
 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
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นางสุธิณี  ทรงอาวุธ 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 

 



 
กระบวนการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ   

   
  

  
 

 
  

       

  
 

 

 

         
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

การประเมินความเสี่ยง  

แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ของผู้ตรวจสอบภายใน 

ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับ
อนุมัติแผนการตรวจสอบ

ประจ าปี 

การจัดท าแผนการตรวจสอบ 

ด าเนินการตรวจสอบตามแผน 

สรุปรายงานผลการตรวจสอบ/
ข้อเสนอแนะ เสนอหัวหน้าส่วน

ราชการ แจ้งหน่วยรับตรวจ
ทราบ 

-1 โรง ใช้เวลา 5 วัน ออก   
ตรวจสอบจ านวน 35 โรง   
ใช้เวลา 175 วัน 
- เสร็จสิ้นจากการตรวจสอบ
ทั้ง 35 โรง ใช้เวลา 90 วัน 

สรุปรายงานผลการตรวจสอบ   
ตามแผนรายงาน สพฐ.       

20 กันยายน 
(สพฐ.ก าหนด 30 กันยายน) 
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๑. งานตรวจสอบทางการเงิน การบัญชี  (Financial Audit) 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (นางสุธิณี  ทรงอาวุธ) 

1. ศึกษาวิเคราะห์ ระเบียบ กฎหมาย ทางการเงินการบัญชี และข้อมูลทั่วไปของกิจกรรม 
ตามแผนการตรวจสอบประจ า เพื่อน ามาจัดท าแผนการปฏิบัติงานที่มีการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น น ามา
ก าหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบและขอบเขตการตรวจสอบ 

2. ก าหนดประเด็นการตรวจสอบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การตรวจ พร้อมจัดท าแนวทาง 
การตรวจสอบ ระบบการเงินการบัญชีและการสอบทานการควบคุมภายใน 

3. จัดท าเครื่องมือ กระดาษท าการตรวจสอบเพื่อเก็บข้อมูล 
4. ด าเนินการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบ โดยสอบทานการปฏิบัติงานด้าน 

การเงินการบัญชีและพัสดุ ดังนี้ 
4.1 ระบบการเงิน เช่น การตรวจสอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 

 การรับและน าส่งเงินให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายก าหนด 
4.2  ระบบบัญชี เช่น การตรวจสอบระบบบัญชีและการรายงานทางการเงินว่า 

ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
4.3 ระบบพัสดุ 

   4.4 การสอบทานการควบคุมภายใน เช่น การสอบทานระบบงานการเงิน การบัญชี 
เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมและลดความเสี่ยง 
  5. วิเคราะห์และสรุปผลการตรวจสอบ 
  6. จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงรายงานต่อ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  7. แจ้งหน่วยรับตรวจทราบผลการตรวจสอบและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยให้แจ้งผลการ
ด าเนินการแก้ไขภายในก าหนดเวลา 
  8. ติดตามการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และวิเคราะห์สรุปผลการแก้ไขว่าเป็นไปตาม
ข้อเสนอแนะเพียงใด 
  9. รายงานผลเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ทราบผลการแก้ไข หรือ
พิจารณาสั่งการเพ่ิมเติมแล้วแต่กรณี 
  10. ผลการแก้ไขทีเห็นว่าเสร็จสิ้น รวบรวมเก็บเป็นข้อมูลสารสนเทศและรายงานผลให้
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบต่อไป 
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 Flow Chart การปฏิบัตงิาน 
กระบวนการ งานตรวจสอบการเงินการบัญชี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ศึกษาวิเคราะห์ระเบียบฯ จัดท าแผนปฏิบัติงาน 
(Engagement Plan) 

ก าหนดประเด็นการตรวจสอบ จัดท าแนวทางการตรวจสอบ 
(Audit Program) 

จัดท าเครื่องมือกระดาษท าการ 

ด าเนินการตรวจสอบ 

วิเคราะห์สรุปผลการตรวจสอบ 

แจ้งหน่วยรับตรวจแก้ไข 

ติดตามผลการแก้ไข/สรุปผลการแก้ไข 

จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ 

เสนอ ผอ. สพป. 

