
 

คู่มือการปฏิบัตงิานการตรวจสอบภายใน 

 

 
นางสาวจุฑารัตน์  หารสระค ู

นักทรัพยากรบุคคลชาํนาญการ 

 

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

สาํนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 26 

 



สารบัญ 

บทนํา                                                                                                 หน้า 

บทที่ 1 หลักการทั่วไปเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน     1 

- ความหมาย          1 

- วตัถปุระสงค์และขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน     2 

- ประเภทของการตรวจสอบภายใน       2 

- ความรับผิดชอบและอํานาจหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบภายใน    4 

- มาตรฐานการปฏิบตังิานตรวจสอบภายใน      5 

- จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน       7 

- คณุสมบตัขิองผู้ตรวจสอบภายใน       7 

- โครงสร้างองค์กรหนว่ยตรวจสอบภายใน      8 

บทที่ 2  กระบวนการปฏบิัตงิานตรวจสอบภายใน 

- งานวางแผนการตรวจสอบภายใน       9 

- งานประกนัคณุภาพงานตรวจสอบภายใน      13 

- งานตรวจสอบการปฏิบตังิาน        16 

- งานตรวจสอบผลการดําเนินงาน       19 

- งานตรวจสอบพิเศษ         24 

- งานธุรการและสารสนเทศ        27 

เอกสาร/ หลกัฐานอ้างอิง          31 

 

 

 

 



บทนํา 
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การดําเนินงานและระบบควบคมุภายใน  ซึง่คูมื่อนีร้วบรวมเนือ้หาสาระจากเอกสารเก่ียวกบัการตรวจสอบ

ภายใน นํามาประยกุต์ให้เหมาะสมกบัองค์กรและบทบาทหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบภายใน 
 

 โดยคูมื่อเลม่นี ้ จดัทําขึน้เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเข้าใจเบือ้งต้นในงานตรวจสอบภายใน

และเป็นแนวทางในการนําไปปฏิบตังิานตามบทบาท อํานาจหน้าท่ี ซึง่สามารถนําหลกัการในการ

ปฏิบตังิานตรวจสอบภายในไปประยกุต์ใช้กบัการปฏิบตังิานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และ

เกิดความคุ้มคา่ มีความโปร่งใส 
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บทที่ 1 

หลักการทั่วไปเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

การตรวจสอบภายในเป็นเคร่ืองมือหรือกลไกท่ีสําคญัของฝ่ายบริหาร  ในการประเมินผลสมัฤทธ์ิของ

การดําเนินงาน  และระบบการควบคมุภายในขององค์กร  ทัง้นี ้ปัจจยัสําคญัประการหนึง่ท่ีจะทําให้งาน

ตรวจสอบภายในประสบความสําเร็จ คือผู้บริหารสามารถนําผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใช้ในการ

บริหารงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ชว่ยให้เกิดมลูคา่เพิ่มและความสําเร็จแก่องค์กร ฉะนัน้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์

สงูสดุดงักลา่ว ผู้ รับผิดชอบการปฏิบตังิานตรวจสอบภายในอนัได้แก่ผู้ตรวจสอบภายในอนัได้แก่ผู้ตรวจสอบ

ภายในหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบตังิานด้านตรวจสอบภายใน  จงึควรมีความเข้าใจถึงภาพรวมเก่ียวกบั

การตรวจสอบภายใน มีความรู้ในหลกัการ และวิธีการตรวจสอบ รวมทัง้ต้องปฏิบตังิานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

การตรวจสอบท่ียอมรับโดยทัว่ไปทัง้จากหลกัการสากลและตามท่ีกําหนดโดยหนว่ยงานกลางาท่ีเก่ียวข้องของ

ทางราชการเพ่ือให้ผู้ปฏิบตัหิน้าท่ีดงักล่าวสามารถเลือกใช้เทคนิคแนวทางการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัภารกิจ

และสภาพแวดล้อมขององค์กร 
 

ความหมายของการตรวจสอบภายใน 
 

 การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้หลกัประกนัอย่างเท่ียงธรรมและการให้คําปรึกษา

อยา่งเป็นอิสระ ซึง่จดัให้มีขึน้เพ่ือเพิ่มคณุคา่และปรับปรุงการปฏิบตังิานขององค์กรให้ดีขึน้ การตรวจสอบ

ภายในชว่ยให้องค์กรบรรลถึุงเป้าหมายท่ีวางไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ

บริหารความเส่ียง การควบคมุและการกํากบัดแูลอยา่งเป็นระบบและเป็นระเบียบ 
ความสําคญัและประโยชน์ของการตรวจสอบภายใน 

1.สง่เสริมให้เกิดกระบวนการกํากบัดแูลท่ีดีและความโปร่งใสในการปฏิบตังิาน ป้องกนัการประพฤตมิิ

ชอบหรือการทจุริต และเป็นการลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ จนทําให้การดําเนินงานไมบ่รรลวุตัถปุระสงค์ 
 2. สง่เสริมให้เกิดการบนัทกึบญัชีและรายงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ ทําให้องค์กรได้ข้อมลูหรือ

รายงานตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ และเป็นพืน้ฐานของหลกัการโปร่งใส และความสามารถตรวจสอบได้ 
 3. สง่เสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบตังิานขององค์กร เน่ืองจากการตรวจสอบ

ภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมลูทกุด้านในการปฏิบตังิาน จงึเป็นข้อมลูท่ีสําคญัท่ีชว่ย

ปรับปรุงระบบงานให้สะดวก รัดกมุ ลดขัน้ตอนท่ีซํา้ซ้อนและให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ตลอดเวลา ชว่ยลด

เวลาและคา่ใช้จ่าย เป็นส่ือกลางระหวา่งผู้บริหารและผู้ปฏิบตังิานในการประสานและลดปัญหาความไมเ่ข้าใจ

ในนโยบาย 
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 4. เป็นมาตรการถ่วงดลุแหง่อํานาจ สง่เสริมให้เกิดการจดัสรร การใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่าง

เหมาะสมตามลําดบัความสําคญั เพ่ือให้ได้ผลงานท่ีเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่องค์กร 
 5.ให้สญัญาณเตือนภยัลว่งหน้า ของการประพฤตมิิชอบหรือการทจุริตในองค์กร ลดโอกาสความ

ร้ายแรงและความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ รวมทัง้เพ่ือเพิ่มโอกาสของความสําเร็จของงาน 
 
วัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบภายใน 
 

 วตัถปุระสงค์ของการตรวจสอบภายใน  คือ การปฏิบตังิานโดยอิสระปราศจากการแทรกแซงในการทํา

หน้าท่ีตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมตา่งๆ ภายในองค์กร ด้วยการปฏิบตังิานเก่ียวกบัการ

วิเคราะห์ประเมิน  ให้คําปรึกษา ให้ข้อมลูและข้อเสนอแนะ เพ่ือสนบัสนนุผู้ปฏิบตังิานทกุระดบัขององค์กร

สามารถปฏิบตัหิน้าท่ีและดําเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องอยา่งมีประสิทธิภาพ

ย่ิงขึน้  ผลการดําเนินงานตรวจสอบภายในจะอยู่ในรูปของรายงานผลท่ีมีประโยชน์ตอ่การตดัสินใจของ

ผู้บริหารรวมถึงการสนบัสนนุให้มีการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพภายใต้คา่ใช้จา่ยท่ีเหมาะสม 
 

 ขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย 
 1.การสอบทานความเช่ือถือได้และความสมบรูณ์ของสารสนเทศ  ด้านการบญัชี การเงินและการ

ดําเนินงาน 
 2.การสอบทานให้เกิดความมัน่ใจวา่ระบบท่ีใช้เป็นไปตามนโยบายแผน และวิธีปฏิบตังิานท่ีองค์กร

กําหนดกําหนดไว้ และควรแสดงผลกระทบสําคญัท่ีเกิดขึน้ 
 3.การสอบทานวิธีการป้องกนัดแูลทรัพย์สินวา่เหมาะสมและสามารถพิสจูน์ความมีอยูจ่ริงของ

ทรัพย์สินเหลา่นัน้ได้ 
 4. การประเมินการใช้ทรัพยากรวา่เป็นไปโดยประหยดัและมีประสิทธิภาพ 
 5. การสอบทานการปฏิบตังิานในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีระดบัตา่งๆ ว่าได้ผลตามวตัถปุระสงค์

และเป้าหมาย รวมถึงความก้าวหน้าตามแผนงานท่ีกําหนดไว้ 
 6. การสอบทานและประเมินผลความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของ

องค์กร 
 
ประเภทของการตรวจสอบภายใน 
 

  ลกัษณะของการดําเนินงานของแตล่ะองค์กรท่ีมีความหลากหลายแตกตา่งกนั ทําให้จําเป็นต้องใช้วิธี

ปฏิบตัิการตรวจสอบให้เหมาะสม เพ่ือให้มัน่ใจวา่งานตรวจสอบภายในครอบคลมุถึงกิจกรรมตา่งๆ ในองค์กร 

โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ทราบถึงจดุออ่น จดุแข็งของการบริหารงาน ระบบการควบคมุภายในความถกูต้อง



3 
 

เช่ือถือได้ของข้อมลูทางบญัชีและการเงิน การควบคมุดแูลและการใช้ทรัพยากร การปฏิบตัิตามระเบียบคําสัง่ 

การประเมินประสิทธิผล  ประสิทธิภาพและความประหยดัในการจดัการและการบริหารงานของผู้บริหารใน

องค์กร  จากนัน้จงึรวบรวมข้อบกพร่องตา่งๆ ทํารายงานเสนอแนะฝ่ายบริหาร เพ่ีอพิจารณาสัง่การแก้ไข

ปรับปรุงตอ่ไป วตัถปุระสงค์และเป้าหมายของการตรวจสอบแตล่ะระบบงาน หรือแตล่ะกิจกรรมจะมีสว่น

สําคญัในการกําหนดวิธีการตรวจสอบและสามารถแยกประเภทของการตรวจสอบภายในท่ีใช้กนัโดยทัว่ไปเป็น 

6  ประเภท  ดงันี ้
 1.การตรวจสอบทางการเงิน เป็นการตรวจสอบความถกูต้องเช่ือถือได้ของข้อมลูและตวัเลขตา่งๆ 

ทางการเงิน  การบญัชีและรายงานทางการเงิน โดยครอบคลมุถึงการดแูลป้องกนัทรัพย์สิน และประเมินความ

