คู่มือการปฏิบัติงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบโปร่งใส
ใส่ใจให้คำปรึกษำ
หน่วยตรวจสอบภายใน

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษา
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คำนำ
หน่วยตรวจสอบภำยใน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ได้จัดทำ
คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรตรวจสอบภำยในขึ้น โดยมีเนื้อหำครอบคลุมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน และแสดง
ขั้นตอน วิธีกำร กรอบระยะเวลำ และมำตรฐำนคุณภำพงำนของกระบวนกำร ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกำรดำเนินงำน
ทั้งนีไ้ ด้รวบรวมควำมรู้ ประสบกำรณ์ที่ได้จำกกำรตรวจสอบ มำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน
แนวทำงปฏิบัติต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง และคู่มือกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน มำจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของหน่วยตรวจสอบภำยใน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ที่ผู้ตรวจสอบภำยในควรรู้ ควรศึกษำ และนำไปปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำนตรวจสอบโดยผู้จัดทำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือดังกล่ำวจะเกิดประโยชน์แก่ผู้ตรวจสอบภำยในของส่วน
รำชกำรในกำรปฏิบัติงำน ด้ำนตรวจสอบภำยใน เพื่อเพิ่มคุณค่ำให้กับองค์กรและสำมำรถปฏิบัติงำนได้บรรลุ
วัตถุประสงค์

หน่วยตรวจสอบภำยใน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1

สารบัญ
เรื่อง
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

หน้ า
กระบวนการตรวจสอบภายใน
สายการบังคับบัญชา
บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน
อานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ
หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
ความสาคัญและประโยชน์ของการตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบภายใน
ประเภทของการตรวจสอบภายใน
มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit
Process)
1. การวางแผนตรวจสอบ
2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ
3. การจัดทารายงานและติดตามผล
งานให้คาปรึกษา (Consulting)
งานบริหารการตรวจสอบภายใน
งานธุรการและสารสนเทศ
จริยธรรมของผูต้ รวจสอบภายใน
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

1
1
1
2
3
3
4
5
7

9
15
22
25
32
34
36
38

๑
หน่วยตรวจสอบภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
สายการบังคับบัญชา
1. หน่วยตรวจสอบภายในมีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
2. การเสนอแผนการตรวจสอบประจาปี เสนอต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และรายงานสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. หน่ ว ยตรวจสอบภายใน เป็ น ผู้ เสนอรายงานผลการตรวจสอบตรงต่ อ ผู้ อ านวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
บุคลากรของหน่วยตรวจอบภายใน
ประกอบด้วยข้าราชการ จานวน 3 อัตรา แบ่งเป็น
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
จานวน 1 อัตรา
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจสอบภายใน จานวน 1 อัตรา
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจสอบภายใน จานวน 1 อัตรา
หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และการเสนอความเห็น
อานาจหน้าที่
1. ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่จะตรวจสอบ และมิให้ เป็น
กรรมการในคณะกรรมการใดๆของหน่วยงานในสังกัด อันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและ
การเสนอความเห็น
2. หน่วยตรวจสอบภายใน มีสิทธิในการเข้าถึงบุคคล ข้อมูล เอกสารหลักฐาน และทรัพย์สินต่าง ๆ
รวมทั้ งเข้ าร่ ว มประชุม กั บ ผู้ บ ริ ห ารในเรื่อ งเกี่ ย วกั บ นโยบาย และการด าเนิ น งานของส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เพื่อรับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน
3. ก าหนดกฎบั ต รไว้ เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร เสนอผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ
4. ผู้ ต รวจสอบภายในปฏิ บั ติ งานตรวจสอบให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานและคู่ มื อ / แนวปฏิ บั ติ ก าร
ตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง กรณีที่ไม่ได้กาหนดไว้ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
6. เสนอแผนการตรวจสอบประจาปี ต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี 1 พิจารณาอนุมัติ ภายในเดือน กันยายน

คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

๑

๒
ความรับผิดชอบ
หน่ ว ยตรวจสอบภายในต้ อ งปฏิ บั ติ ง านให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายของส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และหรือคณะกรรมการ
อื่น ใดที่ปฏิบั ติงานในลักษณะเดียวกัน และให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้ง การประเมิน
ความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ดังนี้
1. ประเมิ น ความมี ป ระสิ ท ธิภ าพ และประสิ ท ธิผ ลของการด าเนิ น งานในหน้ าที่ ห น่ ว ยรับ ตรวจ
เสนอแนะการปรับปรุง การบริหารความเสี่ยง การควบคุมและกากับดูแล
2. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งที่
ทางราชการกาหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนาไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ และ
สอดคล้องกับนโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
3. สอบทานความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูลการดาเนินงาน และการเงิน การคลัง
4. ตรวจสอบระบบการดู แ ลรั ก ษาและความปลอดภั ย ของทรั พ ย์ สิ น ของหน่ ว ยรั บ ตรวจ ให้ มี
ความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น
5. ประเมินผลการดาเนินการเกี่ยวกับการเงิน การคลัง ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6. วิเคราะห์ และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร
7. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และให้คาปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไข
ของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
8. ปฏิบัติงานในการให้คาปรึกษาแก่ผู้บริหารทุกระดับ หน่วยรับตรวจ และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
9. ประสานงานกับ หน่ วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือคณะกรรมการอื่นที่ปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน
เพื่อให้ การปฏิบั ติง านตรวจสอบภายในของหน่ว ยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษา บรรลุ
เป้าหมายเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ
10. ปฏิบั ติงานอื่น ที่เกี่ย วข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้ อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจาปี

คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

๒

๓
งานตรวจสอบภายใน
หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่สาคัญของฝ่ายบริหาร ในการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ ของ
การด าเนิ น งาน และระบบการควบคุ ม ภายในขององค์ ก ร ทั้ งนี้ ปั จ จัย ส าคั ญ ประการหนึ่ งที่ จ ะท าให้ งาน
ตรวจสอบภายในประสบความส าเร็ จ คื อ ผู้ บ ริห ารสามารถน าผลผลิ ต ของงานตรวจสอบภายในไปใช้ ใน
การบริห ารงานได้อย่างมีประสิทธิภ าพ ช่วยให้เกิดมูลค่าเพิ่มและความสาเร็จแก่องค์กร ฉะนั้น เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดดังกล่าว ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอันได้แก่ ผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน จึงควรมีความเข้าใจถึงภาพรวมเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน มี ค วามรู้ ใ นหลั ก การ และวิ ธี ก ารตรวจสอบ รวมทั้ ง ต้ อ งปฏิ บั ติ ง านให้ เป็ น ไปตามมาตรฐาน
การตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ทั้งจากหลักการสากลและตามที่กาหนดโดยหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องของ
ทางราชการเพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวสามารถเลือกใช้เทคนิคแนวทางการตรวจสอบที่เหมาะสมกับภารกิจ
และสภาพแวดล้อมขององค์กร
ความสาคัญและประโยชน์ของการตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายใน เป็ น การให้ บริการข้อมูลแก่ฝ่ ายบริห าร และเป็นหลั กประกันขององค์กรใน
ด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงิน
และการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบั ติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอ
รายงานเกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมการเพิ่ ม มู ล ค่ า ขององค์ ก ร รวมทั้ ง การเป็ น ผู้ ให้ ค าปรึ ก ษากั บ ฝ่ า ยบริ ห ารใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานเพื่อเพิ่มประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และ
คุ้มค่า ซึ่งการตรวจสอบภายในมีส่วนผลักดันความสาเร็จดังกล่าว ดังนี้
1. ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด กระบวนการก ากั บ ดู แ ลที่ ดี (Good Governance) และความโปร่ ง ใสใน
การปฏิบัติงาน (Transparency) ป้องกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจนทาให้การดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
2. ส่งเสริมให้ เกิดการบั น ทึกบั ญ ชีและรายงานตามหน้าที่ความรับผิ ดชอบ (Accountability and
Responsibility)ท าให้ อ งค์ ก รได้ ข้ อ มู ล หรื อ รายงานตามหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ และเป็ น พื้ น ฐานของหลั ก
ความโปร่งใส (Transparency) และความสามารถตรวจสอบได้ (Audit ability)
3. ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Efficiency and Effectiveness
of Performance) ขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูล
ทุกด้านในการปฏิบัติงาน จึงเป็นข้อมูลที่สาคัญที่ช่วยปรับปรุงระบบงานให้สะดวก รัดกุม ลดขั้นตอนที่ซ้าซ้อน
และให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดเวลา ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่าย เป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานในการประสานและลดปัญหาความไม่เข้าใจในนโยบาย
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4. เป็ น มาตรการถ่วงดุล แห่ งอานาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้ เกิดการจัดสรร การใช้
ทรัพยากรขององค์กรเป็น ไปอย่างเหมาะสมตามลาดับความสาคัญ เพื่อให้ ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุ ด
ต่อองค์กร
5. ให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Warning Signals) ของการประพฤติมิชอบหรือการทุจริตในองค์กร
ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทัง้ เพื่อเพิ่มโอกาสของความสาเร็จของงาน

วัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน คือ การปฏิบัติงานโดยอิสระ ปราศจากการแทรกแซงใน
การทาหน้าที่ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินกิจกรรมต่างๆภายในองค์กร ด้วยการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับ
การวิเคราะห์ประเมิน ให้คาปรึกษา ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับขององค์กร
สามารถปฏิบัติหน้าที่และดาเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ผลการดาเนินงานตรวจสอบภายในจะอยู่ในรูปของรายงานผลที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
รวมถึงการสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
ขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย
1. การสอบทานความเชื่ อ ถื อ ได้ แ ละความสมบู รณ์ ข องสารสนเทศ ด้ านการบั ญ ชี ก ารเงิน และ
การดาเนินงาน
2. การสอบทานให้เกิดความมั่นใจว่าระบบที่ใช้เป็นไปตามนโยบาย แผน และวิธีปฏิบัติงานที่ องค์กร
กาหนดไว้และควรแสดงผลกระทบสาคัญที่เกิดขึ้น
3. การสอบทานวิธีการป้ องกันดูแลทรัพย์สินว่าเหมาะสม และสามารถพิสูจน์ความมีอยู่จริงของ
ทรัพย์สินเหล่านั้นได้
4. การประเมินการใช้ทรัพยากรว่าเป็นไปโดยความประหยัดและมีประสิทธิภาพ
5. การสอบทานการปฏิ บั ติ ง านในความรั บ ผิ ด ชอบของเจ้ า หน้ า ที่ ร ะดั บ ต่ า ง ๆ ว่ า ได้ ผ ลตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงความคืบหน้าตามแผนงานที่กาหนดไว้
6. การสอบทานและประเมินผลความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
องค์กร
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ประเภทของการตรวจสอบภายใน
ลักษณะการดาเนิ นงานของแต่ละองค์ก รที่มีความหลากหลายแตกต่างกัน ทาให้ จาเป็นต้องใช้วิธี
ปฏิบัติการตรวจสอบให้เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่างานตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ใน องค์กร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่ อน จุดแข็งของการบริหารงาน ระบบการควบคุมภายใน ความถูกต้อง
เชื่อถือได้ของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน การควบคุมดูแลและการใช้ทรัพยากร การปฏิบัติ ตามระเบียบคาสั่ง
การประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพและความประหยัดในการจัดการและการบริหารงานของผู้บริหารใน
องค์กร จากนั้ นจึ งรวบรวมข้อบกพร่องต่าง ๆ ทารายงานเสนอแนะฝ่ ายบริห าร เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไข
ปรับปรุงต่อไป วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการตรวจสอบแต่ละระบบงาน หรือแต่ละกิจกรรมจะมีส่วน
สาคัญ ในการกาหนดวิธีการตรวจสอบ และสามารถแยกประเภทของการตรวจสอบภายในที่ใช้กันโดยทั่วไป
เป็น 7 ประเภท ดังนี้
1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)
2. การตรวจสอบการดาเนินงาน (Performance Audit)
3. การตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)
4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกาหนด (Compliance Audit)
5. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit)
6. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Audit)
7. การตรวจสอบพิเศษ (Special Audit)
1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) เป็นการตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ ของ
ข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางการเงิน การบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึง การดูแล ป้องกัน
ทรัพย์สิน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงาน ต่าง ๆ ว่ามีเพียง พอที่จะ
มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่บันทึกในบัญชีรายงาน ทะเบียน และเอกสารต่าง ๆ ถูกต้อง และสามารถ สอบทานได้หรือ
เพียงพอที่จะป้องกันการรั่วไหล สูญหาย ของทรัพย์สินต่าง ๆ ได้
2. การตรวจสอบการดาเนินงาน (Performance Audit) เป็นการตรวจสอบผลการดาเนินงาน
ตามแผนงาน งานและโครงการขององค์ก ร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย หรือ หลักการที่กาหนด
การตรวจสอบเน้นถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า โดยต้องมีผลผลิตและ ผลลัพธ์เป็นไปตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ เป้ า หมาย ซึ่ ง วั ด จากตั ว ชี้ วั ด ที่ เหมาะสม ทั้ ง นี้ ต้ อ งค านึ ง ถึ ง ความเพี ย งพอ ความมี
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในขององค์กร ประกอบด้วย
2.1 ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) คื อ มี ก ารจั ด ระบบงานให้ มั่ น ใจได้ ว่ า การใช้
ทรัพยากร สาหรับแต่ละกิจกรรมสามารถเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน อันมีผลทาให้องค์กรได้รับผลประโยชน์
อย่างคุ้มค่า
2.2 ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ มีการจัดระบบงาน และวิธีปฏิบัติงาน
ซึ่งทาให้ผลที่เกิดจากการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร
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2.3 ความคุ้มค่า (Economy) คือ มีการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่
สุรุ่ยสุร่าย ฟุม่ เฟือย ซึ่งส่งผลให้องค์กรสามารถประหยัดต้นทุนหรือลดการใช้ทรัพยากรต่ากว่าที่กาหนดไว้ โดย
ยังได้รับผลผลิตตามเป้าหมาย
3. การตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) เป็นการตรวจสอบการบริหารงานด้านต่าง
ๆ ขององค์ ก ร ว่า มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การเกี่ ย วกั บ การวางแผน การควบคุ ม การประเมิ น ผลเกี่ ย วกั บ
การงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านต่าง ๆ ว่าเป็นไปอย่างเหมาะสม
และสอดคล้ องกับ ภารกิจ ขององค์ก ร รวมทั้ งเป็ น ไปตามหลั ก การบริห ารงานและหลั ก การกากับ ดู แลที่ ดี
(Good Governance) ในเรื่องความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม และความโปร่งใส
4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกาหนด (Compliance Audit) เป็นการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์กรว่าเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องที่กาหนดทั้งจากภายนอกและภายในองค์กรการตรวจสอบประเภทนี้อาจจะทาการตรวจสอบ
โดยเฉพาะหรือถือเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบทางการเงิน หรือการตรวจสอบการดาเนินงานก็ได้
5. การตรวจสอบการปฏิบัติ งาน (Operational Audit) เป็ นการตรวจสอบเพื่ อประเมินระบบ
การควบคุ ม ภายในและประเมิ น คุ ณ ภาพของการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานต่ างๆในส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษา เพื่อให้ความมั่นใจว่าแต่ละหน่วยงานมีการควบคุมภายในที่ดีและมี
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Audit) เป็ น การพิ สู จ น์
ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของระบบงานและข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์รวมทั้งระบบ
การเข้าถึงข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การตรวจสอบประเภทนี้เป็น
ส่ วนหนึ่ งของงานตรวจสอบภายในเกื อบทุ กงานที่ น าระบบคอมพิ ว เตอร์มาใช้ในการปฏิ บัติ งานไม่ ว่าเป็ น
การตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการดาเนินงาน หรือการตรวจสอบการบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน
จึงจาเป็นต้องมีความรู้ในระบบงานสารสนเทศนี้ เพื่อให้สามารถดาเนินการตรวจสอบได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
การตรวจสอบประเภทนี้ อาจจ้างผู้ ตรวจสอบที่มีความเชี่ยวชาญทางคอมพิ ว เตอร์โดยตรงมา ดาเนิ นการ
ตรวจสอบ เนื่องจากเป็นงานเทคนิคเฉพาะ ผู้ ตรวจสอบภายในอาจมีความรู้ความชานาญไม่เพียงพอ และต้อง
ใช้เวลานานพอสมควรที่จะเรียนรู้ ซึ่งอาจทาเกิดความเสียหายแก่งานขององค์กรได้ วัตถุประสงค์ที่สาคัญที่สุด
ของการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ ก็เพื่อให้ทราบถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลและความปลอดภัยของ
ระบบการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
7. การตรวจสอบพิ เศษ (Special Audit) หมายถึ ง การตรวจสอบในกรณี ที่ ได้ รั บ มอบหมาย
จากฝ่ายบริหาร หรือกรณีที่มีการทุจริตหรือการกระทาที่ส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีที่มีเหตุ
อัน ควรสงสัยว่า จะมีการกระทาที่ส่ อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น ซึ่งผู้ ตรวจสอบภายในจะ
ดาเนินการตรวจสอบเพื่อค้นหาสาเหตุ ข้อเท็จจริง ผลเสียหายหรือผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งเสนอแนะ มาตรการ
ป้องกัน ความรับผิดชอบและอานาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน
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งานตรวจสอบภายในเป็นลักษณะงานสนับสนุนผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่งานตรวจสอบ จึงไม่
ควรมีอานาจสั่งการหรือมีอานาจบริหารงานในสายงานที่ตรวจสอบ และต้องมีความเป็นอิสระในกิจกรรมที่ตน
ตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างอิสระทั้งในการปฏิบัติงานและทัศนคติของผู้ตรวจสอบ ความเป็น
อิสระมีองค์ประกอบที่สาคัญ 2 ส่วน ได้แก่
1. สถานภาพในองค์กรของผู้ตรวจสอบภายใน และความสนับสนุนที่ผู้ตรวจสอบภายในได้รับจาก
ฝ่ายบริหาร นับว่าเป็นปัจจัยที่สาคัญยิ่งที่ส่งผลกระทบต่อระดับคุณภาพ และคุณค่าของบริการที่ ผู้ตรวจสอบ
ภายในจะให้แก่ฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในควรขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุด เพื่อที่จะสามารถ ปฏิบัติงานได้ใน
ขอบเขตที่กว้าง และเพื่อให้ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาสั่งการ ให้บังเกิดผลได้อย่าง
มีประสิทธิภ าพเพียงพอ การกาหนดสายการบังคับบัญชาให้ ขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุด จะทาให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในมีอิสระ ในการตรวจสอบ และทาให้ สามารถเข้าถึงเอกสาร หลักฐาน และทรัพยากรต่าง ๆ รวมทั้ง
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ต้องได้รับการตรวจสอบ
2. ผู้ ต รวจสอบภายในไม่ ค วรเข้ า ไปมี ส่ ว นได้ เสี ย หรื อ ส่ ว นร่ ว มในการปฏิ บั ติ ง านขององค์ ก ร
ในกิจกรรมที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องตรวจสอบหรือประเมินผล ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระทั้ง
ในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ ดังนั้นจึงมิควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใด ๆ
ขององค์กร หรือหน่วยงานในสังกัดอันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น
มาตรฐานการปฏิ บั ติ งานตรวจสอบภายใน กระทรวงการคลั ง โดยกรมบั ญ ชี ก ลางซึ่ ง เป็ น
หน่วยงานกลาง ด้านการตรวจสอบภายใน ได้กาหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรม เพื่อให้
ผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการถือปฏิบัติ มาตรฐานการตรวจสอบภายในเป็นการกาหนดข้อปฏิบัติหลัก ๆ
ของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วยมาตรฐานด้านคุณสมบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งมี
เนื้อหาโดยสรุป ดังนี้
1. มาตรฐานด้านคุณสมบัติ ประกอบด้วย
1) การกาหนดถึงวัตถุประสงค์อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของงานตรวจ
หน่วยตรวจสอบภายในควรกาหนดวัตถุประสงค์ อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายใน
อย่างเป็นทางการไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน เพื่อใช้เป็นกรอบอ้างอิง และ เป็นแนวทางปฏิบัติงานที่
สาคัญของหน่วยตรวจสอบภายใน
2) การกาหนดถึงความเป็นอิสระ และความเที่ยงธรรม การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ควรมีความเป็ น อิส ระ และผู้ตรวจสอบภายในควรปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ซื่อสั ตย์สุ จริต และ
มีจริยธรรม
3) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ
ผู้ตรวจสอบภายในควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเชี่ยวชาญ และความระมัดระวังรอบคอบ เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
4) การสร้างหลักประกันคุณภาพ และการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายในควรปรับปรุง และรักษาระดับคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน โดยมี
การปรับปรุงงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมทุกๆด้าน และติดตามดูแลประสิทธิภาพของงานอย่างต่อเนื่อง
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2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) การบริหารงานตรวจสอบภายใน ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ควรบริหารงาน
ตรวจสอบภายในให้เกิดสัมฤทธิ์ผลมีประสิทธิภาพ เพื่อให้งานตรวจสอบภายในสามารถสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับ
หน่วยงาน
2) ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบภายใน คือ การประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า
และปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้และปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหาร
ความเสี่ยง โดยการควบคุมและ การกากับดูแล
3) การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในควรจัดทา
แผนการปฏิบั ติงานตามภารกิจที่ได้รับ มอบหมายทั้งในด้านการให้ ห ลักประกันและการให้คาปรึกษา โดย
ควรคานึงถึง
- วัตถุประสงค์ของงานและวิธีการดาเนินงานตรวจสอบภายใน อันจะทาให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
- ความเสี่ยงที่สาคัญ ๆ ที่มีผลกระทบต่อความสาเร็จและความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุม
เมื่อเปรียบเทียบกับกรอบการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- โอกาสในการปรับปรุงกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในให้ดีขึ้น
4) การปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในควรรวบรวม วิเคราะห์ ประเมิน และบันทึก
ข้ อ มู ล ให้ เพี ย งพอต่ อ การปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ บ รรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละผู้ อ านวยการ
หน่ วยตรวจสอบภายใน ควรควบคุมการปฏิบัติงานที่ได้มอบหมายอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ เกิดความมั่นใจว่า
การปฏิ บั ติ งานจะสามารถบรรลุ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก าหนดไว้อ ย่ างมี คุ ณ ภาพ ซึ่ งจะเป็ น การช่ ว ยพั ฒ นา
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในด้วย
5) การรายงานผลการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในควรรายงานผลการปฏิบัติงาน
อย่ า งทั น กาล โดยรายงานดั ง กล่ า ว ประกอบด้ ว ย วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อบเขต การสรุ ป ผลการตรวจสอบ
ความคิดเห็ น ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขที่ส ามารถน าไปปฏิบั ติได้ด้ว ยความถูกต้อง
ครบถ้วน ชัดเจน เที่ยงธรรม รัดกุม สร้างสรรค์และรวดเร็ว รวมทั้งควรเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานให้บุคคลที่
เกี่ยวข้องและเหมาะสมได้รับทราบ
6) การติดตามผล ผู้อานวยการหน่วยงานตรวจสอบภายในควรกาหนดระบบการติดตามผล
ว่าได้มีการนาข้อเสนอแนะในรายงานผลการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติ
7) การยอมรับสภาพความเสี่ยง ผู้อานวยการหน่วยงานตรวจสอบภายในควรนาเรื่อง
ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย แก่องค์กรซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไขหารือกับผู้บริหาร
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กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Process)
กระบวนการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายในจ าเป็ น ต้ อ งด าเนิ น การอย่ า งเป็ น ขั้ น ตอน เพื่ อ ให้
ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมั่นใจและได้ผลงานที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ขั้นตอนของ
การปฏิบัติงานตรวจสอบที่สาคัญ ประกอบด้วย
1. การวางแผนตรวจสอบ
2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ
3. การจัดทารายงานและติดตามผล
การวางแผนตรวจสอบ
การวางแผนเป็นการคิดล่วงหน้าก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานจริงว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ด้วย
วัตถุประสงค์อะไร ที่หน่วยรับตรวจใด ณ เวลาไหน และใช้เวลาตรวจสอบเท่าไร โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ คือ
บุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์อย่างเหมาะสม การวางแผนที่ดีช่วยให้ การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ภายในระยะเวลา งบประมาณ และอัตรากาลังที่กาหนด การวางแผนตรวจสอบประกอบด้วย
เนื้อหาสาระสาคัญ 3 เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ 1 ประเภทของการวางแผนตรวจสอบ
เรื่องที่ 2 ขั้นตอนของการวางแผนตรวจสอบ
เรื่องที่ 3 การเสนอแผนการตรวจสอบ
เรื่องที่ 1 ประเภทของการวางแผนตรวจสอบ ตามกรอบการปฏิบัติงานตรวจสอบ แบ่งการวางแผน
ตรวจสอบ ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1.1 การวางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan)
1.2 การวางแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan)
1.1 การวางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) แผนการตรวจสอบ หมายถึง แผน
การปฏิ บั ติ งานที่ ผู้ อ านวยการหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน จั ดท าขึ้น โดยท าไว้ล่ ว งหน้ าเกี่ย วกับ เรื่อ งที่ จ ะ
ตรวจสอบ จานวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาในการตรวจสอบแต่ละเรื่อง ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ รวมทั้ง
งบประมาณที่ ใช้ ในการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบ ทั้ ง นี้ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการสอบท านความก้ า วหน้ า ของ
งานตรวจสอบเป็นระยะ เพื่อให้งานตรวจสอบดาเนินไปอย่างราบรื่นทันตามกาหนดเวลา แผนการตรวจสอบ
เปรียบเสมือนเข็มทิศชี้ทางของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เดินไปในแนวทาง
ที่ได้กาหนดไว้แผนการตรวจสอบจะกาหนดวัตถุประสงค์เป้าหมาย และขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ
อย่างกว้าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และใช้เป็น แนวทางในการจัดทาแผนการปฏิบัติงานของ
ผู้ตรวจสอบภายในต่อไป ต้องมีแผนการตรวจสอบประจาปี เป็นแผนที่จัดทาไว้ล่วงหน้ามีรอบระยะเวลา 1 ปี
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แผนการตรวจสอบประจาปี ประกอบด้วยสาระสาคัญ ดังนี้
(1) วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ควรกาหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบให้
ชัดเจนว่าจะตรวจสอบเพื่ อ ให้ ท ราบถึง เรื่อ งอะไรบ้าง เพื่ อ จะได้ กาหนดขอบเขตการปฏิ บั ติงานให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ได้เช่น เพื่อให้แน่ใจว่าการดาเนินงานของงาน/โครงการต่า ง ๆ มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและ
ประหยัด มีการบริหารจัดการที่ดี การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้อง นโยบาย และ วิธีการปฏิบัติงานที่หน่วยงานกาหนด รวมทั้งการจัดทารายงานทางการเงินเป็นไป
อย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา
(2) ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ ควรกาหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ
เพื่อให้ทราบว่าจะดาเนินการตรวจสอบในหน่วยรับตรวจใด และเรื่องใดที่จะตรวจสอบบ้าง เมื่อไร ความถี่ใน
การตรวจสอบ ระยะเวลาที่จะทาการตรวจสอบแต่ละเรื่อง และจานวนคน/วันที่จะทาการตรวจสอบแต่ละเรื่อง
ขอบเขตการปฏิบัติงานที่ได้กาหนดให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบประจาปีดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยน
ได้หากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงไป
(3) ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ รายชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานในฐานะผู้ตรวจสอบ
ภายในทั้งหมด
(4) งบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ งบประมาณที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบทั้งปี ซึ่งจะได้จากงบประมาณที่ได้ กาหนดไว้แล้วในแผนการตรวจสอบประจาปี แต่อาจปรับเปลี่ยน
ได้หากขอบเขตการปฏิบัติงานและ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลง
1.2 การวางแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) เมื่อผู้อานวยการหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในได้จัดทาแผนการตรวจสอบตามข้อ 1.1 เสร็จ เรียบร้อยแล้ว ผู้อานวยการหน่วยงานตรวจสอบภายใน
จะต้องมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในดาเนินการ ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่วางไว้ โดยผู้ตรวจสอบ
ภายในจะต้องวางแผนการปฏิบัติงานก่อนการตรวจสอบ ฉะนั้น แผนการปฏิบัติงาน จึงหมายถึ งแผนปฏิบัติ
งานที่ผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งได้รับมอบหมาย ให้ดาเนินการตรวจสอบ ได้จัดทาขึ้นล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่อง
ใด ที่ ห น่ ว ยรั บ ตรวจใด ด้ ว ยวั ต ถุ ป ระสงค์ ขอบเขตการตรวจสอบ และวิ ธีก ารตรวจสอบใด จึ งจะท าให้
การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลสาเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย
เรื่ อ งที่ 2 ขั้ น ตอนของการวางแผนการตรวจสอบ เพื่ อ ให้ ก ารวางแผนการตรวจสอบเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในควรดาเนินการ ตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
2.1 การสารวจข้อมูลเบื้องต้น
2.2 การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
2.3 การประเมินความเสี่ยง
2.4 การวางแผนการตรวจสอบ
2.5 การวางแผนการปฏิบัติงาน
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2.1 การสารวจข้อมูลเบื้องต้น
การสารวจข้อมูลเบื้องต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในเรียนรู้ และทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
งานของหน่วยงานที่ต้องทาการตรวจสอบในรายละเอียด รวมทั้งทาความคุ้นเคยกับหน่วยงานและระบบงานที่
จะเลือกมาตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถประเมินความ เสี่ยงในชั้นต้นก่อนจะดาเนินการ
ตรวจสอบได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ ผู้ตรวจสอบภายในควรสารวจข้อมูลเบื้องต้นทุกครั้งก่อนดาเนินการ
ตรวจสอบในแต่ละปี หรือในขั้นตอนถัดไปหากพิจารณาว่ามีความจาเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยอาจศึกษา
ข้อมูลต่าง ๆ จากแผนภูมิการจัดแบ่งส่วนงาน นโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ระเบียบปฏิบัติขององค์กร และ
ทาความเข้าใจเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์แผนการปฏิบัติงาน และคู่มือการปฏิบัติงาน การให้ได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าว
เพิ่มขึ้น ผู้ตรวจสอบภายในอาจใช้วิธีการประชุมหารือกับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ สัมภาษณ์หัวหน้า หน่วย
รับตรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สังเกตการณ์ปฏิบัติงานจริง หากเป็นการสารวจข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับงาน
ที่เคยมีการตรวจสอบมาก่อนแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในควรศึกษาข้อมูล จากกระดาษทาการและรายงานผล
การปฏิบัติงานในครั้งก่อนประกอบด้วย
2.2 การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
ผู้ตรวจสอบภายในต้องประเมินผลระบบการควบคุมภายในที่แต่ละหน่วยรับตรวจได้จัดให้ มีขึ้นตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ดังนั้น เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์
ดังกล่าวและสามารถประเมินผลระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในควรมี
ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ คือ
- สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
- การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
- สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
- การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation)
การประเมินผลระบบการควบคุมภายในมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเพียงพอและประสิทธิผล
ของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ทราบว่าระบบการควบคุ มภายในที่ได้จัดวางไว้นั้นได้นาไปปฏิบัติตามที่
กาหนด และผลงานบรรลุตามเป้ าหมายขององค์กร การประเมินผลการควบคุมภายในแบ่งได้หลายประเภท
เช่น การประเมิน ผลตามวัตถุป ระสงค์ของการควบคุม ประเมินผลตามองค์ป ระกอบการ ควบคุมภายใน
ประเมิน ผลตามกิจ กรรมการควบคุมเฉพาะด้าน หรือเฉพาะงานใดงานหนึ่ง การประเมินผลตามกิจกรรม
การควบคุมโดยรวมขององค์กร เป็นต้น โดยปกติการประเมินผลการควบคุมภายใน จะเลือกประเมิ นผลใน
ประเภทใดประเภทหนึ่ง โดยกาหนดขอบเขตในการประเมินผลตามความจาเป็น ทั้งนี้ในการประเมินผลระบบ
การควบคุมภายในไม่ว่าจะดาเนินการในประเภทใดก็ตามจะประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้
(1) การเลือกเรื่องหรือสิ่งที่จะประเมิน เช่น การเลือกว่าจะประเมินทั้งระบบ หรือจะประเมินเฉพาะ
วัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งของระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง หรือจะประเมิน เฉพาะองค์ประกอบ
ด้านใดด้านหนึ่ง
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(2) การทาความเข้าใจโครงสร้างของระบบการควบคุมภายใน ผู้ตรวจสอบภายในควรทาความเข้าใจ
โครงสร้าง รูปแบบ วิธีการ และวัตถุประสงค์ที่ต้องการจากระบบการควบคุมภายใน
(3) การทดสอบการมี อยู่ จ ริง และการปฏิ บั ติงานจริงของระบบการควบคุม ภายใน ในขั้น ตอนนี้
ผู้ตรวจสอบภายในต้องหาหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติจริงในปัจจุบันว่ามีวิธีการอย่างไร ยังคงเหมือนหรือ
แตกต่างกับรูปแบบ โครงสร้าง หรือองค์ประกอบของการควบคุมที่กาหนดไว้อย่างไร โดยอาจใช้การสอบถาม
และสังเกตการณ์การปฏิบัติงานจริง
(4) การประเมินประสิทธิผล เป็นการประเมินโดยการวิเคราะห์ให้ทราบว่าระบบการควบคุมภายในที่
มีอยู่และใช้จริงนั้น ได้สร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในความสาเร็จตามเป้ าหมาย และวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้หรือไม่
(5) การสรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน เป็นการพิจารณาว่าระบบการควบคุมภายในที่มี
อยู่นั้นเหมาะสมรัดกุมเพียงใด มีจุดอ่อนหรือจุ ดบกพร่องหรือมีความเสี่ยงที่จะทาให้การ ดาเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุป ระสงค์ห รือเป้ าหมายที่กาหนดไว้เพื่ อใช้เป็ นข้อมูล ในการวางแผนการตรวจสอบให้ เหมาะสมต่ อไป
รวมทั้งช่วยในการกาหนดขอบเขต วิธีการ ปริมาณการตรวจสอบ ระยะเวลาที่ใช้ในการ ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบและงบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเวลา อัตรากาลังและงบประมาณใน
การปฏิบัติงานตรวจสอบ
2.3 การประเมิ น ความเสี่ ย ง (Risk Assessment) เนื่ อ งจากภารกิจ การปฏิ บั ติ งานขององค์ ก ร
โดยทั่ว ไปมักจะแบ่ งลงตามหน่ ว ยงานและ กิจกรรม ดังนั้น การวางแผนการตรวจสอบภายในให้ สามารถ
ครอบคลุมหน่วยงานหรือกิจกรรม ที่ควร ดาเนินการตรวจสอบในแต่ละปีได้อย่างครบถ้วน และเหมาะสมกับ
ทรัพยากรของงานตรวจสอบภายใน ที่มีอยู่อันได้แก่อัตรากาลัง งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน จึงมีความจาเป็นต้อง นาแนวทางการประเมินความเสี่ยงมาใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อช่วย
ให้ ส ามารถพิ จ ารณาถึงความเสี่ ย งหรื อความน่ า จะเป็ นที่ อาจเกิดขึ้น และเป็ นผลท าให้ การท างานไม่บ รรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งหากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสาคัญในระดับสูงก็ควรวางแผนการตรวจสอบทันที
หรือในปีแรก ๆ ขั้น ตอนในการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในสามารถ
เลือกประเมินความเสี่ยงในระดับหน่วยงานทุกหน่วยงานหรือระดับกิจกรรมทุกกิจกรรมภายในองค์กรก็ได้
ตามความเหมาะสมกั บ ศั ก ยภาพของตน ทั้ ง นี้ ไม่ ว่ า จะประเมิ น ความเสี่ ย งในระดั บ ใดจะประกอบด้ ว ย
3 ขั้นตอนหลัก ๆ คือ
(1) การระบุปัจจัยเสี่ยง เป็นการค้นหาถึงสถานการณ์หรือสาเหตุที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยง ขึ้นภายใน
องค์กร โดยผู้ตรวจสอบภายในอาจพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการสารวจเบื้องต้นจาก สภาพแวดล้อมทั่วไปทั้ ง
ภายในและภายนอกขององค์ ก ร และน ามาแยกเป็ น ประเภทของข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วกั บ ด้ า นกลยุ ท ธ์ ด้ า น
การดาเนินงาน ด้านความรู้ด้านการเงิน และด้านกฎหมาย ระเบียบ เช่น ปัจจัยเสี่ยง เรื่องของแผนและผล
การปฏิบัติงาน ปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการดาเนินงาน ปัจจัยเสี่ยง เรื่องการจัดการฐานข้อมูล
เป็นต้น
(2) การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อผู้ตรวจสอบภายในสามารถระบุสาเหตุความเสี่ยงภายใน องค์กรว่า
เป็นเรื่องใดในระดับหน่วยงานหรือกิจกรรมแล้ว ก็ให้ทาการวิเคราะห์ว่าปัจจัยเสี่ยงนั้นมี ผลกระทบอย่างไรต่อ
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องค์กรและมีโอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด โดยอาจกาหนดเกณฑ์ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่พบเป็น
3 ระดับ ได้แก่ สูง กลาง ต่า และให้คะแนนกากับไว้ด้วย เช่น ระดับสูง = 3 คะแนน ระดับกลาง = 2 คะแนน
ระดับต่า = 1 คะแนน หรืออาจกาหนดเป็น 5 ระดับ เช่น สูงมาก สูง ปานกลาง ต่า ต่ามาก เพื่อให้ได้คะแนน
ที่สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงได้ละเอียดเพิ่มมากขึ้นก็ย่อมได้ ขั้นตอนสุดท้ายของการวิเคราะห์ผู้ตรวจสอบ
ภายในต้องสรุปในภาพรวมของส่วนราชการ ว่าแต่ละหน่วยงานหรือกิจกรรมที่เลือกประเมินมีความเสี่ยงโดย
เฉลี่ยด้วยคะแนนเท่าใดบ้าง
(3) จัดลาดับความเสี่ยง เมื่อผู้ตรวจสอบภายในทราบแล้วว่าในแต่ละหน่วยงาน หรือ กิจกรรมตามที่
เลือกประเมิน มีคะแนนความเสี่ยงเท่าใดแล้ว ให้นามาจัดเรียงลาดับจากคะแนนมากสุดไป หาน้อยสุดเพื่อใช้
ในการวางแผนการตรวจสอบระยะยาวและประจาปีต่อไป
2.4 การวางแผนการตรวจสอบ จากผลการประเมินระบบการควบคุมภายในและการประเมินความ
เสี่ยง ผู้ตรวจสอบภายในจะสามารถพิจารณาได้ว่าควรวางแผนการตรวจสอบฯ ในหน่วยงานหรือกิจกรรม
ใด โดยนาลาดับความเสี่ยงจากการประเมินความเสี่ยงในขั้นตอนที่ 2.3 มาพิจารณาจัดช่วงความเสี่ยง เพื่อให้
ได้ห น่ วยงาน หรื อกิจ กรรมใดที่มีความเสี่ ยงในระดับ สูงเพี ยงใด ที่ ควรวางแผนการตรวจสอบ โดยไล่ เรียง
ความเสี่ยงตามลาดับที่คานวณได้ ผู้ตรวจสอบภายในต้องกาหนดแผนการตรวจสอบประจาปี ดังนี้
(1) กาหนดวัตถุประสงค์ในเรื่องหรือกิจกรรมที่ทาการตรวจสอบ เพื่อจะได้วางแผนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
(2) ก าหนดขอบเขตการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบเกี่ ย วกั บ หน่ ว ยรั บ ตรวจ เรื่ อ งที่ ต รวจ ความถี่
ในการตรวจสอบ ระยะเวลาการตรวจสอบ และจานวนคน/วัน
(3) กาหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ โดยระบุชื่อผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
(4) กาหนดงบประมาณที่ใช้ปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยระบุงบประมาณที่จะใช้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบ
ทั้งปีโดยแยกรายการให้ชัดเจน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ ฯลฯ ข้อควรระวังในการวางแผนการ
ตรวจสอบ ควรต้องพิจารณาว่าผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ ความสามารถ และความชานาญในการตรวจสอบ
ในรายละเอียดงานนั้ น ๆ เพีย งพอหรือไม่ มิฉะนั้นจะเกิด ความเสี่ ยงในการปฏิบัติงานที่เกิด จากตัวของผู้
ตรวจสอบ ซึ่งอาจจะทาให้แผนการตรวจสอบไม่ประสบ ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ได้
2.5 การวางแผนการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในควรจัดทาแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้อานวยการหน่วยงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบประจาปีในการวาง
แผนการปฏิบัติงานยังต้องอาศัยข้อมูลจากการสารวจข้อมูลเบื้องต้น การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้ งผลการประเมิ น ความเสี่ ย ง เพื่ อ ให้ ก ารวางแผนการปฏิ บั ติ งานในแต่ ล ะเรื่อ งครอบคลุ ม ประเด็ น
การตรวจสอบที่มี ความสาคัญ การวางแผนการปฏิบัติงานควรจัดทาเป็น ลายลั กษณ์ อักษรและมีลั กษณะ
ยืดหยุ่น โดยสามารถแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมตามสภาวการณ์ได้ตลอดเวลา และให้ผ่านการสอบทานและ
เห็นชอบจากผู้อานวยการหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ การวางแผนการปฏิบัติงานมีขั้นตอนดาเนินการ
ดังนี้
(1) การกาหนดประเด็นการตรวจสอบ
(2) การกาหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน
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(3) การกาหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน
(4) การกาหนดแนวทางการปฏิบัติงาน
(1) การก าหนดประเด็ น การตรวจสอบ ในการวางแผนการปฏิ บั ติ งาน ซึ่ งผู้ ต รวจสอบควรท า
การสารวจข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ประชุมหารือกับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจที่จะเข้าไปตรวจสอบ สัมภาษณ์
บุคคลทั้งภายในและภายนอก ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่จะตรวจสอบ วิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูล ที่
ส ารวจได้ จั ดท าแผนภาพ (Flow chart) การปฏิ บั ติ งาน เป็ น ต้ น และในกรณี ที่ ผู้ ต รวจสอบภายในได้ ท า
การประเมิ น ความเสี่ ย งในระดับ หน่ ว ยงานก็ ควรต้ อ งประเมิ น ความเสี่ ยงในระดั บ กิ จกรรม เพื่ อหาข้ อ มู ล
หลักฐานเพิ่มเติม ที่จะกาหนดประเด็นของการตรวจสอบว่าประเด็นใดควรตรวจสอบในรายละเอียดเพื่อจะได้
กาหนด วัตถุประสงค์ขอบเขต และแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบในรายละเอียดต่อไป
(2) การก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน ผู้ ต รวจสอบควรก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
การปฏิบัติงานในเรื่อง หรือกิจกรรมที่ตรวจสอบไว้เพื่อให้ทราบว่าเมื่อการตรวจสอบสิ้นสุดแล้ว ผู้ตรวจสอบจะ
ได้ป ระเด็ น ข้อตรวจพบอะไรบ้ าง ในการกาหนดวัตถุป ระสงค์ข องการปฏิ บั ติงานผู้ ตรวจสอบควรกาหนด
วัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบที่สาคัญ ๆ หรือที่ควรสนใจเป็นพิเศษ และควรพิจารณาเรื่อง
ความเสี่ยงและการควบคุม
(3) การกาหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน การกาหนดขอบเขตการปฏิบัติงานเป็นการกาหนดเพื่อให้
ทราบว่ า จะตรวจสอบอะไร เป็ น จ านวนมากน้ อ ยเท่ า ใด ผู้ ต รวจสอบภายในควรก าหนดขอบเขตของ
การปฏิบัติงานให้เพียงพอในอันที่จะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งควรกาหนดให้
ครอบคลุมถึงระบบการทางาน ต่าง ๆ เอกสารหลักฐาน รายงาน บุคลากร และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
(4) การกาหนดแนวทางการปฏิบัติงาน แนวทางการปฏิบัติงาน หมายถึง การกาหนดวิธีปฏิบัติงาน
ในรายละเอียดที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดทาเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน เพื่อ
ใช้เป็น แนวทางในการปฏิบั ติงานในรายละเอียดว่า ในการตรวจสอบแต่ละเรื่องจะต้องตรวจสอบอะไรบ้าง
วัตถุป ระสงค์อะไร ที่หน่วยรับตรวจใด ณ เวลาใด และใช้วิธีการและเทคนิคการตรวจสอบใด ซึ่งจะช่วยใน
การรวบรวมหลักฐานในรายละเอียดเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดทารายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด แผนการปฏิบัติงานสาหรับการตรวจสอบภายในแต่ละเรื่องหรือ
กิจกรรม ควรประกอบด้วย สาระสาคัญ ดังนี้
1) เรื่ อ งและหน่ ว ยรั บ ตรวจ ควรก าหนดว่ า เป็ น แผนการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบในเรื่ อ งใดและ
ณ หน่วยรับตรวจใดบ้าง
2) วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน ควรกาหนดเพื่อให้ทราบว่าผู้ตรวจสอบภายในจะทราบ ประเด็น
ข้อตรวจพบอย่างไรบ้าง เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ
3) ขอบเขตการปฏิบั ติงาน ควรกาหนดขอบเขตประเด็นที่จะตรวจสอบและปริมาณงานที่ จะทา
การทดสอบ เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานที่กาหนดไว้
4) แนวทางการปฏิบัติงาน ควรกาหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิ บัติงานตรวจสอบในแต่ละเรื่องให้
ชัดเจนและเพียงพอ ระบุวิธีการในการคัดเลือกข้อมูล การวิเคราะห์ การประเมินผล และการ บันทึกข้อมูลที่
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ได้ รั บ ระหว่ างการบริ ห ารงานตรวจสอบ รวมทั้ งก าหนดเทคนิ ค การตรวจสอบที่ เหมาะสม อั น จะช่ ว ยให้
การตรวจสอบได้หลักฐานครบถ้วน และเพียงพอทีจ่ ะบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
5) ชื่อผู้ตรวจสอบภายในและระยะเวลาที่ตรวจสอบ เพื่อให้ทราบว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ
เรื่องใด และตรวจสอบเมื่อใด
6) สรุปผลการตรวจสอบ เพื่อใช้บันทึกผลการตรวจสอบโดยสรุปเฉพาะประเด็นการ ตรวจสอบที่
สาคัญพร้อมระบุรหัสกระดาษทาการที่ใช้บันทึกผลการตรวจสอบ เพื่อสะดวกในการอ้างอิง และการค้นหา
กระดาษทาการ นอกจากนี้ ควรลงลายมือ ชื่อผู้ ตรวจสอบและผู้ ส อบทานพร้อมทั้ งวัน ที่ ที่ ต รวจสอบหรือ
สอบทานไว้ด้วย เพื่อแสดงให้เห็น ว่าใครเป็นผู้ตรวจสอบและผู้ สอบทาน เมื่อผู้ตรวจสอบภายในได้กาหนด
แผนการปฏิบั ติงานเสร็จ เรีย บร้อยแล้ ว งานขั้นต่อไปของผู้ ตรวจสอบภายในที่จะต้องพิจารณาก่อนเข้าทา
การตรวจสอบตามขั้นตอนและวิธีการที่ได้กาหนดไว้ตาม แผนการปฏิบัติงาน คือ กระดาษทาการที่จาเป็นต้อง
ใช้ในการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานที่ กาหนดไว้เพื่อบันทึกข้อมูล ข้อตรวจพบต่าง ๆ ในระหว่าง
การปฏิบัติงานนั้ น ๆ ให้เป็ นหลั กฐานอ้างอิงในการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะแนวทาง
การแก้ไขข้อบกพร่องต่อไป
เรื่องที่ 3 การเสนอและการอนุมัติแผน เมื่อผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายในได้วางแผนการตรวจสอบ
เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ให้ เสนอแผนการตรวจสอบต่อ ผู้ บ ริห ารสู งสุ ด ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาเพื่ อ
พิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปีและ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด ซึ่ง
ในระหว่างการปฏิบัติงานถ้า ผู้อานวยการหน่วยงานตรวจสอบภายในพบว่า มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทาให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบได้ ผู้อานวยการหน่วยงานตรวจสอบภายในควรพิจารณาทบทวน
และปรับปรุงแผนการตรวจสอบใหม่ และเสนอให้ ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติอีกครั้งหนึ่ งด้วย เมื่อผู้ตรวจสอบ
ภายในจัดทาแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เสร็จเรียบร้อย ควรเสนอแผนการปฏิบัติงานให้ ผู้ อานวยการหน่วยงานตรวจสอบภายในให้ความเห็ นชอบ
ก่อนทีจ่ ะดาเนินการตรวจสอบในขั้นตอนต่อไป
2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตรวจสอบ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบ สอบทาน และรวบรวมหลักฐานเพื่อ
วิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบ ปฏิบัติ
ขององค์ก รรวมทั้ งกฎหมายที่ เกี่ย วข้อ งพร้อ มทั้ งเสนอข้อ มูล ที่ ได้จ ากการตรวจสอบและข้ อเสนอแนะต่ อ
ผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน
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การปฏิบัติงานตรวจสอบ ประกอบด้วยสาระสาคัญ 3 เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ 1 ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ
เรื่องที่ 2 ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ
เรื่องที่ 3 การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ
เรื่องที่ 1 ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ
หลั ง จากจั ด ท าแผนการปฏิ บั ติ ง านเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ผู้ ต รวจสอบภายในต้ อ งจั ด ท าตาราง
การปฏิบัติงานตรวจสอบในรายละเอียดของงานตรวจสอบแต่ละงานหรือกิจกรรม และทาความตกลงกับหน่วย
รับ ตรวจในเรื่อ งความพร้ อมขอบเขตของการตรวจสอบ ก าหนดวัน และระยะเวลาที่ ใช้ ในการตรวจสอบ
การดาเนินการก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ มีขั้นตอน ดังนี้
1.1 การแจ้งผู้รับตรวจ ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายในควรติดต่อผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ
และผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานหรือกิจกรรมที่จะถูกตรวจสอบให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต กาหนดวันและ
ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ
1.2 การคั ด เลื อ กที ม ตรวจสอบ เป็ น การคั ด เลื อ กผู้ ต รวจสอบภายในที่ เหมาะสมกั บ ความรู้
ความสามารถของผู้ ตรวจสอบภายในตามงานหรือกิจกรรมที่ตรวจสอบ อันจะมีผ ลต่อการปฏิบัติงานของ
ผู้ตรวจสอบภายใน
1.3 การบรรยายสรุปงานตรวจสอบอย่างย่อให้แก่ทีมตรวจสอบ เพื่อให้ทีมตรวจสอบได้รับทราบถึง
วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละระยะเวลาในการตรวจสอบโดยรวม งบประมาณและค่ าใช้ จ่ ายที่ ใช้ ในการตรวจสอบ
รายละเอียดการเดินทางและกระดาษทาการที่ต้องใช้ในการตรวจสอบ
1.4 หัวหน้าทีมตรวจสอบ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบควรกาหนดให้หนึ่งในทีมผู้ตรวจสอบภายใน
เป็นหัวหน้าทีมเพื่อทาหน้าที่เพิ่มเติม ดังนี้
(1) สร้างสัมพันธ์กับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ โดยจัดประชุมเปิดและปิดงานตรวจสอบ
และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการตรวจสอบ
(2) จัดทาตารางการปฏิบัติงานตรวจสอบ กากับดูแลการตรวจสอบของผู้ร่วมทีมให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และตารางการปฏิบัติงานที่กาหนดไว้
(3) แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม แนวการตรวจสอบและขอบเขตการตรวจสอบเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
1.5 การเตรียมการเบื้องต้น เมื่อได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบในเรื่องใดหรือกิจกรรมใด ผู้ตรวจสอบ
ภายในควรเตรียมการในเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้
(1) สอบทานงานตรวจสอบที่ทามาแล้ว เพื่อกาหนดขอบเขตการตรวจสอบ เช่น กระดาษ
ทาการ รายงานผลการปฏิบัติงาน และรายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) ศึกษาแผนการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้ทราบถึงโครงการต่าง ๆ ปัญหา แผนงาน
และวัตถุประสงค์โดยรวม
(3) ศึกษารายละเอียดของข้อมูลอ้างอิงที่จาเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบ
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เรื่องที่ 2 ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบภายในเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยการประชุมเปิดงานตรวจสอบระหว่างทีม ตรวจสอบ
กับผู้รับตรวจที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าทีมตรวจสอบจะเป็นผู้ดาเนินการประชุม อธิบายวัตถุประสงค์ รายละเอียด
ของขอบเขตการตรวจสอบให้ผู้รับตรวจทราบ ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบมีขั้นตอนที่ ควรดาเนินการ
ดังนี้
2.1 การมอบหมายงานตรวจสอบ
2.2 วิธีปฏิบัติการตรวจสอบ
2.3 การกากับดูแลการปฏิบัติงาน
2.4 การนาแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบมาใช้
2.5 การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ
2.6 การประชุมปิดงานตรวจสอบ
2.1 การมอบหมายงานตรวจสอบ
หั ว หน้ าที มตรวจสอบควรมอบหมายงานตามที่ ผู้ ตรวจสอบภายในแต่ ล ะคนมีค วามถนั ด ความรู้
ความชานาญ รวมทั้ง ควรเลือกงานที่สามารถพัฒนาความชานาญและประสบการณ์แก่ผู้ตรวจ สอบภายในแต่
ละคน และไม่กระทบต่อความเป็นอิสระด้วย
2.2 วิธีปฏิบัติการตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบภายในควรเลือกวิธีการตรวจและเทคนิคการตรวจสอบให้เหมาะสมในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
(1) การรวบรวมข้อมูลและหลักฐานการตรวจสอบ ซึ่งอาจเป็นทางการโดยเป็นลายลักษณ์อักษร และ
ไม่เป็นทางการด้วยวาจา
(2) การเข้ าสั งเกตการณ์ ป ฏิ บั ติ งาน เพื่ อ หาข้อ สรุป ของการปฏิ บั ติ งานนั้ น ๆ ว่ ามี ป ระสิ ท ธิภ าพ
เพียงใด
(3) การท าการตรวจสอบ สอบทาน ทดสอบรายการ เอกสาร และสินทรัพย์ทั้งนี้รวมถึงการสอบทาน
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
(4) การทดสอบการปฏิ บั ติ งานตามระบบที่ ว างไว้ (5) การตรวจสอบเชิ งวิเคราะห์ ซึ่งเป็ น วิธีก าร
วิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลที่เป็นตัวเลข
2.3 การกากับดูแลการปฏิบัติงาน
หัวหน้าทีมตรวจสอบมีหน้าที่กากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ร่วมทีมอย่างละเอียดสม่าเสมอ เพื่อให้
แน่ใจว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามวิธีปฏิบัติการตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบที่ กาหนดไว้
พร้อมทั้งเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับตารางการปฏิบัติงานตรวจสอบที่กาหนดไว้
2.4 การนาแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบมาใช้
ผู้ ต รวจสอบภายในต้ อ งน าแผนการปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด้ จั ด ท าไว้ ล่ ว งหน้ า มาใช้ เ ป็ น แนวทางใน
การปฏิบัติงานตรวจสอบ แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบสามารถแก้ไขเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้
โดยผู้ตรวจสอบภายในควรระบุข้อเสนอแนะในการแก้ ไขแผนการปฏิบัติงานไว้ในกระดาษทาการ ซึ่งหัวหน้า
ทีมตรวจสอบต้องประเมินความสมเหตุสมผลของข้อเสนอแนะ
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2.5 การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ
หัวหน้าทีมตรวจสอบอาจจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ เพื่อให้ สอดคล้องกับ
สภาพที่เปลี่ยนไป โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลและความคุ้มค่าที่จะเปลี่ยนแปลงขอบเขต การตรวจสอบ
ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้อานวยการหน่วยงานตรวจสอบภายในทุกครั้ง
2.6 การประชุมปิดงานตรวจสอบ
การประชุมปิดงานตรวจสอบ จะกระทาเป็นขั้นตอนสุดท้ายเมื่อหัวหน้าทีมตรวจสอบได้จัดทาสรุปผล
สิ่ ง ที่ ต รวจพบ หรื อ เมื่ อ จั ด ท าร่ า งรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ผู้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ต้ อ ง
ประกอบด้วยผู้บริหารหน่วยรับตรวจที่มีอานาจสั่งการให้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะหรือผลสรุปจากที่ประชุม
เรื่องต่าง ๆ ที่นาเข้ามาเป็นวาระการประชุม ดังนี้
(1) สรุปการตรวจสอบ
(2) ทาความเข้าใจและชี้แจงประเด็นที่ยังสงสัย
(3) แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาข้อยุติในประเด็นที่ยังมีความเห็นไม่ตรงกัน
(4) แจ้งกาหนดการการออกรายงานผลการปฏิบัติงาน
(5) ขอบคุณผู้เกี่ยวข้องในการให้ความร่วมมือ
เรื่องที่ 3 การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ
หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตรวจสอบในหน่วยรับตรวจแล้ว หัวหน้าทีมตรวจสอบ ควรสอบทาน
ให้แน่ใจว่าทีมตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ เสร็จสมบูรณ์และเป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่กาหนดไว้
นอกจากนี้ หั ว หน้ า ที ม ตรวจสอบต้ อ งสอบทานกระดาษท าการ เอกสาร หลั ก ฐานที่ รวบรวมไว้ จ าก
การตรวจสอบและข้อสรุปสิ่งที่ตรวจพบ สอบทานร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคน โดยประเมินจากความสาเร็จของงานตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ การปฏิบัติงาน
เมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ ประกอบด้วย
3.1 การรวบรวมหลักฐาน
3.2 การรวบรวมกระดาษทาการ
3.3 การสรุปผลการตรวจสอบ
3.1 การรวบรวมหลักฐาน
หลั ก ฐานการตรวจสอบ (Audit Evidence) หมายถึ ง เอกสาร ข้ อ มู ล หรื อ ข้ อ เท็ จ จริ งต่ า ง ๆ ที่