จัดท ารายงาน 

เสนอ ผอ. สพป. 

จัดเก็บเป็นสารสนเทศ 

ทบทวน 

เห็นชอบ 

สั่งการเพ่ิมเติม 

เสร็จสิ้น 
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๒. งานตรวจสอบการปฏบิัติตามระเบียบ (Compliance Audit) 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ศึกษาวิเคราะห์ ระเบียบ กฎหมาย ทางการเงินการบัญชีและพัสดุ และข้อมูลทั่วไปของ 
กิจกรรมตามแผนการตรวจสอบประจ าปี เพ่ือน ามาจัดท าแผนการปฏิบัติงานที่มีการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น 
น ามาก าหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบและขอบเขตการตรวจสอบ 

2. ก าหนดประเด็นการตรวจสอบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การตรวจพร้อมจัดท าแนว 
ทางการตรวจสอบ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ของการปฏิบัติงานทางการเงิน การบัญชี การพัสดุและการ
สอบทานการควบคุมภายใน 

3. จัดท าเครื่องมือหรือกระดาษท าการตรวจสอบ 
4. ด าเนินการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบ และสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

ของการรับจ่ายเงิน การบันทึกบัญชีและการจัดท ารายงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมและการจ าหน่ายพัสดุ 
พร้อมจัดเก็บข้อมูลลงกระดาษท าการให้มีข้อมูลเพียงพอต่อการสรุปผลการตรวจสอบตามประเด็นการตรวจสอบ
หรือวัตถุประสงค์การตรวจสอบที่ก าหนดไว้ 

5. วิเคราะห์และสรุปผลการตรวจสอบ 
6. จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงรายงานต่อ 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. แจ้งหน่วยรับตรวจทราบผลการตรวจสอบและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยให้แจ้งผลการ 

ด าเนินการแก้ไขภายในก าหนดเวลา 
8. ติดตามการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และวิเคราะห์สรุปผลการแก้ไขว่าเป็นไปตาม 

ข้อเสนอแนะเพียงใด 
9. รายงานผลเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ทราบผลการแก้ไข หรือ 

พิจารณาสั่งการเพ่ิมเติมแล้วแต่กรณี 
10. ผลการแก้ไขทีเห็นว่าเสร็จสิ้น รวบรวมเก็บเป็นข้อมูลสารสนเทศและรายงานผลให้ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบต่อไป 
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Flow Chart การปฏิบัตงิาน 

กระบวนการ งานตรวจสอบการเงินปฏิบัติตามระเบียบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ศึกษาวิเคราะห์ระเบียบฯ จัดท าแผนปฏิบัติงาน 
(Engagement Plan) 

ก าหนดประเด็นการตรวจสอบ จัดท าแนวทางการตรวจสอบ 
(Audit Program) 

จัดท าเครื่องมือกระดาษท าการ 

ด าเนินการตรวจสอบ 

วิเคราะห์สรุปผลการตรวจสอบ 

แจ้งหน่วยรับตรวจแก้ไข 

ติดตามผลการแก้ไข/สรุปผลการแก้ไข 

จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ 

เสนอ ผอ. สพป. 

จัดท ารายงาน 

เสนอ ผอ. สพป. 

จัดเก็บเป็นสารสนเทศ 

ทบทวน 

เห็นชอบ 

สั่งการเพ่ิมเติม 

เสร็จสิ้น 
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๓. งานตรวจสอบการปฏบิัติงาน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑. การวางแผนปฏิบัติงาน  แผนการปฏิบัติงานเป็นแผนที่ผู้ตรวจสอบภายในจัดท าไว้ล่วงหน้าว่าจะ 
ตรวจแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรม ในประเด็นการตรวจสอบใด โดยก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตและแนว
ทางการตรวจสอบ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบให้บรรลุผลส าเร็จ 

๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ เมื่อแผนการปฏิบัติงานที่จัดท าไว้ ได้รับความเห็นชอบจาก 
ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายในแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในจะคัดเลือกหรือออกแบบเครื่องมือกระดาษท าการให้
เหมาะสม เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ซึ่งมีขั้นตอนย่อย ๆ ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และ
ประเมินผล สรุปประเด็นข้อตรวจสอบ บันทึกข้อมูลไว้ในกระดาษท าการ โดยให้มีรายละเอียดเพียงพอต่อการ
สรุปผลการตรวจสอบ 

๓. การรายงานการปฏิบัติงาน  เมื่อผู้ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติแล้ว 
ขั้นตอนต่อไปผู้ตรวจสอบควรรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการปฏิบัติงานตรวจสอบซึ่งได้บันทึกไว้ในกระดาษท า
การมาจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้อ านวยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งรายงานควรมีสาระครบ
ทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ ข้อเท็จจริงของการปฏิบัติงาน เกณฑ์ท่ีใช้ในการเปรียบเทียบ ผลต่างที่เกิดมีสาเหตุใด เป็น
เรื่องของการละเลยไม่ปฏิบัติตามข้ันตอนของกระบวนการหรือเนื่องจากในกระบวนงานยังไม่มีระบบการควบคุมที่
เพียงพอและความเสี่ยงของการกระท าที่ต่างจากเกณฑ์ ก่อให้เกิดผลกระทบต่องานของทางราชการในประเด็น
ใดบ้างและข้อเสนอแนะในการแก้ไข ทั้งนี้ส่วนประกอบของรายงานมี 2 ส่วน คือ บทสรุปส าหรับผู้บริหารและ
รายละเอียดผลการตรวจสอบ ซึ่งการจัดท ารายงานมีข้ันตอนย่อย ๆ ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูล การ
คัดเลือกข้อมูล การร่างรายงานและการเสนอรายงาน 

๔. การติดตามผลการตรวจสอบ เป็นการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่ได้รายงานให้ 
หน่วยรับตรวจทราบและก าหนดเวลาให้ด าเนินการและแจ้งผลในช่วงเวลาอันควร การติดตามผลมีความส าคัญ
และจ าเป็น เนื่องจากจะได้ทราบว่าข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะตามรายงานนั้นหน่วยรับตรวจได้มีการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะหรือไม่และผลการด าเนินการสามารถลดความเสี่ยงได้หรือมีปัญหาอุปสรรคใดที่ต้องมีการให้
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือต้องมีการตรวจติดตามเพ่ือหาสาเหตุใหม่ ทั้งนี้การติดตามผลการตรวจสอบมีขั้นตอน
ย่อยประกอบด้วย การวางแผนการติดตามผล ด าเนินการติดตามผลและรายงานผลการติดตาม 
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Flow Chart การปฏิบัตงิาน 
กระบวนการ งานตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วางแผนปฏิบัติงาน 

แผนปฏิบัติงานตรวจสอบที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 

ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

รายงานผลการปฏิบัติงาน 

เสนอ ผอ.สพป. 

แจ้งหน่วยรับตรวจ 

ติดตามผลการแก้ไข 



 

- ๘ - 
๔. งานตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. การวางแผนปฏิบัติงาน  แผนการปฏิบัติงานเป็นแผนที่ผู้ตรวจสอบภายในควรจัดท าไว้ 
ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบแผนงาน งาน/โครงการใด ในประเด็นการตรวจสอบใด โดยใช้ข้อมูลจากความเสี่ยง
นโยบาย ข้อมูลข่าวสารจากผู้บริหาร ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามาใช้ประกอบการพิจารณาเพ่ือให้การปฎิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลส าเร็จโดย
มีข้ันตอนย่อยดังนี้ 

1.1 ก าหนดประเด็นการตรวจสอบ เป็นการก าหนดในเรื่องความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญต่อผล 
การด าเนินงานที่อาจไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของแผนงาน งาน/โครงการ เช่น การด าเนินการล่าช้า 
ผลผลิตไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด ไม่ได้น าไปใช้อย่างคุ้มค่า 

1.2 ก าหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบ เมื่อได้ประเด็นการตรวจสอบแล้ว น าประเด็น 
ดังกล่าวก าหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแตกต่างจากที่ก าหนดไว้อย่างไร 
ปัญหา อุปสรรคและผลกระทบที่เกิดขึ้นรวมทั้งสาเหตุและข้อเสนอแนะ 