เพียงพอของระบบการควบคมุภายในของระบบงานตา่งๆ วา่มีเพียงพอท่ีจะมัน่ใจได้ว่าข้อมลูท่ีบนัทกึในบญัชี 

รายงาน ทะเบียน และเอกสารตา่งๆ ถกูต้อง และสามารถสอบทานได้หรือเพียงพอท่ีจะป้องกนัการร่ัวไหล สญู

หาย ของทรัพย์สินตา่งๆ ได้ 
 2.การตรวจสอบการดาํเนินงาน  เป็นการตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนงาน งานและ

โครงการขององค์กร ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหรือหลกัการท่ีกําหนดการตรวจสอบเน้นถึง

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มคา่ โดยต้องมีผลผลิตและผลลพัธ์เป็นไปตามวตัถปุระสงค์หรือ

เป้าหมาย ซึง่วดัจากตวัชีว้ดัท่ีเหมาะสม ทัง้นี ้ต้องคํานงึถึงความเพียงพอ  ความมีประสิทธิภาพของกิจ

กรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในขององค์กรประกอบด้วย 
  2.1 ความมีประสิทธิภาพ  คือ มีการจดัระบบงานให้มัน่ใจได้วา่การใช้ทรัพยากรสําหรับแตล่ะ

กิจกรรรมสามารถเพิ่มผลผลิตและลดต้นทนุ อนัมีผลทําให้องค์กรได้รับผลประโยชน์อยา่งคุ้มคา่ 
  2.2 ความมีประสิทธิผล  คือ มีการจดัระบบงาน และวิธีปฏิบตังิานซึง่ทําให้ผลท่ีเกิดจากการ

ดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 
  2.3 ความคุ้มคา่ คือ มีการใช้จา่ยเงินอย่างรอบคอบ ระมดัระวงั ไมส่รุุ่ยสรุ่าย ฟุ่ มเฟือย ซึง่

สง่ผลให้องค์กรสามารถประหยดัต้นทนุหรือลดการใช้ทรัพยากรต่ํากวา่ท่ีกําหนดไว้ โดยยงัได้รับผลผลิตตาม

เป้าหมาย 
 3.การตรวจสอบการบริหาร เป็นการตรวจสอบการบริหารงานด้านตา่งๆ ขององค์กร  วา่มีระบบการ

บริหารจดัการเก่ียวกบัการวางแผน การควบคมุ การประเมินผลเก่ียวกบัการงบประมาณ การเงิน การพสัดแุละ

ทรัพย์สิน รวมทัง้การบริหารงานด้านตา่งๆ วา่เป็นไปอยา่งเหมาะสมและสอดคล้องกบัภารกิจขององค์กร 

รวมทัง้เป็นไปตามหลกัการบริหารงานและหลกัการกํากบัดแูลท่ีดี ในเร่ืองความนา่เช่ือถือ ความรับผิดชอบ 

ความเป็นธรรมและโปร่งใส 
 4.การตรวจสอบการปฏิบัตติามข้อกาํหนด เป็นการตรวจสอบการปฏิบตังิานตา่งๆ ขององค์กรว่า

เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั คําสัง่ มตคิณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องท่ีกําหนดทัง้จากภายนอก
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และภายในองค์กรการตรวจสอบประเภทนี ้ อาจจะทําการตรวจสอบโดยเฉพาะหรือถือเป็นสว่นหนึง่ของการ

ตรวจสอบทางการเงินหรือการตรวจสอบการดําเนินงานก็ได้ 
 5.การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ  เป็นการพิสจูน์ความถกูต้องและเช่ือถือได้ของระบบงาน

และข้อมลูท่ีได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทัง้ระบบการเข้าถึงข้อมลูในการปรับปรุงแก้ไขและการ

รักษาความปลอดภยัของข้อมลู การตรวจสอบประเภทนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของงานตรวจสอบภายในเกือบทกุงานท่ี

นําระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบตังิานไมว่า่เป็นการตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการดําเนินงาน 

หรือการตรวจสอบการบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในจงึจําเป็นต้องมีความรู้ในระบบงานสารสนเทศนีเ้พ่ือให้

สามารถดําเนินการตรวจสอบได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 การตรวจสอบประเภทนีอ้าจจ้างผู้ตรวจสอบท่ีมีความเช่ียวชาญทางคอมพิวเตอร์โดยตรงมาดําเนินการ

ตรวจสอบ เน่ืองจากเป็นงานเทคนิคเฉพาะ ผู้ตรวจสอบภายในอาจมีความรู้ ความชํานาญไมเ่พียงพอ และต้อง

ใช้เวลานานพอสมควรท่ีจะเรียนรู้ ซึง่อาจทําให้เกิดความเสียหายแก่งานขององค์กรได้   วตัถปุระสงค์ท่ีสําคญั

ท่ีสดุของการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ ก็เพ่ือให้ทราบถึงความนา่เช่ือถือของข้อมลูและความปลอดภยั

ของระบบการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ 
 6. การตรวจสอบการปฏิบัตงิาน  เป็นการตรวจสอบการปฏิบตังิานการดําเนินงานทัง้หมด หรือ

บางสว่นขององค์กร โดยมีเง่ือนไขท่ีได้กําหนดเป้าหมายของกิจการไว้ตลอดจนรายงานถึงข้อเสนอแนะเพ่ือการ

ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้ดีขึน้ การตรวจสอบประเภทนีเ้น้นการให้ความสนใจกระบวนการและขัน้ตอนการ

ดําเนินงาน การปฏิบตังิานในแตล่ะขัน้ตอนนัน้ๆ รวมถึงการวดัการดําเนินงานท่ีเกิดขึน้จริงโดยเทียบกบั

มาตรฐานการปฏิบตังิาน บางครัง้อาจเรียกการตรวจสอบประเภทนีว้า่ Efficiency Audit ซึง่ให้ความสําคญักบั

การตรวจสอบผลงานเปรียบเทียบกบัการใช้ทรัพยากร เพ่ือประเมินการใช้อตัราการใช้ทรัพยากรกบัผลงาน วา่

คุ้มคา่หรือมีพฒันาการอยา่งไร แต ่Efficiency Audit มีวตัถปุระสงค์เฉพาะกว่า Operational  Audit  

 

ความรับผิดชอบและอาํนาจหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบภายใน 
 

งานตรวจสอบภายในเป็นลกัษณะงานสนบัสนนุผู้ รับผิดชอบในการปฏิบตัหิน้าท่ีงานตรวจสอบ จงึไม่

ควรมีอํานาจสัง่การหรือมีอํานาจบริหารงานในสายงานท่ีตรวจสอบ และต้องมีความเป็นอิสระในกิจกรรมท่ีตน

ตรวจสอบ เพ่ือให้การปฏิบตัิงานเป็นไปอยา่งอิสระทัง้ในการปฏิบตังิานและทศันคตขิองผู้ตรวจสอบ  ความเป็น

อิสระมีองค์ประกอบท่ีสําคญั 2  ส่วน ได้แก่ 
 1.สถานภาพในองค์กรของผู้ตรวจสอบภายใน และความสนบัสนนุท่ีผู้ตรวจสอบภายในได้รับจากฝ่าย

บริหาร นบัว่าเป็นปัจจยัท่ีสําคญัย่ิงท่ีสง่ผลกระทบตอ่ระดบัคณุภาพ และคณุค้าของบริการท่ีผู้ตรวจสอบภายใน

นะให้แก่ฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในควรขึน้ตรงตอ่ผู้บริหารสงูสดุ เพ่ือท่ีจะสามารถปฏิบตังิานได้ในขอบเขต
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ท่ีกว้าง และเพ่ือให้ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะตา่ง ๆ จะได้รับการพิจารณาสัง่การให้บงัเกิดผลได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพเพียงพอ 
 การกําหนดสายการบงัคบับญัชาให้ขึน้ตรงตอ่ผู้บริหารสงูสดุ จะทําให้ผู้ตรวจสอบภายในมีอิสระในการ

ตรวจสอบ และทําให้สามารถเข้าถึงเอกสาร หลกัฐาน และทรัพยากรตา่งๆ รวมทัง้บคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการ

ปฏิบตังิานท่ีต้องได้รับการตรวจสอบ 
 2. ผู้ตรวจสอบภายในไมค่วรเข้าไปมีสว่นได้เสีย หรือสว่นร่วมการปฏิบตังิานขององค์กร ในกิจกรรมท่ีผู้

ตรวจสอบภายในต้องตรวจสอบหรือประเมินผล ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระทัง้มนการปฏิบตังิาน

และการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ ดงันัน้ จงึมิควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ขององค์กรหรือ

หนว่ยงานในสงักดัอนัมีผลกระทบตอ่ความเป็นอิสระในการปฏิบตังิานและการเสนอความเห็น 
 
 มาตรฐานการปฏิบัตงิานตรวจสอบภายใน 
 การตรวจสอบภายในนบัเป็นวิชาชีพสาขาหนึง่ท่ีมีมาตรฐานในการปฏิบตังิาน โดยมีมาตรฐานสากลท่ี

กําหนดโดยสถาบนัวิชาชีพ เรียกวา่ สถาบนัผู้ตรวจสอบภายใน ทําหน้าท่ีกํากบัดแูลการตรวจสอบภายใน

ระหวา่งประเทศ สํานกังานใหญ่ตัง้ท่ีรัฐฟลอริด้าประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีสมาชิกจากประเทศตา่งๆ รวมทัง้

ประเทศไทย ทัง้นี ้ในภาคราชการไทยกระทรวงการคลงั   โดยกรมบญัชีกลางซึง่เป็นหนว่ยงานกลางด้านการ

ตรวจสอบภายในภาคราชการถือปฏิบตัมิาตรฐานการตรวจสอบภายใน เป็นการกําหนดข้อปฏิบตัหิลกัๆ ของ

การปฏิบตังิานตรวจสอบภายใน  ประกอบด้วยมาตรฐานด้านคณุสมบตัแิละมาตรฐานการปฏิบตังิาน ซึง่มี

เนือ้หาโดยสรุปดงันี ้
1.มาตรฐานด้านคุณสมบัติ ประกอบด้วย 
 1)การกําหนดถึงวตัถปุระสงค์ อํานาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบของงานตรวจทัง้นีห้นว่ยตรวจสอบ

ภายในควรกําหนดวตัถปุระสงค์ อํานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายในอย่างเป็น

ทางการไว้ในกฎบตัรการตรวจสอบภายใน เพ่ือใช้เป็นกรอบอ้างอิงและเป็นแนวทางปฏิบตังิานท่ีสําคญัของ

