบ่ยบ ข้อบังคับ คำาสักง มติคณะรัฐมนตร่
3) การตรวจสอบการปฏนบัตนงาน (Operational Audit) เป็นการตรวจสอบเพืืกอประเมินระบบ
คู่มือการปฏิบัติงานของสำานักงานเขตพืืนนที่กการศึกกษาหน่วยตรวจสอบภายใน
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การควบคุมภายในและประเมินคุณภาพืของการดำาเนินงานของหน่วยงานต่างๆในสำานักงานเขตพืืนน ที่กก ารศึกกษา
ประถมศึกกษา/มัธยมศึกกษา และสถานศึกกษา เพืืกอให้ความมักนใจว่าแต่ละหน่วยงานม่การควบคุมภายในที่กด่
และม่การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างม่ประสิทีธิภาพื
4) การตรวจสอบการดำาเนนนงาน (Performance Audit) เป็นการตรวจสอบผลการดำาเนินงาน
ตามแผนงาน งานและโครงการของสำานักงานเขตพืืนน ที่กก ารศึกกษาประถมศึกกษา/มัธยมศึกกษา และสถานศึกกษา ให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือหลักการที่กก าำ หนด การตรวจสอบเน้นถกงประสิทีธิภาพื ประสิทีธิผลและ
ความคุ้มค่า โดยต้องม่ผลผลิตและผลลัพืธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซกกงวัดจากตัวช่วน ัดที่ก
เหมาะสม ทีันงน่นต้องคำานกงถกงความเพื่ยงพือ ความม่ประสิทีธิภาพืของกิจกรรมการบริหารความเส่กยงและ
การควบคุมภายในประกอบด้วย
5) การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit) เป็นการพืิสจู น์ความถูกต้อง
เชืก อถื อได้ ของระบบงานและข้ อมู ลที่ก ได้ จากการประมวลผลด้ วยคอมพืิ วเตอร์ รวมทีัน งการเข้ าถก ง
ข้ อมู ลในการปรับปรุงแก้ไขและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การตรวจสอบประเภทีน่นเป็นส่วน
หนกกงของงานตรวจสอบภายในเกือบทีุกงานที่กนำาระบบคอมพืิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่วา่ เป็นการ
ตรวจสอบทีางการเงิน การตรวจสอบการดำาเนินงาน หรือการตรวจสอบการบริหาร
6) การตรวจสอบการบรนหาร (Management Audit) เป็นการตรวจสอบการบริหารงาน
ด้านต่างๆของสำานักงานเขตพืืนน ที่กก ารศึกกษาประถมศึกกษา/มัธยมศึกกษา และสถานศึกกษา ว่าม่ระบบการบริหาร
จัดการเก่ยก วกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผลเก่ก ยวกับการงบประมาณ การเงินการบัญช่
การพืัสดุ รวมทีัน งการบริหารด้านต่างๆว่าเป็นไปอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับภารกิจของสำานักงานเขต
พืืนน ที่กก ารศึกกษาประถมศึกกษา/มัธยมศึกกษา และสถานศึกกษา เป็นไปตามหลักการบริหารงานและหลักการกำากับ
ดูแลที่ดก ่ (Good Governance) ในเรือก งความน่าเชือก ถือ ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม และความโปร่งใส
7) การตรวจสอบพนเศษ (Special Audit) หมายถกงการตรวจสอบในกรณ่ที่กได้รับมอบหมาย
จากผู้อำานวยการสำานักงานเขตพืืนนที่กการศึกกษาประถมศึกกษา/มัธยมศึกกษา หรือกรณ่ที่กมก่ ารทีุจริตหรือ
การกระทีำาที่กส่อไปในทีางทีุจริตผิดกฎหมาย หรือกรณ่ที่กม่เหตุอันควรสงสัยว่า จะม่การกระทีำาที่กส่อไปใน
ทีางทีุจริตหรือประพืฤติมิชอบเกิดขกนน ซกกงผู้ตรวจสอบภายในจะดำาเนินการตรวจสอบเพืืกอค้นหาสาเหตุ ข้อ
เที็จจริง ผลเส่ยหาย หรือผู้รบั ผิดชอบ พืร้อมทีันงเสนอแนะมาตรการป้องกัน

4. คำาจำากัดความ
การตรวจสอบภายใน หมายถกง กิจกรรมการให้ความเชืกอมักนและการให้คำาปรกกษาอย่างเที่กยง
ธรรมและเป็นอิสระ ซกกงจัดให้ม่ขกนนเพืืกอเพืิกมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของทีุกกลุ่มในสำานักงานเขต
พืืนนที่กการศึกกษาประถมศึกกษา/มัธยมศึกกษา และสถานศึกกษาให้ด่ขกนน การตรวจสอบภายในจะช่วยให้
สำานักงานเขตพืืนนที่กการศึกกษาประถมศึกกษา/มัธยมศึกกษา และสถานศึกกษาบรรลุถกงเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่กกำาหนดไว้ดว้ ยการประเมินและปรับปรุงประสิทีธิผลของกระบวนการบริหารความเส่กยง การ
ควบคุมและการกำากับดูแลอย่างเป็นระบบ
คู่มือการปฏิบัติงานของสำานักงานเขตพืืนนที่กการศึกกษาหน่วยตรวจสอบภายใน
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กระดาษทีำาการต่างๆ

8. เอกสาร / หลักฐานอ้างอนง
1) มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ :
กรมบัญช่กลาง
2) ระเบ่ยบกระทีรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พื.ศึ.2551 :
กระทีรวงการคลัง
3) หนังสือแนวทีางการตรวจสอบภายใน : ตลาดหลักทีรัพืย์แห่งประเทีศึไทียและสมาคมผู้
ตรวจสอบภายในแห่งประเทีศึไทีย
4) หนังสือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน : กรมบัญช่กลาง
5) หนังสือแนวปฏิบัติประเมินความเส่กยงเพืืกอการวางแผนการตรวจสอบ : กรมบัญช่กลาง
6) หนังสือแนวปฏิบัติการวางแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน : กรมบัญช่กลาง
7) หนังสือคู่มือการตรวจสอบภายในสำานักงานเขตพืืนนที่กการศึกกษาประถมศึกกษา/มัธยมศึกกษา
: หน่วยตรวจสอบภายในสำานักงานคณะกรรมการการศึกกษาขันนพืืนนฐาน ปีงบประมาณ
2551
8) หนังสือคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำาหรับผู้ตรวจสอบภายในสำานักงานเขตพืืนนที่ก
การศึกกษาประถมศึกกษา/มัธยมศึกกษา : หน่วยตรวจสอบภายในสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกกษาขันนพืืนนฐาน ปีงบประมาณ 2549

คู่มือการปฏิบัติงานของสำานักงานเขตพืืนนที่กการศึกกษาหน่วยตรวจสอบภายใน
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9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน 1. งานตรวจสอบภายใน

สพท.

หน่วยตรวจสอบภายใน

วัตถุประสงค์ : 1) เพือ่ ให้บริการ ด้านความมัน่ ใจต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำาเนินงานและความค้ม้ ค่าของการใช้จ่ายเงินในรูปของรายงานที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
2) เพื่อสนับสน้นผู้ปฏิบัติงานท้กระดับให้สามารถปฏิบัติหน้าทีแ่ ละดำาเนินงานเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับทีเกี่ ยวข้
่ องอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการวิเคราะห์ ประเมิน ให้คาำ ปรกกษาและให้ขอ้ เสนอแนะ

3) เพือ่ สนับสน้นให้สาำ นักงานเขตพืนน ทีก่ ารศึกกษาประถมศึกกษา/มัธยมศึกกษา และสถานศึกกษา มีการควบค้มภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
ลำาดัับ

ผังขั้นตอนการดัำาเนนนงาน

1

สำารวจ
ข้อมูล
ประเมินระบบการควบค้มภายใน
ประเมินความเสี่ยง
จัดทำาแผนการตรวจสอบระยะยาว/
ประจำาป

เสนอ ผอ.สพป./
สพม.
จัดทำาแผนการปฏิบัติงาน
เสนอ ผอ.ตสน.

รายละเอียดังาน
วางแผนการตรวจสอบ มี 5 ขันนตอนย่อย คือ
1.1 สำารวจข้อมูลเบืนองต้น เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในเรียนรู้ และทำาความเข้าใจเกี่ยวกับงานของหน่วยงาน
ที่ต้องทำาการตรวจสอบในรายละเอียด
1.2 ประเมินระบบการควบค้มภายใน ผูต้ รวจสอบภายในต้องประเมินผลระบบการควบค้ม ภายในของ
ท้กกล้่มในสำานักงานเขตพืนนที่การศึกกษาประถมศึกกษา/มัธยมศึกกษา โดยผู้ตรวจสอบภายในต้องพิจารณาถกง
ความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบค้มภายใน
1.3 ประเมินความเสี่ยง ผู้ตรวจสอบภายในสามารถเลือกประเมินความเสี่ยงในระดับ
หน่วยงานในท้กกล้่มของสำานักงานเขตพืนนที่การศึกกษาประถมศึกกษา/มัธยมศึกกษา หรือระดับงาน โครงการ
กิจกรรม ก็ได้ตามความเหมาะสมกับศึักยภาพของตน ซึกง่ จะต้องมีการระบ้ปจจ จัยเสีย่ ง วิเคราะห์ความเสีย่ ง และจัด
ลำาดับความเสีย่ ง
1.4 จัดทำาแผนการตรวจสอบระยะยาว(Audit universe) หรือ แผนการตรวจสอบประจำาป (Audit Plan)
แล้วแต่กรณี โดยเสนอให้ผอ.สพป./สพม. อน้มัติแผนภายใน 30 กันยายน และเมื่อได้รับการอน้มัติ
แผนการตรวจสอบแล้ว สำาเนาแผนการตรวจสอบแจ้งให้ สพฐ.ทราบ
1.5 จัดทำาแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบประจำาป แต่มี
ความยืดหย้่นให้สามารถแก้ไขปรับปร้งให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ และมีรายละเอียดของเรือง่ หน่วยรับตรวจ
วัตถ้ประสงค์ ขอบเขต แนวทางการปฏิบัติงาน ผูร้ ับผิดชอบและ ระยะเวลาทีจ่ ะใช้ เสนอผอ.ตสน.อน้มัติ
พร้อมเครื่องมือกระดาษทำาการให้พร้อมก่อนทำาการตรวจสอบ

เวลาดัำาเนนน
การ
ภายใน 30
กันยายน

มาตรฐาน
คุณภาพงาน
มาตรฐานการ
ตรวจสอบ
ภายในและ
จริยธรรมของ
ผู้ตรวจสอบ
ภายใน

ผูร้ ับผนดัชอบ
ผอ. ตสน.
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คู่มือการปฏิบัติงานของสำานักงานเขตพืนนที่การศึกกษาหน่วยตรวจสอบภายใน
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ชื่องาน 1. งานตรวจสอบภายใน
ลำาดับ
ผังขันนตอนการดำาเนินงาน
2

14
ปฏิบัติงานตรวจสอบ

3

รายงานผล
เสนอ
ผอ.สพป.สพม.

ติดตามผลการแก้ไข
คำออธิบบอยสัญญลัญกษณ์ผผัญงขัญนนตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

สพท.

หน่วยตรวจสอบภายใน
รายละเอียดงาน
เวลาดำาเนิน
มาตรฐาน
การ
ค้ณภาพงาน
การปฏิบัติงานตรวจสอบ มี 3 ขันนตอนย่อย คือ
ภายในระยะ
2.1 การเตรียมการก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ ของทีมงาน และการประสานงานกับหน่วยรับตรวจ เพื่อ
เวลาที่
ขอข้อมูลล่วงหน้าที่จำาเป็น
แผนการ
2.2 ระหว่างการปฏิบัติงาน ตรวจสอบหลักฐานและรวบรวมข้อมูลไว้ในกระดาษทำาการ โดยต้องคำานกงถกง
ตรวจสอบ
ความเพียงพอที่จะสร้ปผล
ประจำาป
2.3 เมื่อเสร็จสินนงานตรวจสอบ เป็นการรวบรวมหลักฐานกระดาษทำาการและสร้ปผลการตรวจสอบ
กำาหนด
การจัดทำารายงานและติดตามผล
3.1 จัดทำารายงานผลการตรวจสอบเสนอให้ผอ.สพป./สพม.ทราบและพิจารณาสั่งการ และจัดทำาสร้ป
รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำาปให้ สพฐ.ทราบอย่างน้อยปละครันง
3.2 ติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่ ผอ.สพป./สพม.ได้สั่งการไว้ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อบกพร่องที่พบได้
รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม หรือมีปจญหาอ้ปสรรคอย่างไรที่ไม่อาจแก้ไขได้ และรายงานผลการติดตามให้
ผอ.สพป./สพม.ทราบผลหรือพิจารณาสั่งการเพิ่มเติม

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

คู่มือการปฏิบัติงานของสำานักงานเขตพืนนที่การศึกกษาหน่วยตรวจสอบภายใน

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

ผู้รับผิดชอบ
ผูต้ รวจสอบ
ภายใน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้้าไม่จบภายใน ๑หน้า)
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1.1 งานประเมินระบบการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง

1.1.1 งานประเมินระบบการควบคุมภายใน
1.1.2 งานประเมินความเสี่ยง

คู่มือการปฏิบัติงานของสำานักงานเขตพืืนนทีี่การศึกกษา หน่วยตรวจสอบภายใน
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ประเภทเอกสาร : คูม่ ือขั้นตอนการดำาเนินงาน
ชือ่ เอกสาร
: 1.1.1 งานประเมินระบบการควบคุมภายใน

1. ชือ่ งาน

1.1.1 งานประเมินระบบการควบคุมภายใน

คู่มือการปฏิบัติงานของสำานักงานเขตพืืนนทีี่การศึกกษา หน่วยตรวจสอบภายใน
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2. วัตถุประสงค์
1) เพืือ่ ให้ทีราบระบบการควบคุมภายในของ สำานักงานเขตพืืนน ทีีก่ ารศึกกษาประถมศึกกษา/

มัธยมศึกกษา ทีี่มีอยู่ มีความเหมาะสมเพืียงพือหรือไม่
2) เพืื่อให้ทีราบว่าการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในทีี่กำาหนดไว้ ได้ผลสำาเรตจตาม
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ทีี่วางไว้ อย่างมีประสิทีธิภาพื ประสิทีธิผลและคุ้มค่าเพืียงใด
3) เพืื่อให้มีฐานข้อมูลสารสนเทีศึเพืื่อการวางแผนการตรวจสอบ

3. ขอบเขตของงาน
สอบทีานประเมินระบบการควบคุมภายในของ สำานักงานเขตพืืนน ทีีก่ ารศึกกษาประถมศึกกษา/
มัธยมศึกกษา ทีี่มีอยู่ ว่ามีความเหมาะสมกับสภาพืแวดล้อมในปจจจุบันหรือไม่
2) สอบทีานรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุม ของทีุกกลุม่ งาน ในสำานักงานเขต
พืืนน ทีีก่ ารศึกกษาประถมศึกกษา/ มัธยมศึกกษา ทีีไ่ ด้จดั ทีำาไว้ ว่าได้ผลสำาเรตจตามเป้าหมาย เพืียงใด
3) ให้ความเหตนและข้อเสนอแนะเพืิ่มเติม และจัดทีำารายงานผลการสอบทีานการควบคุม
ของผู้ตรวจสอบภายใน
1)

4. คำาจำำากัดความ
การประเมินระบบการควบคุมภายใน เป็นการพืิจารณาถกงผลสัมฤทีธิ์ของระบบการควบคุมทีี่มี
อยู่ในทีุกกลุ่มงานของสำานักงานเขตพืืนน ทีีก่ ารศึกกษาประถมศึกกษา/มัธยมศึกกษา โดยการเปรียบเทีียบผลการ
ปฏิบัติงานกับระบบการควบคุมทีี่กำาหนดไว้ ว่ามีความสอดคล้องหรือไม่เพืียงใด และสอบทีานระบบการ
ควบคุมภายในของหน่วยงานว่ามีความเหมาะสมกับสภาพืแวดล้อมในปจจจุบันหรือไม่ รวมทีันงวิเคราะห์
และหาสาเหตุทีี่เกิดขกนนเพืื่อสรุปผล พืร้อมทีันงให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของ
หน่วยงานให้มีประสิทีธิผลและประสิทีธิภาพืมากยิ่งขกนน

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พื.ศึ. 2544
กำหหนดใหผผู้ผตรวจสอบภหยใน สอบทหนควหมเพียยงพีอของกหรควบคมมภหยในทยสสววนรหชกหรจดดทำห
โดยจดดทำหรหยงหนผูลกหรสอบทหนกหรประเมนนกหรควบคมมของผู้ผตรวจสอบภหยใน (แบบ ปส.) เพีืสอ
เป็นรหยงหนประกอบกดบรหยงหนตวหงๆ ทยกส ลมมว อำหนวยกหรจดดทำห ไดผแกว ปอ.2 ผูลกหรประเมนนองคปประกอบ
ปอ.3 แผูนปรดบปรมงกหรควบคมมภหยใน กวอนจดดทำห ปอ. 1 หนดงสือรดบรองกหรประเมนน สวงใหผสตง.
ดดงนดน้ กหรดำหเนนนกหรในกหรสอบทหนระบบกหรควบคมมภหยในของ สำานักงานเขตพืืนน ทีีก่ ารศึกกษาประถม
ศึกกษา/ มัธยมศึกกษา เพืื่อพืิจารณาความเพืียงพือของการควบคุมภายใน หากรอรายงานจากกลุ่มอำานวย
คู่มือการปฏิบัติงานของสำานักงานเขตพืืนนทีี่การศึกกษา หน่วยตรวจสอบภายใน
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การก่อน จะมีข้อจำากัดของเวลาดำาเนินการในการสอบทีานผลการปฏิบัติงานกับระบบการควบคุมภายใน
ทีี่กำาหนดน้อยเกินไป จกงต้องมีการเตรียมการและทีำางานคู่ขนาน เพืื่อให้สามารถสรุปผลและจัดทีำา
รายงานผูลกหรสอบทหนกหรประเมนนกหรควบคมมของผู้ผตรวจสอบภหยใน (แบบ ปส.) ได้ทีันเวลา สรุป
ขันนตอนการปฏิบัติได้ดังนีน
1) ศึกกษาข้อมูล ของกิจกรรมการควบคุมทีีกำ่ าหนดไว้ในปปปจจจุบัน และการปรับปรุงการควบคุมใหม่
ว่ามีอะไรบ้าง
2) จัดเตรียมเครือ่ งมือการสอบทีาน
3) ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ทีังน ในส่วนทีีไ่ ด้มกี ารจัดวางระบบการควบคุมภายในไว้
แล้ว และทีีไ่ ม่ได้มกี ารจัดวางระบบการควบคุมภายในไว้ เพืือ่ ให้ทีราบว่ากิจกรรมการควบคุมทีีจ่ ดั วางไว้แล้ว
ครอบคลุมภารกิจหลักของแต่ละกลุม่ งานใน สำานักงานเขตพืืนน ทีีก่ ารศึกกษาประถมศึกกษา/ มัธยมศึกกษา
4) สอบทีานผลการปฏิบตั งิ านว่ากิจกรรมการควบคุมทีีก่ าำ หนดไว้ สามารถลดความเสีย่ งได้
เพืียงใด ซกง่ รวมถกงผลการตรวจสอบอืน่ ทีีเ่ กีย่ วข้อง ทีีไ่ ด้ทีาำ การตรวจสอบแล้วตามแผนการตรวจสอบประจำาปป
กำาหนด
5) ประเมินความเพืียงพือของระบบการควบคุมภายในทีีก่ าำ หนดไว้ โดยการเปรียบเทีียบผลการ
ปฏิบตั งิ านทีีส่ มุ่ ตรวจ กับระบบการควบคุมทีีก่ าำ หนดไว้ ว่าสามารถลดความเสีย่ งสำาคัญได้หรือไม่ เพืียงใด หรือมี
ความเสีย่ งใดทีีต่ อ้ งกิจกรรมการควบคุมเพืิม่ เติม
6) จัดทีำารายงานผลการสอบทีานการประเมินการควบคุมของผูต้ รวจสอบภายใน (ปส.) ส่งให้
กลุม่ ทีีร่ บั ผิดชอบการจัดวางระบบการควบคุมภายในของ สำานักงานเขตพืืนน ทีีก่ ารศึกกษาประถมศึกกษา/ มัธยมศึกกษา
7) กลุม่ ทีีร่ บั ผิดชอบฯ เสนอรายงานทีังน หมด ให้ผอู้ าำ นวยการสำานักงานเขตพืืนน ทีีก่ ารศึกกษา
ประถมศึกกษา/ มัธยมศึกกษา พืิจารณาก่อนลงนามหนังสือรับรองกหรประเมนน ตามแบบปอ. 1 เพีือสว
ส งสตง.ตวอไป
8) รวบรวมข้อมูลผลการประเมินระบบควบคุมภายใน เป็นสารสนเทีศึเพืือ่ ใช้ในการประเมินและ
จัดลำาดับความเสีย่ ง และวางแผนการตรวจสอบต่อไป

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
กระบวนการ งานประเมินระบบการควบคุมภายใน
ศึกกษาข้
มูล กของกิ
มทีี่
คู่มือการปฏิบัติงานของสำานักงานเขตพืื
นนทีีอ่การศึก
ษา หน่จกรรมการควบคุ
วยตรวจสอบภายใน
กำาหนด
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จัดเตรียมเครื่องมือการสอบทีาน
ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ทีันงในส่วนทีี่มีการจัดวาง และไม่จัดวาง
สอบทีานการปฏิบัติงาน
ประเมินความเพืียงพือของระบบการควบคุมภายใน
จัดทีำารายงาน ตามแบบ ปส.
ธุรการและ
สารสนเทีศึ

7. แบบฟอร์มที่ใช้

กลุ่มอำานวยการ

1) แบบสอบถาม /กระดาษทีำาการ
2) รายงานแบบ ปส.

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
1) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พื.ศึ.2544
2) คูมื่ อแนวทีางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

คู่มือการปฏิบัติงานของสำานักงานเขตพืืนนทีี่การศึกกษา หน่วยตรวจสอบภายใน
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9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน 1.1.1 งานประเมินระบบการควบคุมภายใน

สพท.