ผู้ตรวจสอบภายในได้จากการใช้เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ในการรวบรวมขึ้นระหว่างทาการตรวจสอบ รวมถึง
หลักฐานที่ขอเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนความเห็นเกี่ยวกับข้อสรุปหรือข้อตรวจพบในการพิสูจน์
ว่าสิ่งที่ได้ตรวจพบนั้น มีความถูกต้องน่าเชื่อได้มากน้อยเพียงใด คุณสมบัติของหลักฐานการตรวจสอบควร
ประกอบด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ 4 ประการ คื อ ความเพี ย งพอ (Sufficiency) ความเชื่ อ ถื อ ได้ แ ละจั ด หามาได้
(Competency) ความเกี่ยวข้อง (Relevancy) และความมีประโยชน์(Usefulness)
ความเพียงพอของหลักฐานการตรวจสอบ หมายถึง ข้อมูลจริงที่รวบรวมได้และจานวน ข้อมูลมีความ
เพียงพอที่จะทาให้สามารถยืนยัน หรือให้ข้อสรุ ปได้อย่างถูกต้อง สมเหตุสมผล ทาให้ทุกคน สรุปความเห็นได้
อย่างเดียวกัน การพิจารณาว่าจานวนเพียงพอหรือไม่นั้นต้องพิจารณาว่าหลักฐานนั้นเป็นหลักฐานทางตรงหรือ
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หลักฐานทางอ้อม ในกรณีที่เป็นหลักฐานทางตรง ซึ่งได้แก่หลักฐานที่ยืนยันได้ชัดเจน แน่นอนทาให้ทุกคนหมด
ความสงสัยได้ มีหลักฐานเพียงชิ้นเดียวก็เพียงพอ ถ้าเป็นหลักฐานทางอ้อม ซึ่งได้แก่ หลักฐานแวดล้อมที่มา
เสริมความมั่นใจและความน่าจะเป็น ดังนั้น หลักฐานทางอ้อมอาจจะต้องมี จานวนมากหรือหลายประเภท
ความเชื่อถือได้และจัดหามาได้ของหลักฐาน หมายถึง ข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และโดยใช้เทคนิค
วิธีการตรวจสอบที่ดีที่สุด เช่น
- ข้อมูลหลักฐานที่ได้มาจากแหล่งอิสระหรือแหล่งภายนอกน่าเชื่อถือมากกว่าข้อมูล หลักฐานที่
ได้มาจากภายในหน่วยรับตรวจ
- ข้อมูลหลักฐานที่ได้มาจากระบบควบคุมภายในที่ดี น่าเชื่อถือมากกว่าข้อมูลหลักฐาน ที่ได้มา
จากระบบควบคุมภายในที่มีจุดอ่อน
- การสังเกตการณ์การคานวณ และวิธีการอื่นได้โดยตัวผู้ตรวจสอบเองน่าเชื่อถือมากกว่า ข้อมูล
หลักฐานที่ได้มาจากการปฏิบัติงานของผู้อื่น
- ต้นฉบับของข้อมูลหลักฐานน่าเชื่อถือมากกว่าภาพถ่ายสาเนาหรือร่าง
- ข้อมูลจากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบวิชาชีพ มีความน่าเชื่อถือกว่า ความเห็นของ
บุคคลธรรมดา
ความเกี่ยวข้องของหลักฐาน หมายถึง หลักฐานที่มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การ ตรวจสอบ มี
ความสั ม พั น ธ์กั บ ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะของผู้ ต รวจสอบ ความมี ป ระโยชน์ ข องหลั ก ฐาน หมายถึ ง
หลั ก ฐานที่ ช่ ว ยในการควบคุ ม และตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห าร เพื่ อ ให้ ส่ ว นราชการประสบความส าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนด เช่น ความทันเวลา (Timeliness) ในการใช้ประโยชน์และความมีสาระ (Materiality)
ในการสรุปความเห็นหรือตัดสินใจ
3.2 การรวบรวมกระดาษทาการ (Working Papers Preparation)
กระดาษท าการ (Working Papers) คื อ เอกสารที่ ผู้ ต รวจสอบภายใน จั ด ท าขึ้ น ในระหว่ า ง
การตรวจสอบเพื่อบันทึกรายละเอียดการทางาน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบ ขอบเขต
การตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ข้อมูลจากการประเมินและวิเคราะห์ และผลสรุปของการ ตรวจสอบเพื่อใช้
เป็ น แนวทางในการรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านในการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ต รวจสอบตั้ ง แต่ ก ารวางแผน
การตรวจสอบ การปฏิ บั ติ งานตรวจสอบการรวบรวมหลั ก ฐานและข้ อ มู ล ตลอดจนการร่ างรายงานผล
การปฏิบั ติงานจาเป็น ต้องจัดทากระดาษทาการเพื่ออานวยความสะดวกในการเก็บบันทึกหลักฐานต่าง ๆ
เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบที่ใช้ผลที่ได้จากการตรวจสอบและหลักเกณฑ์ในการสรุปผลการตรวจสอบ และยัง
เป็ น หลักฐานการปฏิบัติงานของผู้ ตรวจสอบภายใน ในการสอบทาน ทบทวนงานในความรับผิ ดชอบและ
การวัด ผลงานอั น เป็ น การบ่ งชี้ ถึ งมาตรฐานการปฏิ บั ติ งานของผู้ ป ฏิ บั ติ งานตรวจสอบ เพื่ อ ประโยชน์ ใน
การอ้ า งอิ งภายหลั ง รวมทั้ ง การอ้ า งอิ ง ในการตรวจสอบครั้ ง ต่ อ ไป และการอ้ า งอิ ง กั บ บุ ค คลภายนอก
วัตถุประสงค์ของกระดาษทาการ หลักเกณฑ์ในการจัดทากระดาษทาการยังไม่มีการกาหนดให้เป็นรูปแบบใด
แบบหนึ่ ง โดยเฉพาะ และยั งไม่มีกฎเกณฑ์ ตายตั วหรือมีสู ตรสาเร็จว่าต้องจัด ทาในรูปแบบใดและอย่างไร
ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องใช้ความรู้ความชานาญและดุลยพินิจของตนว่าการตรวจสอบเรื่องนั้น ๆ ควรจัด ทา
กระดาษทาการอย่างไรโดยยึดถือหลักที่ว่า กระดาษทาการนั้นสามารถช่วยให้หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในใช้
ทบทวน การปฏิบัติงานตรวจสอบที่ดาเนินการไปแล้วได้เป็นอย่างดี และสามารถบอกได้ว่างานนั้นได้ทาตาม
แผนการตรวจสอบที่ได้กาหนดไว้หรือไม่เพียงใด
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
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ประเภทของกระดาษทาการ ประกอบด้วย
1. กระดาษท าการที่ ผู้ ต รวจสอบภายในจั ด ท าขึ้ น เอง เช่ น กระดาษท าการที่ ใช้ บั น ทึ ก แผนการ
ตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน กระดาษทาการบันทึกการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน กระดาษ
ทาการบันทึกผลการตรวจสอบโดยละเอียดในแต่ละเรื่อง กระดาษทาการสรุปประเด็นข้อตรวจพบ กระดาษ
ทาการในการร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น
2. กระดาษทาการที่จัดทาโดยหน่วยรับตรวจ เช่น สาเนาเอกสาร หรือสาเนารายละเอียด ประกอบ
บัญชีหรืออื่น ๆ และแผนผังทางเดินของระบบงาน เป็นต้น
3. กระดาษท าการที่ ผู้ ต รวจสอบได้ รั บ จากบุ ค คลภายนอก เช่ น ใบตอบรับ แจ้ งการยื น ยั น ยอด
แบบสอบถาม และหนั งสื อร้องเรียนการทุจริต เป็นต้น ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในใช้สาเนาเอกสารหรือ
เอกสารอื่น ๆ ที่จัดทาโดยหน่วยรับตรวจ หรือได้รับจากบุคคลภายนอกเป็นส่วนหนึ่งของกระดาษทาการ ผู้
ตรวจสอบภายในจะต้องตรวจสอบ ความถูกต้องของกระดาษทาการประเภทนี้เช่นเดียวกับกระดาษทาการที่
ผู้ตรวจสอบภายในจัดทาขึ้นเอง
ลักษณะของกระดาษทาการที่ดี ควรประกอบด้วยลักษณะ ดังนี้
1. ความถูกต้องและสมบูรณ์เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการปฏิบัติงานตรวจสอบจริง รวมทั้ง ได้ใช้ วิธีการ
ตรวจสอบอื่นจนแน่ใจว่าถูกต้องเชื่อถือได้ พร้อมทั้งมีกระดาษทาการตามขั้นตอนต่าง ๆ และใช้อ้างอิงได้อย่าง
สมบูรณ์
2. ความชั ด เจนและเข้ าใจง่าย ตั้ งแต่ การระบุ วัต ถุ ป ระสงค์ วิธีก ารตรวจสอบที่ ใช้ แ ละล าดั บ ผล
การตรวจสอบที่ได้ถ้อยคาที่ใช้ควรเลือกใช้ถ้อยคาที่เข้าใจง่าย มีคาอธิบายความอย่างกะทัดรัดและได้ใจความ
3. ความเรียบร้อยและอ่านง่ายเป็นรูปแบบเดียวกั น กระดาษทาการแต่ละแผ่นควรจัดทา ให้เป็น
ระเบี ย บเรียบร้อย เขีย นตามล าดับ จากบนลงล่ าง จากซ้ายไปขวา ด้ วยลายมือและการลงนามที่ อ่านง่าย
จัดเรียงกระดาษทาการแต่ละแผ่นให้ง่ายต่อการสอบทาน การจัดทากระดาษทาการควรทาใน รูปแบบเดียวกัน
4. ความเพียงพอและตรงกับวัตถุประสงค์กระดาษทาการควรให้ข้อมูลที่ตรงกับวัตถุประสงค์ ของ
การจั ด ท าและตรงกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแผนการตรวจสอบและเป็ น ประโยชน์ ในการอ้ า งอิ ง ไม่ ค วรมี
รายละเอีย ดเกิน ความจาเป็ น สรุป ขั้น ตอนการตรวจสอบและวิ ธีการตรวจสอบที่ ส าคัญ และผลสรุปของ
การตรวจสอบ และต้องประหยัดเวลาในการจัดทาในระหว่างการตรวจสอบผู้ตรวจสอบภายในควรสรุปผล
การตรวจสอบงานแต่ละส่วนเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ โดยการสรุปการตรวจสอบจากกระดาษทาการที่ ได้
จัดทาผู้ ตรวจสอบภายในควรพิจ ารณาอย่างรอบคอบและสรุ ปเฉพาะสิ่งที่เป็นสาระส าคัญ เท่านั้น ผลสรุป
การตรวจสอบจากกระดาษทาการ อาจทาได้หลายรูปแบบ คือ
1. การสรุปแต่ละส่วนงานที่ตรวจสอบ เป็นการสรุปสาระสาคัญของเรื่องที่ตรวจสอบเป็น ส่วน ๆ โดย
ระบุวัตถุประสงค์การตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ สิ่งที่ตรวจพบ สรุปผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้ง สิ่งที่ได้รับการแก้ไขแล้วจากผู้รับตรวจ
2. การสรุปแบบสถิติ เป็นการสรุปโดยใช้แบบสถิติในการรายงานผลที่ได้จากการทดสอบ รายการ
การสรุปควรจัดทาเป็นขั้น ๆ ลดหลั่นกันในรูปสามเหลี่ยม กล่าวคือ ข้อมูลส่วนยอดจะมี รายละเอียดประกอบ
น้อยลดหลั่นกันลงไปตามลาดับ
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3. การสรุ ป ผลการประชุ ม เป็ น การแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั บ ผู้ รับ ผิ ด ชอบในหน่ ว ยรั บ ตรวจ
ผู้ตรวจสอบภายในสรุปผลการประชุมเกี่ยวกับสิ่งที่เห็น ด้วย และสิ่งที่ไม่เห็นด้วย พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ และ
ระบุวันที่ เวลา ที่มีการประชุม
4. การสรุปตามแนวการตรวจสอบ เป็นการสรุปสิ่งที่ตรวจพบและข้อคิดเห็นของผู้ตรวจสอบภายใน
ตามขั้นตอนของแนวการตรวจสอบ
5. การสรุปข้อบกพร่อง เป็ นส่ วนที่ส าคัญ ที่สุ ดส่ วนหนึ่งของการรายงานการสรุปผลต้องตรง กับ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น หรือข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่ได้ตรวจพบ
4. การจัดเก็บกระดาษทาการ โดยปกติกระดาษทาการที่ทาขึ้นในการตรวจสอบงวดหนึ่ง จะ
จัดเก็บไว้ในแฟ้ม แยกเป็น 2 ประเภท คือ
1.) แฟ้มปัจจุบัน (Current File) ใช้กับกระดาษทาการที่ทาขึ้นในงวดการตรวจสอบงวดนั้น หรือครั้ง
นั้นโดยเฉพาะ และจะไม่มีส่วนสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงวดต่อไป เช่น กระดาษทาการตรวจนับ
เงินสด ฯลฯ
2.) แฟ้มถาวร (Permanent File) ใช้กับกระดาษทาการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงวด อื่น ๆ ที่มี
ความสาคัญที่ต้องใช้อ้างอิงประกอบการตรวจสอบงวดต่อ ๆ ไป เช่น รายงานผลการปฏิบัติงาน แผนภูมิการ
จัดแบ่งส่วนงาน ฯลฯ
3.3 การสรุปผลการตรวจสอบ
การสรุป ผลการตรวจสอบ เป็ นวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบขั้นสุ ดท้ายก่อนการจัดทารายงานผล
การปฏิบัติงานหลังจากที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ทาการตรวจสอบ เรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเสร็จ หรือเป็นเรื่องที่เห็น
ว่าจาเป็นต้องรายงานผลระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยผู้ตรวจสอบจะต้องรวบรวม ข้อเท็จจริงและ
หลักฐานต่าง ๆ ที่ได้ระหว่างการตรวจสอบ เพื่อสรุปหาข้อตรวจพบหรือสิ่งที่ตรวจพบทั้ง ด้านดีและปัญหา
ข้อบกพร่องที่คิดว่ามีค่าควรแก่การตรวจสอบ และรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
สิ่งที่ตรวจพบ (Audit Finding) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่รวบรวมและสรุปจากหลักฐานที่ได้ ระหว่าง
การตรวจสอบผลการดาเนินงาน ตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ข้อตรวจพบที่ควรแก่การรายงานให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ ควรมีลักษณะดังนี้
1. มี ค วามส าคั ญ ควรค่ าแก่ ก ารรายงาน โดยอาจเป็ น ข้ อ ตรวจพบทั้ งด้ านดี แ ละด้านข้ อ บกพร่อ ง
ข้อตรวจพบด้านดีควรรายงานเพื่อส่งเสริมขวัญกาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติดีและเป็นตัวอย่างกับ หน่วยงานอื่น ส่วน
ข้อตรวจพบด้านบกพร่ อง ปัญหาที่รายงานควรเป็นปัญหาสาคัญ มีผลกระทบต่อ ผลสาเร็จของงานอย่างมี
สาระสาคัญ
2. มีห ลั กฐานชัดเจนและรั บ ฟังได้ ผลสรุปดังกล่ าวอาจได้มาจากข้อเท็จจริงที่มีห ลั กฐาน ถูกต้อง
เชื่อถือได้ และบางส่วนอาจได้มาจากการวิเคราะห์อย่างเที่ยงธรรม โดยการใช้ดุลยพินิจของ ผู้ประกอบวิชาชีพ
ในการสรุปผลการตรวจสอบผู้ตรวจสอบภายในต้องสรุปข้ อตรวจพบให้ครบองค์ประกอบโดย ต้องชี้ให้เห็น
ข้อเท็จจริงว่าผู้ตรวจสอบภายในพบอะไร สภาพที่เกิดเป็นอย่างไร (Statement of Condition) สิ่งที่ตรวจพบ
ต่างจากข้อกาหนด กฎหมาย หรือสิ่งที่ควรจะเป็นอย่างไร (Audit Criteria) สิ่งที่ตรวจพบมีผลอย่างไรบ้าง
(Effect) ทาไมจึงเกิดขึน้ ได้(Cause) และจะแก้ไขได้อย่างไร
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องค์ประกอบของข้อตรวจพบ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่
1. สภาพที่เกิดจริง (Condition) ได้แก่ สิ่งที่ผู้ตรวจสอบประมวลผลข้อเท็จจริงจากการสังเกตการณ์
การสอบถามพนักงานผู้ปฏิบัติวิเคราะห์ทดสอบ และสอบทาน โดยมีข้อมูลหลักฐานที่แน่ชัด
2. เกณฑ์การตรวจสอบ (Criteria) ได้แก่ หลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการตรวจสอบ โดยอาจกาหนด จาก
กฎหมาย มาตรฐานการปฏิบัติงาน แผนงานที่กาหนด หรือหลักปฏิบัติที่ดี
3. ผลกระทบ (Effect) ได้แก่ ข้อมูลแสดงโอกาสความเสี่ยง หรือผลเสียหายที่จะเกิดจาก ปัญหานั้น
โดยควรระบุในเชิงปริมาณ จานวนความเสียหาย จานวนวันที่ล่าช้า การระบุผลกระทบที่ชัดเจนมีสาระสาคัญ
เป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ข้อตรวจพบได้รับความสนใจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. สาเหตุ (Cause) ได้แก่ ข้อมูลแสดงสาเหตุที่เกิดปัญหานั้นเกิดจากระบบการควบคุมภายในที่ไม่ดี
หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบ นโยบาย มาตรฐาน ที่หน่วยงานกาหนด
5. ข้อเสนอแนะ (Recommendation) เป็ นข้อมู ล ตามความเห็ น ที่ผู้ ตรวจสอบเสนอขึ้น โดยอาจ
เสนอตามความเห็ น ที่ พั ฒ นามาจากความเห็ น ของผู้ ต รวจสอบ ผู้ เชี่ ย วชาญ และผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้
ข้อเสนอแนะนั้นมีคุณค่าเป็ นที่ยอมรับและปฏิบัติได้ข้อเสนอแนะควรทาในลักษณะสร้างสรรค์และ คานึงถึง
ต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับว่าคุ้มค่าที่จะปฏิบัติ
3. การจัดทารายงานและติดตามผล
3.1 การจัดทารายงาน
การจัดทารายงานเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธี
ปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดทุกขั้นตอน สรุปข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ประเด็น ความเสี่ยงที่
สาคัญและการควบคุม รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่ผู้บริหารควรทราบ พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข ปรับปรุง เพื่อ
เสนอผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาสั่งการแก้ไขปรับปรุงต่ อไป การเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานเป็น
เทคนิ คอย่ างหนึ่ งที่ผู้ ตรวจสอบ จะต้ องเอาใจใส่ เป็ นพิ เศษเพราะรายงานนั้น แสดงให้ เห็ น ถึงคุณ ภาพของ
การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในทั้งหมด ลักษณะ ของรายงานที่ดีต้องเป็นรายงานที่มีประโยชน์ต่ อผู้อ่าน
รายงานเรื่องที่มีส าระส าคัญ ข้อตรวจพบเป็นเรื่องที่ ตรงกับข้อเท็จจริง ข้อเสนอแนะหรื อ ข้อแนะนาเป็น
ประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้ ลักษณะของรายงานผลการปฏิบัติงานที่ดีมีองค์ประกอบ ดังนี้
ถูกต้อง (Accuracy) รายงานผลการปฏิบัติงานต้องมีความถูกต้อง ข้อความทุกประโยค ตัวเลข
ทุกตัว เอกสารอ้างอิงทุกชนิดต้องมาจากหลักฐานที่น่าเชื่อถือ และผู้ตรวจสอบได้ประเมินข้อมูล เหล่านั้นแล้ว
การอ้างอิงทุกครั้งต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบและสามารถให้คาอธิบายแล้วพิสูจน์ ข้อเท็จจริงได้ทุกเรื่อง
การรายงานสิ่ งใดก็ย่ อมหมายความว่าสิ่ งนั้ นผู้ ตรวจสอบได้ท ราบหรือได้ยอมรับแล้ ว ว่ าเป็ นสิ่ งที่ ตรงตาม
ข้อเท็จจริง
ชัดเจน (Clarity) หมายถึง ความสามารถในการสื่อข้อความหรือความต้องการของผู้ตรวจสอบ
หรือสิ่งที่ต้องการเสนอให้ผู้อ่านรายงานเข้าใจเช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่ต้องมีการตีความหรือ
อธิบายเพิ่มเติม
กะทัดรัด (Conciseness) หมายถึง การตัดทอนความคิด ข้อความ คาพูดที่ฟมุ้ เฟือย หรือ สิ่งที่
ไม่ใช่สาระสาคัญและสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องที่จะรายงานออกไป
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ทันกาล (Timeliness) การเสนอรายงานต้องกระทาภายในเวลาที่เหมาะสม ทันต่อการแก้ไข
สถานการณ์ผู้ตรวจสอบภายในควรพิจารณาว่าสิ่งที่ตรวจพบ ควรรายงานในขณะและเวลาใด เพราะ ผู้บริหาร
ต้ อ งน าสิ่ ง ที่ เสนอในรายงานไปด าเนิ น การต่ อ มิ ใช่ เก็ บ รายงานไว้ เป็ น จดหมายเหตุ เพื่ อ การศึ ก ษาทาง
ประวัติศาสตร์
สร้างสรรค์ (Constructive Criticism) การรายงานควรแสดงให้เห็นคุณภาพและความจริงใจ
ของผู้ตรวจสอบ ผู้รายงานควรชี้ให้เห็นส่วนดีของการปฏิบัติงานก่อนที่จะกล่าวถึงข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่ต้องการ
ให้ ป รั บ ปรุง ทาให้ ผู้ อ่านคล้ อยตามคาแนะน าและข้อเสนอแนะ และมีความพอใจที่ จะให้ ความร่วมมือใน
การแก้ ไขปรับ ปรุ ง การวิจ ารณ์ ข้อ บกพร่อ งโดยไม่ มี การให้ ข้ อเสนอแนะ หรือ การวิจ ารณ์ โดย ปราศจาก
การเสนอแนะข้อยุติที่ชอบด้วยเหตุผลเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทา
จูงใจ (Pursuance) การเสนอรายงานควรจูงใจให้ผู้อ่านจับประเด็นได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดย
การใช้รูปแบบถ้อยคาและศิลปะของภาษา ทาให้ผู้อ่านยอมรับและเกิดความรู้สึกต้องการแก้ไขปัญหาหรือ
ข้อแนะนาที่ผู้ตรวจสอบเสนอในรายงาน โดยชี้ให้เห็นปัญหา ประโยชน์ร่วมกันและประโยชน์ต่อองค์กร ไม่
ตาหนิโดยไม่มีข้อแนะนาในเชิงสร้างสรรค์ให้ทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไม่แก้ไข
รู ป แบบรายงานผลการปฏิ บั ติ งาน รู ป แบบของรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านขึ้ น อยู่ กั บ ผลของการ
ตรวจสอบ และความต้องการของฝ่ายบริหาร รูปแบบและวิธีการรายงานที่ใช้กันโดยทั่วไป มีดังนี้
1. การรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร (Written Report) เป็นวิธีการรายงานที่มีลักษณะเป็นทางการใช้
รายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อการตรวจสอบ งานหนึ่งงานใดแล้วเสร็จ ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องจัดทารายงาน
สรุปผลการตรวจสอบ เสนอความเห็น หรือข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อผู้บริหาร
2. การรายงานด้วยวาจา (Oral Report) แยกเป็น
2.1 การรายงานด้วยวาจาที่ไม่เป็นทางการ ส่วนใหญ่ใช้กับรายงานที่ต้องกระทาโดย เร่งด่วน
เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์จะใช้ในกรณีที่ควรแจ้งให้ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยรับตรวจทราบทันทีที่ ตรวจพบ
เพราะหากปล่อยให้ล่าช้าอาจมีความเสียหายมากขึ้น
2.2 การรายงานด้ ว ยวาจาที่ เป็ น ทางการ เป็ น การรายงานโดยการเขี ย นรายงานและมี
การนาเสนอด้วยวาจาประกอบนอกจากนี้ การรายงานด้วยวาจายังใช้ในกรณีเสนอรายงานผลความคืบหน้า
หรือผลการตรวจสอบโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร เพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่
ตรวจพบ หรือขอความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือขอความช่วยเหลือในกรณีการตรวจสอบมีปัญหาหรืออุปสรรค เช่น
ผู้รับ ตรวจไม่ให้ ความร่วมมือหรือไม่ให้ เอกสารบางอย่างเพื่อการตรวจสอบ รายงานแบบเป็นทางการและ
รายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยทั่วไปประกอบด้วย สาระสาคัญ ดังนี้
1. บทคัดย่อ (Summary) การเสนอรายงานควรจัดทาบทคัดย่อไว้ด้านหน้าของรายงานที่ จะ
นาเสนอผู้บริหาร เป็นการย่อเนื้อความของรายงานอย่างสั้น ๆ กะทัดรัด ชัดเจน และได้ใจความ ครอบคลุม
เนื้ อ หาของรายงานทั้ ง หมด แสดงข้ อ เท็ จ จริ งหรื อ ข้ อ บกพร่ อ งที่ เกิ ด ขึ้ น ผลกระทบที่ มี ต่ อ องค์ ก ร และ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง โดยไม่ต้องแสดงเหตุผลประกอบ แต่เป็นข้อมูลที่เพียงพอให้ ผู้บริหารเข้าใจ
และสั่งการได้
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2. บทนา(Introduction) คือส่วนแรกของรายงานที่บอกให้ทราบว่าผู้ตรวจสอบภายในได้
ตรวจสอบเรื่องอะไรในหน่ ว ยงานใด เป็น การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่ กาหนดไว้ หรือเป็ นการ
ตรวจสอบกรณีพิเศษ
3. วัตถุประสงค์(Purpose) แสดงเป้าหมายการตรวจสอบให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้อ่านรายงาน
ติดตามประเด็นได้สะดวก และคาดการณ์ได้ว่าจะทราบข้อมูลใดบ้างเมื่ออ่านรายงานจบ
4. ขอบเขต (Scope) แสดงถึงระยะเวลาและปริมาณของงานที่ได้ทาการตรวจสอบมีมากน้อย
เพียงใด มีข้อจากัดอะไรบ้างที่ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถตรวจสอบได้ หรือต้องชะลอการ ตรวจสอบไว้ก่อน
พร้อมเหตุผลประกอบ
5. สิ่งที่ตรวจพบ (Audit Findings) เป็นส่วนสาคัญของรายงานผลการปฏิบัติงานที่ แสดงถึง
ข้อเท็จจริงที่ตรวจพบทั้งในด้านดีและที่ควรได้รับการแก้ไข วิธีการดาเนินการแก้ไข รวมทั้ง ความเห็นของผู้รับ
การตรวจ
6. ข้อเสนอแนะ (Recommendation) เป็นข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะ ต่อ
ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยรับตรวจ เพื่อสั่ งการแก้ไข ปรับปรุง ข้อเสนอแนะควรมีลักษณะสร้างสรรค์ และ
สามารถนาไปปฏิบัติได้
7. ความเห็น (Opinion) หากข้อความใดเป็นความเห็นมิใช่ข้อเท็จจริง หรือยังไม่มี หลักฐาน
สนับสนุนเพียงพอ ผู้ตรวจสอบภายในควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นความเห็นเท่านั้น
8. เอกสารประกอบ (Supporting Evidences) เนื่องจากการรายงานเป็นเพียงการสรุปผลดังนั้น
รายงานควรเสนออย่างกะทัดรัด ข้อมูลใดที่จาเป็นต้องอ้างถึง แต่เป็นข้อมูลยาว หรือมีรายละเอียดมากควร
แสดงเป็นเอกสารประกอบแนบท้ายรายงานไว้ด้วย เอกสารประกอบไม่ควรมีมาก จนเกินไปจนทาให้รายงาน
ไม่น่าสนใจ
3.2 การติ ด ตามผล (Follow Up) การติ ด ตามผลเป็ น ขั้ น ตอนสุ ด ท้ ายของกระบวนการปฏิ บั ติ งาน
ตรวจสอบภายใน ซึ่งถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สาคัญยิ่งของการตรวจสอบ เพราะแสดงถึงคุณภาพและประสิทธิผล
ของงานตรวจสอบว่าผู้รับการตรวจและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานการปฏิบั ติงานตรวจสอบ
หรือไม่และข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมแล้วหรือยัง เมื่อผู้ตรวจสอบภายในเสนอรายงานผล
การปฏิบั ติงานต่อผู้ บ ริห ารระดับ สู งแล้ว ผู้ ตรวจสอบภายในต้องติดตามผลว่าผู้บริห ารฯ ได้สั่ งการหรือไม่
ประการใด และหากสั่งการแล้ว หน่วยรับตรวจดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในที่ ผู้บริหาร
สั่งการหรือไม่เพื่ อให้ แน่ ใจว่าข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม หรือมีปัญ หาและ อุปสรรค
อย่างไร และรายงานผลการติดตามต่อผู้บริหารต่อไป ทั้งนี้ผู้บริหารที่ได้รับทราบแล้วมิได้สั่งการ แก้ไขตาม
ข้ อ เสนอแนะ แสดงว่ า ผู้ บ ริ ห ารยอมรั บ ภาระความเสี่ ย งหากเกิ ด ความเสี ย หายขึ้ น ในอนาคต แนวทาง
การติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ
1. ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายในควรพิจารณากาหนดวิธีการและเวลาที่เหมาะสมใน
การติ ด ตามผล พร้ อ มทั้ งจั ด งบประมาณของหน่ ว ยตรวจสอบภายในเพื่ อ ให้ ก ารติ ด ตามผลท าได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ
2. ควรกาหนดตารางเวลาที่ใช้ในการติดตามผลของรายงานผลการปฏิบัติงานในปีก่อนไว้ใน
แผนการตรวจสอบในปี ปั จ จุ บั น การก าหนดตารางเวลาที่ จ ะใช้ ในการติ ด ตามผล ควรหารื อ กั บ หั ว หน้ า
หน่วยงานที่รับการตรวจสอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความร่วมมือและอานวยความสะดวกในการติดตามผล
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3. ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมายให้ติดตามผล ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรายงานผล
การปฏิบัติงานนั้น ๆ เพื่อให้มีมุมมองใหม่ ๆ และสามารถประเมินการปรับปรุงแก้ไขว่าเหมาะสม สอดคล้อง
กับข้อเท็จจริงหรือไม่
4. ผู้ตรวจสอบภายในควรติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน และข้อบกพร่อง
จากหน่วยงานเป็นระยะ ๆ หากมีปัญหาผู้ตรวจสอบภายในควรเข้าไปพิจารณาให้คาแนะนาเพื่อให้สามารถ
ดาเนินการต่อไปได้
5. ผู้ ต รวจสอบภายในควรเข้ า ไปมี ส่ ว นร่ ว มกั บ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของหน่ ว ยรั บ ตรวจใน
การ แนะนาวิธีการแก้ไขปัญหา จุดอ่อน และข้อบกพร่องต่าง ๆ และกาหนดมาตรการป้องกันความผิดพลาด
และข้อบกพร่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
6. ควรมีการประเมินประสิทธิภาพการติดตามผล และเวลาในการดาเนินงานของฝ่ายบริหาร
หรือผู้ ที่เกี่ย วข้องต่อการสั่ งการหรือต่ อการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง หรืออาจประเมินจากแผนงานหรือ
วิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน

งานให้คาปรึกษา (Consulting)
ขอบเขตของงานให้คาปรึกษากระทาได 2 ลักษณะ คือ ด้วยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษรโดย
มีขอบเขตการให้คาปรึกษา ดังนี้
1) ด้านการควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยง การกากับดูแลที่ดีมุ่งเน้นการบริการ การให้คาแนะนา
ให้คาปรึกษา แกฝ่ายบริหารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
2) ด้านการบัญชีการเงิน การดูแลทรัพย์สิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย มุ่งเน้นการบริการ
ให้คาแนะนา ให้คาปรึกษา แกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของด้านเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด
งานให้คาปรึกษา หมายถึงการให้บริการ ให้คาแนะนา ให้คาปรึกษา และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยลักษณะงานขึ้นอยู่กับผู้รับบริการ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับส่วนราชการและปรับปรุงการดาเนินงานของ
ส่วนราชการให้ดีขึ้น
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษาประเด็นของเรื่องที่ได้รับการร้องขอคาปรึกษา
2. กาหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมายของเรื่องที่จะให้คาปรึกษา
3. กาหนดทางเลือกวิธีการให้คาปรึกษาเพื่อนาไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
4. วิเคราะห์ ค วามเสี่ ย งและข้อ ดี ข้อ เสี ยของแต่ ล ะทางเลื อ ก เลื อกทางเลื อกที่ เหมาะสมโดยใช้
หลักการวิเคราะห์ที่เป็นเหตุและผล พิสูจน์ได้ สอบทานได้ โดยคานึงถึงลักษณะของคาปรึกษาที่พึงประสงค์
ดังนี้
-ตรงตามความต้องการของผู้ร้องขอ
-ตรงตามประเด็น
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สรุปสาระและขั้นตอนการดาเนินการของหน่วยตรวจสอบภายใน
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งานตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายใน เพื่อให้บริหารด้านความมั่นใจต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ
การดาเนินงาน และความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน ในรูปของรายงานที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
และสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ และดาเนินงานเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการวิเคราะห์ประเมินให้คาปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะ
สนับสนุนให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษามีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
ขอบเขตของงาน
1) ตรวจสอบวิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน ดังนี้
1.1 ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การควบคุม
กากับดูแล
1.2 ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดของการดาเนินงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ
ตลอดทั้งการใช้ทรัพยากร
1.3 ความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และการดาเนินงานต่าง ๆ
1.4 ความถูกต้องในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ นโยบายต่าง ๆ
ของทางราชการ
1.5 ความเพียงพอเหมาะสมในการควบคุมดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สิน
2) ให้คาแนะนาในการปรับปรุงแก้ไขระบบปฏิบัติงาน การควบคุม การบริหารความเสี่ยง
กากับดูแลให้การดาเนินงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