1.3 ก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ เป็นการก าหนดขอบเขตการตรวจสอบที่สามารถ 
บรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบก าหนดให้ครอบคลุมถึงระบบงาน เอกสารหลักฐานรายงาน บุคลากร สถานที่ 
ระยะเวลาและทรัพย์ที่เก่ียวข้อง โดยสอดคล้องกับประเด็นการตรวจสอบที่ก าหนด การก าหนดขอบเขตการ
ตรวจสอบควรค านึงถึงทรัพยากรที่ใช้ในการตรวจสอบด้วย เช่น อัตราก าลังความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบภายใน ระยะเวลาและงบประมาณ 

1.4 ก าหนดแนวทางการตรวจสอบ ซึ่งจะต้องชัดเจนและมีรายละเอียดเพียงพอที่จะปฏิบัติ 
ตามท่ีได้ซึ่งประกอบด้วย เกณฑ์การตรวจสอบ เช่น ดัชนีผลการประเมินมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไปแนวทางการ
ปฏิบัติของหน่วยงานส่วนกลาง มาตรฐานของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเป็นต้น วิธีการ
ตรวจสอบ ซึ่งเป็นการระบุรายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล หลักฐาน 
ต่างๆ ที่ดีเพียงพอในการสนับสนุนข้อสรุปหรือข้อคิดเห็นที่เกี่ยวกับข้อตรวจสอบ 

2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ เมื่อผู้ตรวจสอบภายในได้ก าหนดแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
การด าเนินงานของแผนงาน งาน/โครงการ และได้รับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายในแล้ว 
ผู้ตรวจสอบภายในควรก าหนดรูปแบบกระดาษท าการ ส าหรับการรวบรวมข้อมูลเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การ
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบการด าเนินงานดังกล่าว การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบมีขั้นตอน ดังนี้ 

2.1 รวบรวมข้อมูล ข้อมูลที่รวบรวมควรมีลักษณะดังนี้ 
      - ความถูกต้องเชื่อถือได้ 
 - ความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับประเด็นการตรวจสอบ 
 - ความเพียงพอต่อการสรุปผลการตรวจสอบ 
 - ความมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
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2.2 วิเคราะห์และประเมินผล โดยวิเคราะห์ประเมินผลว่าผลของสภาพการด าเนินงานที่ 
เกิดข้ึนจริงมีความแตกต่างจากแผนหรือเกณฑ์ หรือสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นหรือสิ่งที่ควรจะเป็นหากผลการด าเนินงาน
แตกต่างจากแผนหรือเกณฑ์หรือสิ่งที่ควรจะเป็น ควรวิเคราะห์ต่อไปว่าจะเกิดผลกระทบทางตรงหรือทางอ้อม
อย่างไรบ้าง มีสาเหตุมาจากอะไรควรมีการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานหรือไม่อย่างไร 

2.3 สรุปประเด็นข้อตรวจสอบ บันทึกข้อมูลไว้ในกระดาษท าการ โดยให้มีรายละเอียด 
เพียงพอต่อการสนับสนุนผลการตรวจสอบภายในรายงานผลการปฏิบัติงานที่เสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา โดยสรุปประเด็น 5 เรื่อง ดังนี้ 

 - หลักเกณฑ์/สิ่งที่ควรจะเป็น 
 - ข้อเท็จจริง/สิ่งที่เป็นอยู่ 
 - ผลกระทบ 
 - สาเหตุ 
 - ข้อเสนอแนะ 
2.4 บันทึกข้อมูล ผู้ตรวจสอบภายในน าข้อมูลที่ได้บันทึกในกระดาษท าการโดยให้มี 

รายละเอียดเพียงพอต่อการสนับสนุนผลการตรวจสอบในการรายงานผลการปฏิบัติงานที่เสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
ผู้ตรวจสอบภายในควรควบคุมการเข้าถึงข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยให้บุคคลภายนอกทราบเว้น
แต่ได้อนุญาตจากผู้มีอ านาจหรือหลังจากได้รับมีการปรึกษาฝ่ายกฎหมายแล้วการเก็บกระดาษท าการควรเก็บให้
สะดวกต่อการค้นหาและอยู่ในที่ปลอดภัยเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

3. การรายงานผลการปฏิบัติงาน เมื่อผู้ตรวจสอบภายใน ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตาม 
แผนการปฏิบัติงานแล้วขั้นตอนต่อไป ผู้ตรวจสอบภายในควรรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบซึ่งได้บันทึกไว้ในกระดาษท าการ มาจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน ส่วนประกอบของรายงานมี       
2 ส่วน คือ บทสรุปส าหรับผู้บริหารและรายละเอียดผลการตรวจสอบ ซึ่งการจัดท ารายงานมีขั้นตอนการ
ด าเนินงานดังนี้ คือ 

3.1 การรวบรวมข้อมูล 
3.2 การคัดเลือกข้อมูล 
3.3 การร่างรายงาน 
3.4 การเสนอรายงาน 

  4. การติดตามผลการตรวจสอบ เป็นการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขปัญหาของหน่วยรับตรวจ
ตามข้อเสนอแนะในรายงานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความส าคัญและจ าเป็นเนื่องจากจะได้
ทราบว่าข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะตามรายงานนั้นหัวหน้าส่วนราชการได้มีการสั่งการตามข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวหรือไม่และหน่วยรับตรวจได้ปรับปรุงการด าเนินงานตามสั่งการนั้นหรือไม่อย่างไร ขั้นตอนการติดตามผล
มีดังนี้ 
  4.1 วางแผนการติดตามผล 
  4.2 ด าเนินการติดตามผล 
  4.3 รายงานผลการติดตาม 
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 Flow Chart การปฏิบัตงิาน 
กระบวนการ งานตรวจสอบผลการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วางแผนปฏิบัติงาน 

แผนปฏิบัติงานตรวจสอบที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 

ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

รายงานผลการปฏิบัติงาน 

เสนอ ผอ.สพป. 

แจ้งหน่วยรับตรวจ 

ติดตามผลการแก้ไข 
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๕. งานตรวจสอบพิเศษ  (special Audit) 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นตามประเด็นข้อเรียงเรียน/ข้อสงสัยที่จะส่อไปในทางทุจริต หรือ 
พฤติมิชอบ เพ่ือทราบวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่จะท าการตรวจสอบ ซึ่งผู้ตรวจสอบจะเข้าไปท าการตรวจสอบ    
ณ จุดใดเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ สมเจตนารมณ์ โดยค านึงถึงนโยบายในเรื่องนั้นว่ามีอย่างไร การวางแผน
ขั้นตอนการท างาน หาจุดที่จะเข้าตรวจโดยจัดล าดับความส าคัญงานก่อนหลัง จุดใดควรจะต้องตรวจสอบก่อน 
ระยะเวลาและอัตราก าลังที่ต้องใช้ในการตรวจสอบ เป็นต้น 

2. ก าหนดประเด็นหรือเรื่องที่จะตรวจสอบและแหล่งข้อมูลเกี่ยวข้องกับผู้ใดบ้าง เนื่องจาก 
การตรวจสอบทุกครั้งจะต้องทราบถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบต่อรายงาน จึงต้องเขียนไว้
ในรายงานการตรวจสอบให้ชัดเจนว่ามีขอบเขตของการปฏิบัติงานครั้งนั้นมากน้อยเพียงใด 

3. ก าหนดเทคนิควิธีการตรวจสอบเพื่อน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย เป็นที่ 
ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าไม่สามารถท างานทุกอย่างได้ในเวลาเดียวกันและทุกเรื่องพร้อมกัน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องเลือกวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมเพ่ือน าไปสู่ข้อมูลที่แท้จริงปัญหาที่เกิดขึ้น อุปสรรคที่ขัดขวางการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

4. ด าเนินการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐาน เอกสาร รวมถึงถ้อยค าของผู้เกี่ยวข้อง 
5. วิเคราะห์และสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเปรียบเทียบกับระเบียบกฎหมายที่ 

เกี่ยวข้องเพ่ือให้เห็นถึงสภาพของการควบคุมและความเสี่ยงหรือผลของความเสียหายที่เกิดข้ึนกับทางราชการ 
6. รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่ 

เกี่ยวข้องเมื่อท าการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ข้อเท็จจริง ปัญหา อุปสรรคและอ่ืน ๆ มาเรียบร้อยแล้วจะ
มาถึงขั้นตอนการท ารายงานเสนอผู้บังคับบัญชา การรายงาน การตรวจสอบถือเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งของ
ผู้ปฏิบัติงาน เพราะจะแสดงให้เห็นความสามารถ ความรอบรู้ ความชัดเจน ความช านาญของงาน รวมทั้งแสดงให้
เห็นถึงคุณค่าของรายงานหรือนะสรุปให้ง่ายก็คือเขียนรายงานให้ผู้มีอ านาจอ่านเข้าใจและสั่งการเพ่ือน าไปใช้หรือ
ถือปฏิบัติ 

7. ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มกฎหมายและคดีกรณีมีการสั่งการให้ด าเนินการ 
ต่อทางกฎหมาย สพฐ. สตง. หรือหน่วยงานอื่นที่ส่งเรื่องร้องเรียนให้ทราบผลการด าเนินการและรวบรวมเป็น
ข้อมูลสารสนเทศ 
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  Flow Chart  การปฏิบตัิงาน 
กระบวนการ งานตรวจสอบพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นตามประเด็น 

ข้อร้องเรียน 

ก าหนดประเด็นหรือเรื่องท่ีตรวจสอบ 

เลือกเทคนิค วิธีการตรวจสอบ 

ด าเนินการตรวจสอบ 

เสนอ ผอ.สพป. 

งานธุรการและสารสนเทศ/ 

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

วิเคราะห์สรุปผลการตรวจสอบ 



- ๑๓ - 

๖. งานตรวจสอบใบส าคญัคู่จ่ายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
เพ่ือให้มั่นใจว่าหน่วยรับตรวจมีใบส าคัญและหลักฐานการจ่ายครบถ้วน ถูกต้องและเป็นไปตาม 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
สุ่มตรวจสอบใบส าคัญและหลักฐานการจ่าย  

ประเด็นการตรวจสอบ 
ตรวจสอบใบส าคัญและหลักฐานการจ่ายถูกต้อง และครบถ้วน 

แนวทางการตรวจสอบ 
1. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของหลักฐานขอเบิกของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบว่าเป็นไป 

ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด และมีการอนุมัติหลักฐานขอเบิก
จากผู้มีอ านาจทุกรายการ 

2. สอบทานว่าหน่วยรับตรวจมีการตรวจสอบรายงานการขอเบิกเงินคงคลัง 
(ZINF_R09) กับหลักฐานขอเบิกท่ีผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจทุกรายการ 

3. สอบทานว่าหน่วยรับตรวจมีการตรวจสอบรายงานสรุปรายการขอเบิกเงิน 
(ZAP_RPTW01)  กับหลักฐานขอเบิกเงินในวันท าการถัดไป 

4. สอบทานกรณีจ่ายตรงผู้ขาย  มีการพิมพ์รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มี 
สิทธิรับเงิน (ZAP_RPT506) ซึ่งถือเป็นหลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการ และมีการแจ้งให้ผู้มีสิทธิรับเงิน
ทราบ และส่งใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคัญรับเงิน  ถ้าไม่ได้มีการท าหนังสือแจ้งสรรพากร 

5. สอบทานกรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ  มีการพิมพ์รายงานแสดงรายละเอียด 
สถานการณ์เบิกจ่ายเงิน (ZAP_RPT503) และ Bank Statement ก่อนมีการจ่ายเงิน และเรียกหลักฐานการ
จ่ายเงินทันที  กรณีการจ่ายเงินโดยวิธีผ่านธนาคารให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 

6. สรุปผลการตรวจสอบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข 
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ให้หน่วยรับตรวจและหัวหน้าหน่วยงานรับทราบ 

7. การติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ 
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                                                กระบวนการ 

 
กระบวนการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดวัตถุประสงค์ 

ขอบเขตของการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบ 

สรุปผลการตรวจสอบ 

เสนอ ผอ.สพป.นศ.๒/
รายงานผลหน่วยรับตรวจ 

ติดตามผลการแก้ไข 
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7. งานตรวจสอบการควบคุมพัสดุของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
  เพ่ือตรวจสอบการรับ – จ่ายพัสดุ  การจัดท าบัญชีพัสดุ  และการตรวจสอบพัสดุประจ าปี      
ให้ถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนด 

ประเด็นการตรวจสอบ 
  1.  แบบบัญชีพัสดุและทะเบียนคุมทรัพย์สินถูกต้องตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 

๒.  ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานการรับ – จ่ายกับบัญชีพัสดุ  
  ๓.  การเก็บรักษา  การควบคุม  และการเบิกพัสดุ  
  ๔.  การตรวจสอบพัสดุประจ าปี   ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ          
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
ปีงบประมาณท่ีตรวจสอบ 

แนวทางการตรวจสอบ 
วิธีการตรวจสอบ 
สุ่มตรวจพัสดุ  10 รายการ  ประจ าปีงบประมาณท่ีตรวจสอบโดย 
๑.  ตรวจแบบ  บัญชีพัสดุและทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

  ๒.  ตรวจการจัดท าบัญชีพัสดุแยกเป็นชนิดประเภท 
  ๓.  ตรวจสอบเอกสารการรับพัสดุ  ใบตรวจรับพัสดุ และหรือใบส่งของ กับบัญชีพัสดุ  
  ๔.  ตรวจสอบเอกสารการจ่ายพัสดุ  ใบเบิกพัสดุกับบัญชีพัสดุ   (ใบเบิกพัสดุหัวหน้างาน/
หัวหน้าสาย/หัวหน้าหมวด  เป็นผู้เบิกและผู้อ านวยการโรงเรียนลงลายมือชื่อผู้อนุมัติ) 
  ๕.  ตรวจสอบความถูกต้องของการรวมเลขในบัญชีพัสดุ กับยอดคงเหลือที่ปรากฏในบัญชีพัสดุ 
  ๖.  ตรวจนับพัสดุ คงเหลือและเปรียบเทียบกับยอดคงเหลือในบัญชีพัสดุ ให้ถูกต้องตรงกัน  
หากมพัีสดุขาดหรือเกินบัญชีให้หาสาเหตุ 
  ๗.  ตรวจสอบการเก็บรักษามีความปลอดภัย  การจัดเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อย  
  ๘.  ตรวจสอบการตรวจสอบพัสดุประจ าปี  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมและการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปีภายใน 30 วันท าการ  นับแต่วัน
เริ่มด าเนินการตรวจสอบ  
                   ๙.  การรายงานผลการตรวจสอบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  ๒  
และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ทราบ 

         ๑๐. จัดท ากระดาษท าการตรวจนับพัสดุ  
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                                               กระบวนการ 

 
กระบวนการ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดวัตถุประสงค์ 

ขอบเขตของการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบ 

สรุปผลการตรวจสอบ 

เสนอ ผอ.สพป.นศ.๒/
รายงานผลหน่วยรับตรวจ 

ติดตามผลการแก้ไข 
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๘. งานประเมินระบบการควบคมุภายใน 

๑. วัตถุประสงค์  
  1) เพ่ือให้ทราบระบบการควบคุมภายในของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีอยู่มี
ความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่ 

  2) เพ่ือให้ทราบว่าการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้ ได้ผลส าเร็จตาม
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุ้มค่าเพียงใด 

  3) เพื่อให้มีฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบ 

๒.  ขอบเขตของงาน 
  1) สอบทานประเมินระบบการควบคุมภายในของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ที่มี
อยู่ ว่ามีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันหรือไม่ 

  2) สอบทานรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุม ของทุกกลุ่มงาน ในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ที่ได้จัดท าไว้ ว่าได้ผลส าเร็จตามเป้าหมาย เพียงใด 

  3) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม และจัดท ารายงานผลการสอบทานการควบคุมของผู้
ตรวจสอบภายใน 

๓. ค าจ ากัดความ 
  การประเมินระบบการควบคุมภายในเป็นการพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์ของระบบการควบคุมที่มีอยู่
ในทุกกลุ่มงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับระบบการ
ควบคุมที่ก าหนดไว้ ว่ามีความสอดคล้องหรือไม่เพียงใด และสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานว่ามี
ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันหรือไม่ รวมทั้งวิเคราะห์และหาสาเหตุที่เกิดขึ้นเพ่ือสรุปผล พร้อมทั้ง
ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน         
พ.ศ. 2544 ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายใน สอบทานความเพียงพอของการควบคุมภายในที่ส่วนราชการจัดท า 
โดยจัดท ารายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.) เพ่ือเป็นรายงาน
ประกอบกับรายงานต่าง ๆ ที่กลุ่มอ านวยการจัดท า ได้แก่ ปอ.2 ผลการประเมินองค์ประกอบ ปอ.3 แผน
ปรับปรุงการควบคุมภายใน ก่อนจัดท า ปอ.1 หนังสือรับรองการประเมิน ส่งให้ สตง. 

  ดังนั้นการด าเนินการในการสอบทานระบบการควบคุมภายในของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา เพ่ือพิจารณาความเพียงพอของการควบคุมภายใน หากรอรายงานจากกลุ่มอ านวยการก่อน จะมี
ข้อจ ากัดของเวลาด าเนินการในการสอบทานผลการปฏิบัติงานกับระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดน้อยเกินไป 

 



 

- ๑๘ - 

จึงต้องมีการเตรียมการและท างานคู่ขนาน เพ่ือให้สามารถสรุปผลและจัดท ารายงานผลการสอบทานการประเมิน
การควบคุมของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.) ได้ทันเวลา สรุปขั้นตอนการปฏิบัติได้ดังนี้ 

  1) ศึกษาข้อมูล ของกิจกรรมการควบคุมที่ก าหนดไว้ในปีปัจจุบัน และการปรับปรุงการควบคุมใหม่
ของกลุ่มต่างๆ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาว่ามีอะไรบ้าง  
  2) จัดเตรียมเครื่องมือการสอบทาน 

  3) ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ทั้งในส่วนที่ได้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในไว้แล้ว 
และที่ไม่ได้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในไว้ เพ่ือให้ทราบว่ากิจกรรมการควบคุมที่จัดวางไว้แล้ว ครอบคลุม
ภารกิจหลักของแต่ละกลุ่มงานใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

  4) สอบทานผลการปฏิบัติงานว่ากิจกรรมการควบคุมที่ก าหนดไว้ได้ปฏิบัติหรือไม่ กรณีปฏิบัติแล้ว 
สามารถลดความเลี่ยงได้เพียงใด ซึ่งรวมถึงผลการตรวจสอบอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ท าการตรวจสอบแล้วตามแผนการ
ตรวจสอบประจ าปีก าหนด 

  5) ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้ โดยการเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานที่สุ่มตรวจ กับระบบการควบคุมท่ีก าหนดไว้ ว่าสามารถลดเลี่ยงความเสี่ยงส าคัญหรือไม่ เพียงใด หรือมี
ความเสี่ยงใดท่ีต้องกิจกรรมการควบคุมเพ่ิมเติม 

  6) จัดท ารายผลการสอบทานการประเมินการควบคุมของผู้ตรวจสอบภายใน (ปส.) ส่งให้       
กลุ่มอ านวยการที่รับผิดชอบการจัดวางระบบการควบคุมภายในของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

๕.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
  1) แบบสอบถาม/กระดาษท าการ 
  2) รายงานแบบ ปส. 

๖.  เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 

  1) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 
  2) คู่มือแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
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Flow Chart การปฏิบัติงาน 

                      กระบวนการ งานประเมินระบบการควบคุมภายใน 

 
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ศึกษาข้อมูล ของกิจกรรมการควบคุมท่ีก าหนด
ก าหนด 

จัดเตรียมเครื่องมือการสอบทาน 

ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ทั้งในส่วนที่มีการจัดวาง และไม่จัดวาง 

สอบทานการปฏิบัติงาน 

ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

จัดท ารายงานตามแบบ ปส. 

ธุรการและสารสนเทศ 

 

 

                  กลุ่มอ านวยการที่รับผิดชอบระบบการควบคุมภายใน 

- กลุ่มบริหารงานงานบุคคล 
- กลุ่มอ านวยการ 
- หน่วยตรวจสอบภายใน 
- กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
การสื่อสาร 

 



 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 