หน่วยตรวจสอบภายใน

วัตถุประสงค์ : 1) เพือให้
่ ทราบระบบการควบคุมภายในของ สำานกกงานเขตพืนท่
น การศึก
่ กษาประถมศึกกษา/มกธยมศึกกษา ท่ม่ ่อยู่ ม่ความเหมาะสมเพ่ยงพอหรือไม่
2) เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบกติงานตามระบบการควบคุมภายในท่่กำาหนดไว้ ได้ผลสำาเรตจตามเปหาหมายหรือวกตถุประสงคีท่วางไว้ อย่างม่ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุ้มค่าเพ่ยงใด
3) เพื่อให้ม่ฐานข้อมูลสารสนเทศึเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ
ลำาดกบ
ผกงขกนนตอนการดำาเนินงาน
รายละเอ่ยดงาน
เวลาดำาเนิน มาตรฐาน
การ
คุณภาพงาน
1
ศึกกษาข้อมูล ของกิจกรรมการควบคุมท่กำ่ าหนดไว้ในปปปจจจุบกน และการปรกบปรุงการควบคุมใหม่ ว่าม่
ระยะเวลา
มาตรฐาน
ศึกกษาข้อมูลของกิจกรรมการควบคุม
อะไรบ้าง
ตาม
การตรวจ
แผนการ สอบภายใน
2
จกดเตร่ยมเครือ่ งมือการสอบทาน
ตรวจสอบ
มาตรฐาน
จกดเตร่ยมเครื่องมือการสอบทาน
3
ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ทกงน ในส่วนท่ไ่ ด้มก่ ารจกดวางระบบการควบคุมภายในไว้
ประจำ
า
ปป
การปฏิ
บกติ
ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
แล้ว และท่ไม่่ ได้มก่ ารจกดวางระบบการควบคุมภายในไว้ เพือ่ ให้ทราบว่ากิจกรรมการ
กำาหนด
งาน
ทกงน ในส่วนท่่ม่การจกดวาง และไม่จกดวาง
ควบคุมท่จ่ ดก วางไว้แล้ว ครอบคลุมภารกิจหลกกของแต่ละกลุม่ งานใน สำานกกงานเขตพืนท่
น การ
่
รหกส 2120
ศึกกษาประถมศึกกษา/ มกธยมศึกกษา
การควบคุม
สอบทานการปฏิบกติงาน
4
สอบทานผลการปฏิบตก งิ านว่ากิจกรรมการควบคุมท่ก่ าำ หนดไว้ สามารถลดความเส่ยงได้
่
และ
เพ่ยงใด ซกง่ รวมถกงผลการตรวจสอบอืน่ ท่เ่ ก่ย่ วข้อง ท่ไ่ ด้ทาำ การตรวจสอบแล้วตามแผนการ
ระเบ่ยบค
ตรวจสอบประจำาปปกาำ หนด
ตง.ว่าด้วย
5
ประเมินความเพ่ยงพอของระบบการควบคุมภายในท่ก่ าำ หนดไว้ โดยการเปร่ยบเท่ยบผล
การกำาหนด
ประเมินความเพ่ยงพอของระบบการควบคุมภายใน
การปฏิบตก งิ านท่ส่ มุ่ ตรวจ กกบระบบการควบคุมท่ก่ าำ หนดไว้ ว่าสามารถลดความเส่ยงสำ
่ าคกญ
มาตรฐาน
ได้หรือไม่ เพ่ยงใด หรือม่ความเส่ย่ งใดท่ต่ อ้ งกิจกรรมการควบคุมเพิมเติ
่ ม
การควบคุม
22
ภายใน พ.ศึ.
2544
ลำาดกบ

ผกงขกนนตอนการดำาเนินงาน

คู่มือการปฏิบกติงานของสำานกกงานเขตพืนนท่่การศึกกษา หน่วยตรวจสอบภายใน

รายละเอ่ยดงาน

เวลาดำาเนิน
การ

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผู้รกบผิดชอบ
หน่วยตรวจ
สอบภายใน

ผู้รกบผิดชอบ
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ชื่องาน 1.1.1 งานประเมินระบบการควบคุมภายใน
6
21
จกดทำารายงาน ตามแบบ ปส.
7
กลุ่มอำานวยการ
คำาอธิิบายสัญลัักษณ์์ผัังขัันนตอน
จุดเริ่มต้นหรือสินนสุดกระบวนงาน

ธุรกา
รและ
สารส
นเทศึ

สพท. หน่วยตรวจสอบภายใน
จกดทำารายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมของผูต้ รวจสอบภายใน(ปส.) ส่งให้
กลุม่ ท่รก่ บผิดชอบการจกดวางระบบการควบคุมภายในของ สำานกกงานเขตพืนท่
น การศึก
่ กษา
ประถมศึกกษา/ มกธยมศึกกษา กลุม่ ท่ร่ บก ผิดชอบฯ เสนอรายงานทกงน หมด ให้ผอำู้ านวยการ
สำานกกงานเขตพืนท่
น การศึก
่ กษาประถมศึกกษา/ มกธยมศึกกษา พิจารณาก่อนลงนามหนกงสือรกบรอง
การประเมิน ตามแบบปอ. 1 เพือส่งสตง.ต่อไป
่
รวบรวมข้อมูลผลการประเมินระบบควบคุมภายใน เป็นสารสนเทศึเพือใช้
่ ในการประเมิน
และจกดลำาดกบความเส่ย่ ง และวางแผนการตรวจสอบต่อไป

กิจกรรมงานหรือการปฏิบกติ

คู่มือการปฏิบกติงานของสำานกกงานเขตพืนนท่่การศึกกษา หน่วยตรวจสอบภายใน

การตกดสินใจ

ทิศึทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน หหน้า)
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ประเภทเอกสาร : คู่มือขัน้ ตอนการดำาเนนนงาน
ชื่อเอกสาร
: 1.1.2 งานประเมนนความเสีย่ ง

คู่มือการปฏิบัติงานของสำานักงานเขตพืืนนที่กการศึกกษา หน่วยตรวจสอบภายใน
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1. ชื่องาน 1.1.2 งานประเมนนความเสี่ยง
2. วัตถุประสงค์
เพืืกอให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถวางแผนการตรวจสอบได้ครอบคลุมภารกิจที่กสำาคัญ และ
เป็นไปอย่างม่หลักเกณฑ์ ม่ประสิทีธิภาพื และม่ความเหมาะสมภายใต้ข้อจำากัดต่างๆ

3. ขอบเขตของงาน
ประเมินความเส่กยงของกิจกรรมการบริหารงานในด้านต่างๆ ของทีุกกลุม่ งานในสำานักงานเขตพืืนน ที่กก าร
ศึกกษาประถมศึกกษา/ มัธยมศึกกษา เช่น ด้านกลยุทีธ์ ด้านการดำาเนินงานหรือปฏิบัติงานตามหน้าที่กความรับ
ผิดชอบ ด้านการบริหารความรู้ ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบ่ยบ อย่างน้อยปลละ
1 ครันง

4. คำาจำำากัดความ
ความเสี่ยง (Risk) สถานการณ์ที่กอาจจะเกิดขกนนและเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
หรืออาจหมายถกง โอกาสที่กจะเกิดเหตุการณ์ หรือการกระทีำาอย่างใดอย่างหนกกง ซึกกงม่ผลกระทีบให้การดำาเนิน
งานขององค์กรเกิดความเส่ยหาย ความผิดพืลาด การรัวก ไหล ความสูญเปล่าและไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ของ
หน่วยงาน ซึกกงรวมถกงการทีำาให้วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเบ่กยงเบนไป
การประเมนนความเสี่ยง (Risk Assesment) หมายถกง กระบวนการระบุปัจจัยเส่กยงและวิเคราะห์
ความเส่กยงอย่างเป็นระบบ รวมถกงการจัดลำาดับความสำาคัญของความเส่กยงว่าเหตุการณ์ใดหรือเงืกอนไขอย่างใดที่ก
จะม่ผลต่อการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร การประเมินความเส่กยงจกงเป็นแนวคิดในเชิงป้องกันเหตุการณ์
ที่กอาจเกิดผลกระทีบกับองค์กร

5. ขัน้ ตอนการปฏนบัตนงาน
การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนงานที่เชื่อมต่อมาจากการประเมินระบบควบคุมภายใน ซึ่งในการตรวจสอบ
แต่ละกิจกรรมจะมีการประเมินการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงเสมอ สำาหรบบกระบวนงานนีเเป็นการนำาเสนอ
การประเมินความเสี่ยงเพืื่อการวางแผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนการตรวจสอบประจำาปี ซึ่งกระทรวงการคลบงได้มีมี
คู่มือการปฏิบบติงานเพืื่อการนีเโด้มยเฉพืาะใหีศึกษาเพืิ่มเติม ทบเงนีเสรุปขบเนตอนการปฏิบบติงานได้มีด้มบงนีเ

1) ศึกษาและทำาความเขาาใจำสภาพแวดลาอมโดยรวม ของ สำานักงานเขตพืืนน ที่กก ารศึกกษาประถมศึกกษา/
มัธยมศึกกษา ทีันงภายในและภายนอก เช่น โครงสร้าง กลยุทีธ์การดำาเนินงาน ระบบงาน หรือการปฏิบัติงาน
ตามกิจกรรมสำาคัญๆ ความรูค้ วามสามารถของผู้ปฏิบัติงานในเบืนองต้น กฎหมาย ระเบ่ยบ ที่กเก่กยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ก และนโยบายต่างๆที่กเก่กยวข้อง
2) ศึกษาทำาความเขาาใจำวัตถุประสงค์และเปาาหมายงาน ทีันงในระดับหน่วยงาน และระดับกิจกรรม
คู่มือการปฏิบัติงานของสำานักงานเขตพืืนนที่กการศึกกษา หน่วยตรวจสอบภายใน
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3) จำัดทำาและรวบรวมขาอมูลเบื้องตาน เช่น โครงสร้าง ผังทีางเดินขันนตอนการปฏิบัติงาน ข้อมูลผล
การดำาเนินงานของทีุกกลุ่ม ทีันงจากภายในและภายนอก
4) ประเมนนผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานหรือของกิจกรรมต่างๆ ทีันงที่กม่การจัดวางแล้ว
และยังไม่จัดวาง ซึกกงขันนตอนน่นอยู่ในกระบวนงานการประเมินระบบการควบคุมภายใน
5) ระบุปัจำจำัยเสี่ยง โดยแยกปัจจัยเส่กยงตามกิจกรรมการบริหารแต่ละด้าน ซึกกงตามแนวทีางที่ก
กรมบัญช่กลางกำาหนดม่ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทีธ์ ด้านการดำาเนินงาน ด้านการบริหารความรู้ ด้านการเงิน
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบ่ยบ ซึกกงการกำาหนดปัจจัยเส่กยง อย่างน้อยควรม่ 3 ด้านขกนนไป ได้แก่
ด้านการดำาเนินงาน ด้านการเงินหรืองบประมาณ และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบ่ยบ
6) วนเคราะห์ความเสี่ยง โดยอาจใช้แบบสอบถามหรือข้อตกลง จากทีุกกลุ่มงาน เพืืกอกำาหนดเกณฑ์
และระดับความเส่กยงของงาน ทีันงน่นสามารถวิเคราะห์ความเส่กยงแยกตามกลุ่ม หรือแยกตามกิจกรรม
7) จำัดลำาดับความเสี่ยง เป็นการรวบรวมและจัดลำาดับของความเส่กยงทีันงหมดที่กวิเคราะห์ได้ โดย
จัดลำาดับจากมากไปหาน้อย
8) จำัดทำาบัญชีรายการความเสี่ยง เป็นการจัดทีำาข้อมูลสารสนเทีศึ ของประวัติหรือบัญช่รายการ
ความเส่กยงในภาพืรวมของ สำานักงานเขตพืืนน ที่กก ารศึกกษาประถมศึกกษา/ มัธยมศึกกษา ว่าม่ความเส่กยงในกิจกรรมใด
บ้าง และม่ความเส่กยงในด้านใด
9) นำาผลการประเมนนความเสี่ยงไปใชาเพื่อการวางแผนการตรวจำสอบ เป็นการนำาผลการจัดลำาดับ
ความเส่กยงมาพืิจารณาในการวางแผนการตรวจสอบ ทีันงน่น ให้พืิจารณาถกงนโยบายและแผนการบริหารความ
เส่กยงของสำานักงานเขตพืืนน ที่กก ารศึกกษาประถมศึกกษา/ มัธยมศึกกษา ที่กม่อยู่ เรืกองที่ผก ู้อำานวยการสำานักงานเขตพืืนน ที่กก าร
ศึกกษาประถมศึกกษา/ มัธยมศึกกษา ต้องการให้ตรวจ และเรืกองที่กอยู่ในความสนใจของสาธารณชน

6. Flow Chart การปฏนบัตนงาน
กระบวนงาน งานประเมนนความเสี่ยง
ศึกกษาทีำาความเข้าใจสภาพืแวดล้อมโดยรวม
ศึกษาและทำาความเข้าาใจวตตถุปประสงค เปาาหมายข้องงาน
จตดทำาและรวบรวมข้าอมลลเบ้อองตาน ข้องโครงสราาง ผัตงการปฏิบบตตบงาน ผัลการดำาเนบนงานฯ
ประเมบนระบบการควบคปมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงานของสำานักงานเขตพืืนนที่กการศึกกษา หน่วยตรวจสอบภายใน
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ระบปปตจจตยเส่ยยง
วบเคราะหความเส่ยยง
จตดลำาดตบความเส่ยยง
จตดทำาบตญชี่รายการความเส่ยย ง

นำาผลการประเมินไปใช้เพืือก การวางแผนการตรวจสอบ

7. แบบฟอร์มที่ใชา
1) แบบสอบถาม
2) กระดาษทีำาการเกบบข้อมูล เพืืกอช่วยในการวิเคราะห์และจัดลำาดับความเส่กยง
3) กระดาษทีำาการจัดทีำาปัจจัยเส่กยงและเกณฑ์ความเส่กยง

8. เอกสาร/ หลักฐานอาางอนง
หนังสือกระทีรวงการคลัง ที่กก ค 0416.3/ว 380 ลงวันที่ก 8 ธันวาคม 2546 แนวปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในภาคราชการ เรืกอง การประเมินความเส่กยงเพืืกอการวางแผนการตรวจสอบ

คู่มือการปฏิบัติงานของสำานักงานเขตพืืนนที่กการศึกกษา หน่วยตรวจสอบภายใน
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9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน 1.1.2 งานประเมินความเสี่ยง

สพท.

หน่วยตรวจสอบภายใน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถวางแผนการตรวจสอบได้ครอบคลุมภารกิจที่สำาคญญ และเป็นนไป็อยาางมีหลญกเกณฑ์ มีป็ระสิทธิิภาพ และมีความเหมาะสมภายใต้ข้อจำากญดตาางๆ
ลำาดัับ
ผังขั้นตอนการดัำาเนินงาน
รายละเอียดังาน
เวลาดัำาเนิน
มาตรฐาน
การ
คุณภาพงาน
1

ศึกษาและทำาความเข้าใจวญตถุป็ระสงค เป็าาหมายของ

ศึกษาและทำาความเข้าใจสภาพแวดล้อมโดยรวม ของ สำานญกงานเขตพืนที
น การ
่
ศึกษาป็ระถมศึกษา/ มญธิยมศึกษา ทญงน ภายในและภายนอก เชาน โครงสร้าง
กลยุทธิการดำาเนินงาน ระบบงาน หรือการป็ฏิิบญติงานตามกิจกรรมสำาคญญๆ
ความรู้ความสามารถของผู้ป็ฏิิบญติงานในเบืนองต้น กฎหมาย ระเบียบ ที่
เกี่ยวข้องกญบการป็ฏิิบญติงานตามภาระหน้าที่ และนโยบายตาางๆที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาทำาความเข้าใจวญตถุป็ระสงคและเป็าาหมายงาน ทญนงในระดญบหนาวยงาน
และระดญบกิจกรรม

จญดทำาและรวบรวมข้อมูลเบืนองต้น ของโครงสร้าง
ผญงการป็ฏิิบญติงาน ผลการดำาเนินงานฯ

จญดทำาและรวบรวมข้อมูลเบืนองต้น เชาน โครงสร้าง ผญงทางเดินขญนนตอนการ
ป็ฏิิบญติงาน ข้อมูลผลการดำาเนินงานของทุกกลุาม ทญงน จากภายในและภายนอก

ศึกษาทำาความเข้าใจสภาพ
แวดล้อมโดยรวม
2
3
4
5

ป็ระเมินระบบการควบคุมภายใน
ระบุปจั จัยเสี่ยง
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ภายใน 30
กญนยายน

มาตรฐานการ
ตรวจสอบภายใน
มาตรฐานการ
ป็ฏิิบญติงานรหญส
2110

ผูร้ ับผิดัชอบ
หนาวยตรวจสอบ
ภายใน

ป็ระเมินผลระบบการควบคุมภายในของหนาวยงานหรือของกิจกรรมตาางๆ ทญนง
ที่มีการจญดวางแล้วและยญงไมาจญดวาง ซึ่งขญนนตอนนีนอยูาในกระบวนงานการ
ป็ระเมินระบบการควบคุมภายใน
ระบุป็ัจจญยเสี่ยง โดยแยกป็ัจจญยเสี่ยงตามกิจกรรมการบริหารแตาละด้าน ซึ่ง
ตามแนวทางที่กรมบญญชีกลางกำาหนดมี 5 ด้าน ได้แกา ด้านกลยุทธิ ด้านการ
ดำาเนินงาน ด้านการบริหารความรู้ ด้านการเงิน และด้านการป็ฏิิบญติตาม
กฎหมายและระเบียบ ซึ่งการกำาหนดป็ัจจญยเสี่ยง อยาางน้อยควรมี 3 ด้านขึนน
ไป็ ได้แกา ด้านการดำาเนินงาน ด้านการเงินหรืองบป็ระมาณ และด้านการ
ป็ฏิิบญติตามกฎหมายและระเบียบ

คูามือการป็ฏิิบญติงานของสำานญกงานเขตพืนนที่การศึกษา หนาวยตรวจสอบภายใน
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ชื่องาน 1.1.2 งานประเมินความเสี่ยง
ลำาดญบ
ผญงขญนนตอนการดำาเนินงาน
27

6
7
8

9

วิเครดะห์ควดมเสี่ยง
จัดลำดดับควดมเสี่ยง
จัดทำดบัญชีีรดยกดรควดมเสี่ยง

นำาผลการป็ระเมินไป็ใช้เพื่อ
การวางแผนการตรวจสอบ

คำาอธิิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสินนสุดกระบวนงาน

สพท.
รายละเอียดงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน
เวลาดำาเนิน
มาตรฐาน
การ
คุณภาพงาน

ผู้รญบผิดชอบ

วิเคราะหความเสี่ยง โดยอาจใช้แบบสอบถามหรือข้อตกลง จากทุกกลุามงาน
เพื่อกำาหนดเกณฑ์และระดญบความเสี่ยงของงาน ทญนงนีนสามารถวิเคราะหความ
เสี่ยงแยกตามกลุาม หรือแยกตามกิจกรรม
จญดลำาดญบความเสี่ยง เป็นนการรวบรวมและจญดลำาดญบของความเสี่ยงทญนงหมดที่
วิเคราะหได้ โดยจญดลำาดญบจากมากไป็หาน้อย
จญดทำาบญญชีรายการความเสี่ยง เป็นนการจญดทำาข้อมูลสารสนเทศ ของป็ระวญติ
หรือบญญชีรายการความเสี่ยงในภาพรวมของ สำานญกงานเขตพืนที
น การศึ
่ กษาป็ระถม
ศึกษา/ มญธิยมศึกษา วาามีความเสี่ยงในกิจกรรมใดบ้าง และมีความเสี่ยงใน
ด้านใด
นำาผลการป็ระเมินความเสี่ยงไป็ใช้เพื่อการวางแผนการตรวจสอบ เป็นนการ
นำาผลการจญดลำาดญบความเสี่ยงมาพิจารณาในการวางแผนการตรวจสอบ ทญงน นีน
ให้พิจารณาถึงนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยงของสำานญกงานเขตพืนที
น การ
่
ศึกษาป็ระถมศึกษา/ มญธิยมศึกษา ทีม่ ีอยูา เรื่องที่ผู้อำานวยการสำานญกงานเขตพืนที
น ่
การศึกษาป็ระถมศึกษา/ มญธิยมศึกษา ต้องการให้ตรวจ และเรื่องที่อยูาในความ
สนใจของสาธิารณชน

กิจกรรมงานหรือการป็ฏิิบญติ

คูามือการป็ฏิิบญติงานของสำานญกงานเขตพืนนที่การศึกษา หนาวยตรวจสอบภายใน

การตญดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมตาอ ระหวาางหน้า(ถ้าไมาจบภายใน หหน้า)
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1.2 งานตรวจสอบด้านการให้ความเชื่อมั่น แยกตามประเภทการตรวจสอบ ได้แกก
1.2.1 งานตรวจสอบทางการเงินการบัญชี (Financial Audit)
1.2.2 งานตรวจสอบการปฏิบัติการตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)
1.2.3 งานตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit)
12.4 งานตรวจสอบการดำาเนินงาน (performance Audit)
1.2.5 งานตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit)
1.2.6 งานตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)
1..2.7 งานตรวจสอบพิเศษ (Special Audit)

คู่มือการปฏิบัติงานของสำานักงานเขตพืนนทีกการศกกษา หน่วยตรวจสอบภายใน
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ประเภทเอกสาร : คูมก ือขั้นตอนการดำาเนนนงาน
ชือ่ เอกสาร
: 1.2.1 งานตรวจสอบการเงนนการบัญชี
(Financial Audit )

คู่มือการปฏิบัติงานของสำานักงานเขตพืนนทีกการศกกษา หน่วยตรวจสอบภายใน
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1. ชือ่ งาน 1.2.1 งานตรวจสอบการเงนนการบัญชี (Financial Audit )
2. วัตถุประสงค์
1) ตรวจสอบการใช้จา่ ยเงินของ สำานักงานเขตพืนนทีกการศกกษาประถมศกกษา/มัธยมศกกษา

และสถานศกกษา ให้เป็นไปตามระเบียบ แนวปฏิบัติ ข้อกำาหนดต่าง ๆ หรือการควบคมมการใช้จา่ ยเงินให้ถูก
ต้อง เหมาะสม
2) ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจมบันของการบันทกกรายการทางบัญชี และ
รายงานทางการเงิน
3) สอบทานความเพียงพอ เหมาะสมของระบบการควบคมมภายในด้านการเงินการบัญชี

3. ขอบเขตของงาน
ตรวจสอบระบบการเงินการบัญชีของสำานักงานเขตพืนนทีกการศกกษาประถมศกกษา/มัธยมศกกษา
และสถานศกกษา ในด้านการบริหารการเงิน การรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดทำาบัญชี การรายงานทางการ
เงิน ว่าถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจมบัน และการควบคมมทางการเงิน มีความเพียงพอ เหมาะสมเชืกอถือได้
และมีความโปร่งใส

4. คำาจำากัดความ
การตรวจสอบการเงนนการบัญชี เป็นการตรวจสอบทีกมม่งจะพิสูจน์ ความน่าเชืกอถือของข้อมูล
ทางการเงินการบัญชีว่า เอกสารประกอบรายการทางการเงินและการบัญชี รายการทีกบันทกกและรายงาน
ทีกปรากฏ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจมบัน โปร่งใส และสมเหตมสมผล และมักนใจได้วา่ การควบคมมทางการเงิน
ทีกมีอยู่ในระบบการเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การนำาส่ง / นำาฝาก และการเก็บรักษาเงิน มี
ความเหมาะสมเพียงพอทีกจะทำาให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

5. ขั้นตอนการปฏนบัตนงาน
ศกกษาวิเคราะห์ ระเบียบ กฎหมาย ทางการเงินการบัญชี และข้อมูลทักวไปของกิจกรรม
ตามแผนการตรวจสอบประจำาป (Audit Plan) เพืกอนำามาจัดทำาแผนการปฏิบัติงาน(Engagement Plan)
ทีกมีการประเมินความเสีกยงเบืนองต้น นำามากำาหนดวัตถมประสงค์การตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบ
2) กำาหนดประเด็นการตรวจสอบให้สอดคล้องกับวัตถมประสงค์การตรวจ พร้อมจัดทำาแนวทาง
การตรวจสอบ (Audit Program) ระบบการเงินการบัญชี และการสอบทานการควบคมมภายใน
3) จัดทำาเครืกองมือ กระดาษทำาการตรวจสอบ เพืกอเก็บข้อมูล
4) ดำาเนินการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) โดยสอบทาน
1)

คู่มือการปฏิบัติงานของสำานักงานเขตพืนนทีกการศกกษา หน่วยตรวจสอบภายใน
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การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดมดังนีน
- ระบบการเงิน เช่น การตรวจสอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การรับ
และนำาส่งเงินให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายกำาหนด
- ระบบบัญชี เช่น การตรวจสอบระบบบัญชี และการรายงานทางการเงินว่าถูกต้อง
และเป็นปัจจมบัน
- การสอบทานการควบคมมภายใน เช่น การสอบทานระบบงานการเงิน การบัญชี
เพืกอให้มักนใจว่ามีการควบคมมภายในทีกเพียงพอเหมาะสมและลดความเสีกยง
5) วิเคราะห์และสรมปผลการตรวจสอบ
6) จัดทำารายงานผลการตรวจสอบ (Audit Report ) พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรมง
รายงานต่อผู้อำานวยการสำานักงานเขตพืนนทีกการศกกษาประถมศกกษา/มัธยมศกกษา
7) แจ้งหน่วยรับตรวจทราบผลการตรวจสอบและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยให้แจ้งผลการ
ดำาเนินการแก้ไขภายในกำาหนดเวลา
8) ติดตามผลการแก้ไขปรับปรมงตามข้อเสนอแนะ (Audit Follow up ) และวิเคราะห์สรมปผล
การแก้ไข ว่าเป็นไปตามข้อเสนอแนะเพียงใด
9) รายงานผลเสนอผู้อำานวยการสำานักงานเขตพืนนทีกการศกกษาประถมศกกษา/มัธยมศกกษา
ให้ทราบผลการแก้ไข หรือพิจารณาสักงการเพิกมเติมแล้วแต่กรณี
10) ผลการแก้ไขทีเก ห็นว่าเสร็จสินน ให้รวบรวมเก็บเป็นข้อมูลสารสนเทศ

6. Flow Chart การปฏนบัตนงาน
กระบวนการ งานตรวจสอบการเงนนการบัญชี
ศกกษาวิเคราะห์ระเบียบฯ จัดทำาแผนปฏิบัติ
งาน(Engagement Plan)
กำาหนดประเด็นการตรวจสอบ จัดทำาแนวทางการตรวจสอบ
(Audit Program)
คู่มือการปฏิบัติงานของสำานักงานเขตพืนนทีกการศกกษา หน่วยตรวจสอบภายใน
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ภายในสำาหรับผู้ตรวจสอบภายในสำานักงานเขตพืนนทีกการศกกษา สำานักงานคณะกรรมการการศกกษาขันน
พืนนฐาน ปงบประมาณ 2549 และปงบประมาณ 2551 ตามลำาดับ

คู่มือการปฏิบัติงานของสำานักงานเขตพืนนทีกการศกกษา หน่วยตรวจสอบภายใน
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9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน 1.2.1 การตรวจสอบการเงินการบัญชี (Financial Audit)

สพท.

หน่วยตรวจสอบภายใน

วัตถุประสงค์ : 1) ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของ สำานกกงานเขตพื้นนที่กการศึกกษาประถมศึกกษา/มกธยมศึกกษาและสถานศึกกษา ให้เป็นไปตามระเบ่ยบ แนวปฏิบกติ ข้อกำาหนดต่าง ๆ หร้อการควบคมมการใช้จ่ายเงินให้ถกกต้อง
เหมาะสม
2) ตรวจสอบความครบถ้วน ถกกต้อง เป็นปัจจมบกนของการบกนทีกกรายการทีางบกญช่ และรายงานทีางการเงิน
3) สอบทีานความเพื่ยงพือ เหมาะสมของระบบการควบคมมภายในด้านการเงินการบกญช่
ลำาดัับ
ผังขั้นตอนการดัำาเนินงาน
รายละเอียดังาน
เวลาดัำาเนิน
มาตรฐาน
ผูร้ ับผิดัชอบ
การ
คุณภาพงาน
1
ศึกกษาวิเคราะห์ ระเบ่ยบ กฎหมาย ทีางการเงินการบกญช่ และข้อมกลทีกกวไปของกิจกรรมตาม
ตามระยะ มาตรฐานการ ผกต้ รวจสอบ
ศึกกษาวิเคราะห์ระเบ่ยบฯ จกดทีำาแผน
แผนการตรวจสอบประจำาป (Audit Plan) เพื้กอนำามาจกดทีำาแผนการปฏิบกติ
เวลาที่ก
ตรวจสอบ
ภายในผก้รกบผิด
ปฏิบกติงาน(Engagement Plan)
งาน(Engagement Plan) ที่มก ่การประเมินความเส่กยงเบ้นองต้น นำามากำาหนดวกตถมประสงค์
แผนการ
ภายใน
ชอบกิจกรรม
การตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบ
ตรวจสอบ รหกสชมด 2300
ตามแผน
ประจำาป การปฏิบกติงาน
2
กำาหนดประเดนนการตรวจสอบให้สอดคล้องกกบวกตถมประสงค์การตรวจ พืร้อมจกดทีำาแนวทีางการตรวจ
กำาหนดประเดนนจกดทีำาแนวทีางการตรวจสอบ
กำาหนด
สอบ (Audit Program) ระบบการเงินการบกญช่ และการสอบทีานการควบคมมภายใน
(Audit Program)
3
จกดทีำาเคร้กองม้อ กระดาษทีำาการตรวจสอบ เพื้กอเกนบข้อมกล
จกดทีำาเคร้กองม้อกระดาษทีำาการ
4
ดำาเนินการตรวจสอบตามแนวทีางการตรวจสอบ (Audit Program) โดยสอบทีานการ
ดำาเนินการตรวจสอบ
ปฏิบกติงานด้านการเงินและการบกญช่ และการสอบทีานการควบคมมภายใน
5
วิเคราะห์และสรมปผลการตรวจสอบ
วิเคราะห์สรมปผลการตรวจสอบ
6
ทีำารายงานเสนอ ผอ.
สพืป./สพืม.