งานตรวจสอบภายใน สามารถตรวจสอบตามประเภทการตรวจสอบได้ตามวัตถุประสงค์ของ
การตรวจสอบได้ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ตรวจสอบทางการเงินบัญชี (Financial Audit)
ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย (Compliance Audit)
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit)
ตรวจสอบการดาเนินงาน (Performance Audit)
ตรวจสอบสารสนเทศ (Information Audit)
ตรวจสอบการบริหาร(Management Audit)
ตรวจสอบพิเศษ (Special Audit)
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ทั้งนี้การตรวจสอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจใช้การตรวจสอบหลายประเภท ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
การตรวจสอบที่กาหนด โดยลักษณะงานตรวจสอบแต่ละประเภท มีดังนี้
1) การตรวจสอบทางการเงินบัญชี (Financial Audit) เป็นการตรวจสอบความถูกต้อง
เชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางการเงิน การบัญชี และรายงานการเงินโดยครอบคลุม
ถึงการดูแลป้องกันทรัพย์สิน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่าง ๆ
ว่ามีเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่บันทึกในบัญชี รายงาน ทะเบียน และเอกสารต่าง ๆ ถูกต้ อง
และสามารถสอบทานได้หรื อเพียงพอที่จะป้องกันการรั่ว ไหล สูญหายของทรัพย์สิ นต่าง ๆ ได้
2) การตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย (Compliance Audit) เป็นการตรวจสอบ
การปฏิ บั ติ ง านต่ า ง ๆ ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา และสถานศึ ก ษาว่ า เป็ น ไป
ตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับ คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
3) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit) เป็นการตรวจสอบเพื่อประเมินระบบ
การควบคุมภายในและประเมินคุณภาพของงานการดาเนินงานของหน่วยงานมีการควบคุมภายในที่ดี
และมีการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4) การตรวจสอบการดาเนินงาน (Performance Audit) เป็นการตรวจสอบผลการดาเนินงาน
ตามแผนงาน งานและโครงการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายหรือหลักการที่กาหนด การตรวจสอบเน้นถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า
โดยต้องมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม
ทั้งนี้ต้องคานึงถึงความเพีย งพอ ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
การควบคุมภายในประกอบด้วย
5) การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Audit) เป็นการพิสูจน์ความถูกต้องเชื่อถือได้
ของระบบงานและข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการเข้าถึงข้อมูล
ในการปรับปรุงแก้ไขและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การตรวจสอบประเภทนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของงานตรวจสอบภายใน เกื อ บทุ ก งานที่ นาระบบคอมพิ ว เตอร์ ม าใช้ ในการปฏิ บั ติ ง าน
ไม่ว่าเป็นการตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการดาเนินงาน หรือการตรวจสอบการบริหาร
6) การตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) เป็นการตรวจสอบการบริหารงานด้านต่าง ๆ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ว่ามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน
การควบคุม การประเมินผลเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงินการบัญชี การพัสดุ รวมทั้งการบริหาร
ด้านต่าง ๆ ว่าเป็นไปอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับภารกิจของสานักงานเขตพื้นทีการศึกษา และ
สถานศึกษา เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ในเรื่องความน่าเชื่อถือ
ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม และความโปร่งใส
7) การตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) หมายถึงการตรวจสอบภายในกรณีที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้อานวยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือกรณีที่มีการทุจริตหรือการกระทา
ที่ส่ อไปในทางทุจ ริ ตผิ ด กฎหมาย หรื อกรณีที่มีเหตุอันควรสงสั ยว่ า จะมี การกระทาที่ส่ อ ไป
ในทางทุจริตหรือประพฤติมชิ อบเกิดขึ้น ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจะดาเนินการตรวจสอบเพื่อค้นหา
สาเหตุข้อเท็จจริงผลเสียหาย หรือผู้รับผิดชอบพร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการป้องกัน
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การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรม การให้ความเชื่อมั่นและการให้คาปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม
และเป็ นอิ สระ ซึ่ งจั ดให้ มี ขึ้นเพื่ อเพิ่ มคุณ ค่า และปรับปรุงการปฏิ บั ติ งานของทุ กกลุ่ มในส านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษา และสถานศึกษา บรรลุถึงเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ด้วยการประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกากับดูแลอย่างเป็นระบบ
การบริ การให้ หลั กประกัน หมายถึง การตรวจสอบหลั กฐานต่ าง ๆ อย่ างเที่ ยงธรรม เพื่ อน าผลมา
ประเมิ นผลอย่ างเป็ นอิ สระในกระบวนการบริ หารความเสี่ ยง การควบคุ ม และการก ากั บดู แลองค์ กร เช่ น
การตรวจสอบงบการเงิน ผลการด าเนิ นงาน การปฏิบั ติตามระเบียบ กฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบังคั บ ความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบต่าง ๆ และการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินการบัญชี
การบริหารให้คาปรึกษา หมายถึง การให้บริการ ให้คาแนะนา ให้คาปรึกษา และบริการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง โดยลักษณะงานและขอบเขตของงานขึ้นอยู่กับผู้รับบริการ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่หน่วยงาน
และปรับปรุงการดาเนินงานของหน่วยงานให้ดีขึ้น
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบหลักที่สาคัญ ประกอบด้วย
1. ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบ
2. ขั้นตอนการปฏิบัติการตรวจสอบ
3. ขั้นตอนการจัดทารายงานและติดตามผล
นอกจากนี้ในแต่ละขั้นตอนจะมีกระบวนการปฏิบัติงานย่อ ยลงไป พอสรุปเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน ดังนี้
1. วางแผนการตรวจสอบ มีขั้นตอนย่อย คือ
1) สารวจข้อมูลเบื้อต้น เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในเรียนรู้ และทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
งานของหน่วยงานที่ต้องทาการตรวจสอบในรายละเอียด เช่น ลักษณะงบประมาณและจานวนเงินที่ได้รับ
หลักการ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน ขั้นตอนการทางานหรือสายงานการบังคับบัญชา ข้อมูลจากรายงาน
หรือสถิติ ประเภทของรายงานที่หน่วยงานต้องจัดทา / จัดส่ง และระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่
รวมทั้งทาความคุ้นเคยกับหน่วยงาน และระบบงานที่จะเลือกมาตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ตรวจสอบภายใน
สามารถประเมินความเสี่ยงในชั้นต้น ก่อนจะดาเนินการตรวจสอบภายในได้อย่างเหมาะสมเป็นระบบ
2) ประเมินระบบการควบคุมภายใน ผู้ตรวจสอบภายในต้องประเมินผลระบบ
การควบคุมภายในของทุกกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่ได้จัดทาและประเมิน
ตนเองตามระเบี ยบ คตง.ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กาหนด
โดยผู้ตรวจสอบภายใน ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
3) ประเมินความเสี่ยง ผู้ตรวจสอบภายในสามารถเลือกประเมินความเสี่ยงในระดับ
หน่ว ยงานในทุก กลุ่ม ของสานัก เขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา หรือ ระดับ งานโครงการกิจ กรรมก็ไ ด้
ตามความเหมาะสมกับ ศั กยภาพของตน ซึ่ งจะต้อ งมี การประเมิน ปั จจั ยเสี่ ยง วิเคราะห์ ความเสี่ ย ง และ
จัดลาดับความเสี่ยง
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4) แผนการตรวจสอบประจาปี (Audit Plan) ต้องจัดทาให้สอดคล้องกับ
แผนการตรวจสอบ สพฐ.ที่ ก าหนดไว้ และตามนโยบายที่ ผู้ อ านวยการส านั ก งานาเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา หรือ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ความสาคัญ
ทั้งนี้ จัดทาแผนการตรวจสอบ เสนอให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอนุมัติแผนการตรวจสอบ ภายในวันที่ 30 กันยายน และเมื่อได้รับการอนุมัติแผนแล้ว
ส่งแผนการตรวจสอบ ให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ สาหรับองค์ประกอบ
ของแผนการตรวจสอบ ประกอบด้วยวัตถุประสงค์การตรวจสอบ ขอบเขตการปฏิบัติงานผู้รับผิดชอบ
และงบประมาณ
5) จัดทาแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) เมื่อได้รับการอนุมัติแผน
การตรวจสอบประจาปี แล้ว ผู้ตรวจสอบภายในจัดทาแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan)
ในแต่ละเรื่องของกิจกรรมงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบประจาปี แต่มคี วามยืดหยุ่นให้สามารถ
แก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยมีรายละเอียดของเรื่อง และหน่วยรับตรวจ
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน ขอบเขตการปฏิบัติงาน แนวทางการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา
ที่จะตรวจสอบพร้อมเครื่องมือกระดาษทาการให้พร้อมก่อนทาการตรวจสอบ
2. การปฏิ บั ติ ก ารตรวจสอบ ปฏิ บั ติ งานตรวจสอบตามระยะเวลาที่ แ ผนก าหนดโดยมี
ขั้นตอนย่อย คือ
1) ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ
การซักซ้อมทีมงาน แจ้งหน่วยรับตรวจทราบ กาหนดเวลาเข้าตรวจ วัตถุประสงค์ และขอบเขต หรือ
ประสานขอข้อมูลที่จาเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบ
2) ระหว่างการปฏิบั ติงานตรวจสอบ ผู้ ตรวจสอบภายในประชุมเปิดตรวจทาการ
ตรวจสอบ โดยเลือกวิธีการตรวจสอบและเทคนิคการตรวจสอบให้เหมาะสม โดยรวบรวมข้อมูลไว้ในกระดาษ
ทาการ และปิดตรวจโดยการแจ้งสรุปผลการตรวจสอบเบื้องต้น ที่เป็นสาระสาคัญให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ
เพื่อดาเนินการให้มีปรับปรุงแก้ไข หรือทาความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน
3) เมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ เป็น การรวบรวมหลักฐานกระดาษทาการ และสรุปผล
การตรวจสอบ
3. การจัดทารายงาน และติดตามผล
1) รายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทราบ
และพิจารณาสั่งการ ทั้งนี้การเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ผู้ตรวจสอบภายใน
จะต้องเอาใจใส่ เป็ น พิเ ศษ เพราะรายงานเป็นการแสดงให้ เห็ นถึง คุ ณภาพของการปฏิบัติงาน
ของผู้ตรวจสอบภายใน จะต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพราะรายงานเป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของ
การปฏิ บั ติ ง านของผู้ ต รวจสอบภายในทั้ ง หมด ลั ก ษณะของรายงานที่ ดี ต้ อ งเป็ น รายงาน
ที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่านรายงาน เป็นเรื่องที่มีสาระสาคัญ ข้อตรวจพบเป็นเรื่องที่ตรงกับข้อเท็จจริง
ข้อเสนอแนะหรื อข้อแนะนาเป็นประโยชน์ และสามารถปฏิบัติได้ และจัดทารายงานสรุปผล
การตรวจสอบประจาปีแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ ภายในวันที่ 30 กันยายน
ของทุกปี หรือ ภายในระยะเวลาที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
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2) การติดตามผล เป็นขั้นตอนสุ ดท้ายของกระบวนงานตรวจสอบภายใน
ที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องติดตามผลว่า ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้สั่งการไว้อย่างไร
และหน่วยรับตรวจดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในที่ผู้บริหารสั่งการหรื อไม่
การติดตามผลเพื่อให้แน่ใจว่าข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม หรือมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรที่ไม่
อาจแก้ไขได้ และรายงานผลการติดตามให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทราบผล
หรื อพิจ ารณาสั่งการเพิ่มเติม
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Flow Chart การปฏิบัติงาน
กระบวนการงานตรวจสอบภายใน
การวางแผน