หนว่ยตรวจสอบภายใน 
 2)การกําหนดถึงความเป็นอิสระและความเท่ียงธรรม 
  การปฏิบตังิานตรวจสอบภายในควรมีความเป็นอิสระและผู้ตรวจสอบภายในควรปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความเท่ียง

ธรรม ซ่ือสตัย์ สจุริตแบละมีจริยธรรม 
 3)การปฏิบตังิานตรวจสอบภายในด้วยความเช่ียวชาญและความระมดัระวงัรอบคอบ ผู้ตรวจสอบ

ภายในควรปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความเช่ียวชาญและความระมดัระวงัรอบคอบเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 
 4) การสร้างหลกัประกนัคณุภาพและการปรับปรุงการปฏิบตังิานอยา่งตอ่เน่ืองหวัหน้าหนว่ยตรวจสอบ

ภายในควรปรับปรุงและรักษาระดบัคณุภาพของงานตรวจสอบภายใน โดยมีการปรับปรุงงานตรวจสอบภายใน

ให้ครอบคลมุทกุๆ ด้านและติดตามดแูลประสิทธิภาพของงานอยา่งตอ่เน่ือง 
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2.มาตรฐานการปฏิบัตงิาน โดยกลา่วถึงประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้
 1)การบริหารงานตรวจสอบภายในหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ควรบริหารงานตรวจสอบ

ภายในให้เกิดสมัฤทธ์ิผลมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้งานตรวจสอบภายในสามารถสร้างคณุคา่เพิ่มให้กบัองค์กร 
 2)ลกัษณะของงานตรวจสอบภายใน 
งานตรวจสอบภายใน คือการประเมินเพ่ือเพิ่มคณุคา่และปรับปรุงการปฏิบตังิานขององค์กรให้ถึงเป้าหมายท่ี

วางไว้และปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียง โดยการควบคมุและการกํากบัดแูล 
 3)การวางแผนการปฏิบตังิานตรวจสอบภายใน 
ผู้ตรวจสอบภายในควรจดัทําแผนการปฏิบตังิานตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายทัง้ในด้านการให้หลกัประกนั

และการให้คําปรึกษา โดยควรคํานงึถึง 
 - วตัถปุระสงค์ของงานและวิธีการดําเนินงานตรวจสอบภายใน อนัจะทําให้การปฏิบตัิงานบรรลผุล 
 - ความเส่ียงท่ีสําคญัๆ ท่ีมีผลกระทบตอ่ความสําเร็จและความเส่ียงท่ีอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 
 - ความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเส่ียงและระบบการควบคมุ   

เม่ือเปรียบเทียบกบักรอบการปฏิบตังิาน กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 
 โอกาสในการปรับปรุงกิจกรรมการบริหารความเส่ียงและระบบการควบคมุภายในให้ดีขึน้ 
 4)การปฏิบตังิานตรวจสอบ 
ผู้ตรวจสอบภายในควรรวบรวม วิเคราะห์ ประเมิน และบนัทกึข้อมลูให้เพียงพอตอ่การปฏิบตังิานท่ีได้รับ

มอบหมายให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ และหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายในควรควบคมุการปฏิบตังิานท่ีได้

มอบหมายอยา่งใกล้ชิด เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจวา่การปฏิบตังิานจะสามารถบรรลตุามวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้

อยา่งมีคณุภาพ ซึง่จะเป็นการชว่ยพฒันาเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในด้วย 
 5)การรายงานผลการปฏิบตัิงาน 
ผู้ตรวจสอบภายในควรรายงานผลการปฏิบตังิานอย่างทนักาล   โดยรายงานดงักลา่วประกอบด้วย

วตัถปุระสงค์ขอบเขต การสรุปผลการตรวจสอบ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขท่ี

สามารถนําไปปฏิบตัไิด้ด้วยความถกูต้อง ครบถ้วน ชดัเจน เท่ียงธรรม รัดกมุสร้างสรรค์และรวดเร็วรวมทัง้ควร

เผยแพร่ผลการปฏิบตังิานให้บคุคลท่ีเก่ียวข้องและเหมาะสมได้รับทราบ 
 6)การติดตามผล 
หวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายในควรกําหนดระบบการตดิตามผลวา่ได้มีการนําข้อเสนอแนะในรายงานผล

การปฏิบตังิานไปสู่การปฏิบตั ิ
 7)การยอมรับสภาพการความเส่ียง 
หวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายในควรนําเร่ืองความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรซึง่ยงัไมไ่ด้รับ

การแก้ไขหารือกบัผู้บริหาร 
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จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 
 

 เพ่ือเป็นการยกฐานะและศกัดิศ์รีของวิชาชีพตรวจสอบภายใน ให้ได้รับการยกยอ่งและยอมรับจาก

บคุคลทัว่ไป รวมทัง้ให้การปฏิบตัหิน้าท่ีเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในควรยดึถือและดํารงไว้

ซึง่หลกัปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้
 1.ความมีจดุยืนท่ีมัน่คง ในเร่ืองของความซ่ือสตัย์ ความขยนัหมัน่เพียร และความรับผิดชอบ 
 2.การรักษาความลบั ในเร่ืองของการเคารพตอ่สิทธิแหง่ข้อมลูท่ีได้รับทราบ 
 3.ความเท่ียงธรรม ในเร่ืองของการไมมี่สว่นเก่ียวข้องหรือสร้างความสมัพนัธ์ใดๆ ในอนัท่ีจะทําให้มี

ผลกระทบตอ่ความเท่ียงธรรมในการปฏิบตังิาน 
 4.ความสามารถในหน้าท่ี ในเร่ืองของความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ในงานท่ีทําปฏิบตังิานตาม

มาตรฐานการตรวจสอบภายในและพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 
 
คุณสมบัตขิองผู้ตรวจสอบภายใน 
 

 นอกเหนือจากคณุสมบตัิตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง่ของสํานกังานคณะกรรมการข้าราชการพล

เรือนและสํานกังาน ก.ค.ศ.กําหนด  ผู้ตรวจสอบภายในท่ีดีจะต้องเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ในวิชาชีพ และความรู้ใน

สาขาวิชาอ่ืนซึง่จําเป็นตอ่การปฏิบตังิานตรวจสอบภายใน และต้องมีคณุสมบตัสิว่นตวัท่ีจําเป็นและเหมาะสม 

ดงันี ้
 1.มีความเช่ียวชาญในหลกัวิชาพืน้ฐานท่ีจําเป็นตอ่การปฏิบตังิานตรวจสอบภายใน เชน่  การบญัชี 

เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตังิานขององค์กรทัง้จากภายในและภายนอก

องค์กร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.มีความรู้ ความชํานาญ ในการปรับใช้มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และเทคนิคการตรวจสอบ

ตา่งๆ ท่ีจําเป็นในการตรวจสอบภายใน 
 3.มีความรอบรู้ในหลกัการบริหาร เทคนิคการบริหารงานสมยัใหมก่ารวางแผนงานการจดัทําและการ

บริหารงบประมาณ 
 4.มีความสามารถในการส่ือสาร การทําความเข้าใจในเร่ืองตา่งๆ การวิเคราะห์ การประเมินผล การ

เขียนรายงาน 
 5.มีความเช่ือมัน่ในตนเอง มีความซ่ือสตัย์สจุริตตอ่องค์กรและเพ่ือนร่วมงาน 
 6.มีมนษุย์สมัพนัธ์ท่ีดีทําตวัเป็นกลาง รู้จกักาลเทศะ ยึดมัน่ในอดุมการณ์หลกัการท่ีถกูต้อง กล้าแสดง

ความเห็นในสิ่งท่ีได้วิเคราะห์และประเมินจากการตรวจสอบ 
 7.มีความอดทน หนกัแนน่ รับฟังความคดิเห็นผู้ อ่ืน 

 8.มีปฏิภาณ ไหวพริบ มีความสามารถท่ีจะวินิจฉยัและตดัสินปัญหาตา่งๆ ได้อยา่งถกูต้องเท่ียงธรรม 
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 9.เป็นผู้ มีวิสยัทศัน์ มองการณ์ไกล ติดตามตามวิวฒันาการท่ีทนัสมยั มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และ

มองปัญหาด้วยสายตาเย่ียงผู้บริหาร 

 

โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน 
 

 โดยสายงานของสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา หนว่ยตรวจสอบภายในของสํานกังานเขต

พืน้ท่ีการศกึษา ได้ขึน้ตรงตอ่ผู้ อํานวยการเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา  ทําหน้าท่ีเป็นเคร่ืองมือของผู้บริหาร

ในการตรวจสอบตดิตามและประเมินผลการปฏิบตังิานและการบริหารงานของสว่นราชการ  รวมทัง้เป็นท่ี

ปรึกษาของหน่วยงานภายในของสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา 
 
 
 ผู้ อํานวยการสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

มธัยมศกึษา เขต 26 

ผู้ อํานวยการหนว่ยตรวจสอบภายใน 

นกัวิชาการตรวจสอบภายใน 
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บทที่ 2 

กระบวนการปฏิบัตงิานตรวจสอบภายใน 

2.1 งานวางแผนการตรวจสอบภายใน 

วัตถุประสงค์ 

 1) เพ่ือให้มีการกําหนดวตัถปุระสงค์ เป้าหมาย และขอบเขตการปฏิบตังิานตรวจสอบ ภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด ใช้เป็นแนวทางในกาปฏิบตังิานตรวจสอบซึง่จะทําให้ทราบวา่ควรตรวจสอบกิจกรรมใด

ด้วยวตัถปุระสงค์อะไร ท่ีหน่วยรับตรวจใด ณ เวลาไหน และงบประมาณท่ีต้องใช้ในการ ตรวจสอบเทา่ใด

อนัจะทําให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของงานตรวจสอบภายใน คือ งานบริการท่ีจะให้หลกัประกนัท่ีเท่ียงธรรมและ

คําปรึกษาท่ีเป่ียมด้วยคณุคา่แก่สว่นราชการ 

 2) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจดัทําแผนการปฏิบตังิานของผู้ตรวจสอบภายใน ซึง่ต้องนํา

วตัถปุระสงค์และขอบเขตการตรวจสอบท่ีกําหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจําปี มากําหนดวิธีการ 

เทคนิค และขัน้ตอนในการตรวจสอบอย่างละเอียด 

 

ขอบเขตของงาน 

 1) ผู้ตรวจสอบภายใน  จดัทําแผนการปฏิบตังิานตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ อํานวยการ