จกดทีำารายงานผลการตรวจสอบ (Audit Report ) พืร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรกบปรมง
รายงานต่อผก้อำานวยการสำานกกงานเขตพื้นนที่กการศึกกษาประถมศึกกษา/มกธยมศึกกษา

รหกสชมด 2400
การรายงาน
ผล
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ลำาดกบ

ผกงขกนนตอนการดำาเนินงาน

รายละเอ่ยดงาน

คก่ม้อการปฏิบกติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน สำานกกงานเขตพื้นนที่กการศึกกษาประถมศึกกษา/มกธยมศึกกษา

เวลาดำาเนิน

มาตรฐาน

ผก้รกบผิดชอบ
35

ชื่องาน 1.2.1 การตรวจสอบการเงินการบัญชี (Financial Audit)
7
8

35
แจ้งหน่วยรกบตรวจแก้ไข
ติดตามผลการแก้ไข /สรมปผลการแก้ไข

9
จกดทีำารายงาน
เสนอ ผอ. สพืป./สพืม.
10

จกดเกนบเป็นสารสนเทีศึ

คำออธิบบอยสัญญลัญกษณ์ผผัญงขัญนนตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

สพท.

หน่วยตรวจสอบภายใน
การ
คมณภาพืงาน
แจ้งหน่วยรกบตรวจทีราบผลการตรวจสอบและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยให้แจ้งผลการดำาเนินการแก้ไข
รหกสชมด 2500
ภายในกำาหนดเวลา
การติดตามผล
ติดตามผลการแก้ไขปรกบปรมงตามข้อเสนอแนะ (Audit Follow up ) และวิเคราะห์สรมปผลการแก้ไข ว่า
เป็นไปตามข้อเสนอแนะเพื่ยงใด
รายงานผลเสนอผก้อำานวยการสำานกกงานเขตพื้นนที่กการศึกกษาประถมศึกกษา/มกธยมศึกกษา ให้ทีราบ
ผลการแก้ไข หร้อพืิจารณาสกกงการเพืิกมเติมแล้วแต่กรณ่
ผลการแก้ไขที่เหนก นว่าเสรนจสินน ให้รวบรวมเกนบเป็นข้อมกลสารสนเทีศึ

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

คก่ม้อการปฏิบกติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน สำานกกงานเขตพื้นนที่กการศึกกษาประถมศึกกษา/มกธยมศึกกษา

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้้าไม่จบภายใน ๑หน้า)
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ประเภทเอกสาร : คูม่ ือขั้นตอนการดำาเนนนงาน
ชื่อเอกสาร
: 1.2.2 งานตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
(Compliance Audit)

คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน สำานักงานเขตพืืนนทีี่การศึกกษาประถมศึกกษา/มัธยมศึกกษา
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1.ชือ่ งาน 1.2.2 งานตรวจสอบการปฏนบตั ตน ามกฎระเบียบ (Compliance Audit)
2. วัตถุประสงค์
1) เพืื่อให้ทีราบว่าการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พืัสดุของสำานักงานเขตพืืนนทีี่การศึกกษา
ประถมศึกกษา/มัธยมศึกกษา และสถานศึกกษาถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการทีี่เกีย่ วข้อง
และมีข้อมูลทีางการเงินทีี่เชื่อถือได้
2) เพืือ่ ประเมินความเพืียงพือของระบบการควบคุมภายในด้านการเงิน การบัญชี และการพืัสดุ
3) เพืื่อประเมินผลการปฏิบัตงิ าน เสนอแนะวิธกี าร มาตรการในการปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงานของสำานักงานเขตพืืนน ทีี่การศึกกษาประถมศึกกษา/มัธยมศึกกษา และสถานศึกกษา ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทีธิภาพื

3. ขอบเขตของงาน
1) ตรวจสอบการเงิน การบัญชีวา่ มีการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกฎหมายทีางการเงิน
การบัญชี
2) ตรวจสอบพืัสดุ ว่ามีการจัดหา ควบคุม และจำาหน่าย เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทีาง
ด้านพืัสดุ

4. คำาจำากัดความ
การตรวจสอบการปฏนบัตนตามกฎระเบียบ ได้แก่ การตรวจสอบการเงิน การบัญชี การพืัสดุ ของ
สำานักงานเขตพืืนนทีี่การศึกกษาประถมศึกกษา/มัธยมศึกกษา และสถานศึกกษาว่า ปฏิบัติงานถูกต้อง ตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการทีี่เกี่ยวข้องหรือไม่ และยังเป็นการปอองปรามผู้ปฏิบัติงาน ให้
ระมัดระวัง รอบคอบ เพืื่อมิให้เกิดข้อผิดพืลาด หรือทีุจริตได้

5. ขั้นตอนการปฏนบัตนงาน
การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ เป็นการตรวจสอบงานการเงิน บัญชี และพืัสดุ มีขันน
ตอนการปฏิบัติงาน ดังนีน
1) ศึกกษาวิเคราะห์ ระเบียบ กฎหมาย ทีางการเงินการบัญชี และพืัสดุ และข้อมูลทีั่วไปของ
กิจกรรมตามแผนการตรวจสอบประจำาป (Audit Plan) เพืือนำ
่ ามาจัดทีำาแผนการปฏิบตั งิ าน (Engagement Plan)
ทีี่มีการประเมินความเสี่ยงเบืนองต้น นำามากำาหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบ
2) กำาหนดประเดนนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การตรวจ พืร้อมจัดทีำาแนวทีางการ
ตรวจสอบ (Audit Program) การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ของการปฏิบตั งิ านทีางการเงิน การบัญชี
การพืัสดุ และการสอบทีานการควบคุมภายใน
3) จัดทีำาเครื่องมือ หรือ กระดาษทีำาการตรวจสอบ
คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน สำานักงานเขตพืืนนทีี่การศึกกษาประถมศึกกษา/มัธยมศึกกษา
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4) ดำาเนินการตรวจสอบตามแนวทีางการตรวจสอบ (Audit Program) และสอบทีานระบบ
การควบคุมภายใน ของการรับจ่ายเงิน การบันทีกกบัญชีและการจัดทีำารายงาน การจัดซื้ือน จ้าง การควบคุม และ
การจำาหน่ายพืัสดุ พืร้อมจัดเกนบข้อมูลลงกระดาษทีำาการ ให้มีข้อมูลเพืียงพือต่อการสรุปผลการตรวจสอบ
ตามประเดนนการตรวจสอบ หรือวัตถุประสงค์การตรวจสอบทีี่กำาหนดไว้
5) วิเคราะห์และสรุปผลการตรวจสอบ
6) จัดทีำารายงานผลการตรวจสอบ (Audit Report ) พืร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง
รายงานต่อผู้อำานวยการสำานักงานเขตพืืนนทีี่การศึกกษาประถมศึกกษา/มัธยมศึกกษา
7) แจ้งหน่วยรับตรวจทีราบผลการตรวจสอบและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยให้แจ้งผลการ
ดำาเนินการแก้ไขภายในกำาหนดเวลา
8) ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ (Audit Follow up ) และวิเคราะห์สรุปผล
การแก้ไข ว่าเป็นไปตามข้อเสนอแนะเพืียงใด
9) รายงานผลเสนอผู้อำานวยการสำานักงานเขตพืืนนทีี่การศึกกษาประถมศึกกษา/มัธยมศึกกษา
ให้ทีราบผลการแก้ไข หรือพืิจารณาสั่งการเพืิ่มเติมแล้วแต่กรณี
10)ผลการแก้ไขทีีเ่ หนนว่าเสรนจสินน ให้รวบรวมเกนบเป็นข้อมูลสารสนเทีศึ

6. Flow Chart การปฏนบัตนงาน
กระบวนการ งานตรวจสอบการปฏนบตั ตน ามกฎระเบียบ
ศึกกษาวิเคราะห์ระเบียบฯ จัดทีำาแผนปฏิบัติ
งาน(Engagement Plan)
กำาหนดประเดนนการตรวจสอบ จัดทีำาแนวทีางการตรวจสอบ
(Audit Program)
จัดทีำาเครื่องมือกระดาษทีำาการ
คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน สำานักงานเขตพืืนนทีี่การศึกกษาประถมศึกกษา/มัธยมศึกกษา
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ดำาเนินการตรวจสอบ
วิเคราะห์สรุปผลการตรวจสอบ
ทีบทีวน
จัดทีำารายงานผลการตรวจสอบ
เสนอ ผอ. สพืป./สพืม.
เหนนชอบ
แจ้งหน่วยรับตรวจแก้ไข
ติดตามผลการแก้ไข /สรุปผลการแก้ไข
สั่งการเพืิ่มเติม
จัดทีำารายงาน
เสนอ ผอ. สพืป./สพืม.
เสร็จสิ้น

จัดเกนบเป็นสารสนเทีศึ

7. แบบฟอร์มที่ใช้
กระดาษทีำาการตรวจสอบประเภทีต่าง ๆ

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอนง
1) พืรบ. การศึกกษาแห่งชาติ พื.ศึ. 2542 และทีี่แก้ไขเพืิ่มเติม
2) มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
กรมบัญชีกลาง พื.ศึ. 2545
3) ระเบียบกระทีรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พื.ศึ.2551
4) แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทีรวงการคลัง
5) คู่มือการตรวจสอบภายในสำานักงานเขตพืืนนทีี่การศึกกษา และคู่มือการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในสำาหรับผู้ตรวจสอบภายในสำานักงานเขตพืืนนทีี่การศึกกษา
สำานักงานคณะกรรมการการศึกกษาขันนพืืนนฐาน ปงบประมาณ 2549 และปงบประมาณ
คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน สำานักงานเขตพืืนนทีี่การศึกกษาประถมศึกกษา/มัธยมศึกกษา
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2551 ตามลำาดับ

คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน สำานักงานเขตพืืนนทีี่การศึกกษาประถมศึกกษา/มัธยมศึกกษา
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9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน 1.2.2 งานตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)

สพท.

หน่วยตรวจสอบภายใน

วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุของสำานักงานเขตพืนนที่การศึกกษาประถมศึกกษา/มัธยมศึกกษา และสถานศึกกษาถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการทีเ่ กี่ยวข้อง และมีข้อมูล

ลำาดัับ
1

2
3
4

ทางการเงินที่เชือ่ ถือได้
2) เพือ่ ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
3) เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน เสนอแนะวิธีการ มาตรการในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของสำานักงานเขตพืนนที่การศึกกษาประถมศึกกษา/มัธยมศึกกษา และสถานศึกกษา ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ผังขั้นตอนการดัำาเนินงาน
รายละเอียดังาน
เวลาดัำาเนิน
มาตรฐาน
ผูร้ ับผิดัชอบ
การ
คุณภาพงาน
ศึกกษาวิเคราะห์ ระเบียบ กฎหมาย ทางการเงินการบัญชี และพัสดุ และข้อมูล
ตามระยะ มาตรฐานการ ผู้ตรวจสอบภายใน
ศึกกษาวิเคราะห์ระเบียบฯ จัดทำาแผน
ทั่วไปของกิจกรรมตามแผนการตรวจสอบประจำาปปี (Audit Plan) เพือนำ
่ ามาจัดทำาแผนการปฏิบัติ
เวลาที่
ตรวจสอบ
ผู้รบั ผิดชอบ
ปฏิบัติงาน(Engagement Plan)
งาน (Engagement Plan)ทีม่ ีการประเมินความเสี่ยงเบืนองต้น นำามากำาหนด
แผนการ
รหัสชุด 2300 กิจกรรมตามแผน
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบ
ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน
ประจำาปปี
กำาหนดประเดนนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การตรวจ พร้อมจัดทำาแนวทาง
กำาหนดประเดนนการตรวจสอบ จัดทำาแนวทางการตรวจ
กำาหนด
การตรวจสอบ (Audit Program) การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ของการปฏิบตั งิ าน
สอบ(Audit Program)
ทางการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการสอบทานการควบคุมภายใน
จัดทำาเครื่องมือ หรือ กระดาษทำาการตรวจสอบ

จัดทำาเครื่องมือกระดาษทำาการ
ดำาเนินการตรวจสอบ
43

ลำาดับ

ดำาเนินการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) และสอบทาน
ระบบการควบคุมภายใน ของการรับจ่ายเงิน การบันทกกบัญชีและการจัดทำารายงาน การจัดซืือน
จ้าง การควบคุม และการจำาหน่ายพัสดุ พร้อมจัดเกนบข้อมูลลงกระดาษทำาการ ให้มี
ข้อมูลเพียงพอต่อการสรุปผลการตรวจสอบตามประเดนนการตรวจสอบ หรือ
วัตถุประสงค์การตรวจสอบที่กำาหนดไว้

ผังขันนตอนการดำาเนินงาน
42

คู่มือการปฏิบัติงานของสำานักงานเขตพืนนที่การศึกกษา หน่วยตรวจสอบภายใน

รายละเอียดงาน

เวลาดำาเนิน

มาตรฐาน

ผู้รบั ผิดชอบ
42

ชื่องาน 1.2.2 งานตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)

หน่วยตรวจสอบภายใน
การ
คุณภาพงาน
วิเคราะห์และสรุปผลการตรวจสอบ
รหัสชุด 2400
การรายงาน
ผลการปฏิบัติ
จัดทำารายงานผลการตรวจสอบ (Audit Report ) พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
งาน
ปรับปรุงรายงานต่อผู้อำานวยการสำานักงานเขตพืนนที่การศึกกษาประถมศึกกษา/
มัธยมศึกกษา

5
วิเคราะห์สรุปผลการตรวจสอบ

6
ทบทวน

จัดทำารายงานผลการ
ตรวจสอบ
เสนอ ผอ. สพป./สพม.
7
8
9

เหนนชอบ

แจ้งหน่วยรับตรวจแก้ไข
ติดตามผลการแก้ไข /สรุปผลการแก้ไข
สั่งการเพิ่มเติม
เสรนจสินน
จัดทำารายงาน
เสนอ ผอ. สพป./สพม.

10

สพท.

แจ้งหน่วยรับตรวจทราบผลการตรวจสอบและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยให้แจ้งผลการดำาเนิน
การแก้ไขภายในกำาหนดเวลา
ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ (Audit Follow up ) และวิเคราะห์สรุปผลการ
แก้ไข ว่าเป็นไปตามข้อเสนอแนะเพียงใด

รหัสชุด
2500 การ
ติดตามผล

รายงานผลเสนอผู้อำานวยการสำานักงานเขตพืนนที่การศึกกษาประถมศึกกษา/มัธยมศึกกษา
ให้ทราบผลการแก้ไข หรือพิจารณาสั่งการเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี
ผลการแก้ไขทีเหน่ นว่าเสรนจสินน ให้รวบรวมเกนบเป็นข้อมูลสารสนเทศึ

จัดเกนบเป็นสารสนเทศึ
คำาอธิิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสินนสุดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

คู่มือการปฏิบัติงานของสำานักงานเขตพืนนที่การศึกกษา หน่วยตรวจสอบภายใน

การตัดสินใจ

ทิศึทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อ ระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน หหน้า)
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บทีบาที/ภารกิจ/หน้าที่ก ตาม
ประกาศึ ศึธ.
(จ) ปฏนบบตนงเนิรอวมกบบหรือ
สนิบบสนิุนิกเรปฏนบบตนงเนิของ
หนิอวยงเนิอืยนิท่ยเก่ยยวขดองหรือ
ท่ยไดดรบบมอบหมเย

งาน / เร้กอง

งานตรวจสอบพืิเศึษ (Special
Audit)

ขกนนตอนการปฏิบกติงาน

การตรวจสอบพืิเศึษ (Special
Audit)

บุคคล /
หน่วยงานที่ก
เก่ยก วข้อง
สพท./สถเนิ
ศึกษเ

1) สำเรวจขดอมแลเบืองตดนิตเมประเดบนิขดอรดอง
เร่ยนิ/ขดอสงสบยท่ยจะสออไปในิทเงทุจรนต
2) กำเหนิดประเดบนิและผแดเก่ยยวขดองกบบ
ประเดบนิท่ยตรวจสอบ
3) ดำเเนินนิกเรตรวจสอบและรวบรวมหลบก
ฐเนิ เอกสเร รวมถึงถดอยคำเของผแดเก่ยยวขดอง
4) วนเครเะห์และสรุปผลกเรตรวจสอบขดอ
เทบจจรนงเปร่ยบเท่ยบกบบระเบ่ยบกฎหมเยท่ย
เก่ยยวขดอง
5) รเยงเนิตออผแดอำเนิวยกเรสำเนิบกงเนิเขต
พืนิท่ยกเรศึกษเและหนิอวยงเนิท่ยเก่ยยวขดอง

ทบงนิ่ Flow Chart ภเรกนจงเนิของหนิอวยตรวจสอบภเยในิสำเนิบกงเนิเขตพืนิท่ยกเรศึกษเ ดบงแนิบ

คแอมือกเรปฏนบบตนงเนิของสำเนิบกงเนิเขตพืนิท่ยกเรศึกษเ หนิอวยตรวจสอบภเยในิ

4

ประเภทเอกสาร : คูม่ ือขั้นตอนการดำาเนนนงาน
ชื่อเอกสาร : 1.2.3 งานตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit)

คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน สำานักงานเขตพืืนนที่่การศึกกษาประถมศึกกษา/มัธยมศึกกษา
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1. ชือ่ งาน 1.2.3 การตรวจสอบการปฏนบัตนงาน (Operational Audit)
2. วัตถุประสงค์
1
เพืื่อตรวจทีราบผลการการดำาเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆขององคกการ รวมถกงระบบงานใดระบบ
งานหนก่งหรือหน่วยงานย่อยภายในหน่วยงานนันนหรือหน้าที่่หนก่งหน้าที่่ใดในหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงคกเป้าหมายที่่กำาหนดม่ประสิทีธิภาพื (Efficiency) ประสิทีธิผล (Effectiveness) ประหยัด
(Economy) หรือไม่เพื่ยงใด รวมตลอดทีังน การให้ความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ เพืื่อปรับปรุงพืัฒนาประโยชนก
สูงสุดต่อองคกกร

3. ขอบเขตของงาน
การตรวจสอบการปฏิบัติงาน ครอบคลุมถกงการตรวจสอบกระบวนการในการปฏิบัติงานโดยให้
ความสำาคัญกับขันนตอนการปฏิบัติงานความม่ประสิทีธิภาพื ประหยัด ความคุ้มค่าในการใช้ทีรัพืยากร
และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบ่ยบ ข้อบังคับ ระบบ วิธก่ าร หรือมาตรฐาน ที่ก่ ำาหนดหรือไม่อย่างไร
ผลลัพืธก หรือผลกระทีบที่่เกิดขกนนจากการดำาเนินงาน

4. คำาจำากัดความ
การตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นการตรวจสอบกระบวนการ ขันนตอนในการปฏิบัติงานของ
กิจกรรมต่าง ๆ ข้อเที็จจริงที่เ่ กิดขกนน(Condition) จากการดำาเนินงาน/ผลการดำาเนินงานเพืื่อเปร่ยบเที่ยบ
กับหลักเกณฑ์ก (Criteria)การดำาเนินงาน /ผลผลิต/ผลลัพืธก ตามวัตถุประสงคกเป้าหมายที่่็กำาหนดไว้หรือไม่
ถ้าม่ข้อแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์ก (Criecria) กับข้อเที็จจริงที่่เกิดขกนน(Condition) เกิดปัญหา/ผลกระทีบ
(Effect) ม่สาเหตุ(Cause)จากเรื่องใดเพืื่อให้ข้อแนะนำา(Recommendation)ที่่ม่คณ
ุ ค่าสามารถปฏิบัติได้
จริงในการปรับปรุงพืัฒนาการดำาเนินงานให้ม่ประสิทีธิภาพื ประสิทีธิผล ประหยัด คุ้มค่า เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบ่ยบ ข้อบังคับ ระบบ วิธก่ าร หรือมาตรฐาน ที่ก่ ำาหนด

5. ขัน้ ตอนการปฏนบัตนงาน
1) การวางแผนปฏนบัตนงาน แผนการปฏิบัติงาน เป็นแผนที่่ผู้ตรวจสอบภายในจัดทีำาไว้
ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบแผนงาน งาน/โครงการหรือ กิจกรรม ในประเด็นการตรวจสอบใด โดยกำาหนด
วัตถุประสงคก ขอบเขต และแนวทีางการตรวจสอบ เพืื่อใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบให้บรรลุผลสำาเร็จ
2) การปฏนบัตนงานตรวจสอบ เมื่อแผนการปฏิบัติงานที่่จดั ทีำาไว้ ได้รับความเห็นชอบจาก
ผูอ้ าำ นวยการหน่วยตรวจสอบภายในแล้ว ผูต้ รวจสอบภายในจะคัดเลือกหรือออกแบบ เครือ่ งมือกระดาษทีำาการให้
เหมาะสม เพืื่อใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ซก่งม่ขันนตอนย่อยๆประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูล
วิเคราะหกและประเมินผล สรุปประเด็นข้อตรวจพืบ บันทีกกข้อมูลไว้ในกระดาษทีำาการ โดยให้มร่ ายละเอ่ยดเพื่ยงพือ
ต่อการสรุปผลการตรวจสอบ
คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน สำานักงานเขตพืืนนที่่การศึกกษาประถมศึกกษา/มัธยมศึกกษา
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3) การรายงานผลการปฏนบัตนงาน เมื่อผู้ตรวจสอบภายใน ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
แผนการปฏิบตั งิ านแล้ว ขันน ตอนต่อไปผูต้ รวจสอบภายในควรรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ไ่ ด้จากการปฏิบตั งิ านตรวจ
สอบซก่งได้บันทีกกไว้ในกระดาษทีำาการ มาจัดทีำารายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้อำานวยการสำานักงาน
เขตพืืนนที่่การศึกกษาประถมศึกกษา/มัธยมศึกกษา ซก่งรายงานควรม่สาระครบทีันง 5 องคกประกอบ คือ ข้อเที็จ
จริงของการปฏิบัติงาน เกณฑ์กทีใ่ ช้ในการเปร่ยบเที่ยบ ผลต่างที่่เกิดม่สาเหตุใด เป็นเรื่องของการละเลย
ไม่ปฏิบัติตามขันนตอนของกระบวนงาน หรือเนื่องจากในกระบวนงานยังไม่มร่ ะบบการควบคุมที่่เพื่ยงพือ
และความเส่่ยงของกระทีำาที่่ตา่ งจากเกณฑ์ก ก่อให้เกิดผลกระทีบต่องานของทีางราชการในประเด็นใดบ้าง
และข้อเสนอแนะในการแก้ไข ทีันงน่นสว่ นประกอบของรายงาน ม่ 2 ส่วน คือ บทีสรุปสำาหรับผู้บริหาร และ
รายละเอ่ยดผลการตรวจสอบ ซก่งการจัดทีำารายงานม่ขันนตอนย่อยๆประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูล
การคัดเลือกข้อมูล การร่างรายงาน และการเสนอรายงาน
4) การตนดตามผลการตรวจสอบ เป็นการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ที่่ได้รายงานให้หน่วยรับตรวจทีราบ และกำาหนดเวลาให้ดำาเนินการและแจ้งผลในช่วงเวลาอันควร การ
ติดตามผลม่ความสำาคัญและจำาเป็น เนื่องจากจะได้ทีราบว่าข้อตรวจพืบและข้อเสนอแนะตามรายงานนันน
หน่วยรับตรวจได้ม่การแก้ไขตามข้อเสนอแนะหรือไม่ และผลการดำาเนินการสามารถลดความเส่ย่ งได้ หรือม่
ปัญหาอุปสรรคใดที่ต่ อ้ งม่การให้ขอ้ เสนอแนะเพืิม่ เติม หรือต้องม่การตรวจติดตามเพืือ่ หาสาเหตุใหม่ ทีังน น่กน าร
ติดตามผลการตรวจสอบม่ขนัน ตอนย่อยประกอบด้วย การวางแผนการติดตามผล ดำาเนินการติดตามผล และ
รายงานผลการติดตาม