สารวจข้อมูลเบื้องต้น
ประเมินระบบการควบคุมภายใน
ประเมินความเสี่ ยง
จัดทาแผนการตรวจสอบระยะยาว/ประจาปี
(Audit Universe หรื อ Audit Plan)
กระดาษทาการ
เสนอ ผอ.สพป

การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ก่อนเริ่ มปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
ระหว่างการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
การปฏิบตั ิเมื่อเสร็ จสิ้นงานตรวจสอบ
(รวบรวมหลักฐาน กระดาษทาการ และสรุ ปผลการตรวจสอบ)

การจัดทารายงานและติดตาม
รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
เสนอ ผอ.สพป
ติดตามผลการแก้ไข
แบบฟอร์มที่ใช้ (กระดาษทาการ) ผูต้ รวจสอบภายใน จัดทาขึ้นเอง
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งานบริหารการตรวจสอบภายใน
ประกอบด้วย 2 กระบวนงานย่อย ได้แก่
1. งานวางแผนการตรวจสอบภายใน
2. งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
1.งานวางแผนการตรวจสอบ
ขอบเขตของงาน
1) แผนการตรวจสอบประจาป Audit Plan) เป็นแผนที่จัดทาไวลวงหน้ามีรอบระยะเวลา 1 ปและ
สอดคลองกับแผนการตรวจสอบ สพฐ.ทีก่ าหนดไวโดยการเลือกหน่วยงานและเรื่องที่จะตรวจสอบใน แต่ละปี
มาจั ด ทาแผนการตรวจสอบ ประจ าปี โดยอาจมีเรื่องที่จะท าการตรวจสอบตามนโยบายที่ไดรับ เพิ่ มเติ ม
ประกอบด้วยสาระดังนี้
1.2.1) วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1.2.2) ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ
1.2.3) ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
1.2.4) งบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
2) ผู้ ต รวจสอบภายใน จั ด ท าแผนการปฏิ บั ติ ง าน (Engagement Plan) ตามภารกิ จ ที่ ไ ดรั บ
มอบหมายจากผู้ อ านวยการหน่ ว ยตรวจสอบภายในให้ ส อดคลองกั บ แผนการตรวจสอบประจ าปี โ ดย
การจั ด ท าแผน การป ฏิ บั ติ ง าน(Engagement Plan) ตองอาศั ย ข้ อ มู ล การส ารวจข้ อ มู ล เบื้ องต้ น
การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งผลการประเมินความเสี่ยง จากการวางแผนการตรวจสอบ
ประจาปีด้วย เพื่อให้การจัดทาแผนการปฏิบัติงาน(Engagement Plan) ในแต่ละเรื่องครอบคลุม ประเด็น
การตรวจสอบที่มีความสาคัญ โดยให้มีความยืดหยุ่นให้สามารถแกไขปรับปรุงให้เหมาะกับ สถานการณได โดย
การสอบทานและความเห็ น ชอบจากผู้ อ านวยการหน่ ว ยตรวจสอบภายใน ทั้ ง นี้ แผนการปฏิ บั ติ ง าน
(Engagement Plan) สาหรับการตรวจสอบในแต่ละเรื่องหรือกิจกรรม ประกอบด้วยสาระสาคัญ ดังนี้
2.1) เรื่ องและหน่ ว ยรั บ ตรวจ ควรก าหนดว่าเป็ น แผนการปฏิ บั ติ งานตรวจสอบในเรื่อ งใด และ
ณ หน่วยรับตรวจใดบ้าง
2.2) วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน ควรกาหนดเพื่อให้ทราบว่าผู้ตรวจสอบภายในจะทราบ ประเด็น
ข้อตรวจพบอย่างไรบ้าง เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ
2.3) ขอบเขตการปฏิบัติงาน ควรกาหนดขอบเขตประเด็นที่จะตรวจสอบและปริมาณงานที่จะทาการ
ทดสอบ เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานทีก่ าหนดไว
2.4) แนวทางการปฏิ บั ติ งาน (Audit Program) และเครื่อ งมื อ กระดาษท าการ เป็ น การก าหนด
ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่ละเรื่องให้ชัดเจนและเพียงพอ ระบุวิธีการในการ คัดเลือกข้อมูล
การวิเคราะห์การประเมินผล และการบันทึกข้อมูลที่ไดรับระหว่างการตรวจสอบ รวมทั้ง กาหนดเทคนิคการ
ตรวจสอบที่เหมาะสม
2.5) ชื่ อ ผู้ ต รวจสอบภายในและระยะเวลาที่ ต รวจสอบ เพื่ อ ให้ ท ราบว่ า ใครเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
ตรวจสอบเรื่องใดบ้าง และตรวจสอบเมื่อใด
2.6) สรุปผลการตรวจสอบ เพื่อใช้บันทึกผลการตรวจสอบโดยสรุปประเด็นการตรวจสอบที่สาคัญ
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พรอมระบุรหัสกระดาษทาการที่ใช้บันทึกผลการตรวจสอบ เพื่อสะดวกในการอ้ างอิงและการค้นหา กระดาษ
ทาการ นอกจากนี้ควรลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบและผู้สอบทานพรอมทั้งวันที่ที่ตรวจสอบและสอบทานไวด้วย
เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ตรวจสอบและผู้สอบทาน
แผนการตรวจสอบภายใน หมายถึง แผนการปฏิบัติงานที่ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน จัดทา
ไวลวงหนาเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ จ ะตรวจสอบ จ านวนหน่ ว ยรั บ ตรวจ ระยะเวลาในการตรวจสอบแต่ล ะ เรื่อ ง
ผู้รับ ผิดชอบในการตรวจสอบ รวมทั้งงบประมาณที่ ใช้ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อ ประโยชนใน
การสอบทานความก้าวหน้าของงานตรวจสอบเป็นระยะๆ เพื่อให้งานตรวจสอบดาเนินการไปอย่างราบรื่นทัน
ตามกาหนดเวลา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1)จัดทาแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) เมื่อแผนการตรวจสอบประจาปีไดรับการอนุมัติ
แลว ผู้ตรวจสอบภายในนาเรื่องหรือกิจกรรมที่ระบุในแผน มาจัดทาแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan)
ซึ่งจะมีรายละเอียดของเรื่องและหน่วยรับตรวจ วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน ขอบเขตในการปฏิบัติงาน
แนวทางการปฏิบัติงาน ชื่อผู้ตรวจสอบและระยะเวลาที่จะตรวจสอบ
2) เสนอขอความเห็นชอบแผน ผู้ตรวจสอบภายใน จัดทาแผนการปฏิบัติงานเสนอให้ผู้อานวยการ
หน่วยตรวจสอบภายในให้ความเห็นชอบก่อนดาเนินการตรวจสอบภายในขั้นตอนต่อไปและจัดส่ง สพฐ.
2. งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ขอบเขตของงาน
1) ประเมินตนเอง (Self Assessment) เพื่อสอบทานหรือทบทวนการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา
และพิจารณาปรับปรุงแกไขและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้แบบประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบ
ภายในที่กรมบัญชีกลางกาหนด เป็นแนวทางในการประเมินตนเอง
2) จัดทาแบบสารวจหรือแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้รับการตรวจสอบ ภายหลัง
การตรวจสอบแต่ละครั้ง เพื่อรับทราบความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบ
ภายในรวมทั้งข้อเสนอแนะที่จะนาไปพิจารณาปรับปรุงพัฒ นางานตรวจสอบภายในให้สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้บริหารและผู้รับตรวจ
3) เตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประเมินภายนอก
การประกั น คุ ณ ภาพงานตรวจสอบภายใน คื อ กระบวนการหรือ กิ จ กรรมที่ จั ด ให้ มี ขึ้ น เพื่ อ ให้
ความเชื่อมั่น อย่างเหตุสมผลว่า กระบวนการทางานของหน่วยตรวจสอบภายใน สามารถนาไปสูผลการทางาน
ที่มีคุณภาพ รายงานผลการตรวจสอบไดรับการยอมรับและเชื่อถือจากผู้บริหาร ผู้รับตรวจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) จั ดท าแบบส ารวจหรื อ แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ส่ งให้ ห น่ ว ยรับ ตรวจ แสดงความเห็ น ของ
ผู้บริหารและผู้รับการตรวจสอบ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยควรส่งแบบสารวจให้
ภายหลังการตรวจสอบแต่ละครั้ง
2) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจาปี และแบบสารวจความคิดเห็น
ตามรอบระยะเวลาที่ต้องการทราบผล
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3) วิเคราะห์สรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน และความคิดเห็นของหน่ วยรับตรวจ
แยกเป็น 2 ลักษณะคือ
3.1) สภาพปัญหาที่เป็นสาระสาคัญของหน่วยรับตรวจ สาเหตุและแนวทางการแกไข
3.2) ผลการปฏิบั ติงานของหน่ วยตรวจสอบภายใน ปั ญ หาอุปสรรค(ถ้ามี) สาเหตุ และ
แนวทาง การปรับปรุงพัฒนางานตรวจสอบภายใน
4) จัดทารายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน และประเมินตนเอง ตามแบบประเมินตนเอง กรมบัญชีกลาง
ก าหนด ซึ่ งจะมี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งาน ในขั้ น ตอนต่ า งๆของกิ จกรรมการตรวจสอบภายในตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่ ว นราชการ ไดแก ด้ า นการก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ อ านาจ หน้ า ที่
ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระความเที่ยงธรรม ความระมัดระวังรอบคอบ ความเชี่ยวชาญ การบริหารงาน
ตรวจสอบภายใน การวางแผนการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน การรายงาน และการติดตามผลการปฏิบัติงาน
5) เสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อย่างน้อยปีละครั้ง พรอมเสนอ
แนวทางการพัฒ นา แนวทางการดาเนินงานเพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติงาน ให้ไดมาตรฐาน
หรือตามระดับเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด ซึ่งกรมบัญชีกลางไดกาหนดเกณฑ์การประเมิน ไวรวม 41 ประเด็น
เช่น การจัดทากฎบัตร
6) รวบรวมข้ อ มู ล ที่ ไดไวเป็ น สารสนเทศเพื่ อ การวางแผนการพั ฒ นางานตรวจสอบ และพั ฒ นา
บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในต่อไป
7) ส่ งแบบประเมิน ตนเองให้กรมบัญ ชีกลาง ตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกาหนด และส่งสรุป
ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบให้ สพฐ. ทราบอย่างน้อยปีละครั้ง หรือตามระยะเวลาที่ สพฐ.กาหนด