หนว่ยตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกบัแผนการตรวจสอบประจําปี โดยการจดัทําแผนการปฏิบตัิต้อง

อาศยัข้อมลูจากการสํารวจข้อมลูเบือ้งต้นการประเมินผลระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้ผลการประเมิน

ความเส่ียง จากการวางแผนการตรวจสอบประจําปีด้วย  เพ่ือให้การจดัทําแผนการปฏิบตังิาน ในแตล่ะเร่ือง

ครอบคลมุประเดน็การตรวจสอบท่ีมีความสําคญั โดยให้มีความยืดหยุ่นให้สามารถแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะ

กบัสถานการณ์ได้ โดยผ่านการสอบทานและความเห็นชอบจากผู้ อํานวยการหนว่ยตรวจสอบภายใน ทัง้นี ้

แผนการปฏิบตังิานสําหรับการตรวจสอบในแตล่ะเร่ืองหรือกิจกรรมประกอบด้วยสาระสําคญั ดงันี ้

 1) เร่ืองและหนว่ยรับตรวจ ควรกําหนดว่าเป็นแผนการปฏิบตังิานตรวจสอบในเร่ืองใดและ ณ 

หนว่ยรับตรวจใดบ้าง 

 2) วตัถปุระสงค์ในการปฏิบตัิงาน ควรกําหนดเพ่ือให้ทราบวา่ผู้ตรวจสอบภายในจะทราบประเด็น

ข้อตรวจพบอยา่งไรบ้าง  เม่ือเสร็จสิน้การตรวจสอบ 

 3) ขอบเขตการปฏิบตังิาน ควรกําหนดขอบเขตประเดน็ท่ีจะตรวจสอบและปริมาณงานท่ีจะทําการ

ทดสอบ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงผลสําเร็จตามวตัถปุระสงค์ในการปฏิบตังิานท่ีกําหนดไว้ 



10 
 

 4) แนวทางการปฏิบตังิานและเคร่ืองมือกระดาษทําการเป็นการกําหนดขัน้ตอนหรือวิธีการ

ปฏิบตังิานตรวจสอบในแตล่ะเร่ืองให้ชดัเจนและเพียงพอ ระบวิุธีการในการคดัเลือกข้อมลู การวิเคราะห์ 

การประเมินผล และการบนัทกึข้อมลูท่ีได้รับระหวา่งการตรวจสอบรวมทัง้กําหนดเทคนิคการตรวจสอบท่ี

เหมาะสม 

 5) ช่ือผู้ตรวจสอบภายในและระยะเวลาท่ีตรวจสอบ เพ่ือให้ทราบวา่ใครเป็นผู้ รับผิดชอบตรวจสอบ

เร่ืองใดบ้าง และตรวจสอบเม่ือใด 

 6) สรุปผลการตรวจสอบ เพ่ือใช้บนัทึกผลการตรวจสอบโดยสรุปประเดน็การตรวจสอบท่ีสําคญั

พร้อมระบรุหสักระดาษทําการท่ีใช้บนัทึกผลการตรวจสอบ เพ่ือสะดวกในการอ้างอิงและการค้นหากระดาษ

ทําการ นอกจากนีค้วรลงลายมือช่ือผู้ตรวจสอบและผู้สอบทานพร้อมทัง้วนัท่ีท่ีตรวจสอบและสอบทานไว้

ด้วย เพ่ือแสดงให้เห็นวา่ใครเป็นผู้ตรวจสอบและผู้สอบทาน 

 

คาํจาํกัดความ 
 

 แผนการตรวจสอบภายใน  หมายถึง แผนการปฏิบตังิานท่ีผู้ อํานวยการหนว่ยตรวจสอบภายใน

จดัทําไว้ลว่งหน้าเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะตรวจสอบ จํานวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาในการตรวจสอบแตล่ะเร่ือง

ผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบ รวมทัง้งบประมาณท่ีใช้ในการปฏิบตังิานตรวจสอบ ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ในการ

สอบทานความก้าวหน้าของงานตรวจสอบเป็นระยะๆ เพ่ือให้งานตรวจสอบดําเนินไปอยา่งราบร่ืนทนัตาม

กําหนดเวลา  

 

 

ขัน้ตอนการปฏิบัตงิาน 
 

 การจดัทําแผนการตรวจสอบภายในทัง้ 2 ระดบั คือแผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนการ

ตรวจสอบประจําปีจะมีกระบวนการหรือขัน้ตอนการปฏิบตัคิล้ายกนั โดยมีร่องรอยปรากฏไว้ในกระดาษทํา

การในทกุขัน้ตอน ดงันี ้
 

 1) การสาํรวจข้อมูลเบือ้งต้น เป็นการเรียนรู้และทําความเข้าใจเก่ียวกบังานท่ีจะตรวจสอบใน

รายละเอียด ซึง่จะชว่ยให้สามารถประเมินความเส่ียงในชัน้ต้นได้ 

 2) การประเมินผลระบบควบคุมภายใน  ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการ

ควบคมุภายในท่ีหนว่ยงานมีอยู ่ซึง่ผู้ตรวจสอบมีหน้าท่ีประเมินระบบการควบคมุภายในท่ีแตล่ะหน่วยรับ

ตรวจได้ประเมินตนเองไว้ตามแนวทางท่ีระเบียบ คตง.วา่ด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ. 

2544 กําหนด 

 3) การประเมินความเส่ียง การประเมินความเส่ียงเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบ

ภายในสามารถเลือกประเมินความเส่ียงในระดบัหนว่ยงานทกุหน่วยงาน(ทกุกลุม่ในสํานกังานเขตพืน้ท่ี
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การศกึษามธัยมศกึษา เขต 26) หรือระดบักิจกรรมก็ได้ตามความเหมาะสมกบัศกัยภาพของตน โดยมีการ

ระบปัุจจยัเส่ียง การวิเคราะห์ความเส่ียง และการจดัลําดบัความเส่ียง 

 4) วางแผนการตรวจสอบ เป็นการนําผลการจดัลําดบัความเส่ียงมาพิจารณาจดัช่วงความเส่ียง

เพ่ือให้ได้หนว่ยงานหรือกิจกรรมใดท่ีมีความเส่ียงในระดบัสงู ท่ีควรนํามาวางแผนการตรวจสอบก่อนในปี

แรกๆ และไลเ่รียงความเส่ียงในปีถดัๆ ไป 

 สําหรับการจดัทําแผนการตรวจสอบประจําปี จะมีการกําหนดวตัถปุระสงค์การตรวจสอบขอบเขต

การปฏิบตังิาน ผู้ รับผิดชอบและงบประมาณ ซึง่จะให้ความชดัเจนมากกวา่แผนการตรวจสอบระยะยาว 

 5) เสนอขออนุมัตแิผนการตรวจสอบภายใน การเสนอแผนการตรวจสอบประจําปี รวมถึง

แผนการตรวจสอบระยะยาว ผู้ อํานวยการหนว่ยงานตรวจสอบภายในเสนอแผนตอ่ผู้ อํานวยการสํานกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเพ่ือพิจารณาอนมุตัภิายในเดือนกนัยายนของทกุปีและควบคมุดแูลการ

ปฏิบตังิานให้เป็นไปตามแผนกําหนด กรณีระหวา่งปฏิบตังิานถ้าพบวา่ไมส่ามารถดําเนินการได้ตามแผน 

ผู้ อํานวยการหนว่ยตรวจสอบภายในควรพิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนการตรวจสอบ รวมถึงกรณีท่ีได้รับ

อนมุตัแิผนแล้วแตไ่มไ่ด้รับงบประมาณทําให้ไมอ่าจดําเนินการได้ตามแผนด้วย เสนอผู้ อํานวยการ

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาพิจารณาอนมุตัิอีกครัง้หนึง่ 

 6) จัดทาํแผนการปฏิบัตงิาน เม่ือแผนการตรวจสอบประจําปีได้รับการอนมุตัิแล้ว ผู้ตรวจสอบ

ภายในนําเร่ืองหรือกิจกรรมท่ีระบใุนแผน มาจดัทําเป็นแผนการปฏิบตังิาน ซึง่จะมีรายละเอียดของ เร่ือง

และหนว่ยรับตรวจ วตัถปุระสงค์ในการปฏิบตังิานขอบเขตในการปฏิบตังิาน แนวทางการปฏิบตังิาน ช่ือ

ผู้ตรวจสอบและระยะเวลาท่ีจะตรวจสอบ 

 7) เสนอขอความเห็นขอบแผน ผู้ตรวจสอบภายใน จดัทําแผนการปฏิบตังิานเสนอให้

ผู้ อํานวยการหนว่ยตรวจสอบภายในให้ความเห็นชอบก่อนดําเนินการตรวจสอบในขัน้ตอนตอ่ไป 

 

แบบฟอร์มท่ีใช้ 

 กระดาษทําการตา่งๆ ท่ีใช้ในการเก็บข้อมลูของแตล่ะปัจจยัเส่ียง เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และ

จดัลําดบัความเส่ียง 
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Flow Chart  การปฏิบัตงิาน 

กระบวนงาน งานวางแผนการตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        อนมุตัิ 

            

             

สาํรวจข้อมลูเบือ้งต้น 

ประเมินระบบการควบคมุ

 

ประเมินความเสีย่ง 

วางแผนการตรวจสอบระยะยาว/ประจําปี  

หรือ 

 

เสนอผอ.สพม.

อนมุตัิแผน 

แผนการตรวจสอบประจําปี 

วางแผนการปฏิบตังิาน 

เสนอผอ.ตสน

เห็นชอบ 

แผนการปฏิบตัิงาน 

กระดาษ

ทําการ 
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2.2 งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
 

วัตถุประสงค์  

 1) เพ่ือชว่ยให้ผู้ อํานวยการสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 26 มีกลไกหรือเคร่ืองมือ

ในการควบคมุกํากบัดแูลงานตรวจสอบภายในให้สามารถเป็นเคร่ืองมือของผู้บริหารได้อย่างแท้จริง 

 2) เพ่ือชว่ยให้ผู้บริหารและผู้ รับตรวจ รวมทัง้ผู้ตรวจสอบภายในมีความมัน่ใจในผลการตรวจสอบ

ของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

 3) เพ่ือชว่ยให้หน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการพฒันาและปรับปรุงงานในความรับผิดชอบอย่าง

ตอ่เน่ือง เพ่ือให้ผลการทํางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลย่ิงขึน้ 

 

ขอบเขตของงาน 

1) ประเมินตนเอง  เพ่ือสอบทานหรือทบทวนการปฏิบตังิานในรอบปีท่ีผา่นมา และพิจารณา

ปรับปรุงแก้ไขและพฒันางานให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้แบบประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายในท่ี

กรมบญัชีกลางกําหนด เป็นแนวทางในการประเมินตนเอง 

2) จดัทําแบบสํารวจหรือแบบสอบถามความคดิเห็นของผู้บริหารและผู้ รับการตรวจสอบภายหลงั

การตรวจสอบแตล่ะครัง้ เพ่ือรับทราบความคิดเห็นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องตอ่การปฏิบตังิานของหนว่ยตรวจสอบ

ภายในรวมทัง้ข้อเสนอแนะท่ีจะนําไปพิจารณาปรับปรุงพฒันางานาตรวจสอบภายในให้สามารถตอบสนอง

ตอ่ความต้องการของผู้บริหารและผู้ รับตรวจ 

3) เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประเมินภายนอก 

 

คาํจาํกัดความ 

การประกนัคณุภาพงานตรวจสอบภายใน คือ กระบวนการหรือกิจกรรมท่ีจดัให้มีขึน้ เพ่ือให้ความ

เช่ือมัน่ อยา่งสมเหตสุมผลว่า กระบวนการทํางานของหน่วยตรวจสอบภายใน สามารถนําไปสูผ่ลการ

ทํางานท่ีมีคณุภาพ รายงานผลการตรวจสอบได้รับการยอมรับและเช่ือถือจากผู้บริหาร ผู้ รับตรวจและผู้ ท่ี

เก่ียวข้อง 

 

ขัน้ตอนการปฏิบัตงิาน 

1) จดัทําแบบสํารวจหรือแบบสอบถามความคดิเห็นสง่ให้หนว่ยรับตรวจแสดงความเห็นของ

ผู้บริหารและผู้ รับการตรวจสอบ เก่ียวกบัการปฏิบตังิานของหนว่ยตรวจสอบภายใน โดยควรสง่แบบสํารวจ

ให้ภายหลงัการตรวจสอบแตล่ะครัง้ 

2) รวบรวมรายงานผลการปฏิบตังิานตามแผนการตรวจสอบประจําปี และแบบสํารวจความคดิ

เห็นตามรอบระยะเวลาท่ีต้องการทราบผล 
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3) วิเคราะห์สรุปผลการปฏิบตังิานของหนว่ยตรวจสอบภายใน และความคิดเห็นของหนว่ยรับตรวจ

แยกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

 3.1 สภาพปัญหาท่ีเป็นสาระสําคญัของหนว่ยรับตรวจ สาเหต ุและแนวทางการแก้ไข 

 3.2 ผลการปฏิบตังิานของหนว่ยตรวจสอบภายใน ปัญหาอปุสรรค(ถ้ามี) สาเหต ุและ

แนวทางการปรับปรุงพฒันางานตรวจสอบภายใน 

4) จดัทํารายงานสรุปผลการปฏิบตังิาน และประเมินตนเองตามแบบประเมินตนเอง 

กรมบญัชีกลางกําหนด ซึง่จะมีการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ในขัน้ตอนตา่งๆ ของกิจกรรมการตรวจสอบ

ภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของสว่นราชการ ได้แก่ ด้านการกําหนดวตัถปุระสงค์ อํานาจ

หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระความเท่ียงธรรม ความระมดัระวงัรอบคอบ ความเช่ียวชาญการ

บริหารงานตรวจสอบภายใน การวางแผนการปฏิบตังิาน การปฏิบตังิาน การรายงาน และการติดตามผล

การปฏิบตังิาน 

5) เสนอผู้ อํานวยการสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 26 อยา่งน้อยปีละครัง้ พร้อม

เสนอแนวทางการพฒันา แนวทางการดําเนินงาน เพ่ือให้หนว่ยตรวจสอบภายในมีการปฏิบตังิานให้ได้

มาตรฐาน หรือตามระดบัเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนด ซึง่กรมบญัชีกลางได้กําหนดเกณฑ์การประเมินไว้รวม 

41 ประเด็น เชน่ การจดัทํากฎบตัร 

6) รวบรวมข้อมลูท่ีได้ไว้เป็นสารสนเทศเพ่ือการวางแผนการพฒันางานตรวจสอบ และพฒันา

บคุลากรของหนว่ยตรวจสอบภายในตอ่ไป 

7) สง่แบบประเมินตนเองให้กรมบญัชีกลาง ตามระยะเวลาท่ีกรมบญัชีกลางกําหนด และสง่

สรุปผลการปฏิบตังิานตรวจสอบให้ สพฐ.ทราบอยา่งน้อยปีละครัง้ หรือตามระยะเวลาท่ี สพฐ.กําหนด 
 

แบบฟอร์มท่ีใช้ 

 1) แบบประเมินตนเอง ของหนว่ยตรวจสอบภายใน โดยกรมบญัชีกลาง 

 2) แบบสํารวจความคิดเห็น ของหนว่ยตรวจสอบภายใน โดยกรมบญัชีกลาง 

3) แบบสอบถามอ่ืน ตามแนวทางการประกนัคณุภาพงานตรวจสอบภายในท่ีกรมบญัชีกลาง

กําหนด 
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Folw Chart  การปฏบิัตงิาน 
กระบวนงาน งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสาํรวจความคดิเห็น 

รวบรวมรายงานผลการตรวจสอบ และแบบสาํรวจความคิดเห็น 

วิเคราะห์ สรุปผล 

จดัทําแบบประเมินตนเอง / รายงานสรุปผล 

อยา่งน้อยปีละครัง้ 

เสนอ ผอ.สพม. 26 

กรมบญัชีกลาง สพฐ. ธุรการและสารสนเทศ 



16 
 

2.3 งานตรวจสอบการปฏบิัตงิาน 

 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือตรวจทราบผลการดําเนินงานในกิจกรรมตา่งๆ ขององค์กร รวมถึงระบบงานใดระบบงานหนึง่

หรือหน่วยงานย่อยภายในหนว่ยงานนัน้หรือหน้าท่ีหนึง่หน้าท่ีใดในหนว่ยงานบรรลตุามวตัถปุระสงค์

เป้าหมายท่ีกําหนดมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยดั หรือไมเ่พียงใด รวมตลอดทัง้การให้ความเห็น ให้

ข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงพฒันาประโยชน์สงูสดุตอ่องค์กร 

 

ขอบเขตของงาน 
 

 การตรวจสอบการปฏิบตังิาน ครอบคลมุถึงการตรวจสอบกระยวนการในการปฏิบตังิานโดยให้

ความสําคญักบัขัน้ตอนการปฏิบตังิานความมีประสิทธิภาพ ประหยดั ความคุ้มคา่ในการใช้ทรัพยากรและ

การปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั ระบบ วิธีการ หรือมาตรฐานท่ีกําหนดหรือไมอ่ยา่งไรผลลพัธ์ 

หรือผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการดําเนินงาน 

 

 

 

คาํจาํกัดความ 
 

 การตรวจสอบการปฏิบตังิานเป็นการตรวจสอบกระบวนการ ขัน้ตอนในการปฏิบตังิานของกิจกรรม

ตา่งๆ ข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึน้จากการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานเพ่ือเปรียบเทียบกบัหลกัเกณฑ์ การ

ดําเนินงาน/ผลผลิต/ผลลพัธ์ ตามวตัถปุระสงค์เป้าหมายท่ีกําหนดไว้หรือไม ่ถ้ามีข้อแตกตา่งระหว่าง

หลกัเกณฑ์กบัข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึน้ เกิดปัญหา/ผลกระทบ มีสาเหตจุากเร่ืองใดเพ่ือให้ข้อแนะนําท่ีมีคณุคา่

สามารถปฏิบตัไิด้จริงในการปรับปรุงพฒันาการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยดั คุ้มคา่ 

เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั ระบบ วิธีการ หรือมาตรฐานท่ีกําหนด 

 
 

ขัน้ตอนการปฏิบัตงิาน 

1) การวางแผนปฏิบตังิาน แผนการปฏิบตังิาน เป็นแผนผู้ตรวจสอบภายในจดัทําไว้ลว่งหน้าวา่จะ

ตรวจสอบแผนงาน งาน/โครงการหรือกิจกรรม ในประเด็นการตรวจสอบใด โดยกําหนดวตัถปุระสงค์ 

ขอบเขต และแนวทางการตรวจสอบ เพ่ือใช้ในการปฏิบตัิงานตรวจสอบให้บรรลผุลสําเร็จ 

2) การปฏิบตังิานตรวจสอบ เม่ือแผนการปฏิบตังิานท่ีทําไว้ ได้รับความเห็นชอบจากผู้ อํานวยการ

หนว่ยตรวจสอบภายในแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในจะคดัเลือกหรือออกแบบเคร่ืองมือกระดาษทําการให้

เหมาะสม เพ่ือใช้ในการปฏิบตังิานตรวจสอบ ซึง่มีขัน้ตอนยอ่ยๆ ประกอบด้วยการรวบรวมข้อมลูวิเคราะห์
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และประเมินผล สรุปประเด็นข้อตรวจพบ บนัทกึข้อมลูไว้ในกระดาษทําการโดยให้มีรายละเอียดเพียงพอตอ่

การสรุปผลการตรวจสอบ 

3) การรายงานผลการปฏิบตัิ เม่ือผู้ตรวจสอบภายในได้ปฏิบตังิานตรวจสอบตามแผนการ

ปฏิบตังิานแล้ว ขัน้ตอนตอ่ไปผู้ตรวจสอบภายในควรรวบรวมข้อมลูตา่งๆ ท่ีได้จากการปฏิบตังิานตรวจสอบ

ซึง่ได้บนัทกึไว้ในกระดาษทําการ มาจดัทํารายงานผลการปฏิบตังิาน เสนอตอ่ผู้ อํานวยการสํานกังานเขต

พืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา ซึง่รายงานควรมีสาระครบทัง้ 5 องค์ประกอบคือข้อเท็จจริงของการปฏิบตังิาน 

เกณฑ์ท่ีใช้ในการเปรียบเทียบ ผลตา่งท่ีเกิดมีสาเหตใุดเป็นเร่ืองของการละเลยไมป่ฏิบตัติามขัน้ตอนของ

กระบวนงาน หรือเน่ืองจากในกระบวนงานยงัไมมี่ระบบการควบคมุท่ีเพียงพอ และความเส่ียงของกระทําท่ี

ตา่งจากเกณฑ์ ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่งานของทางราชากรในประเดน็ใดบ้าง และข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

ทัง้นีส้ว่นประกอบของรายงาน มี 2 สว่น คือ บทสรุปของผู้บริหาร และรายละเอียดผลการตรวจสอบ ซึง่การ

จดัทํารายงานมีขัน้ตอนยอ่ยๆ ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมลู การคดัเลือกข้อมลู การร่างรายงาน และ

การเสนอรายงาน 

4)การติดตามผลการตรวจสอบ เป็นการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะท่ีได้รายงาน

ให้หนว่ยรับตรวจทราบ และกําหนดเวลาให้ดําเนินการและแจ้งผลในชว่งเวลาอนัควร การตดิตามผลมี

ความสําคญัและจําเป็น เน่ืองจากจะได้ทราบวา่ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะตามรายงานนัน้ หน่วยรับ

ตรวจได้มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะหรือไม ่และผลการดําเนินการสามารถลดความเส่ียงได้ หรือมีปัญหา

อปุสรรคใดท่ีต้องมีการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ หรือต้องมีการตรวจติดตามเพ่ือหาสาเหตใุหม ่ทัง้นีก้าร

ตดิตามผลการตรวจสอบมีขัน้ตอนยอ่ยประกอบด้วย การวางแผนการติดตามผล ดําเนินการตดิตามผล 

และรายงานผลการติดตาม 

 

แบบฟอร์มท่ีใช้ 

 กระดาษทําการตา่งๆ  
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Flow Chart  การปฏิบัตงิาน 

กระบวนการ งานตรวจสอบการปฏิบัตงิาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วางแผนปฏิบตัิงาน 

แผนปฏิบตัิงานตรวจสอบท่ีได้รับความเห็นแล้ว 

ปฏิบตัิงานตรวจสอบ 

รายงานผลการปฏิบตัิงาน 

เสนอ ผอ.สพม. 

แจ้งหนว่ยรับตรวจ 

ติดตามผลการแก้ไข 
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2.4 งานตรวจสอบผลการดาํเนินงาน 

 
วัตถุประสงค์ 
 

1) เพ่ือให้ทราบวา่ผลการดําเนินงานบรรลผุลสําเร็จตามวตัถปุระสงค์เป้าหมาย ตามแผนงาน งาน/

โครงการท่ีกําหนดไว้อยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยดัและปฏิบตัิถกูต้องตามกฎหมาย ระเบียบ

ข้อบงัคบั ระบบ วิธีการ หรือมาตรฐาน ท่ีกําหนดหรือไมอ่ยา่งไร 

 2)เพ่ือให้ทราบถึงผลลพัธ์ หรือผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการดําเนินงานของสํานกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษามธัยมศกึษาและสถานศกึษา 

 3)เพ่ือตดิตามผลการดําเนินงานของสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาและสถานศกึษาให้

เป็นไปตามแผนงาน งาน/โครงการท่ีกําหนดไว้ตลอดจนประสิทธิภาพในการดแูลรักษาทรัพย์สินของทาง

ราชการ 

 4)เพ่ือให้ข้อสงัเกต ข้อคิดเห็น และหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตาม

แผนงาน งาน/โครงการของสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาและสถานศกึษาให้เป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลผุลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

 

ขอบเขตของงาน 
 

 การตรวจสอบการดําเนินงาน ครอบคลมุถึงการตรวจสอบการวางแผนการบริหารโครงการ/

กิจกรรม กระบวนงาน ผลการเนินงานตามแผนงาน งาน/โครงการให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

 มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยดั ความคุ้มคา่ในการใช้ทรัพยากร และการปฏิบตัิตามกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบงัคบั ระบบ วิธีการ หรือมาตรฐานท่ีกําหนดหรือไม ่ผลลพัธ์หรือผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการ

ดําเนินงาน การติดตามผล ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข 

 

คาํจาํกัดความ 
 

 การตรวจสอบการดําเนินงาน เป็นการตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนงาน งานและโครงการ

ของสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา และสถานศกึษา ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมาย

หรือหลกัการท่ีกําหนด การตรวจสอบเน้นถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มคา่ โดยต้องมีผลผลิต

และผลลพัธ์เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมาย ซึง่วดัจากตวัชีว้ดัท่ีเหมาะสม ทัง้นีต้้องคํานงึถึงความ

เพียงพอ ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในประกอบด้วย 
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ขัน้ตอนการปฏิบัตงิาน 
 

 การตรวจสอบการดําเนินงานเป็นขัน้ตอนท่ีตอ่จากการวางแผนการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วย

ขัน้ตอนดงันี ้

 1)การวางแผนปฏิบตังิาน แผนการปฏิบตังิานเป็นแผนท่ีผู้ตรวจสอบภายในควรจดัทําไว้ลว่งหน้าวา่

จะตรวจสอบแผนงาน งาน/โครงการใด ในประเด็นการตรวจสอบใดโดยใช้ข้อมลูจากความเส่ียงนโยบาย 

ข้อมลูขา่วสารจากผู้บริหาร ตลอดจนการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของสํานกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาและสถานศกึษามาใช้ประกอบการพิจารณาเพ่ือให้การปฏิบตังิาน

ตรวจสอบบรรลผุลสําเร็จโดยมีขัน้ตอนยอ่ยดงันี ้

  1.1)กําหนดประเดน็การตรวจสอบ เป็นการกําหนดในเร่ืองความเส่ียงท่ีมีนยัสําคญัตอ่ผล

การดําเนินงานท่ีอาจไมบ่รรลวุตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายของแผนงาน งาน/ โครงการ เชน่ การดําเนินการ

ลา่ช้า ผลผลิตไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายท่ีกําหนด ไมไ่ด้นําไปใช้อยา่งคุ้มคา่ 

  1.2)กําหนดวตัถปุระสงค์การตรวจสอบ เม่ือได้ประเดน็การตรวจสอบแล้ว นําประเดน็

ดงักลา่วกําหนดวตัถปุระสงค์การตรวจสอบเพ่ือให้ทราบข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึน้แตกตา่งจากท่ีกําหนดไว้อยา่งไร 

ปัญหา อปุสรรและผลกระทบท่ีเกิดขึน้รวมทัง้สาเหตแุละข้อเสนอแนะ 

  1.3)กําหนดขอบเขตการตรวจสอบ เป็นการกําหนดขอบเขตการตรวจสอบท่ีสามารถบรรลุ

วตัถปุระสงค์การตรวจสอบควรกําหนดให้ครอบคลมุถึงระบบงาน เอกสารหลกัฐานรายงาน บคุลากร 

สถานท่ี ระยะเวลาและทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง โดยสอดคล้องกบัประเด็นการตรวจสอบท่ีกําหนด การกําหนด

ขอบเขตการตรวจสอบควรคํานงึถึงทรัพยากรท่ีใช้ในการตรวจสอบด้วย เช่น อตัรากําลงัความรู้

ความสามารถและประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบภายใน ระยะเวลาและงบประมาณ 

  1.4) กําหนดแนวทางการตรวจสอบ ซึง่จะต้องชดัเจนและมีรายละเอียดเพียงพอท่ีจะ

ปฏิบตัิตามได้ซึง่ประกอบด้วย เกณฑ์การตรวจสอบ เชน่ ดชันีวดัผลการประเมิน KPI มาตรฐานท่ียอมรับ

โดยทัว่ไป แนวทางการปฏิบตัขิองหน่วยงานสว่นกลาง มาตรฐานของผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน กฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบงัคบั เป็นต้น และวิธีการตรวจสอบ ซึง่เป็นการระบรุายละเอียดขัน้ตอนหรือวิธีการปฏิบตังิาน

ตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซึง่ข้อมลู หลกัฐานตา่งๆท่ีดี เพียงพอในการสนบัสนนุข้อสรุปหรือข้อคิดเห็นท่ีเก่ียวกบั

ข้อตรวจสอบ 

 2)การปฏิบตังิานตรวจสอบ เม่ือผู้ตรวจสอบภายในได้กําหนดแผนการปฏิบตังิานตรวจสอบการ

ดําเนินงานของแผนงาน งาน/โครงการ และได้รับความเห็นชอบจากผู้ อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

แล้ว ผู้ตรวจสอบภายในควรกําหนดรูปแบบกระดาษทําการ สําหรับการรวบรวมข้อมลูเพ่ือให้บรรลุ

วตัถปุระสงค์การตรวจสอบ และปฏิบตังิานตรวจสอบตามแผนการปฏิบตังิานตรวจสอบการดําเนินงาน

ดงักลา่ว การปฏิบตังิานตรวจสอบมีขัน้ตอน ดงันี ้
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  2.1)รวบรวมข้อมลู ข้อมลูท่ีรวบรวมควรมีลกัษณะดงันี ้

  -ความถกูต้องเช่ือถือได้ 

  -ความเก่ียวข้องหรือสมัพนัธ์กบัประเดน็การตรวจสอบ 

  -ความเพียงพอตอ่การสรุปผลการตรวจสอบ 

  -ความมีประโยชน์ตอ่การปฏิบตังิาน 

  2.2)วิเคราะห์และประเมินผล โดยวิเคราะห์ประเมินผลวา่ผลของสภาพการดําเนินงานท่ี

เกิดขึน้จริงมีความแตกตา่งจากแผนหรือเกณฑ์หรือสิ่งท่ีควรจะเป็น ควรวิเคราะห์ตอ่ไปวา่จะเกิดผลกระทบ

ทางตรงหรือทางอ้อมอยา่งไรบ้าง มีสาเหตจุากอะไรควรมีการปรับปรุง แก้ไขการดําเนินงานหรือไมอ่ยา่งไร 

  2.3)สรุปประเดน็ข้อตรวจพบ บนัทกึข้อมลูไว้ในกระดาษทําการ โดยให้มีรายละเอียด

เพียงพอตอ่การสนบัสนนุผลการตรวจสอบภายในรายงานผลการปฏิบตังิานท่ีเสนอตอ่หวัหน้าสว่นราชการ

โดยสรุปเป็นประเดน็ 5 เร่ืองดงันี ้

  -หลกัเกณฑ์/สิ่งท่ีควรจะเป็น 

  -ข้อเท็จจริง/สิ่งท่ีเป็นอยู่ 

  -ผลกระทบ 

  -สาเหต ุ

  -ข้อเสนอแนะ 

  2.4)บนัทึกข้อมลู ผู้ตรวจสอบภายในนําข้อมลูท่ีได้บนัทึกในกระดาษทําการโดยให้มี

รายละเอียดเพียงพอตอ่การสนบัสนนุผลการตรวจสอบในการรายงานผลการปฏิบตังิานท่ีเสนอตอ่

ผู้บงัคบับญัชา ผู้ตรวจสอบภายในควรควบคมุการเข้าถึงข้อมลูท่ีได้จากการตรวจสอบโดยไมเ่ปิดเผยให้

บคุคลภายนอกทราบเว้นแตไ่ด้อนญุาตจากผู้ มีอํานาจหรือหลงัจากได้มีการปรึกษาฝ่ายกฎหมายแล้ว การ

เก็บกระดาษทําการควรเก็บให้สะดวกตอ่การค้นหาและอยูใ่นท่ีปลอดภยัเป็นไปตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

 3)การรายงานผลการปฏิบตัิงาน เม่ือผู้ตรวจสอบภายใน ได้ปฏิบตังิานตรวจสอบตามแผนการ

ปฏิบตังิานแล้วขัน้ตอนตอ่ไป ผู้ตรวจสอบภายในควรรวบรวมข้อมลูตา่งๆ ท่ีได้จากการปฏิบตังิานตรวจสอบ

ซึง่ได้บนัทกึไว้ในกระดาษทําการ มาจดัทํารายงานผลการปฏิบตังิาน สว่นประกอบของรายงาน มี 2 ส่วน 

คือ บทสรุปสําหรับผู้บริหาร และรายละเอียดของการตรวจสอบ  ซึง่การจดัทํารายงานมีขัน้ตอนการ

ดําเนินงานดงันี ้คือ 

  3.1) การรวบรวมข้อมลู 

  3.2) การคดัเลือกข้อมลู 

  3.3) การร่างรายงาน 

  3.4) การเสนอรายงาน 
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 4) การติดตามผลการตรวจสอบ เป็นการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขปัญหาของหนว่ยรับตรวจ

ตามข้อเสนอแนะในรายงานการปฏิบตังิานของผู้ตรวจสอบภายใน ซึง่มีความสําคญัและจําเป็น เน่ืองจาก

จะได้ทราบว่าข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะตามรายงานนัน้หวัหน้าส่วนราชการได้มีการสัง่การตาม

ข้อเสนอแนะดงักลา่วหรือไม ่และหนว่ยรับตรวจได้ปรับปรุงการดําเนินงานตามการสัง่การนัน้หรือไมอ่ยา่งไร 

ขัน้ตอนการติดตามผลมีดงันี ้

  4.1) วางแผนการตดิตามผล 

  4.2) ดําเนินการติดตามผล 

  4.3) รายงานผลการติดตาม  

 

แบบฟอร์มท่ีใช้ 

 กระดาษทําการตา่งๆ 
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Flow chart การปฏิบัตงิาน 

กระบวนการ งานตรวจสอบการดาํเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วางแผนปฏิบตัิงาน 

แผนปฏิบตัิงานตรวจสอบท่ีได้รับความเห็นชอบแล้ว 

ปฏิบตัิงานตรวจสอบ 

รายงานผลการปฏิบตัิงาน 

เสนอ ผอ.สพม. 

แจ้งหนว่ยรับตรวจ 

ติดตามผลการแก้ไข 
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2.5 งานตรวจสอบพเิศษ 
 

วัตถุประสงค์ 
 

 เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริง เพ่ือนํามาสรุปประเด็นตามการร้องเรียน หรือกรณี

สงสยัวา่มีการดําเนินการท่ีไมโ่ปร่งใสหรือทจุริตเกิดขึน้หรือไม ่อย่างไร 

 

ขอบเขตของงาน 
 

 ตรวจสอบข้อมลูตามประเดน็ข้อร้องเรียน หรือกรณีสงสยัว่ามีการดําเนินการท่ีไมโ่ปร่งใสหรือทจุริต

เกิดขึน้ รวมถึงการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามท่ีได้รับมอบหมายโดยผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเท่ียงธรรม 

ระมดัระวงัในการใช้ข้อมลู ไมเ่ปิดเผยข้อมลู และไมใ่ช้ข้อมลูท่ีได้รับไปแสวงหาประโยชน์ให้กบัตนเองหรือ

ผู้ อ่ืน 

 

คาํจาํกัดความ 
 

 การตรวจสอบพเิศษ  หมายถึง การตรวจสอบในกรณีท่ีได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร หรือ

กรณีท่ีมีการทจุริตหรือการกระทําท่ีสอ่ไปในทางทจุริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีท่ีมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ จะมี

การกระทําท่ีสอ่ไปในทางทจุริตหรือประพฤตมิิชอบเกิดขึน้  ซึง่ผู้ตรวจสอบภายในจะดําเนินการตรวจสอบ

เพ่ือค้นหาสาเหตขุ้อเท็จจริง ผลเสียหายหรือผู้ รับผิดชอบ พร้อมทัง้เสนอแนะมาตรการป้องกนั 

 

ขัน้ตอนการปฏิบัตงิาน 
 

 1)สํารวจข้อมลูเบือ้งต้นตามประเดน็ข้อร้องเรียน/ข้อสงสยัท่ีจะสอ่ไปในทางทจุริต หรือประพฤตมิิ

ชอบ เพ่ือทราบวตัถปุระสงค์ สมเจตนารมณ์ จะต้องวางแผน การตรวจสอบอยา่งรัดกมุ และมีแผนการ

ปฏิบตังิานท่ีดีรองรับการปฏิบตังิานนัน้ๆ โดยคํานงึถึงนโยบายในเร่ืองนัน้วา่มีอยา่งไร การวางแผนขัน้ตอน

การทํางาน หาจดุท่ีจะเข้าตรวจโดยจดัลําดบัความสําคญังานก่อนหลงั จดุใดควรจะต้องตรวจสอบก่อน 

ระยะเวลาและอตัรากําลงัท่ีต้องใช้ในการตรวจสอบ เป็นต้น 

 2)กําหนดประเดน็หรือเร่ืองท่ีจะตรวจสอบและแหลง่ข้อมลูเก่ียวข้องกบัผู้ใดบ้าง เน่ืองจากการ

ตรวจสอบทกุครัง้จะต้องทราบถึงขอบเขตของการปฏิบตังิาน และความรับผิดชอบตอ่รายงาน จงึต้องเขียน

ไว้ในรายงานการตรวจสอบให้ชดัเจน ว่ามีขอบเขตของการปฏิบตังิานครัง้นัน้มากน้อยเพียงใด 

 3)กําหนดเทคนิค วิธีการตรวจสอบเพ่ือนําไปสูก่ารบรรลวุตัถปุระสงค์/เป้าหมาย เป็นท่ียอมรับกนั

โดยทัว่ไปวา่ไมส่ามารถทํางานทกุอยา่งได้ในเวลาเดียวกนัและทกุเร่ืองพร้อมกนั จงึจําเป็นอยา่งย่ิงท่ีจะต้อง
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เลือกวีการตรวจสอบให้เหมาะสมเพ่ือนําไปสูข้่อมลูท่ีแท้จริงปัญหาท่ีเกิดขึน้ อปุสรรคท่ีขดัขวางการ

ปฏิบตังิาน เป็นต้น 

 4)ดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมหลกัฐาน เอกสาร รวมถึงถ้อยคําของผู้ เก่ียวข้อง 

 5) วิเคราะห์และสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเปรียบเทียบกบัระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ือให้เห็นถึงสภาพของการควบคมุ และความเส่ียงหรือผลของความเสียหายท่ีเกิดขึน้กบัทางราชการ 

 6)รายงานผลการตรวจสอบตอ่ผู้ อํานวยการสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา และ

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เม่ือทําการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยได้ข้อมลู ข้อเท็จจริง ปัญหาอปุสรรคและอ่ืนๆ มา

เรียบร้อยแล้ว จะมาถึงขัน้ตอนการทํารายงานเสนอผู้บงัคบับญัชา การรายงาน การตรวจสอบถือเป็น

เทคนิคอย่างหนึง่ของผู้ปฏิบตังิาน เพราะจะแสดงให้เห็นความ สามารถ ความรอบรู้ ความชดัเจน ความ

ชํานาญของงาน รวมทัง้แสดง ให้เห็นถึงคณุคา่ของรายงานหรือจะสรุปให้ง่ายก็คือเขียนรายงานให้ผู้ มี

อํานาจอา่นเข้าใจ และสัง่การเพ่ือนําไปใช้หรือถือปฏิบตั ิ

 7)สง่ตอ่ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เชน่ กลุม่บริหารงานบคุคลกรณีมีการสัง่การให้ดําเนินการตอ่ทาง

กฎหมาย สพฐ./สตง. หรือหนว่ยงานอ่ืนท่ีสง่เร่ืองร้องเรียน ให้ทราบผลการดําเนินการ และรวบรวมเป็น

ข้อมลูสารสนเทศ 
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Flow Chart  การปฏิบัตงิาน 

 

กระบวนงาน งานตรวจสอบพเิศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาํรวจข้อมลูเบือ้งต้น 

ตามประเด็นร้องเรียน 

กําหนดประเด็นหรือเร่ืองท่ีจะตรวจสอบ 

เลอืกเทคนิค วิธีการตรวจสอบ 

ดําเนินการตรวจสอบ 

วิเคราะห์สรุปผลการตรวจสอบ 

เสนอ ผอ.สพม. 

งานธุรการและ

สารสนเทศ/ 

แจ้งหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 



27 
 

2.6 งานธุรการและสารสนเทศ 

 
วัตถุประสงค์ 
 

1) เพ่ือให้การปฏิบตังิานทางธุรการของหนว่ยตรวจสอบภายใน เป็นไปตามระเบียบฯและเช่ือมตอ่

กบัการปฏิบตังิานทางธุรการของกลุม่อํานวยการ 

2) เพ่ือเป็นแหลง่ข้อมลูในการให้บริการข้อมลูข่าวสาร ของหนว่ยตรวจสอบภายในให้กบัผู้ รับบริการ 

3) เพ่ือให้มีข้อมลูสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ สําหรับการวางแผนการตรวจสอบ 

4) เพ่ือให้มีข้อมลูวิชาการเพ่ือใช้ในการจดัการความรู้ 

 

ขอบเขตงาน 

 1) ควบคมุการรับและนําสง่หนงัสือ และเอกสารของทางราชการ ตามแนวทางของระเบียบของทาง

ราชการ 

 2) ประสานงาน และให้บริการข้อมลูขา่วสารของหนว่ยตรวจสอบภายใน ให้กบัผู้ รับบริการ 

 3) จดัการข้อมลูตา่งๆ ของหนว่ยตรวจสอบภายในให้เป็นระบบ เพ่ือใช้เป็นสารสนเทศ เพ่ือการ

ตรวจสอบ การวางแผนและการจดัการความรู้ 

 

คาํจาํกัดความ 
 

 งานธุรการและสารสนเทศ  หมายถึง งานท่ีเก่ียวกบัการจดัทํา จดัใช้ ดแูลและบริการเพ่ือนํามา

ซึง่การอํานวยความสะดวก ให้ความชว่ยเหลือ การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูขา่วสาร และประสานงาน

ไมว่า่จะเป็นทางหนงัสือ การพดู และการส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามกลไกการบริหารงานของ

หนว่ยตรวจสอบภายในกบักบลุม่งานภายในสํานกังานเขตพืน้ท่ีและหนว่ยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตลอดจนการ

รวบรวมและจดัเก็บข้อมลู รายละเอียด ผลการปฏิบตังิานจาก แหลง่ข้อมลูตา่งๆ ทัง้ภายในและภายนอก 

อยา่งมีหลกัเกณฑ์ เพ่ือนํามาประมวลผลและจดัรูปแบบให้ได้สารสนเทศท่ีชว่ยสนบัสนนุการทํางาน

ตรวจสอบ การวางแผน และการจดัการความรู้และพฒันางานตรวจสอบภายใน 

 

ขัน้ตอนการปฏิบัตงิาน 
 

 1) ควบคมุการรับเอกสารตา่งๆ จากหนว่ยงานภายใน/ภายนอก ไว้ในทะเบียนคมุ 

 2) คดัแยก ประเภทของหนงัสือ เอกสาร เสนอให้ผู้ อํานวยการหนว่ยตรวจสอบภายในทราบและ

มอบหมายผู้ รับผิดชอบดําเนินการ 
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 3) จดัพิมพ์งานเอกสาร หนงัสือ รายงานท่ีมีการจดัทําขึน้ เพ่ือเสนอผู้ อํานวยการสํานกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษามธัยมศกึษา และเพ่ือการใช้งานภายในหนว่ยตรวจสอบภายใน 

 4) ควบคมุการนําเสนอเอกสาร หนงัสือ ท่ีเสนอผู้ อํานวยการสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

มธัยมศกึษา และการนําสง่หนงัสือออกภายนอก ในทะเบียนคมุฯ 

 5) รวบรวมจดัเก็บเอกสารท่ีมีการดําเนินเสร็จสิน้ เข้าแฟ้มแยกหมวดหมู ่เพ่ือความสะดวกในการ

สืบค้นในภายหลงั 

 6) นําข้อมลูท่ีมี มาสงัเคราะห์และประมวลผล  เพ่ือให้ได้ข้อมลูสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ เพ่ือใช้

ในการวางแผนการตรวจสอบ การสืบค้นเพ่ือการตรวจสอบ การจดัการความรู้ เชน่ 

 -ข้อมลูสารสนเทศ ทางด้าน ระเบียบ กฎหมาย ท่ีเก่ียวข้องกบังานตรวจสอบ 

 -ข้อมลูสารสนเทศ ของผลการตรวจสอบของแตล่ะหนว่ยรับตรวจ และประเภทหรือประเดน็ความ

เส่ียงท่ีตรวจพบ หรือประมวลได้ จากรายงานอ่ืน เพ่ือใช้ในการวางแผนการตรวจสอบ 

 -ข้อมลูสารสนเทศ ของผลการปฏิบตังิานของหน่วยตรวจสอบภายใน เพ่ือใช้ในการประเมินตนเอง 

และวางแผนพฒันาบคุลากร 

 -ข้อมลูสารสนเทศ ทางวิชาการ หรือระเบียบ กฎหมาย ท่ีเป็นประโยชน์ เพ่ือการเผยแพร่และจดัการ

ความรู้ 

 ทัง้นี ้การจดัทําข้อมลูสารสนเทศ มี 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

 6.1) การรวบรวมข้อมลู ข้อมลูโดยทัว่ไปมีการจําแนกเป็น 2 ประเภท ตามวิธีการเก็บรวบรวม ดงันี ้

  6.1.1) แหลง่ปฐมภมูิ เป็นข้อมลูท่ีได้จากแหลง่ท่ีเกิดของข้อมลูโดยตรง เชน่ การรายงาน

ผลการตามสอบภายใน เป็นต้น 

  6.1.2) แหลง่ทตุยิภมูิ ได้จากการท่ีผู้ อ่ืนหรือหนว่ยงานอ่ืนเก็บรวบรวมข้อมลูไว้ก่อนแล้ว 

สว่นใหญ่อยูใ่นรูปแบบของสิ่งพิมพ์ เอกสาร รวยงาน หรือหลกัฐานตา่งๆ การใช้ข้อมลูประเภทนีจ้ะต้อง

ระมดัระวงัเพราะอาจได้ข้อมลูท่ีไมเ่ป็นปัจจบุนั แตมี่ส่วนดี คือประหยดัเวลาและคา่ใช้จา่ย 

 6.2) การตรวจสอบข้อมลู ข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมมาได้ก่อนท่ีจะนําไปประมวลผล ควรมีการ

ตรวจสอบ ความถกูต้องก่อน การตรวจสอบข้อมลูโดยทัว่ไปกระทําใน 3 ลกัษณะ ดงันี ้

  6.2.1)ความถกูต้องของข้อมลู พิจารณาจากความสอดคล้องระหวา่งข้อมลูในสว่นย่อย

และสว่นรวม ความสมเหตสุมผลของข้อมลู และความเก่ียวข้องของข้อมลูตามความต้องการ 

  6.2.2)ความเป็นปัจจบุนัของข้อมลู พิจารณาจากวนั เวลา ท่ีระบใุนเอกสารหรือ

แหลง่ข้อมลูนัน้ๆ โดยเฉพาะข้อมลูทตุิยภมูิ ควรพิจารณาวา่เกิดในชว่งเวลาใด ตรงกบัความต้องการหรือไม่ 

 6.3) การประมวลผลข้อมลู เป็นการนําข้อมลูมาประมวลผลให้เป็นสารสนเทศ หรือเป็นการ

เปล่ียนแปลงข้อมลูให้อยูใ่นรูปแบบท่ีจะนําไปใช้ประโยชน์ได้ ซึง่ทําได้โดยการจดัหมวดหมู ่การเรียงลําดบั 
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การแจงนบั การใช้สตูรทางคณิตศาสตร์ อาจทําได้ด้วยมือ การใช้เคร่ืองคํานวณเล็กๆ ไปจนถึงการใช้

คอมพิวเตอร์ในการดําเนินการ การประมวลผลควรคํานงึถึงประเดน็สําคญั ดงันี ้

  6.3.1)ข้อมลูท่ีนํามาวิเคราะห์ต้องมีความชดัเจน 

  6.3.2)ข้อมลูท่ีเป็นนามธรรมต้องอธิบายด้วยความเรียง 

  6.3.3) การวิเคราะห์ข้อมลูควรใช้คา่สถิตท่ีิง่ายและตรงท่ีสดุ  เชน่ คา่ร้อยละ อตัราสว่น 

คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน หรือคา่แจงนบัความถ่ี เป็นต้น 

 6.4) การนําเสนอข้อมลูและสารสนเทศ เป็นการนําข้อมลูท่ีจดัทําเป็นสารสนเทศท่ีมีความสมบรูณ์

แล้วมานําเสนอ ซึง่อาจนําเสนอได้หลายรูปแบบ เชน่ รูปแบบตาราง แผนภาพ กราฟ หรือการบรรยายก็ได้ 

ทัง้นีพ้ิจารณาตามความเหมาะสมของการนําไปใช้และลกัษณะของสารสนเทศนัน้ๆ  

 6.5) การจดัเก็บข้อมลูสารสนเทศ อาจจดัเก็บเป็นแฟ้มเอกสารหรือแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์และต้อง

คํานงึถึงระบบของการค้นหา สะดวกตอ่การเปล่ียนแปลง ปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนั การนําข้อมลูมา

ประมวลผลใหม ่รวมทัง้การนําสารสนเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานตา่งๆ  

 7) เผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศ ทางวิชาการหรือระเบียบ กฎหมาย ท่ีเป็นประโยชน์ เพ่ือเป็นการ

จดัการความรู้ให้กบับคุลากรในหนว่ยตรวจสอบภายใน  และผู้ รับบริการภายนอก ด้วยชอ่งทางท่ี

หลากหลาย 

 

แบบฟอร์มท่ีเก่ียวข้อง 

 1.ทะเบียนคมุการรับ-สง่หนงัสือราชการ 

 2.ทะเบียนคมุการรับเอกสาร/พิมพ์ 

 3.ทะเบียนคมุการจดัเก็บข้อมลู/แฟ้มงาน 
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Flow Chart  การปฏบัิตงิาน 
กระบวนงาน งานธุรการและสารสนเทศ 

0i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับและควบคมุการับหนงัสอืและเอกสารไว้ในทะเบียนคมุ 

หรือจดัทําเองวิเคราะห์คดัแยกประเภท 

คดัแยกหนงัสอืเสนอผอ.ตสน.มอบหมายผู้ดาํเนินการ 

จดัพิมพ์งานเอกสาร หนงัสอื รายงาน 

ควบคมุ การนําเอกสารตอ่ ผอ.สพม.และการนําสง่ภายนอก 

ผู้ รับผิดชอบดําเนินการ 

1.จดัเก็บรวบรวมข้อมลู 

ประมวลผลและจดัการข้อมลูทําเป็นสารสนเทศ 

2.ตรวจสอบข้อมลู 

3.การประมวลผลข้อมลู 

4.การนําเสนอข้อมลู 

เผยแพร่สารสนเทศ 

จดัเก็บตาม 

ระบบงานสารบรรณ 

การวางแผน

การตรวจสอบ 

การจดัการเรียนรู้ 
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เอกสาร/ หลักฐานอ้างองิ 

- แนวทางการประกนัคณุภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ : กรมบญัชีกลาง 

- แนวปฏิบตักิารตรวจสอบภายใน : กรมบญัชีกลาง 

- แนวปฏิบตักิารตรวจสอบภายในภาคราชการ : กรมบญัชีกลาง  

- คูมื่อการปฏิบตังิานสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา หนว่ยตรวจสอบภายใน : สํานกังาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ 