6. Flow Chart การปฏนบัตนงาน
กระบวนการ ตรวจสอบการปฏนบัตนงาน
วางแผนปฏนบัตนงาน
แผนปฏนบัตนงานตรวจสอบที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
ปฏนบัตนงานตรวจสอบ
รายงานผลการปฏนบัตนงาน
คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน สำานักงานเขตพืืนนที่่การศึกกษาประถมศึกกษา/มัธยมศึกกษา
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9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน 1.2.3 การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit)
สพท. หน่วยตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค์ : เพื่อตรวจทราบผลการการดำาเนินนิงานิในิกนจกรรมตาาง ๆขององค์กการ รวมถึงงระบบงานิใดระบบงานิหนิง่งหรือหนิาวยงานิยาอยภายในิหนิาวยงานินิ้นนิหรือหนิาาท่่หนิง่งหนิาาท่่ใดในิหนิาวยงานิบรรลตตามว้ตถึตประสงค์ก
เปาาหมายท่่กำาหนิดม่ประสนทธินภาพ (Efficiency) ประสนทธินผล (Effectiveness) ประหย้ด (Economy) หรือไมาเพ่ยงใด รวมตลอดท้นงการใหาค์วามเห็นิ ใหาขาอเสนิอแนิะ เพื่อปร้บปรตงพ้ฒนิาประโยชนิกสูงสตดตาอองค์กกร
ลำาดัับ
ผังขั้นตอนการดัำาเนินงาน
รายละเอียดังาน
เวลาดัำาเนิน
มาตรฐาน
ผูร้ ับผิดัชอบ
การ
คุณภาพงาน
1
ตามระยะ มาตรฐานิการ ผูตา รวจสอบ
การวางแผนปฏิบัติงาน โดยกำาหนิดว้ตถึตประสงค์ก ขอบเขต และแนิวทางการตรวจสอบ
วางแผนการปฏิบัติงาน
เวลาท่่
ตรวจสอบ
ภายในิผูาร้บผนด
แผนิการ
ภายในิ
ชอบกนจกรรม
2
แผนปฏิบัติงานตรวจสอบทีไ่ ดั้รับ
การปฏิบัติงานตรวจสอบ เมื่อแผนิการปฏนบ้ตนงานิท่จ่ ้ดทำาไวา ไดาร้บค์วามเห็นิชอบจากผูอำา านิวยการหนิาวยตรวจ
ตรวจสอบ รห้สชตด 2300
ตามแผนิ
ความเหนนชอบแล้ว
สอบภายในิแลาว ค์้ดเลือกหรือออกแบบ เค์รือ่ งมือกระดาษทำาการใหาเหมาะสม ปฏนบ้ตนงานิตรวจสอบ ซง่งม่ข้นนิตอนิ
ประจำาปก การปฏนบ้ตนงานิ
ยาอยๆประกอบดาวย การรวบรวมขาอมูล วนเค์ราะหกและประเมนนิผล สรตปประเด็นิขาอตรวจพบ บ้นิทงกขาอมูลไวาในิกระดาษ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ
กำาหนิด
ทำาการ โดยใหามร่ ายละเอ่ยดเพ่ยงพอตาอการสรตปผลการตรวจสอบ
3
การรายงานผลการปฏิบัติงาน จ้ดทำารายงานิผลการปฏนบ้ตนงานิ เสนิอตาอผูาอำานิวยการสำานิ้กงานิเขตพืนนิท่่การ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ศึงกษาประถึมศึงกษา/ม้ธิยมศึงกษา ซง่งรายงานิค์วรม่สาระค์รบท้นง 5 องค์กประกอบ ค์ือ ขาอเท็จจรนงท่่เกนด
เกณฑกท่ใชาในิการเปร่ยบเท่ยบ ผลตาางท่่เกนดม่สาเหตตใด เกนดผลกระทบตาองานิของทางราชการในิประเด็นิใด
เสนิอ
บาาง และขาอเสนิอแนิะในิการแกาไข ท้นงนิ่นสาวนิประกอบของรายงานิ ม่ 2 สาวนิ ค์ือ บทสรตปสำาหร้บผูาบรนหาร
ผอ.สพป.สพ
และรายละเอ่ยดผลการตรวจสอบ ซง่งการจ้ดทำารายงานิม่ข้นนิตอนิยาอยๆประกอบดาวย การรวบรวมขาอมูล
ม.
การค์้ดเลือกขาอมูล การราางรายงานิ และการเสนิอรายงานิ
4
การติดัตามผลการตรวจสอบ เป็นิการตนดตามผลการปร้บปรตงแกาไขตามขาอเสนิอแนิะท่่ไดารายงานิใหาหนิาวย
แจ้งหน่วยรับตรวจ
ร้บตรวจทราบ ม่การแกาไขตามขาอเสนิอแนิะหรือไมา ท้งนิ่
น กน ารตนดตามผลการตรวจสอบม่ขนิ้น ตอนิยาอยประกอบดาวย
ติดัตามผลการตรวจสอบ
การวางแผนิการตนดตามผล ดำาเนินนิการตนดตามผล และรายงานิผลการตนดตาม
คำออธิบบอยสัญญลัญกษณ์ผผัญงขัญนนตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน
จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้้าไม่จบภายใน ๑หน้า)

ค์ูามือการปฏนบ้ตนงานิของสำานิ้กงานิเขตพืนนิท่่การศึงกษา หนิาวยตรวจสอบภายในิ
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ประเภทเอกสาร : คูม่ ือขั้นตอนการดำาเนนนงาน
ชื่อเอกสาร : 1.2.4 งานตรวจสอบการดำาเนนนงาน(Performance Audit)

คู่มือการปฏนบัตนงานของหน่วยตรวจสอบภายใน สำานักงานเขตพืืนนที่่การศึกกษาประถมศึกกษา/มัธยมศึกกษา
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1. ชือ่ งาน 1.2.4 งานตรวจสอบการดำาเนนนงาน (Performance Audit)
2. วัตถุประสงค์
1) เพืื่อให้ทีราบว่าผลการดำาเนนนงานบรรลผผลสำาเรตจตามวัตถผประสงคปเปหาหมาย ตามแผนงาน งาน/
โครงการที่่กำาหนดไว้อย่างม่ประสนทีธนภาพื ประสนทีธนผล ประหยัด และปฏนบัตนถูกต้องตามกฎหมาย ระเบ่ยบ
ข้อบังคับ ระบบ วนธก่ าร หรือมาตรฐาน ที่ก่ ำาหนดหรือไม่อย่างไร
2) เพืื่อให้ทีราบถกงผลลัพืธป หรือผลกระทีบที่่เกนดขกนนจากการดำาเนนนงานของสำานักงานเขตพืืนนที่่การ
ศึกกษาประถมศึกกษา/มัธยมศึกกษาและสถานศึกกษา
3) เพืื่อตนดตามผลการดำาเนนนงานของสำานักงานเขตพืืนนที่่การศึกกษาประถมศึกกษา/มัธยมศึกกษาและ
สถานศึกกษาให้เป็นไปตามแผนงาน งาน/โครงการที่่กำาหนดไว้ตลอดจนประสนทีธนภาพืในการดูแลรักษา
ทีรัพืยปสนนของทีางราชการ
4) เพืื่อให้ข้อสังเกต ข้อคนดเหตน และหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรผงแก้ไขการดำาเนนนงานตาม
แผนงาน งาน/โครงการของสำานักงานเขตพืืนนที่่การศึกกษาประถมศึกกษา/มัธยมศึกกษาและสถานศึกกษา
ให้เป็นไปอย่างม่ประสนทีธนภาพื ประสนทีธนผล และบรรลผผลสัมฤทีธนต์ ามเปหาหมายที่่วางไว้

3. ขอบเขตของงาน
การตรวจสอบการดำาเนนนงาน ครอบคลผมถกงการตรวจสอบการวางแผนการบรนหารโครงการ/
กนจกรรม กระบวนงาน ผลการดำาเนนนงานตามแผนงาน งาน/โครงการให้เป็นไปตามวัตถผประสงคป เปหา
หมาย ม่ประสนทีธนภาพื ประสนทีธนผล ประหยัด ความคผ้มค่าในการใช้ทีรัพืยากร และการปฏนบัตนตามกฎหมาย
ระเบ่ยบ ข้อบังคับ ระบบ วนธ่การ หรือมาตรฐาน ที่่กำาหนดหรือไม่ ผลลัพืธป หรือผลกระทีบที่่เกนดขกนนจาก
การดำาเนนนงาน การตนดตามแล ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรผงแก้ไข

4. คำาจำากัดความ
การตรวจสอบการดำาเนนนงาน (Performance Audit) เป็นการตรวจสอบผลการดำาเนนนงาน
ตามแผนงาน งานและโครงการของสำานักงานเขตพืืนน ที่ก่ ารศึกกษาประถมศึกกษา/มัธยมศึกกษา และสถานศึกกษา ให้
เป็นไปตามวัตถผประสงคปและเปหาหมายหรือหลักการที่ก่ าำ หนด การตรวจสอบเน้นถกงประสนทีธนภาพื ประสนทีธนผลและ
ความคผ้มค่า โดยต้องม่ผลผลนตและผลลัพืธปเป็นไปตามวัตถผประสงคปและเปหาหมาย ซก่งวัดจากตัวช่วน ัดที่่
เหมาะสม ทีันงน่นต้องคำานกงถกงความเพื่ยงพือ ความม่ประสนทีธนภาพืของกนจกรรมการบรนหารความเส่่ยงและ
การควบคผมภายในประกอบด้วย

5. ขัน้ ตอนการปฏนบัตนงาน
การตรวจสอบการดำาเนนนงานเป็นขันนตอนที่่ต่อจากการวางแผนการตรวจสอบ ซก่งประกอบด้วยขันน
ตอน ดังน่น
1) การวางแผนปฏนบัตนงาน แผนการปฏนบตั งน าน เป็นแผนที่ผ่ ตู้ รวจสอบภายในควรจัดทีำาไว้
คู่มือการปฏนบัตนงานของหน่วยตรวจสอบภายใน สำานักงานเขตพืืนนที่่การศึกกษาประถมศึกกษา/มัธยมศึกกษา
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ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบแผนงาน งาน/โครงการใด ในประเดตนการตรวจสอบใดโดยใช้ข้อมูลจากความเส่่ยง
นโยบาย ข้อมูลข่าวสารจากผู้บรนหาร ตลอดจนการเปล่่ยนแปลงของสถานการณปหรือสภาพืแวดล้อมของ
สำานักงานเขตพืืนนที่่การศึกกษาประถมศึกกษา/มัธยมศึกกษาและสถานศึกกษามาใช้ประกอบการพืนจารณาเพืื่อ
ให้การปฏนบัตนงานตรวจสอบบรรลผผลสำาเรตจโดยม่ขันนตอนย่อยดังน่น
1.1)
กำาหนดประเดตนการตรวจสอบ เป็นการกำาหนดในเรื่องความเส่่ยงที่่ม่นัยสำาคัญต่อ
ผล
การดำาเนนนงานที่่อาจไม่บรรลผวัตถผประสงคปหรือเปหาหมายของแผนงาน งาน/โครงการ เช่น การดำาเนนนการ
ล่าช้า ผลผลนตไม่เป็นไปตามวัตถผประสงคปและเปหาหมายที่่กำาหนด ไม่ได้นำาไปใช้อย่างคผ้มค่า
1.2)
กำาหนดวัตถผประสงคปการตรวจสอบ เมื่อได้ประเดตนการตรวจสอบแล้ว นำาประเดตน
ดังกล่าวกำาหนดวัตถผประสงคปการตรวจสอบเพืื่อให้ทีราบข้อเทีตจจรนงที่่เกนดขกนนแตกต่างจากที่่กำาหนดไว้
อย่างไร ปญญหา อผปสรรคและผลกระทีบที่่เกนดขกนนรวมทีันงสาเหตผและข้อเสนอแนะ
1.3)
กำาหนดขอบเขตการตรวจสอบ เป็นการกำาหนดขอบเขตการตรวจสอบที่่สามารถ
บรรลผ
วัตถผประสงคปการตรวจสอบควรกำาหนดให้ครอบคลผมถกงระบบงาน เอกสารหลักฐานรายงาน บผคลากร
สถานที่่ ระยะเวลาและทีรัพืยปที่เก่่ยวข้อง โดยสอดคล้องกับประเดตนการตรวจสอบที่่กำาหนด การกำาหนด
ขอบเขตการตรวจสอบควรคำานกงถกงทีรัพืยากรที่่ใช้ในการตรวจสอบด้วย เช่น อัตรากำาลังความรู้ความ
สามารถและประสบการณปของผู้ตรวจสอบภายใน ระยะเวลาและงบประมาณ
1.4)
กำาหนดแนวทีางการตรวจสอบ ซก่งจะต้องชัดเจนและม่รายละเอ่ยดเพื่ยงพือที่่จะ
ปฏนบัตน
ตามได้ซก่งประกอบด้วย เกณฑปการตรวจสอบ เช่น ดัชน่วดั ผลการประเมนน KPI มาตรฐานที่่ยอมรับโดย
ทีั่วไป แนวทีางการปฏนบัตนของหน่วยงานส่วนกลาง มาตรฐานของผู้เช่่ยวชาญเฉพืาะด้าน กฎหมาย
ระเบ่ยบ ข้อบังคับ เป็นต้น และวนธก่ ารตรวจสอบ ซก่งเป็นการระบผรายละเอ่ยดขันนตอนหรือวนธก่ ารปฏนบัตน
งานตรวจสอบเพืื่อให้ได้มาซก่งข้อมูล หลักฐานต่างๆที่่ด่ เพื่ยงพือในการสนับสนผนข้อสรผปหรือข้อคนดเหตนที่่
เก่่ยวกับข้องตรวจสอบ
2) การปฏนบัตนงานตรวจสอบ เมื่อผู้ตรวจสอบภายในได้กำาหนดแผนการปฏนบัตนงานตรวจสอบ

การดำาเนนนงานของแผนงาน งาน/โครงการ และได้รับความเหตนชอบจากผู้อำานวยการหน่วยตรวจสอบ
ภายในแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในควรกำาหนดรูปแบบกระดาษทีำาการ สำาหรับการรวบรวมข้อมูลเพืื่อให้บรรลผ
วัตถผประสงคปการตรวจสอบ และปฏนบัตนงานตรวจสอบตามแผนการปฏนบัตนงานตรวจสอบการดำาเนนนงานดัง
กล่าว การปฏนบัตนงานตรวจสอบม่ขันนตอน ดังน่น
2.1)
รวบรวมข้อมูล ข้อมูลที่่รวบรวมควรม่ลักษณะดังน่น
- ความถูกต้องเชื่อถือได้
- ความเก่่ยวข้องหรือสัมพืันธปกับประเดตนการตรวจสอบ
คู่มือการปฏนบัตนงานของหน่วยตรวจสอบภายใน สำานักงานเขตพืืนนที่่การศึกกษาประถมศึกกษา/มัธยมศึกกษา
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- ความเพื่ยงพือต่อการสรผปผลการตรวจสอบ
- ความม่ประโยชนปตอ่ การปฏนบัตนงาน
2.2)
วนเคราะหปและประเมนนผล โดยวนเคราะหปประเมนนผลว่าผลของสภาพืการดำาเนนนงาน
ที่่
เกนดขกนนจรนงม่ความแตกต่างจากแผนหรือเกณฑป หรือสน่งที่่ควรจะเกนดขกนนหรือสน่งที่่ควรจะเป็นหากผลการ
ดำาเนนนงานแตกต่างจากแผนหรือเกณฑปหรือสน่งที่่ควรจะเป็น ควรวนเคราะหปต่อไปว่าจะเกนดผลกระทีบทีาง
ตรงหรือทีางอ้อมอย่างไรบ้าง ม่สาเหตผมาจากอะไรควรม่การปรับปรผง แก้ไขการดำาเนนนงานหรือไม่อย่างไร
2.3)
สรผปประเดตนข้อตรวจพืบ บันทีกกข้อมูลไว้ในกระดาษทีำาการ โดยให้ม่รายละเอ่ยด
เพื่ยงพือต่อการสนับสนผนผลการตรวจสอบภายในรายงานผลการปฏนบัตนงานที่่เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ
โดยสรผปเป็นประเดตน 5 เรื่องดังน่น
- หลักเกณฑป/ สน่งที่่ควรจะเป็น
- ข้อเทีตจจรนง/สน่งที่่เป็นอยู่
- ผลกระทีบ
- สาเหตผ
- ข้อเสนอแนะ
2.4) บันทีกกข้อมูล ผู้ตรวจสอบภายในนำาข้อมูลที่่ได้บันทีกกในกระดาษทีำาการโดยให้ม่
รายละเอ่ยดเพื่ยงพือต่อการสนับสนผนผลการตรวจสอบในการรายงานผลการปฏนบัตนงานที่่เสนอต่อผู้บังคับ
บัญชา ผู้ ตรวจสอบภายในควรควบคผมการเข้าถกงข้อมูลที่่ได้จากการตรวจสอบโดยไม่เปดดเผยให้บผคคล
ภายนอกทีราบเว้นแต่ได้อนผญาตจากผู้ม่อำานาจหรือหลังจากที่่ได้ม่การปรกกษาฝ่าายกฎหมายแล้ว การเกตบ
กระดาษทีำาการควรเกตบให้สะดวกต่อการค้นหาและอยู่ในที่่ปลอดภัยเป็นไปตามระเบ่ยบที่่เก่่ยวข้อง
3) การรายงานผลการปฏนบัตนงาน เมื่อผู้ตรวจสอบภายใน ได้ปฏนบัตนงานตรวจสอบตามแผนการ

ปฏนบัตนงานแล้วขันนตอนต่อไป ผู้ตรวจสอบภายในควรรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ไ่ ด้จากการปฏนบัตนงานตรวจ
สอบซก่งได้บันทีกกไว้ในกระดาษทีำาการ มาจัดทีำารายงานผลการปฏนบัตนงาน ส่วนประกอบของรายงาน ม่ 2
ส่วน คือ บทีสรผปสำาหรับผู้บรนหาร และรายละเอ่ยดผลการตรวจสอบ ซก่งการจัดทีำารายงานม่ขันนตอนการ
ดำาเนนนงานดังน่นคือ
3.1)
การรวบรวมข้อมูล
3.2)
การคัดเลือกข้อมูล
3.3)
การร่างรายงาน
3.4)
การเสนอรายงาน
4) การตนดตามผลการตรวจสอบ เป็นการตนดตามผลการปรับปรผงแก้ไขปญญหาของหน่วยรับตรวจ
คู่มือการปฏนบัตนงานของหน่วยตรวจสอบภายใน สำานักงานเขตพืืนนที่่การศึกกษาประถมศึกกษา/มัธยมศึกกษา
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แจ้งหน่วยรับตรวจ
ตนดตามผลการแก้ไข

7. แบบฟอร์มที่ใช้
กระดาษทีำาการต่างๆ

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอนง
1) มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจรนยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ :
กรมบัญช่กลาง
2) ระเบ่ยบกระทีรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พื.ศึ.2551 :
กระทีรวงการคลัง
3) หนังสือแนวทีางการตรวจสอบภายใน : ตลาดหลักทีรัพืยปแห่งประเทีศึไทียและสมาคมผู้
ตรวจสอบภายในแห่งประเทีศึไทีย
4) หนังสือแนวปฏนบัตนการตรวจสอบภายใน : กรมบัญช่กลาง
5) หนังสือแนวปฏนบัตนประเมนนความเส่่ยงเพืื่อการวางแผนการตรวจสอบ : กรมบัญช่กลาง
6) หนังสือแนวปฏนบัตนการวางแผนการตรวจสอบและแผนการปฏนบัตนงาน : กรมบัญช่กลาง
7) หนังสือแนวปฏนบัตนการตรวจสอบภายในภาคราชการ การตรวจสอบการดำาเนนนงาน :กรม
บัญช่กลาง พื.ศึ.2548
8) หนังสือคู่มือการตรวจสอบภายในสำานักงานเขตพืืนนที่่การศึกกษา : หน่วยตรวจสอบภายใน
สำานักงานคณะกรรมการการศึกกษาขันนพืืนนฐาน ปงงบประมาณ 2551
9) หนังสือคู่มือการปฏนบัตนงานตรวจสอบภายในสำาหรับผู้ตรวจสอบภายในสำานักงานเขตพืืนนที่่
การศึกกษา : หน่วยตรวจสอบภายในสำานักงานคณะกรรมการการศึกกษาขันนพืืนนฐาน
ปงงบประมาณ 2549

คู่มือการปฏนบัตนงานของหน่วยตรวจสอบภายใน สำานักงานเขตพืืนนที่่การศึกกษาประถมศึกกษา/มัธยมศึกกษา
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เสนอ ผอ.สพป./สพม.

แจ้งหน่วยรับตรวจ
ตนดตามผลการแก้ไข

7. แบบฟอร์มที่ใช้
กระดาษทีำาการต่างๆ .

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอนง
1) มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ กรม
บัญช่กลาง
2) ระเบ่ยบกระทีรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พื.ศึ.2551 :
กระทีรวงการคลัง
3) หนังสือแนวทีางการตรวจสอบภายใน : ตลาดหลักทีรัพืยกแห่งประเทีศึไทียและสมาคมผู้ตรวจ
สอบภายในแห่งประเทีศึไทีย
4) หนังสือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน : กรมบัญช่กลาง
5) หนังสือแนวปฏิบัติประเมินความเส่่ยงเพืื่อการวางแผนการตรวจสอบ : กรมบัญช่กลาง
6) หนังสือแนวปฏิบัติการวางแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน : กรมบัญช่กลาง
7) หนังสือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ การตรวจสอบการดำาเนินงาน :กรมบัญช่
กลาง พื.ศึ.2548
8) หนังสือคู่มือการตรวจสอบภายในสำานักงานเขตพืืนนที่่การศึกกษา : หน่วยตรวจสอบภายใน
สำานักงานคณะกรรมการการศึกกษาขันนพืืนนฐาน ปงงบประมาณ 2551
9) หนังสือคูมื่ อการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในสำาหรับผูตรวจสอบภายในสำ
้
านักงานเขตพืืนที่
น การศึก
่ กษา :
หน่วยตรวจสอบภายในสำานักงานคณะกรรมการการศึกกษาขันนพืืนนฐาน ปงงบประมาณ 2549

คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน สำานักงานเขตพืืนนที่่การศึกกษาประถมศึกกษา/มัธยมศึกกษา
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9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน 1.2.4 งานตรวจสอบการดำาเนนนงาน (Performance Audit)
สพท. หน่วยตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อให้ทราบว่าผลการดำาเนินนิงานิบรรลผผลสำำาเรตจตามวถตถุปผประสำงค์เปเปหาหมาย ตามแผนิงานิ งานิ/โค์เรงการที่กำาหนิดไว้อย่างมีประสำนทธินภาพ ประสำนทธินผล ประหยถด และปฏินบถตนถุปกกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบถงค์เถบ ระบบ วนธิีการ หรือมาตรฐานิ ทีก่ ำาหนิดหรือไม่อย่างไร
2) เพื่อให้ทราบถุปึงผลลถพธิป หรือผลกระทบทีเ่ กนดขึนนิจากการดำาเนินนิงานิของสำำานิถกงานิเขตพืนนิที่การศึึกษาประถุปมศึึกษา/มถธิยมศึึกษาและสำถุปานิศึึกษา
3) เพื่อตนดตามผลการดำาเนินนิงานิของสำำานิถกงานิเขตพืนนิที่การศึึกษาประถุปมศึึกษา/มถธิยมศึึกษาและสำถุปานิศึึกษาให้เป็นิไปตามแผนิงานิ งานิ/โค์เรงการที่กำาหนิดไว้ตลอดจนิประสำนทธินภาพในิการดกแลรถกษา
ทรถพยปสำนนิของทางราชการ
4) เพื่อให้ข้อสำถงเกต ข้อค์เนดเหตนิ และหรือข้อเสำนิอแนิะในิการปรถบปรผงแก้ไขการดำาเนินนิงานิตามแผนิงานิ งานิ/โค์เรงการของสำำานิถกงานิเขตพืนนิที่การศึึกษาประถุปมศึึกษา/มถธิยมศึึกษาและสำถุปานิศึึกษา
ให้เป็นิไปอย่างมีประสำนทธินภาพ ประสำนทธินผล และบรรลผผลสำถมฤทธิน์ตามเปหาหมายที่วางไว้
ลำาดับ
ผังขั้นตอนการดำาเนนนงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดำาเนนน
มาตรฐาน
ผูร้ ับผนดชอบ
การ
คุณภาพงาน
1
ตามระยะ มาตรฐานิการ ผกต้ รวจสำอบ
การวางแผนปฏนบัตนงาน โดยมีขถนนิตอนิย่อยประกอบด้วย การกำาหนิดวถตถุปผประสำงค์เป กำาหนิดขอบเขตการ
วางแผนการปฏนบัตนงาน
เวลาที่
ตรวจสำอบ
ภายในิผก้รถบผนด
ตรวจสำอบ และแนิวทางการตรวจสำอบซึ่งรวมถุปึง การกำาหนิด KPI ด้วย
แผนิการ
ภายในิ
ชอบกนจกรรม
2
แผนปฏนบัตนงานตรวจสอบทีไ่ ด้รับ
การปฏนบัตนงานตรวจสอบ เมื่อแผนิการปฏินบถตนงานิทีจ่ ถดทำาไว้ ได้รถบค์เวามเหตนิชอบจากผกอำ้ านิวยการหนิ่วยตรวจ
ตรวจสำอบ รหถสำชผด 2300
ตามแผนิ
ความเหนนชอบแล้ว
สำอบภายในิแล้ว ค์เถดเลือกหรือออกแบบ เค์เรอื่ งมือกระดาษทำาการให้เหมาะสำม ปฏินบถตนงานิตรวจสำอบ ซึ่งมีขถนนิตอนิ
ประจำาปก การปฏินบถตนงานิ
ย่อยๆประกอบด้วย การรวบรวมข้อมกล วนเค์เราะหปและประเมนนิผล สำรผปประเดตนิข้อตรวจพบ บถนิทึกข้อมกลไว้ในิกระดาษ
กำาหนิด
ปฏนบัตนงานตรวจสอบ
ทำาการ โดยให้มรี ายละเอียดเพียงพอต่อการสำรผปผลการตรวจสำอบ
3
รายงานผลการปฏนบัตนงาน
การรายงานผลการปฏนบัตนงาน จถดทำารายงานิผลการปฏินบถตนงานิ เสำนิอต่อผก้อำานิวยการสำำานิถกงานิเขตพืนนิที่การ

เสำนิอ
ผอ.สำพป.สำพ
ม.

ศึึกษาประถุปมศึึกษา/มถธิยมศึึกษา ซึ่งรายงานิค์เวรมีสำาระค์เรบทถนง 5 องค์เปประกอบ ค์เือ ข้อเทตจจรนงที่เกนด
เกณฑปที่ใช้ในิการเปรียบเทียบ ผลต่างที่เกนดมีสำาเหตผใด เกนดผลกระทบต่องานิของทางราชการในิประเดตนิใด
บ้าง และข้อเสำนิอแนิะในิการแก้ไข ทถนงนิีนสำ่วนิประกอบของรายงานิ มี 2 สำ่วนิ ค์เือ บทสำรผปสำำาหรถบผก้บรนหาร
และรายละเอียดผลการตรวจสำอบ ซึ่งการจถดทำารายงานิมีขถนนิตอนิย่อยๆประกอบด้วย การรวบรวมข้อมกล
การค์เถดเลือกข้อมกล การร่างรายงานิ และการเสำนิอรายงานิ
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ลำาดับ

ผังขั้นตอนการดำาเนนนงาน

ค์เก่มือการปฏินบถตนงานิของสำำานิถกงานิเขตพืนนิที่การศึึกษา หนิ่วยตรวจสำอบภายในิ

รายละเอียดงาน

เวลาดำาเนนน

มาตรฐาน

ผูร้ ับผนดชอบ
57

ประเภทเอกสาร : คูม่ ือขั้นตอนการดำาเนนนงาน
ชือ่ เอกสาร : 1.2.5 การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technolgy Audit)

คู่มือการปฏิบัติงานของสำานักงานเขตพืืนนท่่การศกกษา หน่วยตรวจสอบภายใน
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1. ชือ่ งาน 1.2.5 งานตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technolgy Audit)
2. วัตถุประสงค์
1) เพืื่อให้มั่นใจว่า ระบบงานและข้อมูลท่่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพืิวเตอร์ ถูกต้อง
ครบถ้วน เชื่อถือได้
2) เพืื่อประเมินระบบการควบคุมภายใน ของระบบการเข้าถกงข้อมูล และการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลว่า รัดกุม เหมาะสม เพื่ยงพือ

3. ขอบเขตงาน
1) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(GFMIS) หรือระบบงานในระบบใดระบบหนก่ง ซก่งประกอบด้วย
1.1) ระบบงบประมาณ Fund Management - FM
1.2) ระบบจัดซืนอจัดจ้าง Purchase Oder -PO
1.3) ระบบการเงินและบัญช่ Financial -FI ซก่งประกอบด้วยระบบงานย่อย คือระบบ
การ
รับเงิน ระบบการจ่ายเงิน ระบบสินทรัพืย์ถาวร และระบบบัญช่แยกประเภท
1.4) ระบบต้นทุน Cost Controlling -CO
1.5) ระบบบริหารทรัพืยากรบุคคล Human Resource –HR
3) สอบทานระบบการควบคุมภายใน ของการควบคุมการนำาเข้าข้อมูล และการควบคุมภายใน
ในการดำาเนินงานของแต่ละระบบงาน

4. คำาจำากัดความ
การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit) เป็นการพืิสูจน์ความถูกต้อง
เชื่อถือได้ของระบบงานและข้อมูลท่่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพืิวเตอร์ รวมทันงการเข้าถกงข้อมูลใน
การปรับปรุงแก้ไขและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การตรวจสอบประเภทน่นเป็นส่วนหนก่งของงาน
ตรวจสอบภายในเกือบทุกงานท่่นำาระบบคอมพืิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าเป็นการตรวจสอบ
ทางการเงิน การตรวจสอบการดำาเนินงาน หรือการตรวจสอบการบริหาร
ระบบคอมพนวเตอร์ หมายความว่า อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพืิวเตอร์ ท่เ่ ชื่อมการ
ทำางานเข้าด้วยกัน โดยได้ม่การกำาหนดคำาสั่ง ชุดคำาสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติให้อุปกรณ์
หรือชุดอุปกรณ์ทำาหน้าท่่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ
ข้อมูลคอมพนวเตอร์ หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ คำาสั่ง ชุดคำาสั่ง หรือสิ่งอื่นใด บรรดาท่่
อยู่ในระบบคอมพืิวเตอร์ ในสภาพืท่ร่ ะบบคอมพืิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถกง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดว้ ย
คู่มือการปฏิบัติงานของสำานักงานเขตพืืนนท่่การศกกษา หน่วยตรวจสอบภายใน
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5. ขั้นตอนการปฏนบัตนงาน
1) วางแผนการปฏิบัติงาน โดยนำาข้อมูลท่่ม่การสำารวจข้อมูลเบืนองต้น การประเมินการควบคุม
ภายในและประเมินความเส่่ยงของกิจกรรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศ ท่แ่ ผนการตรวจสอบประจำาปไ
ได้อนุมัติไว้ มาประกอบพืร้อมกับหาข้อมูลเพืิ่มในรายละเอ่ยด เพืื่อกำาหนดเรื่องท่จ่ ะตรวจสอบ
วัตถุประสงค์ ขอบเขต และแนวทางการปฏิบัติงาน ซก่งรวมถกงการจัดทำาเครือ่ งมือกระดาษทำาการบันทกก
ข้อมูล และกำาหนดเกณฑ์ก์การวัดประเมินผล KPI เสนอผู้อำานวยการหน่วยตรวจสอบภายในสอบทาน
และให้ความเห็นชอบ
2) ปฏิบัติงานตรวจสอบ เริ่มด้วยซักซ้อมท่มงานตรวจและแจ้งหน่วยรับตรวจทราบวันเวลาท่่
จะเข้าตรวจสอบ หรือขอข้อมูลล่วงหน้าท่่จำาเป็น ประชุมเปกดการตรวจสอบ อธิบายวัตถุประสงค์ราย
ละเอ่ยดของขอบเขตการตรวจสอบให้ ผูร้ ับตรวจทราบ ตรวจสอบ สอบทาน จัดเก็บข้อมูล รวบรวม
หลักฐาน วิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบ่ยบปฏิบัติของ
องค์กร รวมทันงกฎหมายท่่เก่่ยวข้อง ประชุมปกด สรุปผลการตรวจสอบ ทำาความเข้าใจแลกเปล่่ยนความ
คิดเห็น และหาข้อยุติ ในประเด็นท่่ม่ความเห็นไม่ตรงกัน แจ้งกำาหนดการออกรายงาน ขอบคุณผู้รับ
ตรวจท่่เก่่ยวข้อง
3) การรายงานผล จัดทำาสรุปรายงานผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะเสนอต่อผูอ้ าำ นวยการ
สำานักงานเขตพืืนนท่่การศกกษาประถมศกกษา/มัธยมศกกษาเพืื่อพืิจารณาสั่งการแล้วแจ้งให้หน่วยรับตรวจ
ทราบผลการตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
4) การติดตามผลการแก้ไข เป็นการติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการปฏิบตั ทิ ห่ น่วยรับตรวจ
รายงาน สรุปเสนอให้ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพืืนนท่่การศกกษาประถมศกกษา/มัธยมศกกษา ทราบว่าม่การ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ หรือต้องม่การดำาเนินการเพืิ่มเติม

คู่มือการปฏิบัติงานของสำานักงานเขตพืืนนท่่การศกกษา หน่วยตรวจสอบภายใน
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6. Flow Chart กระบวนการปฏนบัตนงาน
กระบวนงาน ตรวจสอบสารสนเทศ
วางแผนปฏนบัตนงาน
แผนปฏนบัตนงานตรวจสอบที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
ปฏนบัตนงานตรวจสอบ
รายงานผลการปฏนบัตนงาน
เสนอ ผอ.สพป./สพม.

แจ้งหน่วยรับตรวจ
ตนดตามผลการแก้ไข

7. แบบฟอร์มที่ใช้
กระดาษทำาการต่างๆ

8. เอกสาร / หลักฐานอ้างอนง
1) มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ :
กรมบัญช่กลาง
2) ระเบ่ยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พื.ศ.2551 :
กระทรวงการคลัง
3) หนังสือแนวทางการตรวจสอบภายใน : ตลาดหลักทรัพืย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้
ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
4) หนังสือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน : กรมบัญช่กลาง
5) หนังสือแนวปฏิบัติประเมินความเส่่ยงเพืื่อการวางแผนการตรวจสอบ : กรมบัญช่กลาง
6) หนังสือแนวปฏิบัติการวางแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน : กรมบัญช่กลาง

คู่มือการปฏิบัติงานของสำานักงานเขตพืืนนท่่การศกกษา หน่วยตรวจสอบภายใน
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7) หนังสือคู่มือแนวทางการบริหารความเส่่ยงของการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำาหรับผู้
บริหาร (7 เล่ม) : กรมบัญช่กลาง
8) หนังสือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ เรื่องการตรวจสอบการเบิกจ่ายโดย
ผ่านใบสั่งซืนอสั่งจ้างและการตรวจสอบการเบิกจ่ายโดยไม่ผ่านกระบวนการจัดซืนอจัดจ้าง
ของ GFMIS : กรมบัญช่กลาง
9) หนังสือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ เรื่องการตรวจสอบระบบรับและ
นำาส่งเงินรายได้แผ่นดิน : กรมบัญช่กลาง
10) หนังสือคู่มือการตรวจสอบภายในสำานักงานเขตพืืนนท่่การศกกษา : หน่วยตรวจสอบภายใน
สำานักงานคณะกรรมการการศกกษาขันนพืืนนฐาน ปไงบประมาณ 2551
11) หนังสือคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำาหรับผู้ตรวจสอบภายในสำานักงานเขตพืืนนท่่
การศกกษา : หน่วยตรวจสอบภายในสำานักงานคณะกรรมการการศกกษาขันนพืืนนฐาน
ปไงบประมาณ 2549
12) พืระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทำาความผิดเก่่ยวกับคอมพืิวเตอร์ พื.ศ.2550

คู่มือการปฏิบัติงานของสำานักงานเขตพืืนนท่่การศกกษา หน่วยตรวจสอบภายใน
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ชื่องาน 1.2.4 งานตรวจสอบการดำาเนนนงาน (Performance Audit)
4

59
แจ้งหนิ่วยรถบตรวจ

สพท.

หน่วยตรวจสอบภายใน
การ
คุณภาพงาน

การตนดตามผลการตรวจสอบ เป็นิการตนดตามผลการปรถบปรผงแก้ไขตามข้อเสำนิอแนิะที่ได้รายงานิให้หนิ่วย
รถบตรวจทราบ มีการแก้ไขตามข้อเสำนิอแนิะหรือไม่ ทถงนิี
น กน ารตนดตามผลการตรวจสำอบมีขนิถน ตอนิย่อยประกอบด้วย
การวางแผนิการตนดตามผล ดำาเนินนิการตนดตามผล และรายงานิผลการตนดตาม

ตนดตามผลการแก้ไข
คำออธิบบอยสัญญลัญกษณ์ผผัญงขัญนนตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

ค์เก่มือการปฏินบถตนงานิของสำำานิถกงานิเขตพืนนิที่การศึึกษา หนิ่วยตรวจสำอบภายในิ

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้้าไม่จบภายใน ๑หน้า)
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9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน 1.2.5 งานตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technolgy Audit)

สพท.

หน่วยตรวจสอบภายใน

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่ออให้มมั่อนใจว่าา ระบบงานและข้มอมัลลที่อได้มจากการประมัว่ลผลด้มว่ยคอมัพืวว่เตอร ถูลกตมอง ครบถูมว่น เชื่ออถู่อได้ม 2. เพื่ออประเมัวนระบบการคว่บคุมัภายใน ข้องระบบการเข้มาถูึงข้มอมัลล และการร่กษาคว่ามั
ปลอด้ภ่ยข้องข้มอมัลลว่าา ร่ด้กุมั เห้มัาะสมั เพื่ยงพือ
ลำาด้่บ
ผ่งข้่้นตอนการด้ำาเนวนงาน
รายละเอ่ยด้งาน
เว่ลาด้ำาเนวน มัาตรฐาน ผลมรบ่ ผวด้ชือบ
การ
คุณภาพืงาน
1
ว่างแผนการปฏวบ่ตวงาน โด้ยนำาข้มอมัลลที่อมั่การสำารว่จข้มอมัลลเบ่้องตมน การประเมัวนการคว่บคุมัภายใน
ว่างแผนปฏวบ่ตวงาน
และประเมัวนคว่ามัเส่อยงข้องกวจกรรมัการตรว่จสอบระบบสารสนเทีศ ที่แอ ผนการตรว่จสอบประจำาปไได้ม
อนุมั่ตวไว่ม มัาประกอบพืรมอมัก่บห้าข้มอมัลลเพืวอมัในรายละเอ่ยด้ เพื่ออกำาห้นด้เร่อองที่อจะตรว่จสอบ
ว่่ตถูุประสงค ข้อบเข้ต และแนว่ทีางการปฏวบ่ตวงาน ซึึองรว่มัถูึงการจ่ด้ทีำาเคร่อองมั่อกระด้าษทีำาการ
บ่นทีึกข้มอมัลล และกำาห้นด้เกณฑ์กการว่่ด้ประเมัวนผล KPI เสนอผลมอำานว่ยการห้นาว่ยตรว่จสอบภายใน
แผนปฏวบ่ตวงานตรว่จสอบที่อได้มร่บคว่ามัเห้็นชือบแลมว่
สอบทีานและให้มคว่ามัเห้็นชือบ
ปฏวบ่ตวงานตรว่จสอบ เรวอมัด้มว่ยซึ่กซึมอมัที่มังานตรว่จและแจมงห้นาว่ยร่บตรว่จทีราบว่่นเว่ลาที่อจะเข้มา
ตรว่จสอบ ห้ร่อข้อข้มอมัลลลาว่งห้นมาที่อจำาเปน ประชืุมัเปกด้การตรว่จสอบ อธิบวบายว่่ตถูุประสงคราย
ปฏบบัตบงานตรวจสอบ
2
ละเอ่ยด้ข้องข้อบเข้ตการตรว่จสอบให้ม ผลมรบ่ ตรว่จทีราบ ตรว่จสอบ สอบทีาน จ่ด้เก็บข้มอมัลล
รว่บรว่มัห้ล่กฐาน ว่วเคราะห้ประเมัวนผลการปฏวบ่ตวงานว่าาเปนไปตามันโยบาย แผนงาน ระเบ่ยบ
ปฏวบ่ตวข้ององคกร รว่มัที่ง้ กฎห้มัายที่อเก่อยว่ข้มอง ประชืุมัปกด้ สรุปผลการตรว่จสอบ ทีำาคว่ามัเข้มาใจ
แจมงห้นาว่ยร่บตรว่จ
แลกเปล่อยนคว่ามัควด้เห้็น และห้าข้มอยุตว ในประเด้็นที่อมั่คว่ามัเห้็นไมัาตรงก่น แจมงกำาห้นด้การออก
รายงาน ข้อบคุณผลมร่บตรว่จที่อเก่อยว่ข้มอง
3
จ่ด้ทีำาสรุปรายงานผลการตรว่จสอบ และข้มอเสนอแนะเสนอตาอผลอำม านว่ยการ
สำาน่กงานเข้ตพื่้นที่อการศึกษาประถูมัศึกษา/มั่ธิบยมัศึกษาเพื่ออพืวจารณาส่งอ การแลมว่

เสนอ ผอ.สพป./
สพม.
4

รายงานผลการปฏวบ่ตวงาน

แจมงให้มห้นาว่ยร่บตรว่จทีราบผลการตรว่จสอบและปฏวบ่ตวตามัข้มอเสนอแนะ
การตวด้ตามัผลการแกมไข้ เปนการตวด้ตามั เรางร่ด้ และประเมัวนผลการปฏวบต่ ทีว ห้่อ นาว่ยร่บตรว่จ รายงาน
สรุปเสนอให้มผลมอำานว่ยการสำาน่กงานเข้ตพื่้นที่อการศึกษาประถูมัศึกษา/มั่ธิบยมัศึกษา ทีราบว่าามั่การ
แกมไข้ตามัข้มอเสนอแนะ ห้ร่อตมองมั่การด้ำาเนวนการเพืวอมัเตวมั

ตบดตามผัลัการแก้ไขั
คำาอธิบบายสัญลัักษณ์์ผัังขัันนตอน
จุด้เรวอมัตมนห้ร่อสว้นสุด้กระบว่นงาน

กวจกรรมังานห้ร่อการปฏวบ่ตว

คลามั่อการปฏวบ่ตวงานข้องสำาน่กงานเข้ตพื่้นที่อการศึกษา ห้นาว่ยตรว่จสอบภายใน

การต่ด้สวนใจ

ทีวศทีางห้ร่อการเคล่ออนไห้ว่ข้องงาน

จุด้เชื่ออมัตาอ ระห้ว่าางห้นมา(ถูมาไมัาจบภายใน หห้นมา)
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ประเภทเอกสาร : คูม่ ือขั้นตอนการดำาเนนนงาน
ชื่อเอกสาร : 1.2.6 การตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)
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1. ชือ่ งาน 1.2.6 งานตรวจสอบการบรนหาร (Management Audit)
2. วัตถุประสงค์
เพืื่อยกระดับการปฏิบัติงานขององค์กรให้สอดคล้องกับพืระราชกฤษฎ่กา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธ่การบริหารกิจการบ้านเมืองที่่ด่ พื.ศึ.2546 และให้เกิดผลทีางปฏิบัติในการพืัฒนาองค์กรไปสู่
ความเป็นเลิศึ

3. ขอบเขตงาน
3.1 ตรวจสอบการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของ สำานักงานเขตพืืนนที่่การศึกกษาประถมศึกกษา/
มัธยมศึกกษาและสถานศึกกษา ว่าม่ระบบการบริหารจัดการเก่่ยวกับ การวางแผน การควบคุม การ
ประเมินผลเก่่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญช่ การพืัสดุและการดูแลทีรัพืย์สิน การบริหาร
ทีรัพืยากรบุคคล รวมทีันงการบริหารงานด้านต่าง ๆ ว่าเป็นไปม่ประสิทีธิภาพืและประสิทีธิผลอย่างเหมาะ
สม สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร
3.2 ตรวจสอบการบริหารงาน ว่าม่การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการบริหารงานและหลัก
การกำากับดูแลที่่ด่ (Good Govermance) ในเรื่องความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม
และความโปร่งใส

4. คำาจำากัดความ
การตรวจสอบการบรนหาร (Management Audit) เป็นการตรวจสอบการบริหารงานด้าน
ต่างๆของ สำานักงานเขตพืืนนที่่การศึกกษาประถมศึกกษา/มัธยมศึกกษาและสถานศึกกษา ว่าม่ระบบการ
บริหารจัดการเก่่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผลเก่่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การ
พืัสดุและทีรัพืย์สิน รวมทีันงการบริหารด้านต่างๆว่าเป็นไปอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับภารกิจของ
สำานักงานเขตพืืนนที่่การศึกกษาประถมศึกกษา/มัธยมศึกกษาและสถานศึกกษา รวมทีันงเป็นไปตามหลักการ
บริหารงานและหลักการกำากับดูแลที่่ด่ (Good Governance) ในเรื่องความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ
ความเป็นธรรม และความโปร่งใส

5. ขัน้ ตอนการตรวจสอบ
1) จัดทำาแผนปฏินบัตนการตรวจสอบ ของกิจกรรมที่่จะทีำาการตรวจสอบการบริหารตามที่่
แผนการตรวจสอบประจำาปออนุมัติไว้ ซึก่งจะม่ข้อมูลสำารวจเบืนองต้นเพืื่อให้ครอบคลุมถกงการกำาหนดกรอบ
หัวข้อที่่ต้องการปรับปรุงเปล่่ยนแปลง ซึก่งรวมถกงการพืัฒนาสิ่งใหม่ ๆ การแก้ปัญหาที่่เกิดขกนนจากการปฏิบัติ
งาน ฯลฯ พืร้อมกับพืิจารณาว่าม่ความจำาเป็นต้องใช้ข้อมูลใดบ้างเพืื่อการปรับปรุงเปล่่ยนแปลงนันน โดย
คู่มือการปฏิบัติงานของสำานักงานเขตพืืนนที่่การศึกกษา หน่วยตรวจสอบภายใน
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ระบุวิธก่ ารเก็บข้อมูลให้ชัดเจน นอกจากน่น จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลที่่รวบรวมได้ แล้วกำาหนดทีางเลือกใน
การปรับปรุงเปล่่ยนแปลงดังกล่าวด้วย ข้อมูลเบืนองต้นที่่นำามาวิเคราะห์คือ
1.1) วิเคราะห์ลักษณะสำาคัญขององค์กร ด้านสภาพืแวดล้อม ความสัมพืันธ์ ความ
ที้าทีาย
ขององค์กร ความเข้าใจในเรื่องพืันธกิจ หน้าที่่ วิสัยทีัศึน์ ขององค์กร ของบุคลากรในองค์กรเป็นไปใน
ทีิศึทีางเด่ยวกัน ว่าม่อะไรบ้าง สัมพืันธ์กันด้วยวิธ่ไหน มากน้อยเพื่ยงไร
1.2)
วิเคราะห์นโยบาย หลักเกณฑ์ มาตรการ การปฏิบัติ ขององค์กรม่หรือไม่ เป็น
ไปใน
ลักษณะควบคุม กำากับ ติดตาม ส่งเสริม ผลักดัน ความรู้ความสามารถของบุคลากร เหมาะสม
สอดคล้องตามหลักการบริหารงานและหลักการกำากับดูแลที่่ด่ (Good Governance)
1.3) วิเคราะห์ระเบ่ยบ กฎหมาย หลักเกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์การพืัฒนาคุณภาพืการ
บริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) และระเบ่ยบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตร่ หนังสือสั่งการ ที่่เก่่ยวข้อง
โดยใช้ข้อมูลที่่สำารวจเบืนองต้น มาใช้ในการกำาหนดประเด็นการตรวจสอบ วัตถุประสงค์
ขอบเขตและแนวทีางการปฏิบัติงาน ซึก่งจะกำาหนดวิธ่การตรวจสอบ เครื่องมือกระดาษทีำาการ และ
กำาหนดระยะเวลาการตรวจสอบ
2) ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ต่อผู้อำานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
3) ประสานแจ้งหน่วยรับตรวจทีราบกำาหนดวันเวลาที่่จะเข้าตรวจ
4) ปฏิบตั กิ ารตรวจสอบ โดย ประเมินระบบการควบคุมภายใน และสอบทีานผลการดำาเนินงาน
ซึก่งทีำาให้เราทีราบว่าการปฏิบัติงานสามารถบรรลุเปาาหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้กำาหนดไว้หรือไม่ สิ่ง
สำาคัญก็คอื เราต้องรูว้ ่าจะตรวจสอบอะไรบ้างและบ่อยครันงแค่ไหน ข้อมูลที่่ได้จากการตรวจสอบจะเป็น
ประโยชน์สำาคัญยิ่ง
5) สรุปผล วิเคราะห์เปร่ยบเที่ยบ
ประเมินผลด้านประสิทีธิภาพืและความคุม้ ค่า การพืัฒนา
ข่ดสมรรถนะของบุคลากร รวมถกงการสอบทีานระบบควบคุมภายในและการประเมินความเส่่ยง ว่าผลที่่
ได้จากการตรวจสอบ เป็นไปตามแผนที่ว่ างไว้หรือไม่ หากเป็นไปตามแผน ก็ให้นาำ แนวทีางหรือกระบวนการ
ปฏิบัตินันนมาจัดทีำาให้เป็นมาตรฐาน พืร้อมทีังน หาวิธก่ ารที่่จะปรับปรุงให้ด่ยิ่งขกนนไปอ่ก ซึก่งอาจหมายถกง
สามารถบรรลุเปาาหมายได้เร็วกว่าเดิม หรือเส่ยค่าใช้จา่ ยน้อยกว่าเดิม หรือทีำาให้คุณภาพืด่ยิ่งขกนนก็ได้ แต่
ถ้าหากผลที่่ได้ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผนที่่วางไว้ เราควรนำาข้อมูลที่่รวบรวมไว้มาวิเคราะห์ และ
พืิจารณาว่าควรจะดำาเนินการอย่างไรต่อไป
6) รายงานผล และข้อเสนอแนะ ให้ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพืืนนที่่การศึกกษาประถมศึกกษา/
มัธยมศึกกษาทีราบและพืิจารณาสั่งการ
7) แจ้งหน่วยรับตรวจ เพืื่อทีราบและปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่่ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพืืนนที่่
การศึกกษาประถมศึกกษา/มัธยมศึกกษา ได้สั่งการไว้
คู่มือการปฏิบัติงานของสำานักงานเขตพืืนนที่่การศึกกษา หน่วยตรวจสอบภายใน
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8) กำากับ ติดตาม เร่งรัด การปฏิบตั ติ ามข้อเสนอแนะ และรายงานผล ผูอ้ าำ นวยการสำานักงาน
เขตพืืนนที่่การศึกกษาประถมศึกกษา/มัธยมศึกกษาเพืื่อทีราบ หรือสั่งการ

6. Flow Chart การปฏินบัตนงาน
กระบวนงาน งานตรวจสอบการบรนหาร
จัดทีำาแผนปฏิบัตกิ ารตรวจสอบ
เห็นชอบ

ทบทวนแก้ไข

เสนอผอ.ตสน.
ประสานแจ้งหน่วยรับตรวจทีราบกำาหนดเวลาเข้าตรวจ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ
สรุปรายงานผลการตรวจสอบ
เห็นชอบ

เสนอผอ.สพืป./
สพืม.

ทบทวนแก้ไข

แจ้งหน่วยรับตรวจทีราบผลการตรวจและแก้ไข
กำากับ ติดตามและรายงานผล

7. แบบฟอร์มที่ใช้
กระดาษทีำาการต่างๆ

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอนง
1) มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ :
กรมบัญช่กลาง
2) ระเบ่ยบกระทีรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พื.ศึ.2551 :
กระทีรวงการคลัง
คู่มือการปฏิบัติงานของสำานักงานเขตพืืนนที่่การศึกกษา หน่วยตรวจสอบภายใน
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3) หนังสือแนวทีางการตรวจสอบภายใน : ตลาดหลักทีรัพืย์แห่งประเทีศึไทียและสมาคมผู้
ตรวจสอบภายในแห่งประเทีศึไทีย
4) หนังสือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน : กรมบัญช่กลาง
5) หนังสือแนวปฏิบัติประเมินความเส่่ยงเพืื่อการวางแผนการตรวจสอบ : กรมบัญช่กลาง
6) หนังสือแนวปฏิบัติการวางแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน : กรมบัญช่กลาง
7) หนังสือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ การตรวจสอบการดำาเนินงาน :กรม
บัญช่กลาง พื.ศึ.2548
8) หนังสือคู่มือการตรวจสอบภายในสำานักงานเขตพืืนนที่่การศึกกษา : หน่วยตรวจสอบภายใน
สำานักงานคณะกรรมการการศึกกษาขันนพืืนนฐาน ปองบประมาณ 2551
9) หนังสือคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำาหรับผู้ตรวจสอบภายในสำานักงานเขตพืืนนที่่
การศึกกษา : หน่วยตรวจสอบภายในสำานักงานคณะกรรมการการศึกกษาขันนพืืนนฐาน
ปองบประมาณ 2549
10) ระเบ่ยบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตร่ หรือหนังสือสั่งการ ที่่เก่่ยวข้อง กับ
การเงิน การบัญช่ การพืัสดุ และการบริหารจัดการ
11) ระเบ่ยบสำานักนายกรัฐมนตร่ว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พื.ศึ.2548
12) เกณฑ์การพืัฒนาคุณภาพืการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management
Quality Award :

คู่มือการปฏิบัติงานของสำานักงานเขตพืืนนที่่การศึกกษา หน่วยตรวจสอบภายใน
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9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน 1.2.6 งานตรวจสอบการบริหาร
สพท. หน่วยตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค์ : เพือ่ ยกระดับการปฏิบตั งิ านขององค์กรให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ.2546 และให้เกิดผลทางปฏิบตั ใิ นการพัฒนาองค์กรไปสูความเป็
่
นเลิศ
ลำาดับ
ผังขั้นตอนการดำาเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดำาเนิน มาตรฐาน
การ
คุณภาพงาน
1
จัดทำาแผนปฏิิบัติการตรวจสอบ ของกิจกรรมที่จะทำาการตรวจสอบการบริหารตามที่แผนการตรวจ
ตามระยะ
มาตรฐาน
จัดทำาแผนปฏิบัติการตรวจสอบ
สอบประจำาปออนุมัติไว้ ซึ่่งจะมีข้อมูลสำารวจเบื้องต้น มาใช้ในการกำาหนดประเดารนการตรวจสอบ
เวลาที่
การตรวจ
วัตถุประสงค์ ขอบเขตและแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่่งจะกำาหนดวิธีการตรวจสอบ เครื่องมือ
แผนการ
สอบภายใน
ทบทวนแก้ไข
เหารนชอบ
กระดาษทำาการ และกำาหนดระยะเวลาการตรวจสอบ
ตรวจสอบ
รหัสชุด
ประจำาปอ
2300
เสนอผอ.ตสน.
กำาหนด
การปฏิบัติ
2
ขอความเหารนชอบแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ต่อผู้อำานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
งาน
3
ประสานแจ้งหน่วยรับตรวจทราบกำาหนดวันเวลาที่จะเข้าตรวจ
ประสานแจ้งหน่วยรับตรวจทราบกำาหนดเวลาเข้าตรวจ
4
ปฏิบัติงานตรวจสอบ
5

สรุปผลการตรวจสอบ
ทบทวนแก้ไข

เหารนชอบ
ทำารายงานเสนอ
ผอ. สพป./สพม.
6

ปฏิบตั กิ ารตรวจสอบ โดย ประเมินระบบการควบคุมภายใน และสอบทานผลการดำาเนินงานซึ่่งทำาให้ทราบ
ว่าการปฏิบัติงานสามารถบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้กำาหนดไว้หรือไม่ สิ่งสำาคัญการคือ เรา
ต้องรู้ว่าจะตรวจสอบอะไรบ้างและบ่อยครั้งแค่ไหน ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์
สำาคัญยิ่ง
สรุปผล วิเคราะห์เปรียบเทียบ
ประเมินผลด้านประสิทธิภาพและความคุม้ ค่า การพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร รวมถ่งการสอบ
ทานระบบควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง ว่าผลที่ได้จากการตรวจสอบ เป็นไปตามแผนทีวาง
่
ไว้หรือไม่ หากเป็นไปตามแผน การให้นาำ แนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดทำาให้เป็นมาตรฐาน พร้อม
ทัง้ หาวิธีการที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งข่้นไปอีก ซึ่่งอาจหมายถ่งสามารถบรรลุเป้าหมายได้เรารวกว่าเดิม หรือ
เสียค่าใช้จา่ ยน้อยกว่าเดิม หรือทำาให้คุณภาพดียิ่งข่้นการได้ แต่ถ้าหากผลที่ได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
แผนที่วางไว้ เราควรนำาข้อมูลที่รวบรวมไว้มาวิเคราะห์ และพิจารณาว่าควรจะดำาเนินการอย่างไรต่อ
ไป
รายงานผล และข้อเสนอแนะ ให้ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศ่กษาประถมศ่กษา/มัธยมศ่กษา
ทราบและพิจารณาสั่งการ

ผู้รบั ผิดชอบ
ผู้ตรวจสอบ
ภายในผู้รับ
ผิดชอบ
กิจกรรม
ตามแผน

รหัสชุด
2400 การ
รายงานผล
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ชื่องาน 1.2.6 งานตรวจสอบการบริหาร
ลำาดับ
7

สพท.

ผังขั้นตอนการดำาเนินงาน
70
แจ้งหน่วยรับตรวจทราบผลการตรวจและแก้ไข

หน่วยตรวจสอบภายใน

รายละเอียดงาน
แจ้งหน่วยรับตรวจ เพื่อทราบและปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศ่กษาประถมศ่กษา/มัธยมศ่กษา ได้สั่งการไว้

เวลาดำาเนิน
การ

มาตรฐาน
คุณภาพงาน
รหัสชุด
2500
การติดตาม
ผล

ผู้รบั ผิดชอบ

8

ติดตาม เร่งรัด การปฏิบตั ติ ามข้อเสนอแนะ และรายงานผล ผูอ้ าำ นวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศ่กษา
กำากับ ติดตามและรายงานผลการ
ประถมศ่กษา/มัธยมศ่กษาเพื่อทราบ หรือสั่งการ
แก้ไข
คำาอธิิบายสัญลัักษณ์์ผังขัันนตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน จุดเชื่อมต่อ ระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน หหน้า)

คู่มือการปฏิบัติงานของสำานักงานเขตพื้นที่การศ่กษา หน่วยตรวจสอบภายใน
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ประเภทเอกสาร : คูม่ ือขั้นตอนการดำาเนนนงาน
ชื่อเอกสาร
: 1.2.7 การตรวจสอบพิเศษ ( Special Audit )

คู่มือการปฏิบัติงานของสำานักงานเขตพืนนที่่การศกกษา หน่วยตรวจสอบภายใน
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1. ชือ่ งาน การตรวจสอบพินเศษ ( Special Audit )
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่่ตรงกับกับสภาพความเป็นจริง เพื่อนำามาสรปปประเดนนตามการร้องเร่ยน หรือ
กรณี่สงสัยว่าม่การดำาเนินการที่่ไม่โปร่งใสหรือทีปจริตเกิดขกนนหรือไม่ อย่างไร

3. ขอบเขตของงาน
ตรวจสอบข้อมูลตามประเดนนข้อร้องเร่ยน หรือกรณี่สงสัยว่าม่การดำาเนินการที่่ไม่โปร่งใสหรือ
ทีปจริตเกิดขกนน รวมถึกงการสืบสวนข้อเทีนจจริง ตามที่่ได้รับมอบหมายโดยผูู้ตรวจสอบภายในต้องม่ความเที่่ยง
ธรรม ระมัดระวังในการใช้ข้อมูล ไม่เปิดเผูยข้อมูล และไม่ใช้ข้อมูลที่่ได้รับไปแสวงหาประโยชน์ให้กับ
ตนเองหรือผูู้อื่น

4. คำาจำากัดความ
การตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) หมายถึกง การตรวจสอบในกรณี่ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากฝ่าย
บริหาร หรือกรณี่ที่มก่ ารทีปจริตหรือการกระทีำาที่่ส่อไปในทีางทีปจริต ผูิดกฎหมาย หรือกรณี่ที่ม่เหตปอัน
ควรสงสัยว่า จะม่การกระทีำาที่่ส่อไปในทีางทีปจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขกนน ซึ่ก่งผูู้ตรวจสอบภายในจะ
ดำาเนินการตรวจสอบเพื่อค้นหาสาเหตป ข้อเทีนจจริง ผูลเส่ยหายหรือผูู้รับผูิดชอบ พร้อมทีันงเสนอแนะ
มาตรการป้องกัน

5.ขั้นตอนการปฏนบัตนงาน
1) สำารวจข้อมูลเบืนองต้นตามประเดนนข้อร้องเร่ยน/ข้อสงสัยที่่จะส่อไปในทีางทีปจริต หรือประพฤติ
มิชอบ เพือ่ ทีราบวัตถึปประสงค์ / เป้าหมาย ที่จ่ ะทีำาการตรวจสอบ ซึ่กง่ ผููต้ รวจสอบจะเข้าไปทีำาการตรวจสอบ ณี
จปดใดเพื่อให้บรรลปวัตถึปประสงค์ สมเจตนารมณี์ จะต้องวางแผูน การตรวจสอบอย่างรัดกปม และม่แผูนการ
ปฏิบัติงานที่่ด่รองรับการปฏิบัติงานนันนๆ โดยคำานกงถึกงนโยบายในเรื่องนันนว่าม่อย่างไร การวางแผูนขันน
ตอนการทีำางาน หาจปดที่่จะเข้าตรวจโดยจัดลำาดับความสำาคัญงานก่อนหลัง จปดใดควรจะต้องตรวจสอบ
ก่อน ระยะเวลาและอัตรากำาลังที่่ต้องใช้ในการตรวจสอบ เป็นต้น
2) กำาหนดประเดนนหรือเรื่องที่่จะตรวจสอบ และแหล่งข้อมูลเก่่ยวข้องกับผูู้ใดบ้าง เนื่องจาก
การตรวจสอบทีปกครันงจะต้องทีราบถึกงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และความรับผูิดชอบต่อรายงาน จกงต้อง
เข่ยนไว้ในรายงานการตรวจสอบให้ชัดเจน ว่าม่ขอบเขตของการปฏิบัติงานครันงนันนมากน้อยเพ่ยงใด
3) กำาหนดเทีคนิค วิธ่การตรวจสอบเพื่อนำาไปสู่การบรรลปวตั ถึปประสงค์/เป้าหมาย เป็นที่่ยอมรับ
กันโดยทีัว่ ไปว่าไม่สามารถึทีำางานทีปกอย่างได้ในเวลาเด่ยวกันและทีปกเรื่องพร้อมกัน จกงจำาเป็นอย่างยิ่งที่่จะ
คู่มือการปฏิบัติงานของสำานักงานเขตพืนนที่่การศกกษา หน่วยตรวจสอบภายใน
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ต้องเลือกวิธ่การตรวจสอบให้เหมาะสมเพื่อ นำาไปสู่ข้อมูลที่่แที้จริงปหญหาที่่เกิดขกนน อปปสรรคที่่ขัดขวางการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น
4) ดำาเนินการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐาน เอกสาร รวมถึกงถึ้อยคำาของผูู้เก่่ยวข้อง
5) วิเคราะห์และสรปปผูลการตรวจสอบข้อเทีนจจริงเปร่ยบเที่ยบกับระเบ่ยบกฎหมายที่่เก่่ยวข้อง
เพื่อให้เหนนถึกงสภาพของการควบคปม และความเส่่ยงหรือผูลของความเส่ยหายที่่เกิดขกนนกับทีางราชการ
6) รายงานผูลการตรวจสอบต่อผูู้อำานวยการสำานักงานเขตพืนนที่่การศกกษาประถึมศกกษา/
มัธยมศกกษา และหน่วยงานที่่เก่่ยวข้อง เมื่อทีำาการตรวจสอบเสรนจเร่ยบร้อยได้ข้อมูล ข้อเทีนจจริง ปหญหา
อปปสรรคและอื่นๆ มาเร่ยบร้อยแล้ว จะมาถึกงขันนตอนการทีำารายงานเสนอผูู้บังคับบัญชา การรายงาน การ
ตรวจสอบถึือเป็นเทีคนิคอย่างหนก่งของผูู้ปฏิบัติงาน เพราะจะแสดงให้เหนนความ สามารถึ ความรอบรู้
ความชัดเจน ความชำานาญของงาน รวมทีันงแสดง ให้เหนนถึกงคปณีค่าของรายงานหรือจะสรปปให้ง่ายกนคือ
เข่ยนรายงานให้ผูู้ม่อำานาจอ่านเข้าใจ และสั่งการเพื่อนำาไปใช้หรือถึือปฏิบัติ
7) ส่งต่อให้หน่วยงานที่่เก่่ยวข้อง เช่น กลปม่ บริหารงานบปคคลกรณี่ม่การสั่งการให้ดำาเนินการต่อ
ทีางกฎหมาย สพฐ./สตง. หรือหน่วยงานอื่นที่่ส่งเรื่องร้องเร่ยน ให้ทีราบผูลการดำาเนินการ และรวบรวม
เป็นข้อมูลสารสนเทีศ

6. Flow Chart การปฏนบัตนงาน
กระบวนงาน งานตรวจสอบพินเศษ
สำารวจข้อมูลเบืนองต้นตามประเดนน
ข้อร้องเร่ยน
คู่มือการปฏิบัติงานของสำานักงานเขตพืนนที่่การศกกษา หน่วยตรวจสอบภายใน
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กำาหนดประเดนนหรือเรื่องที่่จะตรวจสอบ
เลือกเทีคนิค วิธ่การตรวจสอบ
ดำาเนินการตรวจสอบ
วิเคราะห์สรปปผูลการตรวจสอบ

เสนอ ผูอ.สพป./สพม.

งานธปรการและ
สารสนเทีศ/แจ้งหน่วยงาน
ที่่เก่ย่ วข้อง

7. แบบฟอร์มที่ใช้ ได้แก่
กระดาษทีำาการตรวจสอบประเภทีต่าง ๆ

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอนง
1. พรบ.การศกกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่่แก้ไขเพิ่มเติม
2. แนวปฏิบัตกิ ารตรวจสอบภายใน ของกรมบัญช่กลาง
( หนังสือกรมบัญช่กลางที่่ กค 0416.2 / ว 292 ลงวันที่่ 24 กันยายน 2546 )
3. มาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ของกรมบัญช่กลาง
( หนังสือกรมบัญช่กลางที่่ กค 0528.3 / ว 1093 ลงวันที่่ 11 มกราคม 2545 )
4. ระเบ่ยบกระทีรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551
5. พรบ.ระเบ่ยบข้าราชการครูและบปคลากรทีางการศกกษา พ.ศ. 2547 และที่่แก้ไขเพิ่มเติม
คู่มือการปฏิบัติงานของสำานักงานเขตพืนนที่่การศกกษา หน่วยตรวจสอบภายใน
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( ฉบับที่่ 2 ) พ.ศ. 2551
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9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ตัวชี้วัดที่สำาคััญของกระบวนงาน : ร้อยละคัวามสำาเรจจที่มีการดำาเนกนการ ของเรอ่องที่ได้รับมอบหมาย ตามกำาหนดเวลา
ชอ่องาน 1.2.7 งานตรวจสอบพิเศษ ( Special Audit )
สพท. หน่วยตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงคั์ : เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับกับสภาพความเป็นจริง เพื่อนำามาสรปปประเดนนตามการร้องเรียน หรือกรณีีสงสัยวาามีการดำาเนินการที่ไมาโปรางใสหรือทปจริตเกิดขนหนหรือไมา อยาางไร
ลำาดับ
ผังขัหนตอนการดำาเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดำาเนิน
มาตรฐาน
การ
คปณีภาพงาน
1
สำารวจข้อมูลเบืหองต้นตามประเดนนข้อร้องเรียน/ข้อสงสัยที่จะสาอไปในทางทปจริต หรือประพฤติมิชอบ เพือ่
ตามระยะ มาตรฐานการ
ทราบวัตถปประสงค์ / เป้าหมาย ทีจ่ ะทำาการตรวจสอบ ซึนง่ ผูต้ รวจสอบจะเข้าไปทำาการตรวจสอบ ณี จปดใดเพื่อให้
เวลาที่ไดรับ
ตรวจสอบ
สำารวจข้อมูลเบืหองต้น
บรรลป
ว
ต
ั
ถป
ป
ระสงค์
สมเจตนารมณี์
จะต้
อ
งวางแผน
การตรวจสอบอยา
า
งรั
ด
กป
ม
และมี
แ
ผนการปฏิ
บ
ต
ั
ง
ิ
านที
ด
่
ี
มอบหมาย
รหั
สชปด 2300
ตามประเดนนข้อร้อง
รองรั
บ
การปฏิ
บ
ต
ั
ง
ิ
านนั
น
ห
ๆ
โดยคำ
า
นน
ง
ถน
ง
นโยบายในเรื
อ
่
งนั
น
ห
วา
า
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อ
ยา
า
งไร
การวางแผนขั
น
ห
ตอน
การทำ
า
งาน
การปฏิ
บัติงาน
เรียน
หาจปดที่จะเข้าตรวจโดยจัดลำาดับความสำาคัญงานกาอนหลัง จปดใดควรจะต้องตรวจสอบกาอน ระยะเวลาและ
อัตรากำาลังที่ต้องใช้เพื่อการตรวจสอบ เป็นต้น
2
กำาหนดประเดนนหรือเรื่องที่จะตรวจสอบ และแหลางข้อมูลเกี่ยวข้องกับผู้ใดบ้าง เนื่องจาก การตรวจสอบทปก
กำาหนดประเดนนหรือเรื่องที่จะตรวจ
ครัหงจะต้องทราบถนงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบตาอรายงาน จนงต้องเขียนไว้ในรายงาน
สอบ
การตรวจสอบให้ชัดเจน วาามีขอบเขตของการปฏิบัติงานครัหงนัหนมากน้อยเพียงใด
3
กำาหนดเทคนิค วิธีีการตรวจสอบเพื่อนำาไปสูาการบรรลปวัตถปประสงค์/เป้าหมาย เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาา
กำาหนด เทคนิค วิธีีการตรวจสอบ
ไมาสามารถทำางานทปกอยาางได้ในเวลาเดียวกันและทปกเรื่องพร้อมกัน จนงจำาเป็นอยาางยิ่งที่จะต้องเลือกวิธีีการ
ตรวจสอบให้เหมาะสมเพื่อ นำาไปสูาข้อมูลที่แท้จริงปญญหาที่เกิดขนหน อปปสรรคที่ขัดขวางการปฏิบัติงาน เป็นต้น
4
ดำาเนินการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐาน เอกสาร รวมถนงถ้อยคำาของผู้เกี่ยวข้อง
ดำาเนินการตรวจสอบ
5
วิเคราะห์และสรปปผลการตรวจสอบข้อเทนจจริงเปรียบเทียบกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เหนนถนง
วิเคราะห์สรปปผลการตรวจสอบ
สภาพของการควบคปม และความเสี่ยงหรือผลของความเสียหายที่เกิดขนหนกับทางราชการ

ผู้รบั ผิดชอบ
ผู้ตรวจสอบ
ภายในที่ได้รับ
มอบหมาย
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ลำาดับ

ผังขัหนตอนการดำาเนินงาน
76

คูามือการปฏิบัติงานของสำานักงานเขตพืหนที่การศนกษา หนาวยตรวจสอบภายใน

รายละเอียดงาน

เวลาดำาเนิน

มาตรฐาน

ผู้รบั ผิดชอบ
76

ชอ่องาน 1.2.7 งานตรวจสอบพิเศษ ( Special Audit )
6
เสนอ ผอ.
สพป./สพม.

งานธีปรการและ
สารสนเทศ/แจ้งหนาวย
งานทีเ่ กี่ยวข้อง
คัำาอธิกบายสัญลักษณ์์ผัังขั้นตอน
จปดเริ่มต้นหรือสิหนสปดกระบวนงาน

สพท.

หน่วยตรวจสอบภายใน
การ
คปณีภาพงาน
รายงานผลการตรวจสอบตาอผู้อำานวยการสำานักงานเขตพืหนที่การศนกษาประถมศนกษา/มัธียมศนกษา และ
รหัสชปด 2400
หนาวยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อทำาการตรวจสอบเสรนจเรียบร้อยได้ข้อมูล ข้อเทนจจริง ปญญหา อปปสรรคและอื่นๆ มา
การรายงาน
เรียบร้อยแล้ว จะมาถนงขัหนตอนการทำารายงานเสนอผู้บังคับบัญชา การรายงาน การตรวจสอบถือเป็นเทคนิค
ผลการปฏิบัติ
อยาางหนน่งของผู้ปฏิบัติงาน เพราะจะแสดงให้เหนนความ สามารถ ความรอบรู้ ความชัดเจน ความชำานาญของ
งาน
งาน รวมทังห แสดง ให้เหนนถนงคปณีคาาของรายงานหรือจะสรปปให้งาายกนคือ เขียนรายงานให้ผู้มีอำานาจอาานเข้าใจ
และสั่งการเพื่อนำาไปใช้หรือถือปฏิบัติ
สางตาอให้หนาวยงานที่เกี่ยวข้อง เชาน กลปามบริหารงานบปคคลกรณีีมีการสั่งการให้ดำาเนินการตาอทางกฎหมาย
สพฐ./สตง. หรือหนาวยงานอื่นที่สางเรื่องร้องเรียน ให้ทราบผลการดำาเนินการ และรวบรวมเป็นข้อมูล
สารสนเทศ

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

คูามือการปฏิบัติงานของสำานักงานเขตพืหนที่การศนกษา หนาวยตรวจสอบภายใน

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

จปดเชื่อมตาอ ระหวาางหน้า(ถ้าไมาจบภายใน หหน้า)
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ประเภทเอกสาร : คูม่ ือขั้นตอนการดำาเนนนงาน
ชื่อเอกสาร
: 1.3 งานให้คำาปรกกษา

คู่มือการปฏิบัติงานของสำานักงานเขตพืืนนที่่การศึกกษา หน่วยตรวจสอบภายใน
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1. ชื่องาน 1.3 งานให้คำาปรกกษา (Consultimg )
2. วัตถุประสงค์
1) เพืื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำากับดูแลที่่ด่ (Good Governance) และความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน (Transparency) ป้องกันการประพืฤติมิชอบหรือการทีุจริต และเป็นการลดความเส่่ยงที่่อาจเกิดขกนน
จนทีำาให้การดำาเนินงานไม่บรรลุวตั ถุปุประสงคค
2) เพืื่อให้เกิดการการปรับปรุง แก้ไขข้อบกพืร่องต่าง ๆ เพืิ่มคุณค่าแก่หน่วยรับตรวจเป็นไปอย่างม่
ป ร ะ สิ ที ธิ ภ า พื
ป ร ะ สิ ที ธิ ผ ล
3) เพืื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทีุกระดับของสำานักงานเขตพืืนนที่่การศึกกษาประถุปมศึกกษา/มัธยมศึกกษาและ
สถุปานศึกกษาสามารถุปปฏิบัติหน้าที่่และดำาเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบ่ยบ ข้อบังคับที่่เก่่ยวข้อง
อย่างม่ประสิทีธิภาพื ประสิทีธิผลยิ่งขกนน

3. ขอบเขตงาน
ขอบเขตของงานให้คำาปรกกษากระทีำาได้ 2 ลักษณะ คือด้วยวาจา และเป็นลายลักษณคอักษรโดย
ม่ขอบเขตการให้คำาปรกกษาดังน่น
1) ด้านการควบคุมภายใน บรนหารความเสีย่ ง การกำากับดูแลทีด่ ี มุง่ เน้นการบริการการให้คาำ แนะนำา
ให้คำาปรกกษา แก่ฝ่าายบริหารของสำานักงานเขตพืืนนที่่การศึกกษาประถุปมศึกกษา/มัธยมศึกกษาและสถุปานศึกกษาในสังกัด
2) ด้านการบัญชี การเงนน การดูแลทรัพย์สนน และการปฏนบัตนตามกฎหมาย มุ่งเน้นการบริการให้
คำาแนะนำา ให้คำาปรกกษาแก่เจ้าหน้าที่่ผู้ปฏิบัติงานของสำานักงานเขตพืืนนที่่การศึกกษาประถุปมศึกกษา/มัธยมศึกกษาและ
สถุปานศึกกษาในสังกัด

4. คำาจำำากัดความ
งานให้คาำ ปรกกษา หมายถุปกง การให้บริการ การให้คาำ แนะนำา ให้คาำ ปรกกษาและบริการอืน่ ๆ ที่เ่ ก่ย่ วข้อง
โดยลักษณะงานขกนนอยู่กับผู้รับบริการ เพืื่อเพืิ่มมูลค่าให้กับส่วนราชการและปรับปรุงการดำาเนินงานของส่วน
ราชการให้ด่ขกนน

5. ขัน้ ตอนการปฏนบัตนงาน
1) ศึกกษาประเด็นของเรื่องที่่ได้รับการร้องขอคำาปรกกษา
2) กำาหนด วัตถุปุประสงคค / เป้าหมาย ของเรื่องที่่จะให้คำาปรกกษา
3) กำาหนดทีางเลือกวิธ่การให้คำาปรกกษาเพืื่อนำาไปสู่การบรรลุ วัตถุปุประสงคค/ เป้าหมาย
4) วิเคราะหคความเส่่ยงและข้อด่ข้อเส่ยของแต่ละทีางเลือก เลือกทีางเลือกที่่เหมาะสมโดยใช้หลัก
การวิเคราะหคที่เป็นเหตุและผล พืิสจู นคได้ สอบทีานได้ โดยคำานกงถุปกงลักษณะของคำาปรกกษาที่่พืงก ประสงคค ดังน่น
- ตรงตามความต้องการของผู้ร้องขอ
คู่มือการปฏิบัติงานของสำานักงานเขตพืืนนที่่การศึกกษา หน่วยตรวจสอบภายใน
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- ตรงตามประเด็น
- อยู่บนพืืนนฐานของความเป็นจริงที่่พืสิ ูจนคได้
- ม่การวิเคราะหคอย่างเป็นระบบ
- ไม่ก่อให้ความขัดแย้งในองคคกรหรือระหว่างองคคกร
- เป็นไปได้
5) สรุปประเด็น ทีางเลือก ในการให้คาำ ปรกกษา ทีังน น่น ปัจจัยแห่งความสำาเร็จของการให้คาำ ปรกกษา ม่ดงั น่น
- ผู้ให้คำาปรกกษาม่ความพืร้อม
- ผู้ให้คำาปรกกษาม่พืฤติกรรมที่พื่ กงประสงคค เช่น
o ม่ภาพืลักษณคทีด่ ่
o ม่กริยามารยาทีที่่ด่
o รับผิดชอบในงานวิชาช่พื
o ไม่โอ้อวดเกินจริง
o ไม่เร่ยกร้องค่าตอบแทีน
o ไม่สร้างความแตกร้าวในองคคกร
o รักษาความลับ
- ข้อมูลที่่ใช้ประกอบการให้คำาปรกกษาเป็นข้อมูลจริง เชื่อถุปือได้
- ข้อเสนอแนะสามารถุปวิเคราะหคบนพืืนนฐานของหลักการและสมเหตุผล
- การสื่อสารใช้วิธก่ ารที่่เหมาะสมและทีันต่อเหตุการณค
- ข้อเสนอแนะนำาไปปฏิบัติได้จริงและปฏิบัติแล้วได้ผลตามที่่ตอ้ งการ

6. Flow Chart การปฏนบัตนงาน
กระบวนงาน งานให้คำาปรกกษา
ศึกกษาประเด็นของเรือ่ งที่่ได้รบั การขอคำา
ปรกกษา
กำาหนดวัตถุปุประสงคค/เป้าหมาย
กำาหนดทีางเลือก วิธก่ าร

วิเคราะหคความ
เส่่ยงฯ
เลือกทีางเลือก

ทีบทีวนทีาง
เลือก
หาทีางเลือก
เลื
อ
ก
คู่มือการปฏิบัติงานของสำานักงานเขตพืืนนที่่การศึกกษา หน่วยตรวจสอบภายในใหม่
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สรุปประเด็น/ทีางเลือกที่่จะให้คำาปรกกษา

7. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
1) ตารางวิเคราะหคความเส่่ยง
2) กระดาษทีำาการต่างๆ
3) ตารางปฏิทีินการให้คำาปรกกษา

8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอนง
1) พืรบ. การศึกกษาแห่งชาติ พื.ศึ. 2542 และที่่แก้ไขเพืิ่มเติม
2) มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
กรมบัญช่กลาง พื.ศึ. 2545
3) ระเบ่ยบกระทีรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พื.ศึ.2551
4) หนังสือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน กรมบัญช่กลาง กระทีรวงการคลัง
5) คู่มือการตรวจสอบภายในสำานักงานเขตพืืนนที่่การศึกกษา และคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในสำาหรับผู้ตรวจสอบภายในสำานักงานเขตพืืนนที่่การศึกกษา สำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกกษาขันนพืืนนฐาน ปีงบประมาณ 2549 และปีงบประมาณ 2551 ตามลำาดับ
6) หนังสือแนวปฏิบัติประเมินความเส่่ยงเพืื่อการวางแผนการตรวจสอบ : กรมบัญช่กลาง
7) ระเบ่ยบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตร่ หนังสือสั่งการ ต่างๆที่่เก่่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานของสำานักงานเขตพืืนนที่่การศึกกษา หน่วยตรวจสอบภายใน
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9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน 1.3 งานให้คำาปรกกษา (Consultimg )

สพท.

หน่วยตรวจสอบภายใน

วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำากบบดแแลที่่ด่ (Good Governance) และความโปร่งใสในการปฏิบบติงาน (Transparency) ป้องกบนการประพฤติมิชอบหรือการทีุจริต และเป็นการลดความเส่่ยง
ที่่อาจเกิดขึ้นจนทีำาให้การดำาเนินงานไม่บรรลุวบตถุปุประสงคค

2)

1
2
3
4

วิเคราะหคความเส่่ยงฯ
เลือกทีางเลือก
5

เลือก

สรุปประเด็น/ทีางเลือกที่จ่ ะให้คำาปรึกษา
คำาอธิบบายสัญลัักษณ์์ผัังขัันนตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบบติ

คแ่มือการปฏิบบติงานของสำานบกงานเขตพื้นที่่การศึึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน

ทีบทีวนทีางเลือกหาทีางเลือกใหม่

เก่่ยวข้อง
ลำาดบบ

เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร ก า ร ป รบ บ ป รุ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ บ ก พ ร่ อ ง ต่ า ง ๆ เ พิ่ ม คุ ณ ค่ า แ ก่ ห น่ ว ย รบ บ ต ร ว จ เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง ม่ ป ร ะ สิ ที ธิิ ภ า พ ป ร ะ สิ ที ธิิ ผ ล
3) เพื่อสนบบสนุนผแ้ปฏิบบติงานทีุกระดบบของสำานบกงานเขตพื้นที่่การศึึกษาประถุปมศึึกษา/มบธิยมศึึกษาและสถุปานศึึกษาสามารถุปปฏิบบติหน้าที่่และดำาเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบ่ยบ ข้อบบงคบบที่่
อย่างม่ประสิทีธิิภาพ ประสิทีธิิผลยิ่งขึ้น
ผบงขบ้นตอนการดำาเนินงาน
รายละเอ่ยดงาน
เวลาดำาเนิน มาตรฐาน
ผแ้รบบผิดชอบ
การ
คุณภาพงาน
ศึึกษาประเด็นของเรื่องที่่ได้รบบการร้องขอคำาปรึกษา
ตามระยะ
มาตรฐาน
ผแต้ รวจสอบ
เวลาที่่
การตรวจ ภายในที่่ได้รบบ
ศึึกษาประเด็นของเรื่องที่่ได้รบบการขอคำาปรึกษา
กำาหนด ให้ สอบ รหบส การมอบหมาย
คำาปรึกษา
ชุด 2300
กำาหนด วบตถุปุประสงคค / เป้าหมาย ของเรื่องที่่จะให้คำาปรึกษา
กำาหนดวบตถุปุประสงคค/เป้าหมาย
การปฏิบบติ
งาน
กำาหนดทีางเลือกวิธิ่การให้คำาปรึกษาเพื่อนำาไปสแ่การบรรลุ
กำาหนดทีางเลือก วิธิ่การ
วบตถุปุประสงคค/ เป้าหมาย
วิเคราะหคความเส่่ยงและข้อด่ข้อเส่ยของแต่ละทีางเลือก เลือกทีาง
เลือกที่่เหมาะสมโดยใช้หลบกการวิเคราะหคที่เป็นเหตุและผล พิสจแ นคได้
สอบทีานได้ โดยคำานึงถุปึงลบกษณะของคำาปรึกษาที่พ่ งึ ประสงคค
สรุปประเด็น ทีางเลือก และให้คาำ ปรึกษา

การตบดสินใจ

ทีิศึทีางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อ ระหว่างหน้า(ถุป้าไม่จบภายใน หหน้า)
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2. งานบริหารการตรวจสอบ ประกอบด้วย 2 กระบวนงานย่อย ได้แก่
2.1 งานวางแผนการตรวจสอบภายใน
2.2 งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

คู่มือการปฏิบัติงานของสำานักงานเขตพืนนที่กการศึกกษา หน่วยตรวจสอบภายใน
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ประเภทเอกสาร : คูม่ ือขั้นตอนการดำาเนนนงาน
ชืกอเอกสาร
: 2.1 งานวางแผนการตรวจสอบภายใน

1. ชือ่ งาน 2.1 งานวางแผนการตรวจสอบภายใน
คู่มือการปฏิบัติงานของสำานักงานเขตพืนนที่กการศึกกษา หน่วยตรวจสอบภายใน
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2. วัตถุประสงค์
1) เพืกอให้ม่การกำาหนดวัตถุุประสงค เปาาหมาย และขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายใน
ระยะเวลาที่กก าำ หนด ใช้เปแนแนวทีางในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบซกงก จะทีำาให้ทีราบว่าควรตรวจสอบกิจกรรมใด ด้วย
วัตถุุประสงคอะไร ที่กหน่วยรับตรวจใด ณ เวลาไหน และงบประมาณที่กต้องใช้ในการ ตรวจสอบเที่าใด อัน
จะทีำาให้บรรลุวตั ถุุประสงคของงานตรวจสอบภายใน คือ งานบริการที่จก ะให้หลักประกันที่กเที่กยงธรรมและ
คำาปรกกษาที่กเป่ยยมด้วยคุณค่าแก่สว่ นราชการ
2) เพือก ใช้เปแนแนวทีางในการจัดทีำาแผนการปฏิบตั งิ านของผูต้ รวจสอบภายใน ซกงก ต้องนำาวัตถุุประสงค
และขอบเขตการตรวจสอบที่กกำาหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจำาป่ มากำาหนดวิธก่ าร เทีคนิค และขันน
ตอนในการตรวจสอบอย่างละเอ่ยด

3. ขอบเขตของงาน
1) ผู้อำานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน จัดทีำาแผนการตรวจสอบภายในซกกงจะแบ่งเปแน 2
ระดับ ได้แก่
1.1) แผนการตรวจสอบระยะยาว (Audit Universe) เปแนแผนการทีำางานที่กจัดทีำาไว้
ล่วงหน้าม่ระยะเวลาตันงแต่ 1 ป่ ขกนนไป โดยทีักวไปม่ระยะเวลา 3-5 ป่ สัมพันธกับระยะเวลาการจัดทีำา
แผนการของบประมาณของหน่วยงาน โดยแผนการตรวจสอบต้องกำาหนดให้ครอบคลุมหน่วยรับตรวจที่ก
อยู่ในความรับผิดชอบทีันงหมด และประกอบด้วยรายละเอ่ยดดังน่น
1.1.1) หน่วยรับตรวจ หมายถุกง ทีุกกลุมในสำ
่ านักงานเขตพืนที่
น การศึก
ก กษาประถุมศึกกษา/
มัธยมศึกกษาและสถุานศึกกษาทีุกแห่งในสังกัด
1.1.2) เรือก งที่จก ะตรวจสอบ หมายถุกง เรือก งหรือแผนงาน งาน/โครงการ ที่จก ะตรวจสอบ
ในแผนการตรวจสอบระยะยาว
1.1.3) ระยะเวลาที่จก ะทีำาการตรวจสอบ หมายถุกง ระยะเวลาที่ใก ช้ในการตรวจสอบ
หน่วยรับตรวจในแต่ละแห่งหรือในแต่ละเรืกองที่กจะตรวจสอบ
1.1.4) จำานวนคน/วันที่กจะทีำาการตรวจสอบ หมายถุกง จำานวนผูต้ รวจสอบและ
จำานวนวันที่กจะใช้ในการตรวจสอบหน่วยรับตรวจในแต่ละแห่ง หรือในแต่ละเรืกองที่กจะตรวจสอบ
1.2) แผนการตรวจสอบประจำาป (Audit Plan) เปแนแผนที่จก ดั ทีำาไว้ลว่ งหน้าม่รอบระยะเวลา
1 ป่ และสอดคล้องกับแผนการตรวจสอบระยะยาวที่กกำาหนดไว้ โดยการเลือกหน่วยงานและเรืกองที่กจะ
ตรวจสอบในแต่ละป่ตามที่กปรากฏในแผนการตรวจสอบระยะยาว มาจัดทีำาเปแนแผนการตรวจสอบ
ประจำาป่ โดยอาจม่เรืกองที่กจะทีำาการตรวจสอบตามนโยบายที่กได้รับเพิกมเติม ประกอบด้วยสาระดังน่น
1.2.1) วัตถุุประสงคของการตรวจสอบ
1.2.2) ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ
1.2.3) ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
1.2.4) งบประมาณที่กใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
2) ผู้ตรวจสอบภายใน จัดทีำาแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามภารกิจที่กได้รับ
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มอบหมายจากผู้อำานวยการหน่วยงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบประจำาป่
โดยการจัดทีำาแผนการปฏิบัติงาน(Engagement Plan) ต้องอาศึัยข้อมูลจากการสำารวจข้อมูลเบืนองต้น
การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน รวมทีันงผลการประเมินความเส่กยง จากการวางแผนการตรวจสอบ
ประจำาป่ดว้ ย เพือก ให้การจัดทีำาแผนการปฏิบัติงาน(Engagement Plan) ในแต่ละเรืกองครอบคลุม
ประเด็นการตรวจสอบที่กม่ความสำาคัญ โดยให้ม่ความยืดหยุ่นให้สามารถุแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะกับ
สถุานการณได้ โดยผ่านการสอบทีานและความเห็นชอบจากผู้อำานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ทีังน น่น
แผนแผนการปฏิบัติงาน(Engagement Plan) สำาหรับการตรวจสอบในแต่ละเรืกองหรือกิจกรรม
ประกอบด้วยสาระสำาคัญ ดังน่น
2.1) เรืกองและหน่วยรับตรวจ ควรกำาหนดว่าเปแนแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบในเรืกองใด
และ ณ หน่วยรับตรวจใดบ้าง
2.2) วัตถุุประสงคในการปฏิบตั งิ าน ควรกำาหนดเพือก ให้ทีราบว่าผูต้ รวจสอบภายในจะทีราบ
ประเด็นข้อตรวจพบอย่างไรบ้าง เมืกอเสร็จสินนการตรวจสอบ
2.3) ขอบเขตการปฏิบัติงาน ควรกำาหนดขอบเขตประเด็นที่กจะตรวจสอบและปริมาณงานที่จก ะ
ทีำาการทีดสอบ เพือก แสดงให้เห็นถุกงผลสำาเร็จตามวัตถุุประสงคในการปฏิบตั งิ านที่กก าำ หนดไว้
2.4) แนวทีางการปฏิบัติงาน (Audit Program) และเครืกองมือกระดาษทีำาการ เปแนการ
กำาหนดขันนตอนหรือวิธ่การปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่ละเรืกองให้ชัดเจนและเพ่ยงพอ ระบุวิธก่ ารในการคัด
เลือกข้อมูล การวิเคราะห การประเมินผล และการบันทีกกข้อมูลที่กได้รับระหว่างการตรวจสอบ รวมทีันง
กำาหนดเทีคนิคการตรวจสอบที่กเหมาะสม
2.5) ชืกอผู้ตรวจสอบภายในและระยะเวลาที่กตรวจสอบ เพืกอให้ทีราบว่าใครเปแน ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบเรืกองใดบ้าง และตรวจสอบเมืกอใด
2.6) สรุปผลการตรวจสอบ เพืกอใช้บันทีกกผลการตรวจสอบโดยสรุปประเด็นการตรวจสอบที่ก
สำาคัญพร้อมระบุรหัสกระดาษทีำาการที่กใช้บันทีกกผลการตรวจสอบ เพืกอสะดวกในการอ้างอิงและการค้นหา
กระดาษทีำาการ นอกจากน่นควรลงลายมือชืกอผูต้ รวจสอบและผู้สอบทีานพร้อมทีันงวันที่กที่กตรวจสอบและ
สอบทีานไว้ดว้ ย เพืกอแสดงให้เห็นว่าใครเปแนผู้ตรวจสอบและผู้สอบทีาน

4. คำาจำากัดความ
แผนการตรวจสอบภายใน หมายถุกง แผนการปฏิบัติงานที่กผู้อำานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
จัดทีำาไว้ลว่ งหน้าเก่กยวกับเรืกองที่กจะตรวจสอบ จำานวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาในการตรวจสอบแต่ละ
เรืกอง ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ รวมทีันงงบประมาณที่กใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ทีันงน่นเพืกอ
ประโยชนในการสอบทีานความก้าวหน้าของงานตรวจสอบเปแนระยะๆ เพืกอให้งานตรวจสอบดำาเนินไป
อย่างราบรืกนทีันตามกำาหนดเวลา
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ทีบทีวน/ปรับปรุง/แก้ไข

เสนอผอ. ตสน.
เห็นชอบ
อนุมัติ

แผนการปฏิบัติงาน

7. แบบฟอร์มที่ใช้
กระดาษทีำาการต่างๆ ที่กใช้ในการเก็บข้อมูล ของแต่ละปัจจัยเส่กยง เพืกอใช้ในการวิเคราะหและ
จัดลำาดับความเส่กยง

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอนง
1) มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ :
กรมบัญช่กลาง
2) ระเบ่ยบกระทีรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศึ.2551 :
กระทีรวงการคลัง
3) หนังสือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน เรืกองการวางแผนการตรวจสอบและแผนการ
ปฏิบัติงาน : กรมบัญช่กลาง
4) หนังสือคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำาหรับผู้ตรวจสอบภายในสำานักงานเขตพืนนที่ก
การศึกกษา : หน่วยตรวจสอบภายในสำานักงานคณะกรรมการการศึกกษาขันนพืนนฐาน
ป่งบประมาณ 2549
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9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน

2.1 งานวางแผนการตรวจสอบภายใน

ตัวชี้วัดที่สำาคััญของกระบวนงาน : ร้อยละของกิจกรรมที่กำาหนดในแผน ที่เปนนไปตามลำาดับคัวามเสี่ยง
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ลำาดัับ

ผังขันนตอนการดัำาเนินงาน

1

รายละเอ่ยดังาน

การสำารวจข้อมลลเบ้้องต้น เป็นการเร่ยนรู้และทีำาความเข้าใจเก่กยวกับงานที่กจะตรวจสอบใน
รายละเอ่ยดั ซกกงจะช่วยให้สามารถประเมินความเส่กยงในชันนต้นไดั้

สำารวจข้อมูลเบืนอง
ต้น
ประเมินระบบการควบคุ
มภายใน

เวลาดัำาเนิน
การ
ภายใน 30
กันยายน

ประเมินความเส่กยง

มาตรฐาน
คุณภาพืงาน
มาตรฐาน
การตรวจ
สอบภายใน
และ
จริยธรรม
ของผู้ตรวจ
สอบภายใน

ผู้รบั ผิดัชอบ
ผอ. ตสน.

วางแผนการตรวจสอบระยะยาว/ประจำาปป
(Audit Universe ) หรือ
ทีบทีวน/ปรับปรุง/แก้ไข

เสนอผอ. สพืป./
สพืม.
อนุมัติแผน

กระดัาษ
ทีำาการ

อนุมัติ

แผนการตรวจสอบประจำาปป
(Audit Plan)
วางแผนการปฏิบัติงาน
(Engagement Plan)
ทีบทีวน/ปรับปรุง/แก้ไข

เสนอผอ. ตสน.
เห็นชอบ
อนุมัติ

แผนการปฏิบัตงิ าน
2

การประเมินผลระบบการคัวบคัุมภายใน ประเมินความเพื่ยงพือและประสิทีธิผลของระบบ
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ลำาดัับ

ผังขันนตอนการดัำาเนินงาน

3

คำออธิบบอยสัญญลัญกษณ์ผผัญงขัญนนตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

รายละเอ่ยดังาน

การควบคุมภายในที่กหน่วยงานม่อยู่ ซกกงผู้ตรวจสอบม่หน้าที่กประเมินระบบการควบคุมภายในที่ก
แต่ละหน่วยรับตรวจไดั้ประเมินตนเองไว้ตามแนวทีางที่กระเบ่ยบคตง.ว่าดั้วยการกำาหนดั
มาตรฐานการควบคุมภายใน พื.ศึ. 2544 กำาหนดั (รายละเอ่ยดัดัูเพืิกมเติมใน 1.1.1 งานประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน)
การประเมินคัวามเสี่ยง การประเมินความเส่กยงเพืืกอการวางแผนการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบ
ภายในสามารถเลือกประเมินความเส่กยงในระดัับหน่วยงานทีุกหน่วยงาน(ทีุกกลุ่มในสำานักงาน
เขตพืืนนที่กการศึกกษาประถมศึกกษา/มัธยมศึกกษา และสถานศึกกษา) หรือระดัับกิจกรรมก็ไดั้ตาม
ความเหมาะสมกับศึักยภาพืของตน โดัยม่การระบุปัจจัยเส่กยง การวิเคราะห์ความเส่กยง และ
การจัดัลำาดัับความเส่กยง (รายละเอ่ยดัดัูเพืิกมเติมใน 1.1.2 งานประเมินความเส่กยง)
วางแผนการตรวจสอบ เป็นการนำาผลการจัดัลำาดัับความเส่กยงมาพืิจารณาจัดัช่วงความเส่กยง
เพืืกอให้ไดั้หน่วยงานหรือกิจกรรมใดัที่กม่ความเส่กยงในระดัับสูง ที่กควรนำามาวางแผนการตรวจสอบ
ก่อนในปปแรกๆ และไล่เร่ยงความเส่กยงในปปถัดัๆไป สำาหรับการจัดัทีำาแผนการตรวจสอบประจำาปป
จะม่การกำาหนดัวัตถุประสงค์การตรวจสอบ ขอบเขตการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดัชอบและงบ
ประมาณ ซกกงจะให้ความชัดัเจนมากกว่าแผนการตรวจสอบระยะยาว
เสนอขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน การเสนอแผนการตรวจสอบประจำาปป รวมถกง
แผนการตรวจสอบระยะยาว ผู้อำานวยการหน่วยตรวจสอบภายในเสนอแผนต่อผู้อำานวยการ
สำานักงานเขตพืืนนที่กการศึกกษาประถมศึกกษา/มัธยมศึกกษาเพืืกอพืิจารณาอนุมัติภายในเดัือนกันยายน
ของทีุกปป และควบคุมดัูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนกำาหนดั กรณ่ระหว่างปฏิบัติงาน
ถ้าพืบว่าไม่สามารถดัำาเนินการไดั้ตามแผน ผู้อำานวยการหน่วยตรวจสอบภายในควรพืิจารณา
ทีบทีวนปรับปรุงแผนการตรวจสอบ รวมถกงกรณ่ที่กไดั้รับอนุมัติแผนแล้วแต่ไม่ไดั้รับงบประมาณ
ทีำาให้ไม่อาจดัำาเนินการไดั้ตามแผนดั้วย เสนอผูอ้ าำ นวยการสำานักงานเขตพืืนน ที่กก ารศึกกษาประถม
ศึกกษา/มัธยมศึกกษาพืิจารณาอนุมตั อิ ก่ ครังน หนกงก
จัดทำาแผนการปฏิิบัติงาน (Engagement Plan) เมืกอแผนการตรวจสอบประจำาปปไดั้รับการ
อนุมัติแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในนำาเรืกองหรือกิจกรรมที่กระบุในแผน มาจัดัทีำาเป็นแผนการปฏิบัติ
งาน (Engagement Plan) ซกกงจะม่รายละเอ่ยดัของ เรืกองและหน่วยรับตรวจ วัตถุประสงค์ใน
การปฏิบัติงาน ขอบเขตในการปฏิบัติงาน แนวทีางการปฏิบัติงาน ชืกอผู้ตรวจสอบและระยะ
เวลาที่กจะตรวจสอบ
เสนอขอคัวามเห็นชอบแผน ผู้ตรวจสอบภายใน จัดัทีำาแผนการปฏิบัติงานเสนอให้ผู้อำานวยการ
หน่วยตรวจสอบภายในให้ความเห็นชอบก่อนดัำาเนินการตรวจสอบในขันนตอนต่อไป
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
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การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

เวลาดัำาเนิน
การ
เวลาที่ก
แผนการ
ตรวจสอบ
ประจำาปป
กำาหนดั

มาตรฐาน
คุณภาพืงาน

ผู้รบั ผิดัชอบ
ภายใน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้้าไม่จบภายใน ๑หน้า)
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ประเภทเอกสาร : คูม่ ือขั้นตอนการดำาเนนนงาน
ชื่อเอกสาร : 2.2. งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
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1. ชือ่ งาน (กระบวนงาน)

2.2 งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อช่วยให้ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพืนนที่่การศึกกษาประถมศึกกษา/มัธยมศึกกษา ม่กลไก
หรือเครื่องมือในการควบคุมกำากับดููแลงานตรวจสอบภายในให้สามารถเปนนเครื่องมือของผู้บริหารไดู้
อย่างแที้จริง
2) เพื่อช่วยให้ผู้บริหารและผู้รับตรวจ รวมทีันงผู้ตรวจสอบภายในม่ความมั่นใจในผลการ
ตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3) เพื่อช่วยให้หน่วยงานตรวจสอบภายในไดู้ม่การพัฒนาและปรับปรุงงานในความรับผิดูชอบ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลการทีำางานม่ประสิทีธิภาพ ประสิทีธิผลยิ่งขกนน

3. ขอบเขตของงาน
1) ประเมินตนเอง (Self Assessment) เพื่อสอบทีานหรือทีบทีวนการปฏิบัติงานในรอบปีที่
ผ่านมา และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานให้ม่ประสิทีธิภาพ โดูยใช้แบบประเมินตนเองของ
หน่วยตรวจสอบภายในที่ก่ รมบัญช่กลางกำาหนดู เปนนแนวทีางในการประเมินตนเอง
2) จัดูทีำาแบบสำารวจหรือแบบสอบถามความคิดูเหขนของผู้บริหารและผู้รับการตรวจสอบ
ภายหลังการตรวจสอบแต่ละครันง เพื่อรับทีราบความคิดูเหขนของผู้ที่เก่่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานของ
หน่วยตรวจสอบภายในรวมทีันงข้อเสนอแนะที่่จะนำาไปพิจารณาปรับปรุงพัฒนางานตรวจสอบภายในให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารและผู้รับตรวจ
3) เตร่ยมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินภายนอก

4. คำาจำากัดความ
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน คือ กระบวนการหรือกิจกรรมที่จ่ ัดูให้ม่ขกนนเพื่อให้
ความเชื่อมั่น อย่างสมเหตุสมผลว่า กระบวนการทีำางานของหน่วยตรวจสอบภายใน สามารถนำาไปสู่ผล
การทีำางานที่่ม่คุณภาพ รายงานผลการตรวจสอบไดู้รับการยอมรับและเชื่อถือจากผู้บริหาร ผู้รับตรวจ
และผู้ที่เก่่ยวข้อง

5. ขั้นตอนการปฏนบัตนงาน
1) จัดูทีำาแบบสำารวจหรือแบบสอบถามความคิดูเหขน ส่งให้หน่วยรับตรวจ แสดูงความเหขนของ
ผู้บริหารและผู้รับการตรวจสอบ เก่่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน โดูยควรส่งแบบ
สำารวจให้ภายหลังการตรวจสอบแต่ละครันง
2) รวบรวมรายงานผลการปฏิบตั งิ านตามแผนการตรวจสอบประจำาปี และแบบสำารวจความคิดูเหขน
ตามรอบระยะเวลาที่่ตอ้ งการทีราบผล
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3) วิเคราะห์สรุปผลการปฏิบตั งิ านของหน่วยตรวจสอบภายใน และความคิดูเหขนของหน่วยรับตรวจ
แยกเปนน 2 ลักษณะคือ
3.1) สภาพปัญหาที่่เปนนสาระสำาคัญของหน่วยรับตรวจ สาเหตุ และแนวทีางการแก้ไข
3.2) ผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ปัญหาอุปสรรค(ถ้าม่) สาเหตุ และ
แนวทีางการปรับปรุงพัฒนางานตรวจสอบภายใน
4) จัดูทีำารายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน และประเมินตนเอง ตามแบบประเมินตนเอง
กรมบัญช่กลางกำาหนดู ซึก่งจะม่การประเมินผลการปฏิบัติงาน ในขันนตอนต่างๆของกิจกรรมการตรวจสอบ
ภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ไดู้แก่ ดู้านการกำาหนดูวัตถุประสงค์ อำานาจ
หน้าที่่ ความรับผิดูชอบ ความเปนนอิสระความเที่่ยงธรรม ความระมัดูระวังรอบคอบ ความเช่่ยวชาญ
การบริหารงานตรวจสอบภายใน การวางแผนการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน การรายงาน และการ
ติดูตามผลการปฏิบัติงาน
5) เสนอผู้อำานวยการสำานักงานเขตพืนนที่่การศึกกษาประถมศึกกษา/มัธยมศึกกษา อย่างน้อยปีละครันง
พร้อมเสนอแนวทีางการพัฒนา แนวทีางการดูำาเนินงาน เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในม่การปฏิบัติงาน
ให้ไดู้มาตรฐาน หรือตามระดูับเกณฑ์์มาตรฐานที่่กำาหนดู ซึก่งกรมบัญช่กลางไดู้กำาหนดูเกณฑ์์การประเมิน
ไว้รวม 41 ประเดูขน เช่น การจัดูทีำากฎบัตร
6) รวบรวมข้อมูลที่่ไดู้ไว้เปนนสารสนเทีศึเพื่อการวางแผนการพัฒนางานตรวจสอบ และพัฒนา
บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในต่อไป
7) ส่งแบบประเมินตนเองให้กรมบัญช่กลาง ตามระยะเวลาที่่กรมบัญช่กลางกำาหนดู และส่ง
สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบให้สพฐ.ทีราบอย่างน้อยปีละครันง หรือตามระยะเวลาที่่สพฐ.กำาหนดู
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6. Flow Chart การปฏนบัตนงาน
กระบวนงาน งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
แบบสำารวจความคิดูเหขน
รวบรวมรายงานผลการตรวจสอบ และแบบสำารวจความคิดูเหขน
วิเคราะห์ สรุปผล
จัดูทีำาแบบประเมินตนเอง /รายงานสรุปผล
อย่างน้อยปี
ละครันง
เสนอ ผอ.สพป./สพม.

กรมบัญชี
กลาง

สพฐ.

ธุรการและสารสนเทศ

7. แบบฟอร์มที่ใช้
1) แบบประเมินตนเองของ หน่วยตรวจสอบภายใน โดูยกรมบัญช่กลาง
2) แบบสำารวจความคิดูเหขน ของหน่วยตรวจสอบภายใน โดูยกรมบัญช่กลาง
3) แบบสอบถามอืน่ ตามแนวทีางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในที่่กรมบัญช่กลาง
กำาหนดู

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอนง
แนวทีางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน โดูยกรมบัญช่กลาง
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9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
2.2.1 งานประเมินตนเองและประกันคุณภาพการตรวจสอบภายใน
ลำดดับบ

ผบงขบ้นตอนกดรดัำดเนนนงดน

รดยละเอียดังดน

จบดัทำดแบบสำำดรวจ
ควดมคนดัเหน

1) จบดัทำดแบบสำำดรวจหรแอแบบสำอบถดมควดมคนดัเหน สำใงให้หนใวยรบบตรวจ
แสำดังควดมเหนของผู้บรนหดรและผู้รบบกดรตรวจสำอบ เกี่ยวกบบกดรปฏนบบตนงดนของ
หนใวยตรวจสำอบภดยใน โดัยควรสำใงแบบสำำดรวจให้ภดยหลบงกดรตรวจสำอบแตใละครบ้ง

รวบรวมรดยงดนผลกดร
ตรวจสำอบ และแบบสำำดรวจ
ควดมคนดัเหน

วนเครดะห์ สำรุปผล

จบดัทำดแบบประเมนนตนเอง /
รดยงดนสำรุปผล

เวลดดัำดเนนน
กดร

มดตรฐดน
คุณภดพงดน

ผู้รบบ ผนดัชอบ

2) รวบรวมรดยงดนผลกดรปฏนบตบ งน ดนตดมแผนกดรตรวจสำอบประจำดป
และแบบสำำดรวจควดมคนดัเหน ตดมรอบระยะเวลดที่ต้องกดรทรดบผล

3) วนเครดะห์สำรุปผลกดรปฏนบตบ งน ดนของหนใวยตรวจสำอบภดยใน และควดมคนดัเหน
ของหนใวยรบบตรวจ แยกเป็น 2 ลบกษณะคแอ
3.1) สำภดพปัญหดที่เป็นสำดระสำำดคบญของหนใวยรบบตรวจ สำดเหตุ และ
แนวทดงกดรแก้ไข
3.2) ผลกดรปฏนบบตนงดนของหนใวยตรวจสำอบภดยในปัญหดอุปสำรรค(ถ้ดมี)
สำดเหตุและแนวทดงกดรปรบบปรุงพบฒนดงดนตรวจสำอบภดยใน
4) จบดัทำดรดยงดนสำรุปผลกดรปฏนบบตนงดน และประเมนนตนเอง ตดม
แบบประเมนนตนเองกรมบบญชีกลดงกำดหนดั ซึ่่งจะมีกดรประเมนนผลกดรปฏนบบตนงดน
ในขบ้นตอนตใดงๆของกนจกรรมกดรตรวจสำอบภดยในตดมมดตรฐดนกดรตรวจสำอบ
ภดยในของสำใวนรดชกดร ไดั้แกใ ดั้ดนกดรกำดหนดัวบตถุประสำงค์ อำดนดจหน้ดที่ ควดม
รบบผนดัชอบ ควดมเป็นอนสำระควดมเที่ยงธรรม ควดมระมบดัระวบงรอบคอบ ควดม
เชี่ยวชดญ กดรบรนหดรงดนตรวจสำอบภดยใน กดรวดงแผนกดรปฏนบบตนงดน กดร
ปฏนบบตนงดน กดรรดยงดน และกดรตนดัตดมผลกดรปฏนบบตนงดน

คูใมแอกดรปฏนบบตนงดนของสำำดนบกงดนเขตพแ้นที่กดรศึ่กษด หนใวยตรวจสำอบภดยใน
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รายชื่อคณะทำางาน
ที่ปรึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ปรึกษาสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อำานวยการสำานัก/กล่มม/หนมวย
ผู้เชี่ยวชาญสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประธานที่ปรึกษา
รองประธานที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

คณะทำางานหนววยตรวจสอบภายในประกอบด้วย
1. นางสาวปนัดดา จรัสพิทยาก่ล
หัวหน้าหนมวยตรวจสอบภายใน สพฐ. ประธานคณะทำางาน
2. นายลัน่ ฤทธิ์ วิเศษศักดิ์
รอง ผอ.สพป.กร่งเทพมหานคร เขต 1
รองประธานคณะ
ทำางาน
3. นางย่พดี ดีอนิ ทร์
ผูอ้ าำ นวยการหนมวยตรวจสอบภายใน
รองประธานคณะทำางาน
4. นางวิเชียร สังขน่กจิ
ผูอ้ าำ นวยการหนมวยตรวจสอบภายใน
คณะทำางาน
5. นายธนรรชน พหลทัพ
ผูอ้ าำ นวยการหนมวยตรวจสอบภายใน
คณะทำางาน
6. นางจ่รรี ตั น์ ชายเพชร์
ผูอ้ าำ นวยการหนมวยตรวจสอบภายใน
คณะทำางาน
7. นายส่ทศั น์ พรมทอง
ผูอ้ าำ นวยการหนมวยตรวจสอบภายใน
คณะทำางาน
8. นายรัชว่ฒิ มัน่ คงโชคดี
ผูอ้ าำ นวยการหนมวยตรวจสอบภายใน
คณะทำางาน
9. นางนฤมล วิศษิ ฐ์วรพันธ่์
ผูอ้ าำ นวยการหนมวยตรวจสอบภายใน
คณะทำางาน
3. คณะตรวจทานแก้ไข มีหน้าทีต่ รวจสอบแก้ไข ปรับปร่งคูมม อื ให้มคี วามถูกต้องสมบูรณ์
1. นายสมยศ ศิรบิ รรณ
ผูอ้ าำ นวยการสำานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
2. วมาทีร่ อ้ ยตรีอานนท์ ส่ขภาคกิจ
ผูอ้ าำ นวยการสำานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
3. นายไกร เกษทัน
ผูอ้ าำ นวยการสำานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
4. นายอัมพร พินะสา
ผูอ้ าำ นวยการสำานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3
5. นายเชวง วัฒนธีรางกูร
ผูอ้ าำ นวยการสำานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานมาน เขต 2
6. นายส่รพันธ์ โกยวาณิชย์ ผูอ้ าำ นวยการสำานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมม เขต 2
7. วมาทีร่ อ้ ยตรีทวีศกั ดิ์ นามศรี ผูอ้ าำ นวยการสำานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
8. นายครรชิต วรรณชา
ผูอ้ าำ นวยการสำานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
9. นายวีระพงศ์ เดชบ่ญ
ผูอ้ าำ นวยการสำานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
10. นายดำาหริ งิมสันเทียย ะ
ผูอ้ าำ นวยการสำานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอย่ธยา เขต 2
11. นางสาวปนัดดา จรัสพิทยาก่ล
หัวหน้าหนมวยตรวจสอบภายใน สพฐ.

คณะทำางานจดดทำาเอกสาร
1. นายส่ภทั ร พันธ์พัฒนก่ล
กล่มมพัฒนาระบบบริหาร
ประธานคณะทำางาน
2. นายดำารงค์ พลโภชน์
กล่มมพัฒนาระบบบริหาร
รองประธานคณะทำางาน
3. นายวีระศักดิ์ เจริญส่ข
กล่มมพัฒนาระบบบริหาร
คณะทำางาน
4. นางกัลยา แซมลิ่ม
กล่มมพัฒนาระบบบริหาร
คณะทำางาน
5. นางป่ณฑริกา พันธ่
กล่มมพัฒนาระบบบริหาร
คณะทำางาน
6. นางสาวจ่ฬาลักษณ์ ทรัพย์ส่ทธิ
กล่มมพัฒนาระบบบริหาร
คณะทำางาน
7. นางสาวนฤมล แก้วส่รพล
กล่มมพัฒนาระบบบริหาร
คณะทำางาน
8. นายศิวกร รัตโิ ชติ
กล่มมพัฒนาระบบบริหาร
คณะทำางาน
9. นางสาวพรพรรณ ศศิวงศ์
กล่มมพัฒนาระบบบริหาร
คณะทำางาน
10. นายประสิทธิ์ ทำากันหา
กล่มมพัฒนาระบบบริหาร
คณะทำางาน
11. นางสาวปณิธิภธั น์ พรหมประสาธน์
กล่มมพัฒนาระบบบริหาร
คณะ
ทำางาน

ประเภทเอกสาร : คู่มือขัน้ ตอนดำาเนนนงาน
ชือ่ เอกสาร
: งานธุรการและสารสนเทศ

คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน สำานักงานเขตพืืนนที่กการศึกกษาประถมศึกกษา/มัธยมศึกกษา
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1. ชื่องาน งานธุรการและสารสนเทศ
2. วัตถุประสงค์
1) เพืืกอให้การปฏิบัติงานทีางธุรการของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นไปตามระเบ่ยบฯและเชืกอมต่อ
กับการปฏิบัติงานทีางธุรการของกลุ่มอำานวยการ
2) เพืือก เป็นแหล่งข้อมูลในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยตรวจสอบภายในให้กบั ผูร้ บั บริการ
3) เพืืกอให้ม่ข้อมูลสารสนเทีศึที่กม่ประสิทีธิภาพื สำาหรับการวางแผนการตรวจสอบ
4) เพืืกอให้ม่ข้อมูลทีางวิชาการเพืืกอใช้ในการจัดการความรู้

3. ขอบเขตงาน
1) ควบคุมการรับและนำาส่งหนังสือ และเอกสารของทีางราชการ ตามแนวทีางของระเบ่ยบของ
ทีางราชการ
2) ประสานงาน และให้บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยตรวจสอบภายใน ให้กับผู้รับบริการ
3) จัดการข้อมูลต่างๆ ของหน่วยตรวจสอบภายใน ให้เป็นระบบ เพืืกอใช้เป็นสารสนเทีศึ เพืืกอการ
ตรวจสอบ การวางแผน และการจัดการความรู้

4. คำาจำำากัดความ
งานธุรการและสารสนเทศ หมายถกง งานที่กเก่กยวกับการจัดหา จัดใช้ ดูแลและบริการ เพืืกอนำามา
ซกกงการอำานวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลือ การเผยแพืร่ประชาสัมพืันธ์ข้อมูลข่าวสาร และประสานงาน
ไม่ว่าจะเป็นทีางหนังสือ การพืูด และการสืกอสารทีางอิเล็กทีรอนิกส์ ให้เป็นไปตามกลไกการบริหาร
งานของหน่วยตรวจสอบภายในกับกลุ่มงานภายในสำานักงานเขตพืืนนที่กและหน่วยงานอืกนที่กเก่กยวข้อง
ตลอดจนการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล รายละเอ่ยด ผลการปฏิบัติงานจาก แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทีันง
ภายใน และภายนอก อย่างม่หลักเกณฑ์ เพืืกอนำามาประมวลผลและจัดรูปแบบให้ได้สารสนเทีศึที่กช่วย
สนับสนุนการทีำางานตรวจสอบ การวางแผน และการจัดการความรู้และพืัฒนางานตรวจสอบ
ภายใน

5. ขัน้ ตอนการปฏนบัตนงาน
1) ควบคุมการรับเอกสารต่างๆจากหน่วยงานภายใน/ภายนอก ไว้ในทีะเบ่ยนคุม
2) คัดแยก ประเภทีของหนังสือ เอกสาร เสนอให้ผู้อำานวยการหน่วยตรวจสอบภายในทีราบ
และมอบหมายผู้รับผิดชอบดำาเนินการ
3) จัดพืิมพื์งานเอกสาร หนังสือ รายงานที่กมก่ ารจัดทีำาขกนน เพืืกอเสนอผู้อำานวยการสำานักงานเขต
พืืนนที่กการศึกกษาประถมศึกกษา/มัธยมศึกกษา และเพืืกอการใช้งานภายในหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน สำานักงานเขตพืืนนที่กการศึกกษาประถมศึกกษา/มัธยมศึกกษา
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4) ควบคุมการนำาเสนอเอกสาร หนังสือ ที่กเสนอผู้อำานวยการสำานักงานเขตพืืนนที่กการศึกกษาประถม
ศึกกษา/มัธยมศึกกษา และการนำาส่งหนังสือออกภายนอก ในทีะเบ่ยนคุมฯ
5) รวบรวมจัดเก็บเอกสารที่กมก่ ารดำาเนินเสร็จสินน เข้าแฟ้มมแยกหมวดหมู่ เพืืกอความสะดวกใน
การสืบค้นในภายหลัง
6) นำาข้อมูลที่กม่ มาสังเคราะห์และประมวลผล เพืืกอให้ได้ข้อมูลสารสนเทีศึที่กเป็นประโยชน์ เพืืกอ
ใช้ในการวางแผนการตรวจสอบ การสืบค้นเพืืกอการตรวจสอบ การจัดการความรู้ เช่น
- ข้อมูลสารสนเทีศึ ทีางด้าน ระเบ่ยบ กฎหมาย ที่กเก่กยวข้องกับงานตรวจสอบ
- ข้อมูลสารสนเทีศึ ของผลการตรวจสอบของแต่ละหน่วยรับตรวจ และประเภที
หรือ
ประเด็นความเส่กยงที่กตรวจพืบ หรือประมวลได้ จากรายงานอืกน เพืืกอใช้ในการวางแผนการตรวจสอบ
- ข้อมูลสารสนเทีศึ ของผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน เพืืกอใช้ในการ
ประเมินตนเอง และวางแผนพืัฒนาบุคลากร
- ข้อมูลสารสนเทีศึ ทีางวิชาการ หรือระเบ่ยบ กฎหมาย ที่กเป็นประโยชน์ เพืืกอการ
เผยแพืร่ และจัดการความรู้
ทีันงน่นการจัดทีำาข้อมูลสารสนเทีศึ ม่ 5 ขันนตอน ดังน่น
6.1) การรวบรวมข้อมูล ข้อมูลโดยทีักวไปม่การจำาแนกเป็น 2 ประเภที ตามวิธก่ ารเก็บ
รวบรวม ดังน่น
6.1.1) แหล่งปฐมภูมิ (Primary Sources) เป็นข้อมูลที่ไก ด้จากแหล่งที่เก กิดของข้อมูล
โดยตรง เช่น การรายงานผลการตามสอบภายใน เป็นต้น
6.1.2) แหล่งทีุติยภูมิ (Secondary Sources) ได้จากการที่กผู้อืกนหรือหน่วยงานอืกน
เก็บรวบรวมข้อมูลไว้กอ่ นแล้ว ส่วนใหญ่อยูใ่ นรูปแบบของสิงก พืิมพื์ เอกสาร รายงาน หรือหลักฐานต่าง ๆ
การใช้ขอ้ มูลประเภทีน่จน ะต้องระมัดระวังเพืราะอาจได้ขอ้ มูลที่ไก ม่เป็นปัจจุบนั แต่มส่ ว่ นด่ คือประหยัดเวลาและค่า
ใช้จา่ ย
6.2) การตรวจสอบข้อมูล ข้อมูลที่กเก็บรวบรวมมาได้ก่อนที่จก ะนำาไปประมวลผล ควรม่
การตรวจสอบ ความถูกต้องก่อน การตรวจสอบข้อมูลโดยทีักวไปกระทีำาใน 3 ลักษณะ ดังน่น
6.2.1) ความถูกต้องของข้อมูล พืิจารณาจากความสอดคล้องระหว่างข้อมูลในส่วนย่อย
และส่วนรวม ความสมเหตุสมผลของข้อมูล และความเก่กยวข้องของข้อมูลตามความต้องการ
6.2.2) ความสมบูรณ์ของข้อมูล พืิจารณาจากความครบถ้วนและความเพื่ยงพือของ
ข้อมูลตามความต้องการ
6.2.3) ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล พืิจารณาจากวัน เวลา ที่รก ะบุในเอกสารหรือ
แหล่งข้อมูลนันน ๆ โดยเฉพืาะข้อมูลทีุตยิ ภูมิ ควรพืิจารณาว่าเกิดในช่วงเวลาใด ตรงกับความต้องการหรือไม่
6.3) การประมวลผลข้อมูล เป็นการนำาข้อมูลมาประมวลผลให้เป็นสารสนเทีศึ หรือ
เป็นการเปล่กยนแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่กจะนำาไปใช้ประโยชน์ได้ ซกกงทีำาได้โดยการจัดหมวดหมู่ การ
คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน สำานักงานเขตพืืนนที่กการศึกกษาประถมศึกกษา/มัธยมศึกกษา
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เร่ยงลำาดับ การแจงนับ การใช้สูตรทีางคณิตศึาสตร์ อาจทีำาได้ดว้ ยมือ การใช้เครืกองคำานวณเล็ก ๆ ไป
จนถกงการใช้คอมพืิวเตอร์ในการดำาเนินการ การประมวลผลควรคำานกงถกงประเด็นสำาคัญ ดังน่น
6.3.1) ข้อมูลที่กนำามาวิเคราะห์ต้องม่ความชัดเจน
6.3.2) ข้อมูลที่กเป็นนามธรรมต้องอธิบายด้วยความเร่ยง
6.3.3) การวิเคราะห์ข้อมูลควรใช้คา่ สถิติที่กง่ายละตรงที่กสดุ เช่น ค่าร้อยละ
อัตราส่วน ค่าเฉล่กย ค่าเบ่กยงเบนมาตรฐาน หรือค่าแจงนับความถ่ก เป็นต้น
6.4) การนำาเสนอข้อมูลและสารสนเทีศึ เป็นการนำาข้อมูลที่กจัดทีำาเป็นสารสนเทีศึที่กม่ความ
สมบูรณ์แล้วมานำาเสนอ ซกกงอาจนำาเสนอได้หลายรูปแบบ เช่น รูปแบบตาราง แผนภาพื กราฟ้ หรือ
การบรรยายก็ได้ ทีันงน่พืน ิจารณาตามความเหมาะสมของการนำาไปใช้และลักษณะของสารสนเทีศึนันน ๆ
6.5) การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทีศึ อาจจัดเก็บเป็นแฟ้มมเอกสารหรือแฟ้มมอิเล็กทีรอนิกส์
และต้องคำานกงถกงระบบของการค้นหา สะดวกต่อการเปล่กยนแปลง ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน การนำา
ข้อมูลมาประมวลผลใหม่ รวมทีันงการนำาสารสนเทีศึไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานต่าง ๆ
7) เผยแพืร่ข้อมูลสารสนเทีศึ ทีางวิชาการ หรือระเบ่ยบ กฎหมาย ที่กเป็นประโยชน์ เพืืกอเป็น
การจัดการความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายใน และผู้รับบริการภายนอก ด้วยช่องทีางที่ก
หลากหลาย

6. Flow Chart การปฏนบัตนงาน
กระบวนงาน งานธุรการและสารสนเทศ
รับและควบคุมการรับ หนังสือ
และเอกสาร ไว้ในทีะเบ่ยนคุม
คัดแยกหนังสือ เสนอ ผอ.ตสน. มอบหมายผู้ดำาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ดำาเนินการ
จัดพืิมพื์งานเอกสาร หนังสือ รายงาน
ควบคุม การนำาเอกสารต่อ ผอ.สพืป./สพืม. และการนำาส่งภายนอก

จัดเก็บตามระบบ
งานสารบรรณ

ประมวลผล และจัดการข้อมูล
ทีำาเป็นสารสนเทีศึ
1. จัดเก็บรวมรวมข้อมูล

คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน สำานักงานเขตพืืนนที่กการศึกกษาประถมศึกกษา/มัธยมศึกกษา
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2. การตรวจสอบข้อมูล
3.การประมวลผลข้อมูล
4. การนำาเสนอข้อมูล

เผยแพืร่สารสนเทีศึ

การวางแผนการ
ตรวจสอบ

การจัดการความ
รู้

7. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
1) ทีะเบ่ยนคุมการรับ – ส่ส่งหนังสือราชการ
2) ทีะเบ่ยนคุมการรับเอกสาร/พืิมพื์
3) ทีะเบ่ยนคุมการจัดเก็บข้อมูล /แฟ้มมงาน

8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอนง
1) ระเบ่ยบสำานักนายกรัฐมนตร่วา่ ด้วยงานสารบรรณ พื.ศึ.2526 และที่กแก้ไขเพืิกมเติม
2) ระเบ่ยบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พื.ศึ. 2517
3) พืระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พื.ศึ.2540
4) ระเบ่ยบสำานักนายกรัฐมนตร่วา่ ด้วยการให้ขา่ วและบริการข่าวสารของทีางราชการพื.ศึ.2529
5) ระเบ่ยบสำานักนายกรัฐมนตร่วา่ ด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทีางราชการ
(ฉบับที่ก 2 พื.ศึ.2533)
6) ระเบ่ยบสำานักนายกรัฐมนตร่วา่ ด้วยการประชาสัมพืันธ์และการให้ข่าวราชการ พื.ศึ.2525
7) พืระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทีำาความผิดเก่กยวกับคอมพืิวเตอร์ พื.ศึ.2550
8) พืระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทีางอิเล็กทีรอนิกส์

คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน สำานักงานเขตพืืนนที่กการศึกกษาประถมศึกกษา/มัธยมศึกกษา
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ลำดดับบ

ผบงขบ้นตอนกดรดัำดเนนนงดน

เสำนอ
ผอ.สำพป./สำพม.

รวบรวมข้อมูล

รดยงดน กรมบบญชีกลดง
และ สำพฐ.
คำออธิบบอยสัญญลัญกษณ์ผผัญงขัญนนตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

รดยละเอียดังดน

เวลดดัำดเนนน
กดร

มดตรฐดน
คุณภดพงดน

ผู้รบบ ผนดัชอบ

5) เสำนอผู้อำดนวยกดรสำำดนบกงดนเขตพแ้นที่กดรศึ่กษดประถมศึ่กษด/
มบธยมศึ่กษด อยใดงน้อยปีละครบ้งพร้อมเสำนอแนวทดงกดรพบฒนด แนวทดงกดร
ดัำดเนนนงดน เพแ่อให้หนใวยตรวจสำอบภดยในมีกดรปฏนบบตนงดนให้ไดั้มดตรฐดน หรแอ
ตดมระดับบเกณฑ์มดตรฐดนที่กำดหนดั ซึ่่งกรมบบญชีกลดงไดั้กำดหนดัเกณฑ์กดรประเมนน
ไว้รวม 41 ประเดัน เชใน กดรจบดัทำดกฎบบตร
6) รวบรวมข้อมูลที่ไดั้ไว้เป็นสำดรสำนเทศึเพแ่อกดรวดงแผนกดรพบฒนด
งดนตรวจสำอบ และพบฒนดบุคลดกรของหนใวยตรวจสำอบภดยในตใอไป
7) สำใงแบบประเมนนตนเองให้กรมบบญชีกลดง ตดมระยะเวลดทีก่ รม
บบญชีกลดงกำดหนดั และสำใงสำรุปผลกดรปฏนบบตนงดนตรวจสำอบให้สำพฐ.ทรดบอยใดงน้อย
ปีละครบ้ง หรแอตดมระยะเวลดที่สำพฐ.กำดหนดั
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

คูใมแอกดรปฏนบบตนงดนของสำำดนบกงดนเขตพแ้นที่กดรศึ่กษด หนใวยตรวจสำอบภดยใน

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้้าไม่จบภายใน ๑หน้า)
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