งานธุรการและสารสนเทศ
ขอบเขตงาน
1. การรับและนาส่งหนังสือ ตามระบบโปรแกรมระบบสานักงานAMSS งานสารบรรณ
2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารใน ระบบอินเตอร์เน็ตและระบบออนไลน์และทางโทรศัพท์ ให้กับผู้รับบริการ
3. จัดทารูปเล่มเผยแพร่ให้องค์ความรู้ งานเกี่ยวกับระเบียบการเงิน บัญชี และงานพัสดุ เพื่อให้บริการ
งานธุรการและสารสนเทศ หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา จัดใช้ ดูแลและบริการเพื่อนามาซึ่ง
การอานวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลือ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและประสานงานไม่ว่า
จะเป็นทางหนังสือ การพูด และการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามกลไกการบริหารงานของหน่วย
ตรวจสอบภายในกับ กลุ่ มงานภายในส านั กงานเขตพื้นที่ การศึกษาและหน่ว ยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจน
การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล รายละเอียด ผลการปฏิบัติงานจาก แหล่งข้อมูลต่างๆทั้งภายในและภายนอก
อย่างมีหลักเกณฑ์ เพื่อนามาประมวลผลและจัดรูปแบบให้ได้สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการทางานตรวจสอบ
การวางแผนและการจัดการความรู้และพัฒนางานตรวจสอบภายใน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ควบคุมการรับเอกสารต่างๆจากหน่วยงานภายใน/ภายนอก ไว้ในทะเบียนคุม
2. คัดแยก ประเภทของหนังสือ เอกสาร เสนอให้ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายในทราบและ
มอบหมายผู้รับผิดชอบดาเนินการ
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3. จัดพิมพ์งานเอกสาร หนังสือ รายงานที่มีการจัดทาขึ้น เพื่อเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและเพื่อการใช้งานภายในหน่วยตรวจสอบภายใน
4. ควบคุมการนาเสนอเอกสาร หนังสือ ที่เสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
การนาส่งหนังสือออกภายนอกในทะเบียนคุมฯ
5. รวบรวมจัดเก็บเอกสารที่มีการดาเนินการเสร็จสิ้น เข้าแฟ้มแยกหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกใน
การสืบค้นในภายหลัง
6. นาข้อมูลที่มี มาสังเคราะห์และประมวลผล เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ เพื่อใช้ใน
การวางแผนการตรวจสอบ การสืบค้นเพื่อการตรวจสอบ การจัดการความรู้ เช่น
- ข้อมูลสารสนเทศ ทางด้านระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ
- ข้อมูลสารสนเทศของผลการตรวจสอบของแต่ละหน่วยรับตรวจ และประเภทหรือประเด็น
ความเสี่ยงที่ตรวจพบ หรือประมวลได้จากรายงานอื่นเพื่อใช้ในการวางแผนตรวจสอบ
- ข้อมูลสารสนเทศของผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อใช้ในการประเมิน
ตนเองและวางแผนพัฒนาบุคลากร
- ข้อมูลสารสนเทศ ทางวิชาการ หรือระเบียบ กฎหมายที่เป็นประโยชน์ เพื่อการเผยแพร่และ
จัดการความรู้ ทั้งนี้การจัดทาข้อมูลสารสนเทศ มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
6.1) การรวบรวมข้อมูล ข้อมูลโดยทั่วไปมีการจาแนกเป็น 2 ประเภท ตามวิธีการเก็บรวบรวม ดังนี้
6.1.1) แหล่งปฐมภูมิ(Primary Sources) เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งที่เกิดของจ้อมูลโดยตรง
เช่น การรายงานผลการตรวจสอบภายใน เป็นต้น
6.1.2) แหล่งทุติยภูมิ (Secondary Sources) ได้จากการที่ผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่นเก็บ
รวบรวมข้อมูลไว้ก่อนแล้ว ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ เอกสาร รายงาน หรือหลักฐานต่างๆ การใช้
ข้อมูล ประเภทนี้ จ ะต้ องระมัด ระวังเพราะอาจได้ข้อมู ล ที่ไม่เป็ นปั จจุบัน แต่ มีส่ ว นดีคือประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่าย
6.2 การตรวจสอบข้อมูล ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ก่อนที่จะนาไปประมวลผล ควรมีการตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อน การตรวจสอบข้อมูลโดยทั่วไปกระทาใน 3 ลักษณะ ดังนี้
6.2.1 ความถูกต้องของข้อมูล พิจารณาจากความสอดคล้องระหว่างข้อมูลในส่วนย่อยและ
ส่วนรวม ความสมเหตุผลของข้อมูลและความเกี่ยวข้องของข้อมูลตามความต้องการ
6.2.2 ความสมบูรณ์ของข้อมูล พิจารณาถึงความครบถ้วนและความเพียงพอของข้อมูล
ตามความต้องการ
6.2.3 ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล พิจารณาจากวันเวลาที่ระบุในเอกสารหรือแหล่งข้อมูล
นั้นๆโดยเฉพาะข้อมูลทุติยภูมิ ควรพิจารณาว่าเกิดในช่วงเวลาใด ต้องกับความต้องการหรือไม่
6.3 การประมวลผลข้ อ มู ล เป็ น การน าข้ อ มู ล มาประมวลผลให้ เป็ น สารสนเทศ หรื อ เป็ น
การเปลี่ ย นแปลงข้ อ มู ล ให้ อ ยู่ ในรู ป แบบที่ จ ะน าไปใช้ ป ระโยชน์ ได้ ซึ่ ง ท าได้ โ ดยการจั ด เป็ น หมวดหมู่
การเรียงลาดับ การแจงนับ การใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ อาจทาได้ด้วยมือ การใช้เครื่องคานวณเล็กๆไปจนถึง
การใช้คอมพิวเตอร์ในการดาเนินการ การประมวลผลควรคานึงถึงประเด็นสาคัญ ดังนี้
6.3.1 ข้อมูลที่นามาวิเคราะห์ต้องมีความชัดเจน
6.3.2 ข้อมูลที่เป็นนามธรรมต้องอธิบายด้วยความเรียง
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6.3.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล ควรใช้ค่าสถิติที่ง่ายและตรงที่ สุด เช่ น ค่าร้อยละ อัตราส่ว น
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือค่าแจงนับความถี่ เป็นต้น
6.4 การนาเสนอข้อมูลและสารสนเทศ เป็นการนาข้อมูลที่จัดทาเป็นสารสนเทศที่มีความสมบูรณ์
แล้วนามาเสนอ ซึ่งอาจนาเสนอได้หลายรูปแบบ เช่น รูปแบบตาราง แผนภาพ กราฟ หรือการบรรยายก็ได้
ทัง้ นี้พิจารณาตามความเหมาะสมของการนาไปใช้และลักษณะของสารสนเทศนั้นๆ
6.5 การเก็บข้อมูลและสารสนเทศ อาจจัดเก็บเป็นแฟ้มเอกสารหรือแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์และต้อง
คานึ งถึงระบบของการค้น หา สะดวกต่อการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน การนาข้อมูลมา
ประมวลผลใหม่ รวมทั้งการนาสารสนเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานต่างๆ
7. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการ หรือระเบียบ กฎหมายที่เป็นประโยชน์เพื่อเป็นการจัดการ
ความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายในและผู้รับบริการภายนอกด้วยช่องทางที่หลากหลาย

จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ได้รับการยกย่องและยอมรับจาก
บุคคลทั่วไปรวมทั้งให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในจึงต้องพึงประพฤติ
ปฏิบัติตนภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงามในอันที่จะนามาซึ่งหลักประกันความเชื่อมั่นที่เที่ยงธรรมและที่
ปรึกษาที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ
แนวปฏิบัติ
1.หลักปฏิบัติที่กาหนดในจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในเป็นหลักการพื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่ที่
ผู้ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติโดยใช้สามัญสานึกและวิจารณญาณอันเหมาะสม2.ผู้ตรวจสอบภายในควร
ประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบจริยธรรมนี้นอกเหนือจากการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการ และ
กฎหมายหรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้ตรวจสอบภายในควรยึดถือและดารงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
3.1 ความมีจุดยืนที่มั่นคง (Integrity):ความมีจุดยืนที่มั่นคงของผู้ตรวจสอบภายในจะช่วยให้เกิด
ความเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลทั่วไป
3.2 ความเที่ยงธรรม (Objectivity):ผู้ตรวจสอบภายในต้องรวบรวมข้อมูลประเมินผลและ
รายงานผลการตรวจสอบด้วยความเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในต้องทาหน้าที่ประเมินอย่างเป็นธรรมใน
ทุกๆสถานการณ์และไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัวหรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่นเข้ามามีอิทธิพลเหนือ
การประเมินนั้น
3.3 การปกปิดความลับ (Confidentiality):ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องเคารพต่อค่าและสิทธิแห่ง
ข้อมูลที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติงานและไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ที่มีอานาจ
หน้าที่โดยตรงเสียก่อน ยกเว้นในกรณีที่มีพันธะในแง่ของงานอาชีพและเกี่ยวข้องกับกฎหมายเท่านั้น
3.4 ความสามารถในหน้าที่ (Competency):ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องนาความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการตรวจสอบภายในอย่างเต็มที่
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๓๖

๓๗
หลักปฏิบัติงาน
1. ความมีจุดยืนที่มั่นคง(Integrity)
1.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียรและ
มีความรับผิดชอบ
1.2 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระทาใดๆที่ขัดต่อกฎหมาย
หรือไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทาที่อาจนาความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายในหรือสร้าง
ความเสียหายต่อส่วนราชการ
1.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณของทางราชการ
2. ความเที่ยงธรรม(Objectivity)
2.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใดๆที่จะนาไปสู่
ความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของทางราชการ รวมทั้งกระทาการใดๆที่จะทาให้เกิดอคติจนเป็นเหตุให้ไม่
สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม
2.2 ผู้ตรวจสอบภายในไม่พึงรับสิ่งของใดๆที่จะทาให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความไม่
เที่ยงธรรมในการใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ
2.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ ทั้งหมดที่
ตรวจพบ ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว จะทาให้รายงานการตรวจสอบ
บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง หรือเป็นการปิดบังการกระทาที่ผิดกฎหมาย
3. การปกปิดความลับ (Confidentiality)
3.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรอบคอบในการใช้ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจาก
การปฏิบัติงานตรวจสอบ
3.2 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่นาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อ
ตนเอง และจะไม่กระทาการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย และประโยชน์ของทางราชการ
4. ความสามารถในหน้าที่ (Competency)
4.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถทักษะและ
ประสบการณ์
4.2 ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการ
4.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผลและ
คุณภาพของการให้บริการอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
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๓๗

๓๘
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. คู่มือการปฏิบัติงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของหน่วยตรวจสอบภายใน :
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
2. มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
: กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
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๓๘

รายชื่อคณะทางาน
ที่ปรึกษา
นายถาวร คูณิรัตน์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
คณะทางานหน่วยตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย
1. นางพรทิพย์ ภิญโญ
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
2. นางสุภาวดี วิลัย
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชานาญการ

