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บทท่ี 1 
โครงสร้าง บทบาทอ านาจหน้าท่ีและกรอบการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาสพุรรณบรีุ 

หน่วยตรวจสอบภายใน ปฏบิตัิงานในฐานะเป็นเครื่องมอืและขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการส านักงาน    
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาสุพรรณบุร ีโดยท าหน้าทีส่นับสนุนการปฏบิตังิานของส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษาสุพรรณบุร ีและประสานกบัสถานศกึษา ทัง้นี้เพื่อใหก้ารด าเนินงานของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาสุพรรณบุรีบรรลุวตัถุประสงค์ในภาพรวม ดงันัน้จงึจ าเป็นอย่างยิง่ที่
ผูต้รวจสอบภายในตอ้งมคีวามเขา้ใจเกี่ยวกบังานและแนวทางการปฏบิตังิานของหน่วยตรวจสอบภายใน
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาสุพรรณบุร ี

วตัถปุระสงคข์องการตรวจสอบภายใน 
เพื่อช่วยใหก้ารปฏบิตังิานของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาสุพรรณบุร ีมปีระสทิธภิาพ 

ประสิทธิผลใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า โดยสนับสนุนการปฏิบตัิงานของสถานศึกษาต่าง ๆ ภายใน
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาสุพรรณบุรดีว้ยการวเิคราะห ์ประเมนิ และใหค้ าปรกึษา เพื่อให้
การปฏิบตัิงานบรรลุวตัถุประสงค์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานและเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งภายใตค้่าใชจ้า่ยทีเ่หมาะสม 

โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของหน่วยตรวจสอบภายใน 
แสดงตามผงั 
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สายการบงัคบับญัชา 

หน่วยตรวจสอบภายในมสีายการบงัคบับญัชาขึน้ตรงต่อผูอ้ านวยการส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษาสุพรรณบุร ี 

อ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบ 
หน่วยตรวจสอบภายในมอี านาจหน้าทีด่งัต่อไปนี้ 
1. งานตรวจสอบและประเมนิผล 
1.1 ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบบริหารคัดการทางการเงินการคลังภาครัฐด้วย 

อเิลก็ทรอนิกส ์(GFMIS) 
1.2 ตรวจสอบการบรหิารจดัการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาสุพรรณบุรีโดย     

สอบทานและประเมนิการบรหิารจดัการความเสีย่งการควบคุมและการก ากบัดแูล 
1.3 สอบทานและประเมนิประสทิธผิลระบบการควบคุมภายใน 
1.4 ตรวจสอบบรหิารทรพัย์สนิรวมทัง้กระบวนการควบคุมดูแลและการเก็บรกัษาทรพัย์สิน 

เพื่อใหม้กีารใชท้รพัยส์นิอยา่งคุม้ค่า ซึง่จะเป็นการสนบัสนุนการด าเนินงานใหเ้กดิประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
1.5 ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนการปฏบิตังิาน 
1.6 ตรวจสอบการปฏิรูปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั หนังสือ สัง่การ เพื่อป้องปราม    

การทุจรติรัว่ไหล 
1.7 ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ 

2. งานใหค้ าปรกึษาและพฒันาระบบงานตรวจสอบ 
2.1 ให้ค าปรกึษาในการปฏบิตัิงานด้านการเงนิการบญัช ีและระบบการควบคุมทางการเงนิ   

การบญัช ีของส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาและสถานศกึษา และจดัท าคู่มอืการปฏบิตังิานใหเ้ป็น Best 
Practice 

2.2 สอนแนะ (Coaching) และส่งเสรมิให้ผู้ปฏบิตังิานในหน่วยรบัตรวจพฒันาการปฏบิตังิาน
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันตามระเบียบ                   
ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยการจดัท าแนวทางการปฏบิตังิานตรวจสอบใหส้ามารถปฏบิตังิานเองได ้

2.3 ใหค้ าปรกึษาแก่หน่วยรบัตรวจ 
2.4 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ระเบียบทางด้านการเงินการบัญชี และข้อมูลเกี่ยวกับการ

ปฏบิตังิานตรวจสอบ 
3. ประสานกบัผู้ตรวจสอบภายนอก ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ และกลุ่มตรวจสอบภายใน 

กระทรวงศกึษาธกิาร  
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มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
หน่วยตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของ 

กรมบญัชกีลาง กระทรวงการคลงั ซึง่ไดก้ าหนดมาตรฐานไว ้2 ส่วนไดแ้ก่ มาตรฐานดา้นคุณสมบตั ิและ 
มาตรฐานการปฏบิตังิาน 

1. มาตรฐานดา้นคุณสมบตั ิเป็นมาตรฐานเกีย่วกบัลกัษณะองคก์รและบุคลากรทีท่ าหน้าที ่ตรวจสอบ โดย 
1.1 หน่วยตรวจสอบภายในตอ้งก าหนดวตัถุประสงคอ์ านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบ 

ใหช้ดัเจน 
1.2 เจา้หน้าที่ตรวจสอบภายในต้องมคีวามเป็นอสิระและความเที่ยงธรรม ปฏบิตัหิน้าที่ ด้วย

ความซื่อสตัย ์สุจรติ และมจีรยิธรรม 
1.3 ผู้ตรวจสอบภายในควรเป็นผู้ที่มคีวามรูค้วามสามารถ และมทีกัษะ'ในการปฏบิตั ิหน้าที่

และปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความเชีย่วชาญ ระมดัระวงัรอบคอบ 
1.4 การประกนัคุณภาพและการปรบัปรงุอย่างต่อเนื่อง โดย 
1) การประเมนิผลจากภายใน 

♦  โดยการก ากบัดูแลการปฏบิตังิานตามสายบงัคบับญัชา อย่างต่อเนื่องเพื่อให ้มัน่ใจ
ว่าการปฏบิตังิานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

♦  การประเมนิตนเอง (Self-Assessment) โดยผู้ตรวจสอบภายในหรอืคณะท างาน
หรือบุคคลภายในส่วนราชการเดียวกันที่มีความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและมาตรฐาน                    
การตรวจสอบภายใน อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

2) การประเมนิผลจากภายนอก โดยผูท้ีม่คีวามรูแ้ละเป็นอสิระจากภายนอก ทีไ่มม่สี่วนไดเ้สยี
หรอืเกีย่วขอ้งทางผลประโยชน์จากส่วนราชการ 

2. มาตรฐานการปฏบิตังิานเป็นมาตรฐานทีห่น่วยตรวจสอบภายในถอืปฏบิตั ิดง้นี้ 
2.1 การวางแผนการตรวจสอบ 
2.2 การปฏบิตังิานตรวจสอบ 
2.3 การรดัท ารายงานผลการตรวจสอบ 
2.4 การตดิตามผลการตรวจสอบ 

จรรยาบรรณ 
เพื่อใหง้านตรวจสอบภายในเป็นทีย่อมรบั ผูต้รวจสอบภายในควรยดึถอืและด ารงไวซ้ึง่หลกัปฏบิตัิ

เกีย่วกบัจรยิธรรมของผูต้รวจสอบภายในดง้นี้ 
1. ความซื่อสตัย ์(Integrity) ผูต้รวจสอบภายในตอ้งแสดงความซื่อสตัยใ์นการปฏบิตังิานทุกเรื่องที่

ได้รบัมอบหมาย ซึ่งจะเป็นพื้นฐานของการสรา้งความเชื่อมัน่และไว้วางใจในทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ 
โดยมแีนวทางในการปฏบิตัดิงันี้ 

1.1 ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยข์ยนัหมัน่เพยีร และดว้ยความรบัผดิชอบ 
1.2 ปฏบิตัติามกฎหมายและเปิดเผยขอ้มลูตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมาย ระเบยีบ และวชิาชพี 
1.3  ไม่มสี่วนเกี่ยวขอ้งหรอืมสี่วนร่วมกบัการกระท าใดๆ ทีข่ดัต่อกฎหมาย หรอือาจท าให้องค์กร 
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และหรอืวชิาชพีเสื่อมเสยี 

1.4 ใหค้วามเคารพและส่งเสรมิวตัถุประสงคใ์นการปฏบิตัติามกฎหมาย และจรรยาบรรณ 
ขององคก์ร 

2. ความเทีย่งธรรม (objectivity) ผูต้รวจสอบภายในต้องรวบรวมขอ้มลู ประเมนิผล และ รายงาน
ผลการตรวจสอบดว้ยความเทีย่งธรรม โดยไมป่ล่อยใหค้วามรูส้กึส่วนตวั หรอืความรูส้กึนึกคดิ ของบุคคล
อื่น เขา้มามอีทิธพิลเหนือการประเมนินัน้ โดยมแีนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 

2.1 ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ ที่จะมีผลกระทบหรืออาจท าให้การใช้ 
วจิารณญาณเกดิความไมเ่ทีย่งธรรมหรอืมอีคตเิกดิขึน้ 

2.2 ไมร่บัสิง่ชองหรอืผลตอบแทนใด ๆ ทีจ่ะท าใหเ้กดิหรอือาจท าใหข้าดความเทีย่งธรรมใน 
การใชว้จิารณญาณในการปฏบิตัหิน้าที ่

2.3 เปิดเผยขอ้เทจ็จรงิทีร่บัทราบ ซึง่หากไม่เปิดเผยขอ้เทจ็จรงินัน้อาจท าให้เกดิความ เขา้ใจผดิ 
ในรายงานการตรวจสอบ 

3. การรกัษาความลบั (Confidentiality) ผู ้ตรวจสอบภายในควรเก็บรกัษาข ้อมูลที ่ได ้ร บั                       
ในการปฏบิตัิงานและไม่ควรเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รบัอนุญาตจากผู้ที่มอี านาจ ยกเว้นในกรณีที่เป็น               
การเปิดเผยขอ้มลูตามกฎหมายหรอืตามวชิาชพีทีพ่งึกระท า 

4. ความสามารถในหน้าที่ (Competency) ผู้ตรวจสอบภายในควรใช้ความรู้ ทักษะ และ 
ประสบการณ์ที่จ าเป็นในการปฏบิตัิงานตรวจสอบภายใน โดยไม่ควรยอมรบัหรอืปฏบิตัิงานที่ตนไม่ม ี
ความรู้ความสามารถ ยกเว้นจะได้รบัค าแนะน าหรอืได้รบัการสนับสนุนให้มคีวามรู้ความสามารถที่ 
เพยีงพอในการปฏบิตังิาน 

ส าหรบัในส่วนของหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา ได้ 
ก าหนดสมรรถนะพืน้ฐานทีจ่ าเป็นในการปฏบิตังิานส าหรบัเจา้หน้าทีต่รวจสอบภายใน ไดเ้ป็น 3 ดา้น 
ดง้นี้ 

1) ด้านทัว่ไป ได้แก่ 

การท างานเป็นทีม : ยอมรบัและปฏบิตัติามกฎกตกิาในการท างานรว่มกนั ใหค้วาม ช่วยเหลอื 
ให้ค าแนะน า และมสี่วนร่วมในการแสดงความคดิเห็นที่ขวนขวายหาความรู้เพิม่เติมอยู่เสมอ มคีวาม 
กระตอืรอืรน้ในการศกึษางานใหม่ ๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมายและมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์ ในการ
ท างานกบัเพื่อนรว่มงาน 

การทุ่มเทในการท างาน : ทุ่มเทท างานจนส าเรจ็โดยไม่ค านึงถึงข้อจ ากดัของเวลา ท างาน 
นอกเวลาโดยไมต่อ้งมใีครสัง่ และเสยีสละเวลาส่วนตวัเพื่อท างานใหบ้รรลุเป้าหมาย 

การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ: มคีวามละเอียดรอบคอบ ช่างส ังเกต ท างานถูกต้อง ขยนัอดทน 
และมกีารปรบัปรงุการท างานใหม้คีุณภาพดขีึน้ 

บริการท่ีดี : มีการให้ข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน าแก่เพื่อนร่วมงานและบุคคลภายนอกด้วย
อธัยาศยัไมตรทีีด่ ีโดยไมท่ าใหง้านของตวัเองเสยีหาย 
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2) ด้านการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ 
การจัดท าแนวการตรวจสอบ : สามารถจัดท าแนวการตรวจสอบ (Audit program)                 

ในเรือ่งการเงนิการบญัช/ีกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และการตรวจสอบการด าเนินงาน 
การปฏิบติังานตรวจสอบ: สามารถเก็บข้อมูลได้ตรงประเด็นที่ตรวจสอบ สามารถให้ 

ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะจากการตรวจสอบและวเิคราะหเ์ชื่อมโยงขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
การประเมินระบบควบคุมภายใน : มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 

สามารถชีจ้ดุอ่อน ปัญหาอุปสรรคของการปฏบิตังิานพรอ้มใหแ้นวทางการแก้จดุอ่อนหรอืปัญหาได้ 
การรายงานการตรวจสอบ : สามารถเขียนรายงานได้ตรงประเด็นที่ตรวจและสามารถ 

รายงานผลการตรวจสอบในส่วนทีต่นเองรบัผดิชอบไดส้มบูรณ์เพื่อน าเสนอผูบ้รหิาร 
ความสามารถในการเขียน : งานที่เขยีนสามารถเลอืกใช้ภาษาสื่อความหมายได้ ชดัเจน 

เขา้ใจงา่ย ตรงตามกรอบประเดน็ทีก่ าหนดและงานทีเ่ขยีนถูกแก้ไขจากหวัหน้าน้อยทีสุ่ด 
ความสามารถในการสอนแนะ : สามารถให้ความรูค้ าแนะน าได้อย่างคล่องแคล่ว ไม่ตดิขัด 

พดูเป็นล าดบัขัน้ตอนไมว่กวนและไดร้บัความสนใจจากผูฟั้ง 
การใช้คอมพิวเตอร ์: สามารถใช ้Microsoft Word , Excel , PowerPoint Internet , E-mail 

และน ามาปรบัใชใ้นการปฏบิตังิาน 
3) ด้านความรบัผิดชอบในหน้าท่ี 

รบัผิดชอบในความส าเร็จของการปฏิบตัิงานได้ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลาที่ก าหนด และ 
ไม่ปฏเิสธงานทีไ่ดร้บัมอบหมายเพิม่เตมิ 
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บทท่ี 2 
การปฏิบติังานด้านการตรวจสอบภายใน 

จากอ านาจหน้าที่ความรบัผิดชอบและขอบเขตการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาสุพรรณบุรีจะเห็นได้ว่างานตรวจสอบครอบคลุมงานด้าน                  
การตรวจสอบ การทดสอบ การประเมนิความเพยีงพอและความมปีระสทิธภิาพของระบบควบคุมภายใน 
งานให้ค าปรกึษาพฒันาระบบงานตรวจสอบและระบบการปฏิบตัิงานด้านการเงนิ การบญัชี รวมถึง               
การประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายนอก ซึ่งในการตรวจสอบเรื่องใดๆ ผู้ตรวจสอบต้องมีความรู้              
ความเขา้ใจ ในเรือ่งทีต่รวจสอบอย่างด ีจงึจะสามารถตรวจสอบเรื่องนัน้ๆ ไดอ้ยา่งครบถว้น และสามารถ
เสนอผลการตรวจสอบไดถู้กตอ้งชดัเจนเป็นประโยชน์ต่อหน่วยรบัตรวจต่อไป 

ส าหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบแต่ละงานแต่ละด้านหรือแต่ละเรื่อง จะต้องมี ขัน้ตอน                      
การปฏบิตังิานตรวจสอบ ดงันี้ 

1. ก าหนดเรือ่งทีจ่ะตรวจสอบ 
2. จดัท าแผนการตรวจสอบประจ าปี 
3. จดัท าแนวทางการปฏบิตังิานตรวจสอบ 
4. จดัท ากระดาษท าการตรวจสอบ 
5. ปฏบิตังิานตรวจสอบ 
6. รายงานผลการตรวจสอบ 
7. ตดิตามผลการตรวจสอบ 

1. ก าหนดเรื่องท่ีจะตรวจสอบ 
ขัน้ตอนนี้ เริ่มจากผู้ตรวจสอบต้องศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้แก่ 

แผนปฏิบตัิราชการประจ าปี รายงานผลการตรวจสอบครัง้ก่อน รายงานการเงนิของหน่วยรบัตรวจ 
รายงานผลการตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และรายงานผลการปฏิบัติงานของ                   
ผูต้รวจสอบภายในส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา เป็นต้น น าขอ้มลูทีไ่ดม้าพจิารณาว่ามเีรื่องใดบา้งทีค่วร 
ก าหนดแผนการตรวจสอบ โดยมหีลกัการพจิารณาคดัเลอืกดงันี้ 

♦  เป็นนโยบายของผูบ้รหิาร 
♦  เป็นเรือ่งทีอ่ยูใ่นความสนใจของสาธารณชน 
♦  เป็นงานทีม่คีวามเสีย่งสงูและส่งผลต่อเป้าหมายขององคก์ร 
♦  เป็นงานทีส่นบัสนุนการด าเนินงานขององคก์รใหบ้รรลุเป้าหมาย 
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2. แผนการตรวจสอบประจ าปี (Audit Plan) 
2.1 วิธีการจดัท าแผน 
1) น าเรือ่งทีก่ าหนดจะตรวจสอบแต่ละเรือ่งมาจดัท าเป็นโครงการโดยก าหนดวตัถุประสงค์

เป้าหมายการตรวจสอบกิจกรรมที่จะด าเนินการ ทมีงานตรวจสอบค านวณงบประมาณที่ต้องใช้ และ
ก าหนดระยะเวลาทีจ่ะด าเนินการตรวจสอบ แลว้น าทุกโครงการมาจดัท าแผนการตรวจสอบประจ าปี 

2) เมือ่ด าเนินการจดัท าแผนการตรวจสอบประจ าปีเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ใหน้ าแผนเสนอ 
ต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาสุพรรณบุรี เพื่ออนุมตัิแผน กรณีมีการ
ปรบัเปลีย่นแผนการตรวจสอบประจ าปี ต้องเสนอขออนุมตัต่ิอผูอ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษาสุพรรณบุร ีดว้ย 

2.2 สาระส าคญัของแผนการตรวจสอบประจ าปี 
1) เรือ่งทีก่ าหนดตรวจสอบ 
2) วตัถุประสงค์การตรวจสอบแต่ละเรื่อง ซึ่งต้องก าหนดให้สอดคล้องกบัเป้าหมาย

หรอื วตัถุประสงคข์องเรือ่งทีจ่ะท าการตรวจสอบ เช่น การตรวจสอบดา้นการเงนิอาจก าหนดวตัถุประสงคว์่า 
 เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการเบกิจ่ายเงนิถูกตอ้งครบถว้น 
 เพื่อใหม้ัน่ใจว่ามกีารควบคุมทรพัยส์นิ รดักุมและถูกตอ้งครบถว้น 

3) หน่วยรบัตรวจ/จ านวนหน่วยรบัตรวจ 
4) ระยะเวลาในการตรวจสอบ ซึง่เป็นการก าหนดเวลาเริม่ตน้และเวลาแลว้เสรจ็ของ 

การด าเนินงานตรวจสอบ 
5) ปฏทินิการปฏบิตังิานแต่ละเรือ่งเป็นการก าหนดกจิกรรมการปฏบิตังิานและ 

ก าหนดเวลาปฏบิตังิานว่า ช่วงใดหรอืวนัใดจะท ากจิกรรมใด 
6) ผูร้บัผดิชอบการตรวจสอบงานแต่ละเรือ่ง 
7) งบประมาณทีใ่ชแ้ยกเป็นเรือ่ง/กจิกรรม/โครงการ 

2.3 ประโยชน์ของแผนการตรวจสอบประจ าปี 
1) ท าใหก้จิกรรมทีม่คีวามเสีย่งไดร้บัการตรวจสอบ 
2) ช่วยใหผู้ต้รวจสอบรูถ้งึกจิกรรมและรายละเอยีดของเรือ่งทีจ่ะด าเนินการในแต่ละปี 

และใชเ้ป็นแนวทางการปฏบิตังิานใหบ้รรลุเป้าหมายของการตรวจสอบ 
3) เพื่อใชเ้ป็นเครือ่งมอืส าหรบัเลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานในการ 

ตดิตามผลการปฏบิตังิานของหน่วยตรวจสอบภายใน 
4) เพื่อใชเ้ป็นเครือ่งมอืส าหรบัหวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ในการมอบหมายงาน 

ควบคุมงาน และตดิตามการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายใน 
5) ใชเ้ป็นขอ้มลูในการจดัท าแผนการตรวจสอบครัง้ต่อไป 
6) ใชป้ระโยชน์ในการขอตัง้งบประมาณของหน่วยตรวจสอบภายใน 
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3. แนวทางการปฏิบติังานตรวจสอบ (Audit Program) 
แนวทางการปฏบิตังิานตรวจสอบ เป็นเครื่องมอืทีส่ าคญัส าหรบัผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อใช้

ในการปฏบิตังิานตรวจสอบ และช่วยให้ผู้ตรวจสอบทราบวตัถุประสงค์ ขอบเขต ปรมิาณการตรวจสอบ
รวมถงึขัน้ตอน และวธิกีารตรวจสอบ ซึง่จะท าใหง้านของผูต้รวจสอบบรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดและส่งผลให้
งานมปีระสิทธิภาพยิง่ขึ้น โดยแนวทางการปฏบิตัิงานตรวจสอบจะจดัท าหลงัจากหน่วยตรวจสอบได้
ด าเนินการจดัท าแผนการตรวจสอบประจ าปีเสรจ็เรยีบรอ้ย และทราบแลว้ว่าจะต้องด าเนินการตรวจสอบ
งานเรือ่งใดบา้ง 

3.1 ขัน้ตอนการจดัท าแนวทางการปฏิบติังานตรวจสอบ 
3.1.1 ส ารวจขอ้มลูต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีจ่ะตรวจสอบ เพื่อหาขอ้มลูส าหรบั

น ามาใชก้ าหนดประเดน็การตรวจสอบและวตัถุประสงคก์ารตรวจสอบแต่ละประเดน็ 
3.1.2 ก าหนดประเดน็การตรวจสอบแต่ละเรือ่ง ดงันี้ 

1) ก าหนดประเดน็การตรวจสอบจากเรื่องที่จะท าการตรวจสอบ แต่ละเรื่องว่า 
ต้องการทราบหรอืเหน็อะไรจากเรื่องที่ก าหนด จะท าการตรวจสอบกใ็หก้ าหนดประเดน็เหล่านัน้มาเป็น 
ประเดน็การตรวจสอบในเรือ่งนัน้ 

2) ก าหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบตามประเด็นที่ก าหนด  จะท าการ
ตรวจสอบ แต่ละประเดน็โดยการก าหนดใหต้รงกบัสิง่ทีต่อ้งการทราบในแต่ละประเดน็ เช่น การตรวจสอบ
เรื่องการเงนิ การบญัชี และพสัดุ อยากทราบเกี่ยวกับประเด็นความถูกต้องของการเบิกจ่ายเงนิ และ             
การควบคุมทรพัยส์นิกก็ าหนดวตัถุประสงคใ์หส้อดคลอ้งกบัประเดน็ทีต่รวจสอบ ตวัอยา่งเช่น 

ตวัอย่างเร่ืองท่ีตรวจสอบ /ประเดน็และวตัถปุระสงคก์ารตรวจสอบ 
เร่ืองท่ีตรวจสอบ ประเดน็การตรวจสอบ วตัถปุระสงคก์ารตรวจสอบ 

1. ตรวจสอบการเงนิการ
บญัช ี

1. ตรวจสอบการเบกิจ่ายเงนิ เพื่อความมัน่ใจว่าการเบกิจ่ายเงนิ
ถูกตอ้งครบถว้น 

 2. ตรวจสอบการควบคุมเงนิ
งบประมาณ 

เพื่อมัน่ใจว่าหน่วยตรวจรบัตรวจ
ควบคุมเงนิงบประมาณไดแ้ละแยก
เงนิคงเหลอืไดเ้ป็นรายโครงการ/
แผนงาน 

 3. ตรวจสอบรายงานการเงนิ 1. เพื่อใหม้ัน่ใจว่าหน่วยรบัตรวจ
จดัท ารายงานการเงนิตามระบบ 
GFMIS ครบถว้น 
2. เพื่อทราบว่าหน่วยรบัตรวจมี
ระบบการควบคุมทีท่ าใหม้ัน่ใจว่า
รายงานการเงนิถูกตอ้ง 

2. ตรวจสอบพสัดุ ตรวจสอบการควบคุมทรพัยส์นิ เพื่อใหม้ัน่ในว่าหน่วยรบัตรวจมกีาร
ควบคุมทรพัยส์นิถูกตอ้ง รดักุม 
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3) ก าหนดเกณฑแ์ละตวัชีว้ดัของเรือ่งทีท่ าการตรวจสอบ  
 ในการตรวจสอบแต่ละเรื่อง เกณฑแ์ละตวัชี้วดัอาจก าหนดเป็นตวัเดยีวกัน 
หรอือาจก าหนดแยกกนั หรอือาจก าหนดตวัชี้วดัทีร่ะบุเกณฑไ์วด้้วยก็ได้โดยเกณฑท์ี่ก าหนดจะก าหนด                   
ตามความส าเร็จของงานที่ต้องท าหรือก าหนดตามระเบียบ ซึ่งต้องสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของ                      
การตรวจสอบ หรอือาจเป็นตวัเดยีวกับเป้าหมายของเรื่องทีต่รวจกไ็ด ้ส่วนการก าหนดตวัชีว้ดัจะก าหนด
จาก ค่าของผลการปฏบิตังิานเพื่อใชว้ดัผลส าเรจ็หรอืความคบืหน้าของงาน และใชเ้ปรยีบเทยีบกบัผลการ 
ด าเนินงานโดยมเีป้าหมายหรอืเกณฑท์ีต่ ัง้ไวเ้ป็นตวัพจิารณา ทัง้นี้เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการจดัท ารายงาน
ผลการตรวจสอบดว้ย ตวัอยา่งเช่น 

ตวัอย่างเกณฑแ์ละตวัช้ีวดั 
 

ประเดน็การตรวจสอบ/
วตัถปุระสงค ์

เกณฑ ์ ตวัช้ีวดั 

1. ตรวจสอบการเบกิจ่ายเงนิเพื่อให้
มัน่ใจว่าการเบกิจา่ยเงนิถูกตอ้ง
ครบถว้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หลกัฐานการเบกิจ่าย
ครบถว้นถูกตอ้งและไดร้บั
อนุมตัจิากผูม้อี านาจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. รายการทีว่างเบกิแลว้ ตาม
รายงานสรปุรายการขอเบกิเงนิ
ทุกสิน้วนั มหีลกัฐานขอเบกิ
ครบถว้นทุกรายการ 
 
 
 
 

1. มหีลกัฐานขอเบกิ
ครบถว้นไดร้บัอนุมตัจิากผูม้ ี
อ านาจ 
2. มกีารพมิพร์ายงานการขอ
เบกิเงนิจากคลงั ตรวจสอบ
กบัหลกัฐานขอเบกิถูกตอ้ง
ทุกรายงาน 
3. รายงานการขอเบกิเงนิคง
คลงัไดร้บัอนุมตัจิากผูม้ ี
อ านาจ ก่อนปลดบลอ็กใน
ระบบ GFMIS ทุกครัง้ 
4. จา่ยเงนิทุกรายการตรงตวั
เจา้หนี้หรอืผูม้สีทิธร์บัเงนิ 
และไดร้บัหลกัฐานการจา่ย
ครบถว้น 
1. ทุกสิน้วนั มกีารจดัพมิพ์
รายงานสรปุรายการขอเบกิ
เงนิจากระบบ GFMIS และ
ตรวจสอบกบัหลกัฐานขอ
เบกิโดยผลการตรวจสอบ
ตอ้ง 
   - มหีลกัฐานขอเบกิทุก
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ประเดน็การตรวจสอบ/
วตัถปุระสงค ์

เกณฑ ์ รายการ 
 

ตวัช้ีวดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ตรวจสอบโครงการระบบ
เครอืขา่ยคอมพวิเตอรอ์นิเตอรเ์น็ต 
เพื่อใหน้กัเรยีนของโรงเรยีนไดเ้ขา้
มาใชป้ระโยชน์เพื่อการเรยีนการ
สอน จากระบบเครอืขา่ย
คอมพวิเตอรอ์นิเตอรเ์น็ตของ
โรงเรยีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรณทีี ่1 โครงการก าหนด
ตวัชีว้ดัและระบุเกณฑไ์ว้
ดว้ยกนั 
 
 
 
กรณทีี ่2 โครงการก าหนด
ตวัชีว้ดัแต่ไมร่ะบุหลกัเกณฑ ์
ดงันัน้เกณฑท์ีก่ าหนดคอืรอ้ย
ละ 80 

   - จ านวนเงนิทีเ่บกิถูกตอ้ง
ตามหลกัฐานขอเบกิ 
   - ชื่อเจา้หนี้/ผูม้สีทิธริบั
เงนิและเลขทีบ่ญัชเีงนิฝาก
ธนาคารถูกตอ้ง 
2. ผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อ
รบัรองความถูกตอ้งใน
รายงานสรปุรายการขอเบกิ
เงนิ 
 
รอ้ยละ 80 ของนกัเรยีนใน
โครงการไดเ้ขา้มาใช้
ประโยชน์จากระบบ
เครอืขา่ยคอมพวิเตอร์
อนิเตอรเ์น็ต 
 
นกัเรยีนในโครงการไดเ้ขา้
มาใชป้ระโยชน์จากระบบ
เครอืขา่ยคอมพวิเตอร์
อนิเตอรเ์น็ต 

 
4) ก าหนดขอบเขตของงานทีจ่ะท าการตรวจสอบ เพื่อก าหนดปรมิาณงาน และ 

ประเภทของขอ้มลูทีจ่ะท าการตรวจสอบ เช่น 
ประเภทข้อมลูท่ีตรวจสอบ ปริมาณงานและขอบเขตงาน 

1. ตรวจสอบเอกสารการรบั – จา่ย 1. ปรมิาณรายงานเอกสารหลกัฐานรบั – จ่าย ที่
ตรวจ เช่น ตรวจสอบหลกัฐาน 1 เดอืน 
2. ช่วงระยะเวลาของเอกสารหลกัฐานทีต่รวจสอบ 
เช่น ตรวจสอบหลกัฐานเดอืนมกราคม 

2. สอบทานการท างบเทยีบยอดเงนิฝากธนาคาร งบเทยีบยอดเงนิฝากธนาคารจ านวน 2 เดอืน 
ไดแ้ก่ เดอืน........................ถงึ เดอืน.................. 
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5) ก าหนดวิธีการตรวจสอบตามวัตถุประสงค์และกิจกรรมการควบคุมของ
ประเดน็ทีจ่ะท าการตรวจสอบโดยค านึงถงึเทคนิคการตรวจสอบทีเ่หมาะสม ซึง่เทคนิคการตรวจสอบทีใ่ช้
ทัว่ไป ไดแ้ก่ การสอบทานการปฏบิตังิาน การตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน การตรวจสอบการผ่านรายการ 
การ สุ่มตวัอยา่ง การค านวณ การตรวจนบั การยนืยนัยอด การสอบถาม การสงัเกต และการสมัภาษณ์ 

6) แหล่งของขอ้มลู ใหร้ะบุประเภทของเอกสารหลกัฐานทีจ่ะใช่ในการตรวจสอบ 
รวมถงึระบุสถานที ่หรอืตวับุคคล ทีจ่ะหาเอกสารดว้ย 

7) ระบุแบบกระดาษท าการทีใ่ช่ในการเกบ็ขอ้มลูการตรวจสอบ 
8) ระบุแบบกระดาษท าการทีใ่ช่ในการเกบ็ขอ้มลูการตรวจสอบ 

3.2 สาระส าคญัของแนวทางการปฏิบติังานตรวจสอบ 
1) ชื่อหน่วยรบัตรวจ 
2) เรือ่งทีต่รวจสอบ 
3) วตัถุประสงคก์ารตรวจสอบ 
4) ช่วงเวลาทีจ่ะท าการตรวจสอบ และปรมิาณการตรวจสอบ 
5) ประเดน็ทีต่รวจสอบ 
6) เกณฑ ์หรอื Criteria 
7) วธิกีารตรวจสอบ 
8) แหล่งขอ้มลู 
9) กระดาษท าการทีใ่ชใ้นการตรวจสอบ 

 
3.3 ประโยชน์ของแนวทางการปฏิบติังานตรวจสอบ 
1) ช่วยใหก้ารปฏบิตังิานตรวจสอบเป็นระบบ รวดเรว็ มปีระสทิธภิาพ และเป็น

มาตรฐานเดยีวกนั 
2) ช่วยใหก้ารตดิต่อสื่อสารระหว่างผูค้วบคุมงานตรวจสอบและผูป้ฏบิตังิานตรวจสอบ 

เป็นไปในทศิทางเดยีวกน 
3) เป็นเครือ่งมอืส าหรบัผูค้วบคุมงานตรวจสอบ  เพื่อใชใ้นการมอบหมายงานใหแ้ก่ 

ผูป้ฏบิตังิานตรวจสอบ และใชค้วบคุมตดิตามงานของผูป้ฏบิตังิานตรวจสอบว่าไดป้ฏบิตังิานตามทีไ่ดร้บั
มอบหมาย 

4) ใชเ้ป็นแนวทางในการฝึกฝนงานส าหรบัผูต้รวจสอบทีย่งัไมม่ปีระสบการณ์ 

4. จดัท ากระดาษท าการตรวจสอบ 
กระดาษท าการตรวจสอบ เป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการตรวจสอบ ซึง่ต้องก าหนดใหเ้หมาะสม 

กบัวธิกีารตรวจสอบแต่ละเรือ่ง เช่น แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ กระดาษบนัทกึขอ้มลู กระดาษท าการ
แบบต่างๆ ได้แก่ ใบตรวจนับเงนิสด กระดาษท าการ รายละเอียดลูกหนี้ กระดาษท าการวิเคราะห์ 
ประเภทเงนิ กระดาษท าการรายละเอยีดเงนิประกนัสญัญา กระดาษท าการเงนิฝากคลงั และกระดาษ              
ท าการเงนิรบัฝาก เป็นตน้ 
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5. ปฏิบติังานตรวจสอบ 
เมื่อวางแผนการตรวจสอบประจ าปีและจดัท าแนวทางการปฏบิตัิงานตรวจสอบแล้ว ต้อง

จดัท าปฏทินิการปฏบิตัิงานเพื่อก าหนดเวลาการปฏบิตังิานในแต่ละขัน้ตอน และด าเนินการตรวจสอบ
ตามขัน้ตอนและเวลาทีก่ าหนดในปฏทินิการปฏบิตังิาน โดย 

5.1 ปฏิบติังานตรวจสอบภาคสนาม (Filed Work) 
ก่อนการตรวจสอบภาคสนามผูต้รวจสอบตอ้งวางแผนเตรยีมการตรวจสอบ โดยจดัทมี 

ตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัการตรวจสอบแต่ละเรื่องและก าหนดหวัหน้าผูค้วบคุมทมีตรวจสอบใหช้ดัเจน 
พร้อมทัง้ซ้อมความเข้าใจเรื่องที่จะตรวจสอบตามแนวทางการปฏิบตัิงานตรวจสอบกบัผู้ปฏิบตัิงาน 
ตรวจสอบในทมีในเรื่องวตัถุประสงคก์ารตรวจสอบ ประเดน็ทีท่ าการตรวจสอบ ขอบเขตและปรมิาณที่จะ
ท าการตรวจสอบ วธิกีารตรวจสอบ แหล่งขอ้มลู และกระดาษท าการทีใ่ช่ในการตรวจสอบ และแบ่งงาน
ใหผู้ป้ฏบิตังิานตรวจสอบในทมีตามความเหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์ เพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีก่ าหนด แลว้แจง้ใหห้น่วยรบัตรวจทราบ และด าเนินการเขา้ ตรวจสอบ
โดยมขีัน้ตอน ดง้นี้ 

1) แนะน าตวักบัหน่วยรบัตรวจ 
หวัหน้าทมีตรวจสอบน าทีมเข้าพบผู้บรหิารของหน่วยรบัตรวจแนะน าทีมตรวจ 

รายงานวตัถุประสงค์เป้าหมายขอบเขตของการตรวจสอบ และขอให้อ านวยความสะดวกตามความ
จ าเป็นแก่การตรวจสอบ เช่น ความร่วมมอืจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ การขอใช้รถ
ราชการกรณจี าเป็นตอ้งเดนิทางไปเกบ็ขอ้มลูนอกสถานที ่ไดแ้ก่ สถานศกึษา 

2) ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานเพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
ด าเนินการตรวจสอบตามแนวทางการปฏบิตังิานตรวจสอบตามทีไ่ดก้ าหนดแบ่งงาน

โดยใช้เทคนิคการตรวจสอบที่เหมาะสม โดยหัวหน้าทีมตรวจสอบก ากับดูแลการปฏิบ ัต ิงาน               
และหากพบว่ามขีอ้จ ากดั ในการตรวจสอบใหพ้จิารณาตดัสนิใจปรบัเพิม่ ลด ขอบเขตการตรวจสอบหรอื 
ปรบัเปลี่ยนประเด็นการตรวจสอบตามความเสี่ยงที่พบในการตรวจสอบเพื่อให้การตรวจสอบบรรลุ              
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายโดยใหม้ขีอ้มลูเพยีงพอทีจ่ะสรุปผลการตรวจสอบ 

3) หวัหน้าทมีตรวจสอบ สอบทานการปฏบิัตงิานกบัทมีงานว่าได้ท าการตรวจสอบ
ครบถว้นทุกประเดน็การตรวจสอบทีก่ าหนดไวแ้ละมหีลกัฐานเพยีงพอทีจ่ะสรปุผลการตรวจสอบ 

5.2 สรปุผลการตรวจสอบ 
 เมื่อด าเนินการตรวจสอบเสรจ็สิ้นสรุปสิง่ทีต่รวจพบจากกระดาษท าการหลกัฐานต่างๆ                
ที่รวบรวมไว้และแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการปรบัแก้ไขเบื้องต้น และสรุปผล                   
การตรวจสอบรายงานให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจทราบ โดยอาจให้มีการประชุมระหว่างทีม                        
ผู้ตรวจสอบ ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบ                         
ผลการตรวจสอบร่วมกนัและเพื่อใหม้กีารก ากบัตดิตาม เร่งรดั และแก้ไขการปฏบิตังิานในส่วนทีส่ามารถ
ด าเนินการไดใ้นชัน้ตน้ 
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6. รายงานผลการตรวจสอบ 
 รายงานผลการตรวจสอบ เป็นการแสดงผลการปฏบิตัิงานของผู้ตรวจสอบภายใน ที่ต้อง
รายงานใหผู้อ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาสุพรรณบุร ีทราบ เพื่อใหเ้กดิการก ากบั 
ตดิตาม เร่งรดั การปฏบิตังิานของหน่วยรบัตรวจ และใช้เป็นเครื่องมอืในการสื่อสารผลการตรวจสอบ            
ให้หน่วยตรวจรบัทราบผลการปฏิบตัิงานว่ามจีุดใดที่ควรได้รบัการปรบัปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง เพื่อให้                
การปฏิบัติงานของหน่วยรบัตรวจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนัน้ความส าคัญของงานตรวจสอบ                   
จงึขึน้อยู่กบัรายงานการตรวจสอบ ถ้ารายงานมคีุณภาพจะส่งผลใหเ้กดิการขบัเคลื่อนใหม้กีารปฏบิตังิาน     
มคีวามถูกต้องและมปีระสทิธิภาพ ซึ่งถือเป็นการเพิม่มูลค่าให้แก่งานตรวจสอบภายใน เพราะมสี่วน            
ช่วยให้งานของ ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษาสุพรรณบุร ีบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมาย               
ตามที่ก าหนด ผู้ตรวจสอบภายในที่เขยีนรายงานผลการตรวจสอบได้ดี จะต้องมคีวามรู้ความเข้าใจ              
ในเรื่องทีต่รวจสอบอย่างด ีและน าผลสรุปจากการตรวจสอบมาประเมนิไดว้่าเรื่องทีต่รวจสอบมจีุดใดบา้ง
ที่มกีารควบคุมที่ดแีละจุดใดมคีวามเสี่ยงที่ควรน าเสนอต่อผู้บรหิารทราบ เพื่อพจิารณาลดหรอืป้องกัน
ความเสีย่งดงักล่าว 

6.1 ขัน้ตอนการจดัท ารายงาน 
 เมื่อด าเนินการสรุปผลการตรวจสอบเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว จงึน าข้อมูลที่ตรวจพบจดัท า

รายงานการตรวจสอบ โดยมขีัน้ตอนการจดัท ารายงาน ดงันี้ 
1) จดัท าโครงรา่งรายงาน 

จดัวางเค้าโครงเรื่องและล าดับหวัข้อเรื่องที่รายงาน เพื่อให้เนื้อหามคีวามต่อเนื่อง
ตามล าดบั โดยอาจจดัเรยีงตามหวัขอ้ประเดน็การตรวจสอบในแนวทางการปฏบิตังิานตรวจสอบกไ็ด ้

2) รา่งรายงาน 
2.1) ผูร้บัผดิชอบการตรวจสอบตามเรื่องทีไ่ดร้บัมอบหมาย สรุปประเดน็ทีต่รวจพบและ

เขยีนร่างรายงาน ส่งใหห้วัหน้าทมีผูต้รวจสอบตรวจทานเนื้อหารายงานใหต้รงตามประเดน็ขอ้ตรวจพบ 
และเรยีงตามเคา้โครงทีก่ าหนด พรอ้มทัง้พจิารณารปูแบบของรายงาน 

2.2) ส่งร่างรายงานทีต่รวจทานแลว้ใหห้วัหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พจิารณาเนื้อหา
และรปูแบบของรา่งรายงานการตรวจสอบ 

2.3) เมื่อหวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเห็นชอบร่างรายงานแล้วจงึจดัท ารายงาน                       
การตรวจสอบ 
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 6.2  การเสนอรายงาน 
  ใหเ้สนอรายงานการตรวจสอบต่อผูอ้ านวยการส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา

สุพรรณบุร ีเพื่อทราบและสัง่การใหห้น่วยรบัตรวจปฏบิตัติามขอ้เสนอแนะและรายงานผลการแกไ้ข ให้
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาสุพรรณบุร ีภายในเวลาทีก่ าหนด 
 

รปูแบบรายงานการตรวจสอบ 
 

รายงานการตรวจสอบภายใน 
ช่ือหน่วยรบัตรวจ 
เร่ืองท่ีตรวจสอบ 

วตัถปุระสงคก์ารตรวจสอบ เพื่อใหผู้อ่้านรายงานทราบว่าตรวจสอบเพื่ออะไร และสิง่ที่ 
 คาดว่าจะไดร้บัการตรวจสอบคอือะไร ซึง่ก าหนดไวใ้นแนว  

ทางการปฏบิตังิานตรวจสอบ  
 

ขอบเขตการตรวจสอบ          แสดงถงึระยะเวลาทีท่ าการตรวจสอบปรมิาณของงานและ
                                       ช่วงเวลาของงานทีต่รวจสอบ  

 
ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ เป็นการสรุปประเด็นข้อตรวจพบเป็นเรื่องๆ โดยแต่ละ

 ประเดน็ควรมเีนื้อหาการรายงานใหท้ราบว่าสิง่ทีห่น่วยรบัตรวจ 
 ตอ้งปฏบิตัคิอือะไร และหน่วยรบัตรวจปฏบิตัอิยา่งไร 

 มผีลกระทบจากการปฏบิตังิานหรอืไม ่ถา้มผีลกระทบ        
     เกดิความเสยีหายหรอืไม ่และเกดิจาดสาเหตุใด          
     แลว้ควรเสนอแนะใหม้กีารแกไ้ขอยา่งไร 

 
 
7. การติดตามผลการตรวจสอบ เป็นงานขัน้ตอนสุดท้ายของการตรวจสอบ เป็นการด าเนินการ

เพื่อให้มัน่ใจว่าขอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงแก้ไขที่หน่วยตรวจสอบภายในเสนอไวน้ัน้ หน่วยรบัตรวจ        
ไดน้ าไปปฏบิตัติามท าใหง้านมคีวามถูกตอ้งและมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้   

 ขัน้ตอนการติดตามผลการตรวจสอบ  
1) กรณีหน่วยรบัตรวจรายงานผลตามหวัข้อที่ทกัท้วงตามก าหนดเวลา ให้ตรวจสอบความ

ครบถว้นสมบูรณ์ของรายงานว่าเป็นไปตามขอ้เสนอแนะแลว้บนัทกึเสนอผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษาสุพรรณบุร ีเพื่อทราบ 

2) กรณีหน่วยรบัตรวจไม่รายงานผลตามก าหนดเวลาให้ติดตามแก้ไขของหน่วยรบัตรวจ              
เป็นระยะ และรายงานให ้ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาสุพรรณบุร ีเพื่อทราบและสัง่
การ 
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บทท่ี 3 
การตรวจสอบการด าเนินงาน 

การตรวจสอบการด าเนินงาน เป็นการตรวจสอบที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับประสทิธิภาพและประสิทธิผล                   
การด าเนินงานภายใต้หลกัเกณฑห์รอืมาตรฐานที่ก าหนดอย่างประหยดั โดยการตรวจสอบสามารถตรวจ
เพื่อวดัผลการด าเนินงาน เพื่อทราบผลกระทบจากการด าเนินงาน การประเมนิระบบควบคุมภายใน                
ของกระบวนการปฏบิตังิานหรอืตรวจตดิตาม การท างานให้เป็นไปตามแผนงาน/งาน/โครงการที่ก าหนด             
ก็ได้  ซึ่งการจะเลือกตรวจสอบแบบใดจะด าเนินการเมื่อก าหนดเรื่องที่จะท าการตรวจสอบได้แล้ว                   
จงึจะพิจารณาวตัถุประสงค์ของเรื่องที่จะท าการตรวจสอบ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาว่าจะเลือก
ตรวจสอบแบบใด 

แนวการตรวจสอบการด าเนินงาน 
1. การตรวจสอบผลการด าเนินงาน 

วตัถุประสงค์การตรวจสอบ เพื่อให้ทราบว่าผลการด าเนินงานตามแผนงาน/งาน/โครงการ 
บรรลุผลตามวตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายทีก่ าหนดหรอืไม่ หากไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคเ์กดิจากสาเหตุใด 
การตรวจสอบจะเลอืกงาน/โครงการทีด่ าเนินการเสรจ็สิน้แลว้ โดยน ารายละเอยีดต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบังาน/
โครงการมาศึกษาเพื่อทราบข้อมูลที่จะใช้ในการก าหนดกรอบการตรวจสอบ และจดัท าแนวทางการ
ตรวจสอบในรายละเอยีดดงันี้ 

1. เป้าหมายวตัถุประสงคข์องงาน/โครงการผลผลติ กลุ่มเป้าหมายทีโ่ครงการนัน้ๆ ก าหนดไว ้
2. กจิกรรมต่างๆ ทีก่ าหนดเพื่อด าเนินการใหไ้ดผ้ลผลติตามทีก่ าหนด 
3. กระบวนการปฏบิตังิานของแต่ละกจิกรรม 
4. การบรหิารงาน/โครงการ เช่น ผูร้บัผดิชอบโครงการ การตดิตามผลของโครงการ                        

การก าหนดปฏทินิการปฏบิตังิาน เป็นต้น 
5. เกณฑแ์ละตวัชีว้ดั ผลการด าเนินงาน 

แนวทางการตรวจสอบ 
1. ตรวจสอบผลการด าเนินงาน ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรอืเกณฑท์ีก่ าหนดในหวัขอ้ดงันี้ 

ผลผลิต เช่น จ านวนครบถ้วนและถูกตอ้งตามเกณฑ์ 
กลุ่มเป้าหมาย เช่น ไดร้บัผลผลติตรงตามทีก่ าหนด 
ระยะเวลาท่ีกลุ่มเป้าหมายได้รบัผลผลิต เช่น ภายในเวลาทีก่ าหนด 

2. ตรวจสอบประสิทธิภาพของงาน/โครงการ โดยตรวจสอบการปฏิบตัิงานในแต่ละกิจกรรมว่า
เป็นไปตามกระบวนการหรอืระเบยีบก าหนด และด าเนินการภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในปฏทินิ
การปฏบิตังิานหรอืไม่ 
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3. ตรวจสอบการตดิตามผลของงาน/โครงการ ในส่วนงานที่รบัผดิชอบแต่ละระดบัว่ามกีารก าหนด
แนวทางในการรายงานผลการด าเนินงาน และผลการตดิตามงานอย่างไร และผูร้บัผดิชอบได้ม ี             
การด าเนินการตามแนวทางทีก่ าหนดเพื่อทราบผลหรอืปัญหาอุปสรรคหรอืไม่ 

ตวัอย่าง การตรวจสอบผลการจดัซื้อคอมพวิเตอร ์ซึ่งจดัซื้อโดยส่วนกลางและจดัสรรให้โรงเรยีนมี
แนวทางการตรวจสอบดงันี้ 

1. การตรวจสอบหลักฐานการจดัซื้อ/จัดจ้าง ว่ามีการด าเนินการจัดซื้อตามระเบียบที่ก าหนด                
โดยด าเนินการจดัซือ้และไดร้บัคอมพวิเตอรต์ามระยะเวลาทีก่ าหนดในปฏทินิการปฏบิตังิาน 

2. ตรวจสอบการตรวจรบัคอมพิวเตอร์ ว่าด าเนินการโดยคณะกรรมการที่ได้รบัการแต่งตัง้ ณ 
สถานทีท่ีร่าชการก าหนด และไดร้บัคอมพวิเตอรค์รบถว้นตามจ านวนทีจ่ดัซือ้ถูกตอ้งตามเกณฑแ์ละเป็นไป
ตามเงือ่นไขทีก่ าหนดในสญัญา 

3. ตรวจสอบหลกัฐานการรบัคอมพวิเตอรข์องหน่วยผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัจดัสรรว่าไดร้บัคอมพวิเตอรต์รงตาม
บญัชจีดัสรร และไดร้บัภายในเวลาทีก่ าหนดตามเงือ่นไขของสญัญา 

4. ตรวจสอบภาคสนาม โดยเขา้ตรวจสอบโรงเรยีนทีไ่ดร้บัจดัสรรคอมพวิเตอรด์งันี้ 
 4.1 คอมพวิเตอรท์ี่กลุ่มเป้าหมายได้รบัมจี านวนครบถ้วน ตรงตามบญัชจีดัสรรและถูกต้องตรง

ตามเงือ่นไขของสญัญาและอยูใ่นสภาพดใีชง้านได ้
 4.2 โรงเรยีนไดร้บัคอมพวิเตอรภ์ายในเวลาก าหนดในสญัญา 
 4.3 มกีารแจง้เกีย่วกบัการดแูลและบ ารงุรกัษาคอมพวิเตอรต์ามสญัญาใหโ้รงเรยีนทราบหรอืไม่ 
5.  ตรวจสอบการรายงานผลตามโครงการว่าเป็นไปตามขอ้เทจ็จรงิทีต่รวจพบหรอืไม่ 
*** กรณทีีต่อ้งการตรวจสอบผลกระทบจากการด าเนินงาน สามารถตรวจสอบไดใ้นรายการดงันี้ 

1. คอมพวิเตอรท์ีโ่รงเรยีนไดร้บัตรงกบัความตอ้งการของโรงเรยีน 
2. การใชป้ระโยชน์ ตรวจสอบว่ามกีารใชจ้รงิตามเป้าหมายและยงัใชง้านไดด้ ี
3. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนดขีึน้ตามเป้าหมายของโครงการ 
4.  ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการซ่อมบ ารุง และค่าสาธารณูปโภคทีเ่พิม่ขึน้สรา้งปัญหาหรอืไม่ อย่างไร               

และโรงเรยีนไดแ้กไ้ขหรอืตอ้งการความช่วยเหลอือยา่งไร 
 

2. การตรวจสอบติดตามการท างาน 
วตัถุประสงค์การตรวจสอบเพื่อทราบผลการปฏิบตัิงานตามกระบวนการปฏบิตัิงานในแต่ละ

กจิกรรมย่อยที่จะส่งผลต่อเป้าหมายของงาน/โครงการ ซึ่งหากพบว่าการด าเนินงานไม่บรรลุผลก็จะไดห้า
สาเหตุและใหข้อ้เสนอแนะในการปรบัปรงุแกไ้ขไดท้นัเวลาและท าใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ 

การตรวจสอบลกัษณะนี้จะเลอืกตรวจสอบงาน/โครงการทีย่งัด าเนินการไม่แลว้เสรจ็ และตดิตาม              
การท างานโดยเลอืกตรวจสอบกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมหลกัซึ่งส่งผลต่อเป้าหมายของงาน/โครงการ ทัง้นี้
เพื่อใหท้ราบปัญหาอุปสรรคและสามารถปรบัปรงุแกไ้ขใหง้านบรรลุผลตามเป้าหมายทีก่ าหนด 
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แนวทางการตรวจสอบ 
1. พจิารณากจิกรรมต่างๆ ของงาน/โครงการว่ามกีจิกรรมใดเป็นกจิกรรมหลกั ทีจ่ะส่งผลต่อการ

บรรลุเป้าหมาย 
2. พจิารณาว่าผลผลติของกจิกรรมหลกัทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายคอือะไร และมขีัน้ตอนการ

ด าเนินงานของกจิกรรมอย่างไร รวมถงึพจิารณาปฏทินิการปฏบิตังิานของกจิกรรมดว้ย 
3. ตรวจสอบผลการปฏบิตังิานแต่ละกจิกรรมว่าเป็นไปตามทีก่ าหนดหรอืไม่ 
 3.1 กรณีไม่เป็นไปตามที่ก าหนด ให้ตรวจสอบกระบวนการปฏิบตัิงานว่ามีขัน้ตอนใดที่มี

จดุอ่อน หรอืขัน้ตอนใดทีไ่มส่่งผลกระทบต่อการบรรลุตามเป้าหมาย 
 3.2 กรณีผลการด าเนินงานเป็นไปตามกจิกรรมใหต้รวจสอบว่าผลที่ไดร้บัตามก าหนดเวลาที่

ตอ้งการหรอืไม ่หากไมท่นัเวลาสาเหตุเกดิจากอะไร 
 

3. การตรวจสอบกระบวนการปฏิบติังาน 
 วัตถุประสงค์การตรวจสอบเพื่อประเมินกระบวนการปฏิบัติงานว่ามีประสิทธิภาพ และได้

ด าเนินงานส่งผลบรรลุตามเป้าหมายหรอืไม ่
 แนวทางการตรวจสอบ 

1. ศึกษาระบบงานว่ามขี ัน้ตอนการปฏิบตัิงานอย่างไร และในแต่ละขัน้ตอนมกีารก ากับและ
ควบคุมทีร่ดักุมหรอืไม ่

2. ตรวจสอบภาคสนาม โดยตรวจสอบว่าหน่วยรบัตรวจมกีารปฏบิตัิงานตามระบบที่ก าหนด
หรอืไม ่

 2.1 กรณีการปฏบิตังิานเป็นไปตามระบบที่ก าหนด ตรวจสอบว่าผลที่เกดิจากการปฏบิตังิาน
เป็นไปตามเป้าหมายหรอืไม ่

 > หากผลการปฏบิตังิานเป็นไปตามเป้าหมาย กแ็สดงว่าระบบงานมปีระสทิธภิาพ 
 > หากผลการปฏบิตังิานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ตรวจสอบว่าเกดิจากสาเหตุใด หากเกดิจาก              

ผูป้ฏบิตัจิะไดเ้สนอแนะใหด้ าเนินการใหถู้กต้อง แต่หากเกดิจากระบบกใ็หเ้กบ็ขอ้มลูมาน าเสนอปรบัระบบ
ต่อไป 

 2.2 กรณกีารปฏบิตังิานไมเ่ป็นไปตามระบบทีก่ าหนด ใหต้รวจสอบว่าผลการปฏบิตังิานเป็นไป            
ตามเป้าหมายหรอืไม ่

 > หากผลการปฏบิตังิานเป็นไปตามเป้าหมาย ตรวจสอบว่าหน่วยรบัตรวจมกีารปฏบิตังิานใด
ทดแทนการปฏบิตัติามระบบ และสามารถก ากบัควบคุมไดห้รอืไม ่เพื่อเป็นขอ้มลูในการตรวจสอบต่อไป 

 > หากผลการปฏิบตัิงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ให้ตรวจสอบว่าเกิดจากสาเหตุใดจงึไม่
สามารถปฏิบัติตามระบบงานที่ก าหนดเพื่อเป็นข้อมูลในการเสนอนะแนวทางการแก้ไขที่ถูกต้อง                          
แก่หน่วยรบัตรวจ หรอืเกบ็เป็นขอ้มลูในการน าเสนอพจิารณาปรบัระบบงานใหเ้หมาะสมต่อไป 
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สรปุผลการตรวจสอบ โดยเป็นเรือ่งๆดงันี้ 
1. Criteria เกณฑ์หรือตัวชี้ว ัดที่ก าหนดให้ใช้ในการวัดผลการด าเนินงาน ซึ่งอาจได้จาก

เป้าหมายทีง่าน /โครงการก าหนดไว ้หรอืผูต้รวจสอบก าหนดรว่มกบัผูร้บัตรวจกไ็ด ้เช่น 
1) จ านวนนกัเรยีนไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 ทีม่าใชร้ะบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรอ์นิเทอรเ์น็ต 
2) คอมพวิเตอรแ์ละระบบโปรแกรมการเรยีนการสอนจ านวน 100 ชุด 

2. Condition ขอ้เทจ็จรงิทีต่รวจพบจากการด าเนินงาน เช่น 
1) จ านวนนกัเรยีนมาใชป้ระโยชน์จากระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอรอ์นิเทอรเ์น็ตไมเ่ป็นไปตาม

วตัถุประสงคท์ีโ่ครงการก าหนด คอืไมถ่งึรอ้ยละ 80 
2) ผลการจดัซือ้ไดร้บัคอมพวิเตอรแ์ละโปรแกรมการเรยีนการสอน ครบถว้น 

3. Effect ผลทีเ่กดิจากการด าเนินงาน เมือ่เทยีบกบัเกณฑห์รอืตวัชีว้ดั ส่งผลกระทบอยา่งไร เช่น 
1) นกัเรยีนและครไูมไ่ดค้น้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเอง ท าใหใ้ดข้อ้มลูความรูท้ีไ่มท่นัสมยั 
2) โปรแกรมการเรยีนการสอนไม่ตรงกบัความต้องการของโรงเรยีนท าใหก้ารเรยีนการสอน 

ไมบ่รรลุตามโครงการ 
4. Cause สาเหตุทีท่ าใหเ้กดิผลกระทบ เช่น 
1) นักเรียนไม่มีความรู้ในการใช้อินเตอร์เน็ต เนื่ องจากโรงเรียนไม่มีการสอนการใช้ 

อนิเทอรเ์น็ตใหก้บันกัเรยีน 
2) ผู้จดัซื้อไม่มกีารส ารวจความต้องการใช้โปรแกรมการเรยีนการสอนจากโรงเรยีน เพื่อ

จดัซือ้ใหใ้กลเ้คยีงกบัความตอ้งการของโรงเรยีน 
5. Recommendation ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุแกไ้ข ซึง่ควรเสนอวธิกีารแกไ้ขทีต่รงกบัสาเหตุ 

  

รายงานผลการตรวจสอบ 

1. การจดัท ารายงานม ี4 ขัน้ตอน ดงันี้ 
1.1 รวบรวมขอ้มลูจากกระดาษท าการต่างๆ ทีไ่ดบ้นัทกึรายละเอยีดผลการตรวจสอบไวร้วมถงึ

รวบรวมผลการตรวจสอบจากแบบสอบถามทีใ่หผู้ต้รวจสอบภายใน ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา    ใชเ้ป็น
เครือ่งมอืในการตรวจสอบ (ถา้ม)ี แลว้สรปุผลรายงาน  

1.2 คดัเลอืกขอ้มลูทีม่คีวามส าคญั เพื่อรายงานผลการปฏบิตังิานเฉพาะทีเ่ป็นปัญหาส าคญั 
1.3 ร่างรายงานและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายงานเพื่อหารอืกบัหน่วยรบัตรวจ

และหาแนวทางแกไ้ขปัญหาทีด่ทีีสุ่ดต่อหน่วยรบัตรวจ 
1.4 เสนอรายงานโดยจดัท ารายงานฉบบัสมบูรณ์เสนอหวัหน้าส่วนราชการ เพื่อรบัทราบและ

พจิารณาสัง่การตามทีเ่หน็สมควรต่อไป 
 
 

 



 

19 

2.  ส่วนประกอบของรายงานผลการปฏบิตังิาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงันี้ 
 2.1 บทสรุปส าหรบัผู้บรหิาร เป็นข้อความโดยย่อเกี่ยวกบัผลการปฏบิตัิงานตรวจสอบของ                      

ผูต้รวจสอบภายใน ซึง่ประกอบดว้ยเรือ่งดงันี้ 
  · ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัแผนงาน/โครงการทีจ่ะตรวจสอบ 
  · ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัการปฏบิตังิานตรวจสอบ 
  · สรปุผลการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะ 
  · การตดิตามผล 
 2.2 รายละเอยีดผลการตรวจสอบเป็นรายละเอยีดที่เกี่ยวกบัผลการตรวจสอบโดยมหีวัขอ้ใน

รายงาน ดงันี้ 
  · เรือ่งทีต่รวจสอบ 
  · ความเป็นมาในการตรวจสอบ 
  · วตัถุประสงคข์องการตรวจสอบ 
  · ขอบเขตและวธิกีารตรวจสอบ 
  · ระยะเวลาการตรวจสอบ 
  · ประเดน็การตรวจสอบ 
  · เกณฑ ์
  · ขอ้เทจ็จรงิทีต่รวจสอบ 
  · ผลกระทบ 
  · สาเหตุ 
  · ขอ้เสนอแนะ 
  · แนวทางการแกไ้ข 
  · ความเหน็ของหน่วยรบัตรวจ (ถา้ม)ี 
  · ความเหน็โดยรวมของคณะผูต้รวจสอบ 
 
การติดตามผลการตรวจสอบ  
ด าเนินการกบัโครงการที่ยงัด าเนินการไม่เสรจ็สิ้น ซึ่งผู้ตรวจสอบท าการตรวจสอบและตรวจพบ

สาเหตุผลกระทบหรอืความเสี่ยงที่คาดว่าจะท าใหเ้กดิความเสยีหายได ้และผูต้รวจสอบไดใ้หข้อ้เสนอแนะ
เพื่อปรบัปรงุแกไ้ขโครงการดงักล่าวแก่หน่วยรบัตรวจไปแลว้ จงึตอ้งมกีารตดิตามผลการตรวจสอบโครงการ
นัน้ โดยมขีัน้ตอนดงันี้ 

1. วางแผนการติดตามผล โดยก าหนดวิธีการติดตามผลให้สอดคล้องกบัเรื่องที่จะติดตามและ
จะต้องค านึงถงึปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ สาระส าคญัของขอ้ตรวจพบ ระยะเวลาในการตดิตามผล บุคลากรทีใ่ชใ้น
การตดิตามผลและค่าใชจ้่ายในการตดิตามผล เพื่อมัน่ใจไดว้่าหน่วยรบัตรวจไดป้ฏบิตัติามขอ้เสนอแนะของ
ผูต้รวจสอบภายในแลว้ 
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2. ด าเนินการติดตามผลการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้  โดยสอบทานการปฏิบตัิงานของ              
หน่วยรบัตรวจและส่วนงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่องตามประเด็นในรายงานผลผลการตรวจสอบว่าได้
ด าเนินการเป็นไปตามทีไ่ดเ้สนอแนะหรอืไม่ 

3. รายงานผลการติดตาม โดยสรุปผลการติดตามและจดัท ารายรายงานผลการติดตามผลการ
ด าเนินงานของหน่วยรบัตรวจและส่วนงานทีเ่กี่ยวขอ้งในแต่ละเรือ่งทีท่ าการตรวจสอบตามประเดน็ขอ้ตรวจ
พบ กรณีเรื่องทีม่คีวามจ าเป็นเร่งด่วนผูต้รวจสอบสามารถรายงานผลการตดิตามดว้ยวาจาต่อหวัหน้าส่วน
ราชการและจดัท ารายงานผลการตดิตามผลการตรวจสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อไป โดยมสีาระส าคญัดงันี้ 

1) เรือ่งทีต่อ้งการตดิตามผล 
2) วตัถุประสงคข์องการตดิตามผล 
3) การด าเนินการของหน่วยรบัตรวจตามการสัง่การ 
4) ความเหน็ของผูต้รวจสอบและขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 
5) เอกสารประกอบหรอือา้งองิ (ถา้ม)ี 
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บทท่ี 4 
การตรวจสอบการบริหารจดัการทางการเงินการบญัชี 

การบรหิารการเงนิ การบญัช ีของส่วนราชการ ไดม้กีารปรบัเปลี่ยนจากระบบเดมิมาใช้ระบบ 
บรหิารการเงนิการคลงัภาครฐัด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เพื่อยกระดบัการบรหิารงานการเงนิ 
การคลงัให้เกดิประสทิธภิาพประสทิธผิล โดยระบบดงักล่าวประกอบด้วยระบบปฏบิตังิาน 5 ระบบ คอื 
ระบบงบประมาณ ระบบจดัซื้อจดัจา้ง ระบบการเงนิและบญัช ีระบบต้นทุน และระบบบรหิารทรพัยากร
บุคคล ซึง่ในส่วนของระบบการเงนิการบญัช ีจะประกอบดว้ยระบบงานยอ่ย 5 ระบบ คอื  

1. ระบบเบิกจ่าย (Accounting Payable : AP) 
เป็นระบบงานเกี่ยวกบัการบนัทกึข้อมูลการขอเบกิเงนิจากกรมบญัชกีลาง/ ส านักงานคลงั

จงัหวดัทัง้ทีเ่ป็นเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ โดยการขอเบกิเงนิจากคลงัส่วนราชการสามารถ
ขอรบัเงนิได ้2 วธิ ีคอื ใหก้รมบญัชกีลางโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารของเจา้หนี้หรอืผู้มสีทิธโิดยตรง 
หรอืโอนเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารของส่วนราชการเพื่อจ่ายต่อใหก้บัเจา้หนี้หรอืผูม้สีทิธ ิซึง่ระบบดงักล่าวจะ
ช่วยให้การเบิกจ่ายเงินจากคลังมคีวามสะดวกรวดเร็วขึ้น โดยการปฏิบัติงานในระบบเบิกจ่ายเงินจะ
เชื่อมโยงจบัระบบจดัซื้อจดัจ้างและระบบงบประมาณ ซึ่งท าให้สามารถตรวจสอบยอดเงนิงบประมาณ
คงเหลอืไดท้นัท ีและเป็นการลดเอกสารการเบกิจ่ายระหว่างส่วนราชการกบักรมบญัชกีลาง/ส านักงานคลงั
จงัหวดั 

2. ระบบรบัและน าส่งเงิน (Receipt Process : RP) 
เป็นระบบงานที่เกี่ยวกับการจดัเก็บและน าส่งเงนิรายได้แผ่นดนิ รายได้เงนินอกงบประมาณ 

และเงนิงบประมาณเบิกเกนิส่งคนื ซึ่งเงนิที่จดัเก็บดงักล่าวส่วนราชการจะต้องน าส่งหรอืน าฝากคลงั โดย
การฝากเข้าบญัชเีงนิฝากธนาคารของกรมบญัชกีลางหรอืส านักงานคลงัจงัหวัดที่ธนาคารกรุงไทย และ 
ด าเนินการบนัทกึรบัรูร้ายไดแ้ละการน าส่งเป็นเงนิคงคลงัหรอืเงนิฝากคลงัแลว้แต่กรณ ี

3. ระบบบญัชีแยกประเภท (General Ledger: GL) 
เป็นระบบงานทีเ่กี่ยวกบัการรบัขอ้มลูจากระบบงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ระบบจดัซือ้จดัจา้ง ระบบ

เบกิจ่าย ระบบรบัและน าส่งเงนิ และระบบสนิทรพัยถ์าวร และอกีส่วนหนึ่งเป็นผลจากการบนัทกึบญัชหีรอื
ปรบัปรุงรายการบญัช ีซึ่งระบบจะผ่านรายการไปยงับัญชแียกประเภทที่เกี่ยวขอ้งและท าการประมวลผล
เมื่อสิน้วนั/สิน้เดอืน การปิดงวดบญัชปีระจ าเดอืน และประจ าปีโดยหน่วยงานสามารถ เรยีกดูรายงานการ
ประมวลผลทางบญัช ีณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 

4. ระบบบริหารเงินสด (Cash Management : CM) 
เป็นระบบงานทีเ่กีย่วกบัการกระทบยอดขอ้มลูดา้นการรบัและน าส่งเงนิและการกระทบยอด

ขอ้มลูการเบกิจ่ายเงนิ เพื่อใช่ในการประเมนิสภาพคล่องในการบรหิารเงนิสดของหน่วยงาน ซึง่จะส่งผลท า
ใหก้ารบรหิารเงนิสดของรฐัเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
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5. ระบบสินทรพัยถ์าวร (Fixed Asset : FA) 
เป็นระบบงานทีเ่กี่ยวกบัการบนัทกึและควบคุมสนิทรพัยใ์นภาพรวมของหน่วยงาน โดยเริม่จาก

การสรา้งขอ้มลูหลกัสนิทรพัย ์การบนัทกึการไดม้าของสนิทรพัยถ์าวรจากการจดัซือ้จดัจา้ง หรอืจากการรบั
บรจิาค การจดัจ าหน่ายสนิทรพัยอ์อกจากกญัช ีการประมวลผลสนิทรพัยแ์ละการประมวลผล ค่าเสื่อมราคา 
เมื่อสิน้เดอืน /สิน้ปี โดยหน่วยงานสามารถเรยีกดูขอ้มลูและรายงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสนิทรพัยไ์ด้ ณ เวลาใดเวลา
หนึ่ง 

ระบบปฏิบตัิงานการเงินการบัญชี ทัง้ 5 ระบบที่กล่าวข้างต้น ทุกระบบมกีารปฏิบตัิงานที่
เชื่อมโยงกนัการน าขอ้มูลเขา้ระบบจะน าเขา้เพยีงครัง้เดยีว  (Single Entry) และ ระบบจะบนัทกึรายการที่
เกี่ยวขอ้ใหโ้ดยอตัโนมตั ิดงันัน้ส่วนส าคญัของการปฏบิตังิานในระบบ GFMIS จงึอยู่ที่กระบวนการบนัทกึ
ขอ้มลูเขา้สู่ระบบ หากการบนัทกึขอ้มลูเขา้สู่ระบบครบถ้วนถูกต้อง การประมวลผลในระบบงานทีเ่กี่ยวขอ้ง
ย่อมถูกต้องดว้ย หน่วยงานจงึควรก าหนดให้มกีารควบคุมภายในเกี่ยวกบัการปฏบิตังิานในระบบ GFMIS 
เพื่อป้องกนัหรอืลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิจากการปฏบิตังิาน ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพ ประสทิธผิล
ในการปฏบิตังิาน 

ในการตรวจสอบการบรหิารจดัการทางการเงนิการบญัช ีนอกเหนือจากการตรวจสอบว่า หน่วย
รับตรวจปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่ก าหนดแล้ว ผู้ตรวจสอบจะต้องท าการประเมิน
สภาพแวดล้อมทัว่ไปของหน่วยรบัตรวจทัง้ด้านโครงสร้างบุคลากร การมอบหมายงานและการควบคุม 
ก ากับดูแลการปฏิบัติงาน รวมทัง้ท าการสอบทานระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน               
ด้านการเงนิ การบญัชขีองหน่วยรบัตรวจ เพื่อวเิคราะห์ว่า มกีารปฏบิัตงิานในขัน้ตอนใดที่มจีุดอ่อนหรอื               
ความเสีย่ง ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อความมปีระสทิธภิาพประสทิธผิลในการปฏบิตังิานและความเชื่อถอืไดข้อง
รายงานทางการเงิน เพื่อเสนอแนะแนวทางในการก าหนดวิธีการหรือมาตรการการควบคุมภายใน              
ทีเ่หมาะสมทีจ่ะช่วยป้องกนัหรอืลดความเสีย่งใหแ้ก่หน่วยรบัตรวจ 

แนวการตรวจสอบการบริหารจดัการทางการเงิน การบญัชี 
การจดัท าแนวการตรวจสอบการเงนิการบญัช ีไดจ้ดัท าโดยพจิารณาจากระบบปฏบิตังิานที่ส าคญั

และระบบการควบคุมดา้นการเงนิทีจ่ าเป็น เพื่อใหผู้ต้รวจสอบน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการตรวจสอบ ดงันี้ 
1. ระบบเบกิจ่าย 
2. ระบบรบัและน าส่งเงนิ 
3. ระบบบญัช ี
4. ระบบควบคุมเงนิสด เงนิฝากธนาคาร เงนิฝากคลงั และการเกบ็รกัษาเงนิ 
5. ระบบควบคุมเงนิทดรองราชการ 

ระบบเบิกจ่าย 
ด าเนินการตรวจสอบใน 3 เรือ่ง ดงันี้ 
1. การควบคุมเงนิงบประมาณรายจ่าย 
2. การเบกิเงนิจากคลงั 
3. การรบั-จ่ายเงนิ 
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1. การควบคมุเงินงบประมาณรายจ่าย 
เพื่อสอบทานว่าหน่วยรบัตรวจสมารถควบคุมการใช้เงนิงบประมาณที่ได้รบัจดัสรรให้

ถูกตอ้งตามแผนงบประมาณผลผลติ/โครงการและงบรายจ่าย 
แนวการตรวจสอบ 
ตรวจสอบว่า หน่วยรยัตรวจมกีารปฏบิตัดิงันี้ 
1. มกีารบนัทกึควบคุมเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัในทะเบยีนคุมเงนิประจ างวดส่วนจงัหวดั

ส าหรับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือทะเบียนคุมเงินงบประมาณรายจ่าย ส าหรับส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานครบถ้วนถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั โดยควบคุมแยกตามแผนงบประมาณ
ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

2. มกีารจดัท ารายงานเงนิประจ างวดส่วนจงัหวดั หรอื รายงานฐานะเงนิงบประมาณ
รายจา่ย ตามระบบ Manual ส่งหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

3. มกีารสอบยนัยอดคงเหลอืตามรายงานเงนิประจ างวดส่วนจงัหวดั หรอืรายงานฐานะ
เงนิงบประมาณรายจ่ายเปรยีบเทยีบกบัรายงานสถานการณ์ใชจ้่ายงบประมาณตามระบบ GFMIS หากยอด
คงเหลอืไมต่รงกนัสามารถตรวจสอบไดว้่าเกดิจากสาเหตุใด 

2. การเบิกเงินจากคลงั 
2.1 การควบคมุการเข้าปฏิบติังานในระบบ GFMIS ในส่วนของระบบเบิกจ่ายเงิน 

เพื่อทานว่า หน่วยรบัตรวจมกีารควบคุมการเขา้ปฏบิตังิานในระบบ GFMIS อย่าง
เพยีงพอเหมาะสมและรดักุม 

แนวทางการตรวจสอบ 
สอบทานการปฏบิตังิานของหน่วยรบัตรวจว่ามกีารปฏบิตังิานดงันี้ 
1. มีค าสัง่แต่งตัง้ผู้เข้าปฏิบัติงานในระบบ GFMIS เป็นลายลักษณ์อักษรโดย             

แบ่งหน้าทีร่ะหว่างผูท้ าหน้าทีบ่นัทกึขอ้มลูเขา้ระบบและผูท้ าหน้าทีอ่นุมตักิารเบกิจ่ายในระบบ (ปลดบลอ็ก 
P1, P2) 

2. มกีารก าหนดลกัษณะเกณฑ์หรอืแนวทางการควบคุมการน าบตัรก าหนดสทิธิ
การใชอ้อกมาใชง้าน รวมถงึการเก็บรกัษาบตัรเพื่อป้องกนัมใิหผู้ท้ ีไ่ม่มหีน้าทีเ่กี่ยวขอ้งเขา้ไปปฏบิตังิานใน
ระบบ GFMIS 

3. มกีารปฏบิตัเิป็นไปตามหลกัเกณฑห์รอืแนวทางทีก่ าหนดหรอืไม่ 
2.2 การควบคมุหลกัฐานขอเบิก 

เพื่อสอบทานว่า หน่วยรบัตรวจสามารถควบคุมให้มกีารวางเบกิเงนิโดยเรว็และมี
ขอ้มลูในการตดิตามหากหลกัฐานขอเบกิสญูหาย 

แนวทางการตรวจสอบ 
ตรวจสอบว่าหน่วยรบัตรวจมกีารปฏบิตัดิงันี้ 
1. มกีารบนัทึกควบคุมหลกัฐานขอเบิกในทะเบียนคุมหลกัฐานขอเบิกครบถ้วน 

ถูกตอ้งและเป็นปัจจบุนั 
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2. มีการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานขอเบิกและยอดเงินงบประมาณ
คงเหลอืก่อนน าหลกัฐานขอเบกิเสนอผูม้อี านาจอนุมตักิารเบกิจ่าย 

3. มกีารวางเบกิเงนิโดยเรว็ไมล่่าชา้โดยสุ่มตรวจสอบระยะเวลาทีใ่ชใ้นการวางเบกิเงนิ 
4. รายการทีว่างเบกิทุกรายการมหีลกัฐานประกอบการขอเบกิครบถว้นถูกตอ้ง 

2.3 การควบคมุการวางเบิกเงิน 
เพื่อสอบทานว่า หน่วยรบัตรวจสามารถควบคุมรายการวางเบกิเงนิทุกรายการให้มี

การวางเบกิทีถู่กตอ้งครบถว้นตรงตามหลกัฐานขอเบกิ และไมม่กีารวางเบกิซ ้าซอ้น 
แนวทางการตรวจสอบ 
ตรวจสอบว่า หน่วยรบัตรวจมกีารปฏบิตัดิงันี้ 
1. รายการทีว่างเบกิทุกรายการมกีารบนัทกึควบคุมไวใ้นทะเบยีนคุมเลขทีเ่อกสาร               

วางเบกิ เพื่อควบคุมมใิหม้กีารบนัทกึรายการวางเบกิซ ้า 
2. มีการพิมพ์รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง (ZINF_R09 ประเภทเอกสาร 

KA,KB….) จากระบบ GFMIS และสอบทานรายละเอยีดในรายงานฯ เปรยีบเทยีบกบัหลกัฐานขอเบกิ 
3. มีการเสนอรายงานการขอเบิกเงินคงคลัง  (ZINF_R09 ประเภทเอกสาร 

KA,KB...) ใหผู้ม้อี านาจลงนามอนุมตัใินรายงานฯ ก่อนท าการอนุมตัเิบกิจ่ายในระบบ GFMIS (ปลดบลอ็ก 
P1, P2) 

4. การอนุมตัเิบกิจา่ยในระบบ GFMIS (ปลดบลอ็ก P1, P2) การะท าโดยผูม้อี านาจ
หรอืผูไ้ดร้บัมอบหมายเท่านัน้ 

3. การรบัจ่ายเงิน 
เพื่อสอบทานว่า การรบัจา่ยเงนิทรีะบบการควบคุมทีเ่หมาะสมเพยีงพอ ไมม่กีารจา่ยเงนิ

ก่อนได้รบัการโอนเงนิ และการจ่ายเงนิถูกต้องตรงตวัเจ้าหนี้ /ผู้มสีทิธ ิมหีลกัฐานการเบกิจ่ายครบถ้วน
ถูกตอ้ง ตามระเบยีบทีก่ าหนด  

แนวทางการตรวจสอบ 
ตรวจสอบว่า หน่วยรบัตรวจมกีารปฏบิตัดิงันี้ 
1. กรณกีรมบญัชกีลาง โอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารของเจา้หนี้/ผูม้สีทิธโิดยตรง 

1.1 สอบทานรายการขอเบิกว่ามกีารโอนเงินเข้าบญัชีเจ้าหนี้ /ผู้มสีิทธิ ครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามหลักฐานขอเบิก โดยตรวจสอบรายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ 
(ZAP_RPT506) กบัหลกัฐานการจา่ย 

1.2  มกีารพิมพ์รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบญัชีของผู้มสีิทธิ (ZAP_RPT506)               
แนบประกอบกบัหลกัฐานขอเบกิและจดัเกบ็ตามล าดบัการจา่ยในแต่ละวนั 

2. กรณีกรมบญัชกีลาง/ส านักงานคลงัจงัหวดั โอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารของส่วน
ราชการเพื่อจา่ยต่อใหเ้จา้หนี้/ผูม้สีทิธ ิ

2.1 สอบทานการจา่ยเงนิว่ามกีารควบคุม ดงันี้ 
1) จ่ายเงินตรงตัวเจ้าหนี้ /ผู้มีสิทธิ และจ านวนเงินที่จ่ายถูกต้องตรงตาม

หลกัฐานขอเบกิ 
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2) ไม่มกีารจ่ายเงนิใหเ้จ้าหนี้/ผู้มสีทิธ ิก่อนไดร้บัเงนิ โอนเงนิ โดยตรวจสอบ

วนัที่ที่รบัเงนิจากรายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่าย (ZAP_RPT506) และ Internet Banking 
เปรยีบเทยีบกบัวนัทีจ่า่ยเงนิในตน้ขัว้เชค็    

2.2 สอบทานว่าหน่วยตรวจรบัมกีารควบคุมการรบั – จ่ายเงนิงบประมาณแต่ละ
ฎกีา โดยจดัท าทะเบยีนคุมฎกีาเบกิจ่ายเงนิและบนัทกึรายการถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบนั สามารถเก็บ
ขอ้มลูจากทะเบยีนคุมฎกีาเบกิจา่ยเงนิจดัท ารายละเอยีดฎกีาเงนิงบประมาณคา้งจา่ยได้ 

2.3  สอบทานว่ามกีารจดัท ารายละเอยีดฎกีาเงนิงบประมาณคา้งจ่าย ณ วนัสิน้เดอืน
และรายละเอยีดเงนินอกงบประมาณคงเหลอืตามระบบ Manual เปรยีบเทยีบกบัรายงานการขอเบกิเงนิที่
ได้รบัแต่ยงัไม่จ่ายเงนิให้ผู้ขาย (ZAP_RPT 406 : รายละเอียดฎีกาค้างจ่ายในระบบ GFMIS) กรณีไม่
ตรงกนัมกีารพสิจูน์หาสาเหตุความแตกต่าง 

2.4  สอบทานว่าทุกสิ้นเดือนมีการเรียกรายงานติดตามสถานการณ์อนุมัติเบิก 
(Y_DVE_80000034) เพื่อตรวจสอบรายการวางเบิกที่ค้างนานและมีการติดตามหาสาเหตุพร้อมทัง้
ด าเนินการแกไ้ข 
 *** ในการตรวจสอบควรสุ่มตรวจสอบหลกัฐานการจ่ายเงนิทัง้กรณีจ่ายตรงตาม ขอ้ 1 
และกรณีจ่ายผ่านส่วนราชการตาม ข้อ 2 ว่ามหีลกัฐานขอเบกิและใบส าคญัคู่จ่ายครบถ้วน การจ่ายเงนิ
ถูกตอ้ง ทุกรายการพรอ้มทัง้มกีารประทบัตรา “จา่ยเงนิแลว้”ในใบส าคญัคู่จา่ยทุกฉบบั ***  
 ระบบรบัและน าส่งเงิน 

ประเภทของเงินที่ ส่ วนราชการต้อ งบันทึกในระบบรับและน าส่ ง เงิน  ได้แ ก่                           
เงนินอกงบประมาณที่รบัจากหน่วยงานอื่น เงนิรายได้แผ่นดิน เงนิเบิกเกินส่งคืนคลงัและเงนิรับฝาก                  
ซึง่มปีระเดน็การ ตรวจสอบ ดงันี้ 

1. การควบคมุการเข้าปฏิบติังานในระบบ GFMIS ในส่วนของระบบรบัและน าส่งเงิน 
เพื่อสอบทานว่าหน่วยรบัตรวจมกีารควบคุมการเขา้ปฏบิัตงิานในระบบ GFMIS อย่าง 

เพยีงพอเหมาะสมและรดักุม 
แนวการตรวจสอบ 
สอบทานการปฏบิตังิานของหน่วยรบัตรวจว่ามกีารปฏบิตัดิงันี้ 
1. มคี าสัง่แต่งสัง่ผูป้ฏบิตังิานในระบบ GFMIS เป็นลายสกัษณ์อกัษรโดยแบ่งแยกหน้าที ่

อยา่งชดัเจนและเหมาะสม ดงันี้ 
 ผูท้ าหน้าทีร่บัและน าส่งเงนิ 
 ผูท้ าหน้าทีบ่นัทกึขอ้มลูการรบัและน าส่งเงนิในระบบ GFMIS 
 ผูอ้นุมตักิารน าส่งเงนิในระบบ GFMIS (ปลดบลอ็กP3) 

2. สงัเกตการณ์เขา้ปฏบิตังิานในระบบ GFMIS ว่าผูท้ีป่ฏบิตังิานเป็นบุคคลเดยีวกบัผู้ที่
ไดร้บัแต่งตัง้ตามค าสัง่ 
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2. การควบคมุการรบัเงิน - น าส่งเงิน 
เพื่อสอบทานว่า การรบัและน่าส่งเงนิมรีะบบการควบคุมทีเ่พยีงพอเหมาะสม สามารถ 

ควบคุมเงนิแต่ละประเภททีไ่ดร้บัใหม้กีารน าส่งครบถว้นถูกตอ้ง ภายในระยะเวลาทีร่ะเบยีบก าหนด 
แนวทางการตรวจสอบ 
ตรวจสอบว่า หน่วยรบัตรวจมกีารปฏบิตัดิงันี้ 
1. การควบคุมการรบัเงนิ 

1.1 การรบัเงินแต่ละประเภทมีหลักฐานการรบัครบถ้วนถูกต้องตามที่ระเบียบ
ก าหนด เช่น ใบเสรจ็รบัเงนิ เป็นตน้ 

1.2 การบนัทกึรายการรบัเงนิในระบบ GFMIS มกีารพมิพ์รายงานการรบัรายได้
และน าส่งเงนิคงคลัง (ZINF_R09 ประเภทเอกสาร RA, RB...) และสอบทานรายละเอียดในรายงานฯ
เปรยีบเทยีบกบัหลกัฐานการรบัเงนิว่าถูกตอ้งตรงกนั 

1.3 สอบทานว่า มีการจัดท าทะเบียนคุมการรับและน าส่งเงินแต่ละประเภท                
และมกีารบนัทกึรายการรบัเงนิในทะเบยีนดงักล่าวครบถว้นถูกตอ้งตรงตามหลกัฐานและเป็นปัจจบุนั 

2.  การควบคุมการน าส่งเงนิ 
2.1 การน าส่งเงินแต่ละประเภทได้รบัการอนุมตัิจากผู้มอี านาจก่อนน าเงินฝาก             

เขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารของกรมบญัชกีลาง/ส านักงานคลงัจงัหวัดทีธ่นาคารกรุงไทย และต้องมหีลกัฐาน
การน าส่งครบถ้วนถูกต้องตามที่ระเบียบก าหนด ได้แก่ ส าเนาใบน าฝากเงิน (Pay in slip) ที่มีเลข                 
Bar code และใบรบัเงนิของธนาคาร (Deposit receipt) 

2.2 การบนัทกึรายการน าส่งเงนิในระบบ GFMIS มกีารพมิพร์ายงานการรบัรายได้
และน าส่งเงินคงคลัง (ZINF_R09 ประเภทเอกสาร R1, R2...) และสอบทานรายละเอียดในรายงานฯ
เปรยีบเทยีบหลกัฐานการน าส่งว่าถูกตอ้งตรงกนั 

2.3 ผู้มอี านาจได้ลงนามอนุมตันิ าส่งในรายงานการรบัรายได้และน าส่งเงนิคงคลงั 
(ZINF_R09 ประเภทเอกสาร R1, R2...) ก่อนท าการอนุมตันิ าเงนิส่งคลงัในระบบ GFMIS (ปลดบลอ็ก P3) 

2.4 การอนุมัติน าเงินส่งคลังในระบบ GFMIS (ปลดบล็อก P3) กระท าโดย                   
ผูม้อี านาจ หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายเท่านัน้ 

2.5 สอบทานว่ามีการบันทึกรายการน าส่งในทะเบียนคุมการรบัและน าส่งเงิน
ถูกตอ้งครบถว้นตรงตามหลกัฐานและเป็นปัจจบุนั 

2.6 การน าส่ง/น าฝากเงนิแต่ละประเภท เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
2.7 สอบทานว่ามกีารตรวจสอบสถานะการน าส่งเงินจากรายงานแสดงสถานะ

เอกสารการน าส่งเงนิของส่วนราชการ (ZRP_STATUS) หลงัการน าส่งเงนิเพื่อตรวจสอบความคบืหน้าของ
ขอ้มลูการน าส่งเงนิ 

2.8 สอบทานว่าทุกสิ้นเดอืนมกีารพมิพ์รายงานแสดงเงนิรายได้แผ่นดนิที่จดัเก็บ
และน าส่งคลงั (ZRP_RPT001) ส่งใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 
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 ระบบบญัชี 
 การตรวจสอบระบบบญัชแีบ่งเป็น 2 ส่วน คอืการตรวจสอบบญัชตีามระบบ Manual ซึง่
ใชค้วบคุมเงนิทีส่่วนราชการรบัมาเพื่อจ่ายใหเ้จา้หนี้หรอืผูม้สีทิธ ิและการตรวจสอบบญัชตีามระบบ GFMIS  

1. การตรวจสอบระบบบญัชีแบบ Manual  
เพื่อสอบทานว่า หน่วยรบัตรวจมกีารจดัท าบญัชถีูกตอ้งครบถ้วน เป็นปัจจบุนัตาม

ระบบบญัชเีกณฑค์งคา้ง และขอ้มลูรายงานการเงนิถูกตอ้งเชื่อถอืได้ 
แนวทางการตรวจสอบ 
ตรวจสอบว่า หน่วยรบัตรวจมกีารปฏบิตัดิงันี้ 
1. การบนัทกึรายการบญัชคีรบถว้นถูกตอ้งตรงตามหลกัฐานและเป็นปัจจบุนั 
2. ทุกสิ้นเดือนมีการจดัท ารายงานการเงินถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันและมี

รายละเอยีดประกอบรายงาน รวมทัง้มกีารวเิคราะห์รายงานการเงนิเสนอผูบ้รหิาร เพื่อให้ใช้เป็นขอ้มูลใน
การพจิารณาสัง่การในประเดน็ ดงันี้ 

 เงนิงบประมาณคา้งจา่ยเป็นเวลานาน 
 เงนินอกงบประมาณทีค่า้งในบญัชเีป็นเวลานานโดยทีย่งัไมไ่ดด้ าเนินการ

ใดๆ เช่น เงนิโครงการต่าง ๆ 
 ลกูหนี้เงนิยมืคา้งเกนิก าหนด 
 เกบ็รกัษาเงนิสด/เงนิฝากธนาคาร เกนิวงเงนิและอ านาจการเกบ็รกัษาตาม

ระเบยีบ 
 กรณมีเีงนิขาด/เกนิบญัช ี

2. การตรวจสอบบญัชีระบบ GFMIS  
เพื่อสอบทานว่า หน่วยรบัตรวจมกีารปฏบิตัดิงันี้ 
1. เมื่อจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรอืผู้มสีิทธิเรียบร้อยแล้ว มกีารบนัทึกรายการจ่ายเงิน               

ในระบบ GFMIS ครบถว้นถูกตอ้งตรงตามหลกัฐาน 
2. มกีารบนัทกึรายการปรบัปรงุบญัชใีนระบบ GFMIS ในส่วนของรายการปกตทิีต่้อง

ท าการปรบับญัชรีายวนั/รายเดอืน/สิน้ปี เช่น ปรบัเพิม่/ลดยอดเงนิฝากคลงั ปรบัรายการเงนิเบกิเกนิส่งคนื
เพื่อลดยอดค่าใชจ้า่ย รายการลา้งลกูหนี้เงนิยมื ประมวลผลค่าเสื่อมราคา 

3. สอบทานว่า การปรบัปรุงแก้ไข กรณีพบข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการ                 
ในระบบ GFMIS ได้มีการเสนอผู้มีอ านาจอนุมตัิก่อนด าเนินการปรับปรุง โดยสอบทานจากเอกสาร                  
การปรบัปรงุ 

4. ทุกสิน้เดอืนมกีารตรวจสอบยอดคงเหลอืจากบญัชแียกประเภททัว่ไปตามระบบ 
GFMIS เช่น บญัชีเงนิสด เงนิฝากธนาคาร เงนิฝากคลงั เงนิรบัฝาก ลูกหนี้เงนิยมื ฯลฯ กับเอกสาร                
ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อคน้หารายการผดิปกต ิ

5. มกีารตรวจสอบรายงานการเงนิจากระบบ GFMIS เปรยีบเทยีบกบัระบบ Manual 
เพื่อคน้หารายการผดิปกต ิกรณพีบว่าไมต่รงกนั มกีารหาสาเหตุเพื่อท าการแกไ้ขหรอืไม่ 
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6. สอบทานว่า การปรบัปรุงแก้ไขกรณีพบขอ้ผดิพลาดจากการตรวจสอบบญัชแียก

ประเภท และรายงานการเงนิตามระบบ GFMIS ได้มกีารเสนอผู้มอี านาจอนุมตัก่ิอนด าเนินการปรบัปรุง     
โดยสอบทานจากเอกสารการปรบัปรงุรายการ 

7. มีการเสนอรายงานการเงินตามระบบ GFMIS ให้ผู้มีอ านาจลงนามรับรอง                   
ในรายงานและจดัส่งหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

ระบบควบคุมเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากคลัง การเก็บรักษาเงิน และ                    
การตรวจสอบรบั-จ่ายประจ าวนั 

1. การควบคมุเงินสด 
เพื่อสอบทานว่า เงนิสดคงเหลอืในมอืและเอกสารแทนตวัเงนิมอียู่จรงิครบถว้นถูกต้อง 

และสามารถแยกประเภทของเงนิได ้
แนวทางการตรวจสอบ 
1. ตรวจนับเงนิสดคงเหลอืในมอืและเอกสารแทนตวัเงนิเปรยีบเทยีบกบับญัชแียก

ประเภทเงนิสดและรายงานเงนิคงเหลอืประจ าวนัตามระบบ Manual และมกีารแยกรายละเอยีดของเงนิ               
แต่ละประเภทไวใ้นช่อง “หมายเหตุ” ของรายงานเงนิคงเหลอืประจ าวนั 

2. สอบทานการจดัท ารายละเอียดเงินสดคงเหลือ ณ วนัสิ้นเดือน ว่าจ านวนเงิน
ถูกตอ้งตรงกบับญัชแียกประเภทเงนิสดตามระบบ Manual และสามารถแยกประเภทของเงนิได ้

2. การควบคมุเงินฝากธนาคาร 
เพื่อสอบทานว่า เงนิฝากธนาคารคงเหลอืในบญัชรีะบบ Manual มอียู่จรงิครบถ้วน

ถูกตอ้งและสามารถแยกประเภทของเงนิได ้
แนวทางการตรวจสอบ 
ตรวจสอบว่า หน่วยรบัตรวจมกีารปฏบิตัดิงันี้ 
1. ทุกสิน้เดอืนมกีารจดัท างบเทยีบยอดเงนิฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนัทุกบญัช ี
2. มกีารเปรยีบเทียบยอดคงเหลือบญัชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร ตามระบบ 

Manual กบัสมดุคู่ฝากธนาคารประเภทออมทรพัยแ์ละประจ า ว่าจ านวนเงนิถูกตอ้งตรงกนั 
3. มกีารจดัท ารายละเอยีดเงนิฝากธนาคารคงเหลอื ณ วนัสิน้เดอืน ว่าประกอบด้วย

เงนิประเภทใด จ านวนเท่าใด โดยประเภทและจ านวนเงนิถูกตอ้งตรงกบัยอดคงเหลอืตามบญัชแียกประเภท
เงนิฝากธนาคารแต่ละบญัช ี

3. การควบคมุเงินฝากคลงั 
เพื่อสอบทานว่า เงนิที่ได้น าฝากคลงัมอียู่จรงิ ครบถ้วนถูกต้องทัง้จ านวนเงินและ

ประเภทของเงนิทีน่ าฝากคลงั 
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แนวทางการตรวจสอบ 
ตรวจสอบว่า หน่วยรบัตรวจมกีารปฏบิตั ิดงันี้ 
1. มกีารจดัท าบญัชยีอ่ยเงนิฝากคลงั เพื่อใชค้วบคุมเงนิทีน่ าฝากคลงัแต่ละประเภท 
2. มกีารสอบทานยอดคงเหลอืตามบญัชีเงนิฝากคลงัในระบบ Manual กบัยอดรวม

ของบญัชยีอ่ยเงนิฝากคลงัทุกประเภท 
3. มกีารสอบทานยอดคงเหลอืบญัชยี่อยเงนิฝากคลงัแต่ละประเภทในระบบ Manual 

เปรยีบเทยีบกบัรายงานการเคลื่อนไหวเงนิฝากกระทรวงการคลงัตามระบบ GFMIS (ZGL_RPT013)  
4. มกีารจดัท ารายละเอยีดเงนิฝากคลงัคงเหลอื ณ วนัสิ้นเดอืน โดยเมื่อรวมเงนิฝาก

คลงัทุกประเภทแล้ว จ านวนเงนิต้องตรงกบัยอดคงเหลอืตามบญัชแียกประเภทเงนิฝากคลงัตามระบบ 
Manual 

4. การเกบ็รกัษาเงิน 
เพื่อสอบทานการควบคุมการเก็บรกัษาเงนิ ว่ามกีารเก็บรกัษาเงนิแต่ละประเภทไม่เกิน

อ านาจการเกบ็รกัษาและมกีารน าส่งภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 
แนวทางการตรวจสอบ 

สอบทานการปฏบิตังิานของหน่วยรบัตรวจ โดยพจิารณาว่า 
1. มคี าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการการเกบ็รกัษาเงนิตามระเบยีบการเกบ็รกัษาเงนิ และ

การน าเงนิส่งคลงัของส่วนราชการ พ.ศ. 2520 
2. คณะกรรมการเกบ็รกัษาเงนิ ไดป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นประจ าทุกสิน้วนั 
3. วงเงินและระยะเวลาการเก็บรกัษาเงินสดและเงินฝากธนาคารแต่ละประเภท 

เป็นไปตามทีร่ะเบยีบก าหนด 
5. การตรวจสอบรบั – จ่ายประจ าวนั 
 เพื่อสอบทานว่า หน่วยรบัตรวจจดัใหม้กีารตรวจสอบรบั – จา่ยประจ าวนั เป็นไปตามที่

ระเบยีบก าหนด 
แนวทางการตรวจสอบ 
สอบทานการปฏบิตังิานของหน่วยตรวจรบัตรวจ โดยพจิารณาว่า 
1. มคี าสัง่แต่งตัง้ผูต้รวจสอบรบั – จา่ยประจ าวนั ทัง้ตามระบบ GFMIS และ Manual ซึง่

อาจเป็นชุดเดยีวกนัหรอืคนละชุดกไ็ด้ 
2. ผูต้รวจสอบรบั – จา่ยประจ าวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้มกีารปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

ดงันี้ 
2.1 การตรวจสอบตามระบบ GFMIS  
ทุกสิน้วนัท าการถดัไปมกีารตรวจสอบการรบั-จา่ยเงนิเป็นประจ า โดยเรยีกรายงาน             

จากระบบ GFMIS มาท าการตรวจสอบดงันี้ 
1) รายงานสรปุการขอเบกิเงนิ (ZAP_RPTW01) ตรวจสอบกบัขอ้มลูการขอเบกิเงนิ             

ของส่วนราชการ (ตน้เรือ่งหลกัฐานขอเบกิ)  
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2) รายงานเงนิสดคงเหลอืประจ าวนั (ZFI_CASHBAL) เปรยีบเทยีบกบัรายงานเงนิ
คงเหลอืประจ าวนัทีจ่ดัท าตามระบบ Manual 

 
*** การตรวจสอบตาม 1) และ 2) ให้พิจารณาว่า ถูกต้องตามข้อเท็จจริงหรือไม่               

หากพบข้อผดิพลาดคลาดเคลื่อนให้ท าการพสิูจน์ยอดก่อนพมิพ์รายงานดงักล่าว เพื่อเสนอหวัหน้าส่วน
ราชการลงลายมอืซื่อรบัรองความถูกตอ้งก่อนเกบ็รกัษาไวร้อการตรวจ 

2.2 การตรวจสอบตามระบบ Manual  
ทุกสิน้วนัมกีารตรวจสอบ ดงันี้ 
1) ตรวจสอบรายการรบัเงนิทุกรายงานว่าได้น ามาบนัทกึบญัชเีงนิสดหรอืบญัชีเงนิ

ฝากธนาคารครบถว้นถูกตอ้งตรงตามหลกัฐาน 
2) ตรวจสอบรายการจ่ายเงนิทีบ่นัทกึลงในบัญชเีงนิสดหรอืบญัชเีงนิฝากธนาคาร ว่า

มหีลกัฐานการจา่ยครบถว้นถูกตอ้งทุกรายการ 
 

ระบบควบคมุเงินทดรองราชการ 
เงนิทดรองราชการ เป็นเงนิทีก่ระทรวงการคลงัอนุญาตใหส้่วนราชการมไีวเ้พื่อทดรองจ่าย

ในการปฏบิตัริาชการไดอ้ย่างรวดเรว็ คล่องตวั หรอืกรณีทีม่คีวามจ าเป็นต้องใชเ้งนิแต่ไม่สามารถเบกิเงนิ
งบประมาณได้ทนั ทัง้นี้เพื่อให้การปฏบิตังิานของส่วนราชการมปีระสทิธภิาพมากขึ้น โดยให้ทดรองจ่าย         
ตามรายการทีร่ะเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยเงนิทดรองราชการ พ.ศ. 2547 ก าหนดและแยกการควบคุม
เงนิทดรองราชการออกจากเงนิของส่วนราชการ การตรวจสอบเงนิทดรองราชการพจิารณาเป็น 2 ส่วน คอื                                  
ในส่วนของการควบคุมเงนิและประสทิธภิาพในการบรหิารเงนิ ดงันี้ 

1. การควบคมุเงินทดรองราชการ 
เพื่อใหม้ัน่ใจว่าเงนิทดรองราชการมอียู่จรงิครบถว้นถูกต้อง และการควบคุมเงนิไดป้ฏบิตัิ

ตามระเบยีบทีก่ าหนด 
แนวทางการตรวจสอบ 

1. สอบทานว่าหน่วยรบัตรวจมกีารปฏบิตั ิดงันี้ 
1.1 มีการมอบหมายผู้ร ับผิดชอบควบคุมเงินทดรองราชการโดยเฉพาะ                    

แยกต่างหากจากระบบบญัชขีองส่วนราชการ  
1.2 มกีารตรวจสอบความถูกตอ้งของหลกัฐานการยมืเงนิและใบส าคญัส ารองจ่าย

เสนอขออนุมตัจิา่ยเงนิทดรองราชการจากผูม้อี านาจ 
1.3 มกีารบนัทกึรายการในทะเบยีนคุมเงนิทดรองราชการครบถ้วนถูกต้องและ      

เป็นปัจจบุนั 
1.4 มกีารแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเงนิทดรองราชการ ในทะเบยีน

คุมเงนิทดรองราชการกบัหลกัฐาน 
1.5 สอบทานว่าผู้ได้รบัการแต่งตัง้ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเงินทดรอง

ราชการ ท าหน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นประจ า 
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1.6 ทุกสิ้นเดอืนมกีารจดัท ารายงานฐานะเงนิทดรองราชการและงบเทยีบยอด               
เงนิฝากธนาคาร รวมถงึรายละเอยีดลกูหนี้เงนิทดรองราชการและรายละเอยีดใบส าคญัเงนิทดรองราชการ 

 
2. การบริหารเงินทดรองราชการ 
เพื่อทราบว่าหน่วยรบัตรวจมีการบริหารเงินทดรองราชการอย่างมีประสิทธิภาพ                

โดยสามารถน าเงนิทดรองราชการหมนุใชจ้่ายในส านกังานไดร้วดเรว็และวงเงนิจ านวนสงู 
แนวทางการตรวจสอบ 
1. สอบทานว่าหน่วยรบัตรวจมกีารปฏบิตั ิดงันี้ 

1.1 มีการก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการส่งใช้เงินยืม และแจ้งให้เจ้าหน้าที่
ส านกังานรบัทราบ 

1.2 มกีารตดิตามเร่งรดัลูกหนี้ให้ส่งใช้เงนิยมืภายในระยะเวลา ตามระเบยีบและ
มาตรการทีก่ าหนด 

1.3 มกีารก าหนดและควบคุมใหผู้ร้บัผดิชอบรวบรวมหลกัฐานใบส าคญัเงนิทดรอง
ราชการเสนอขออนุมตัจิากผูม้อี านาจเบกิเงนิงบประมาณชดใชเ้งนิทดรองราชการโดยเรว็ 

2. สุ่มตรวจสอบหลกัฐานเพื่อพสิูจน์ระยะเวลาที่ใช้ในการเบกิเงนิงบประมาณ ว่าเรว็        
หรอืชา้ และเป็นไปตามเวลาทีก่ าหนดหรอืไม่ 
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บทท่ี 5 
งานตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) 

วตัถปุระสงค ์
 เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีต่รงกนักบัสภาพความเป็นจรงิ เพื่อน ามาสรุปประเดน็ตามการรอ้งเรยีน
หรอืกรณสีงสยัว่ามกีารด าเนินการทีไ่มโ่ปรง่ใสหรอืทุจรติเกดิขึน้หรอืไม ่อยา่งไร 
 ขอบเขตของงาน 
 ตรวจสอบขอ้มูลตามประเดน็ขอ้รอ้งเรยีน หรอืกรณีสงสยัว่ามกีารด าเนินการที่ไม่โปร่งใส
หรอืทุจรติเกิดขึ้น รวมถึงการสืบสวนข้อเท็จจรงิตามที่ได้รบัมอบหมายโดยผู้ตรวจสอบภายใน ต้องมี                  
ความเทีย่งธรรม ระมดัระวงัการใชข้อ้มลู ไมเ่ปิดเผยขอ้มลู และไมใ่ชข้อ้มลูทีไ่ดร้บัไปแสวงหาประโยชน์ 
 ค าจ ากดัความ 
 การตรวจสอบพเิศษ (Special Audit) หมายถึง การตรวจสอบในกรณีที่ได้รบัมอบหมาย          
จากฝ่ายบริหาร หรือกรณีที่มีการทุจริตหรือการกระท าที่ส่อไปในทางทุจริตผิดกฎหมาย หรือกรณีที่                     
มเีหตุอนัควรสงสยัว่ามกีารกระท าที่ส่อไปในทางทุจรติหรอืประพฤติมชิอบเกดิขึ้น ซึ่งผู้ตรวจสอบภายใน              
จะด าเนินการตรวจสอบเพื่อค้นหาสาเหตุข้อเท็จจริง ผลเสียหายหรอืผู้รบัผิดชอบพร้อมทัง้เสนอแนะ
มาตรการป้องกนั 
 ขัน้ตอนการปฏิบติังาน 

1) ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นตามประเด็นข้อร้องเรยีน/ข้อสงสยัที่จะส่อไปในทางทุจรติ หรอื
ประพฤติมิชอบ เพื่อทราบวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่จะท าการตรวจสอบ ซึ่งผู้ตรวจสอบจะเข้าไป                 
ท าการตรวจสอบ ณ จุดใดเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ สมเจตนารมณ์ จะต้องวางแผนการตรวจสอบอย่าง
รดักุมและมแีผนการปฏบิตังิานที่ดรีองรบัการปฏบิตังิานนัน้ ๆ โดยค านึงถงึนโยบายในเรื่องนัน้ว่าอย่างไร 
การวางแผนขัน้ตอนการท างาน หาจดุทีจ่ะเขา้ตรวจโดยจดัล าดบัความส าคญังานก่อนหลงั จดุใดควรจะต้อง
ตรวจสอบก่อนระยะเวลาและอตัราก าลงัทีต่อ้งใชใ้นการตรวจสอบ เป็นตน้ 

2) ก าหนดประเดน็หรอืเรือ่งทีจ่ะตรวจสอบ และแหล่งขอ้มลูเกีย่วขอ้งกบัผูใ้ดบา้ง เนื่องจาก
การตรวจสอบทุกครัง้จะต้องทราบถงึขอบเขตของการปฏบิตังิาน และความรบัผดิชอบต่อรายงาน จงึต้อง
เขยีนไวใ้นรายงานการตรวจสอบใหช้ดัเจนว่ามขีอบเขตของการปฏบิตังิานครัง้นัน้มากน้อยเพยีงใด 

3) ก าหนดเทคนิค วิธีการตรวจสอบเพื่อน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย                  
เป็นทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไปว่าไม่สามารถท างานทุกอย่างไดใ้นเวลาเดยีวกนัและทุกเรื่องพรอ้มกนั จงึจ าเป็น
อย่างยิง่ที่จะต้องเลอืกวธิกีารตรวจสอบให้เหมาะสมเพื่อน าไปสู่ข้อมูลที่แท้จรงิ ปัญหาที่เกดิขึน้ อุปสรรค               
ทีข่ดัขวางการปฏบิตังิาน เป็นตน้ 

4) ด าเนินการตรวจสอบและรวบรวมหลกัฐาน เอกสาร รวมถงึถอ้ยค าของผูเ้กีย่วขอ้ง 
5) วิเคราะห์และสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเปรียบเทียบกับระเบียบกฎหมาย                      

ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เห็นถึงสภาพของการควบคุม และความเสี่ยงหรอืผลเสียของความเสยีหายที่เกิดขึ้น                
กบัทางราชการ 
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6) รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา    
เขต 9 และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เมือ่ท าการตรวจสอบเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ไดข้อ้เทจ็จรงิ ปัญหาอุปสรรคและ
อื่นๆ มาเรยีบรอ้ยแลว้จะมาถงึขัน้ตอนการท ารายงานเสนอผูบ้งัคบับญัชา การรายงานการตรวจสอบถอืเป็น
เทคนิคอย่างหนึ่ งของผู้ปฏิบัติงาน เพราะจะแสดงให้เห็นความสามารถความรอบรู้ ความชัดเจน                      
ความช านาญของงาน รวมทัง้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของรายงาน หรอืสรุปให้ง่ายขึ้นก็คอืเขยีนรายงาน              
ใหผู้ม้อี านาจอ่านเขา้ใจและสัง่การเพื่อน าไปใชห้รอืถอืปฏบิตัิ 

7) ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มบริหารงานบุคคล กรณีมีการสัง่การ                       
ใหด้ าเนินการต่อทางกฎหมาย สพฐ./สตง. หรอืหน่วยงานอื่นทีส่่งเรื่องรอ้งเรยีนใหท้ราบผลการด าเนินการ
และรวบรวมขอ้มลูสารสนเทศ  
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ส ำรวจข้อมูลเบื้องต้นตำมประเด็นข้อร้องเรียน 

ก ำหนดประเด็นหรือเรื่องที่จะตรวจสอบ 

เลือกเทคนิค วิธีกำรตรวจสอบ 

ด ำเนินกำรตรวจสอบ 

วิเครำะห์สรุปผลกำรตรวจสอบ 

เสนอ ผอ.สพม. 

Flow chart การปฏิบัติงาน 

กระบวนการ งานตรวจสอบพิเศษ 

งำนธุรกำรและสำรสนเทศ/แจ้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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9. แบบฟอรม์สรปุมาตรฐานงาน 
ตวัชีว้ดัทีส่ าคญัของกระบวนงาน : รอ้ยละความส าเรจ็ทีม่กีารด าเนินการของเรือ่งทีไ่ดร้บัมอบหมายตามก าหนดเวลา 

ชื่องาน 1.2.7 งานตรวจสอบพเิศษ (Special Audit) สพท.หน่วยตรวจสอบภายใน 

วตัถุประสงค ์: เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีต่รงกบัสภาพความเป็นจรงิ เพื่อน ามาสรุปประเดน็ตามการรอ้งเรยีน หรอืกรณีสงสยัว่ามกีารด าเนินการทีไ่ม่โปร่งใสหรือทุจรติเกดิขึน้หรอืไม ่อย่างไร 

ล าดบั ผงัขัน้ตอนการด าเนินงาน รายละเอยีดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐาน

คุณภาพ 

ผูร้บัผดิชอบ 

1 

 

ส ารวจขอ้มลูเบือ้งตน้ตามประเดน็ขอ้รอ้งเรยีน/ขอ้สงสยัทีจ่ะสอ่ไปในทางทุจรติ หรอืประพฤตมิชิอบ 
เพือ่ทราบวตัถุประสงค/์เป้าหมาย ทีจ่ะท าการตรวจสอบ ซึง่ผูต้รวจสอบจะเขา้ท าการตรวจสอบ ณ 
จุดใด เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์สมเจตนารมณ์ จะตอ้งวางแผนการตรวจสอบอย่างรดักุมและมี
แผนปฏบิตังิานทีด่รีองรบัการปฏบิตังิานนัน้ๆ โดยค านึงถงึนโยบายเรือ่งนัน้ว่ามอีย่างไร การ
วางแผนขัน้ตอน การท างานหาจุดทีจ่ะเขา้ตรวจโดยจดัล าดบัความส าคญังานก่อนหลงั จุดใดควร
จะตอ้งตรวจสอบก่อน ระยะเวลาและอตัราก าลงัทีจ่ะตอ้งใชเ้พือ่การตรวจสอบ เป็นตน้ 

ตามระยะเวลาที่

ไดร้บัมอบหมาย 

มาตรฐานการ

ตรวจสอบ  

รหสัชุด 2300  

การปฏบิตังิาน 

ผูต้รวจสอบภายใน

ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

2 ก าหนดประเดน็หรอืเรือ่งทีจ่ะตรวจสอบและแหล่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูใ้ดบา้ง เนื่องจากการ
ตรวจสอบทุกครัง้จะตอ้งทราบถงึขอบเขตการปฏบิตังิาน และความรบัผดิชอบต่อรายงาน จงึตอ้ง
เขยีนไวใ้นรายงานการตรวจสอบใหช้ดัเจน ว่ามเีขตเขตการปฏบิตังิานครัง้นัน้มากน้อยเพยีงใด 

3 ก าหนดเทคนิควธิกีารตรวจสอบเพือ่น าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงค/์เป้าหมาย เป็นทีย่อมรบักนั

โดยทัว่ไปว่าไมส่ามารถท างานทุกอยา่งไดใ้นเวลาเดยีวกนัและทุกเรือ่งพรอ้มกนั จงึจ าเป็นอย่างยิง่

ทีจ่ะตอ้งเลอืกวธิกีารตรวจสอบใหเ้หมาะสมเพือ่น าไปสู่ขอ้มลูทีแ่ทจ้รงิ ปัญหาทีเ่กดิขึน้ อุปสรรคที่

ขดัขวางการปฏบิตังิาน เป็นตน้ 

4 ด าเนินการตรวจสอบและรวบรวมหลกัฐาน เอกสาร รวมถงึถอ้ยค าของผูเ้กีย่วขอ้ง 

5 วเิคราะหแ์ละสรุปผลการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัระเบยีบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหเ้หน็ถงึ

สภาพของการรควบคุม และความเสีย่งหรอืผลของความเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบัทางราชการ 

ส ำรวจข้อมูลเบื้องต้น 
ตำมประเด็นข้อร้องเรียน 

ก ำหนดประเด็น 
หรือเร่ืองที่จะตรวจสอบ 

ก ำหนดเทคนค วิธกีำรตรวจสอบ 

ด ำเนินกำรตรวจสอบ 

วิเครำะห์สรุปผลกำรตรวจสอบ 
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ล าดบั ผงัขัน้ตอนการด าเนินงาน รายละเอยีดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐาน

คุณภาพ 

ผูร้บัผดิชอบ 

6  รายงานผลการตรวจสอบต่อผูอ้ านวยการส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา/มธัยมศกึษา 

และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เมือ่ท าการตรวจสอบเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ไดข้อ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ ปัญหา 

อุปสรรคและอืน่ๆมาเรยีบรอ้ยแลว้ จะมาถงึขัน้ตอนการท ารายงานเสนอผูบ้งัคบับญัชา การรายงาน

การตรวจสอบถอืเทคนิคอย่างหนึ่งของผูป้ฏบิตังิาน เพราะจะแสดงใหเ้หน็ความสามารถ ความรอบ

รู ้ความชดัเจน ความช านาญของงาน รวมทัง้แสดงใหเ้หน็ถงึคุณค่าของรายงานหรอืจะสรุปใหง้า่ยก็

คอื เขยีนรายงานใหผู้ม้อี านาจอ่านเขา้ใจและสัง่การเพือ่น าไปใชห้รอืถอืปฏบิตั ิ

 รหสัชุด 2400 

การรายงานผล

การปฏบิตังิาน 

 

 ส่งต่อใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น กลุ่มบรหิารงานบุคคล กรณมีกีารสัง่การใหด้ าเนินการต่อทาง

กฎหมาย สพฐ./สตง. หรอืหน่วยงานอื่นทีส่่งเรือ่งรอ้งเรยีนใหท้ราบผลการด าเนินการ และรวบรวม

เป็นขอ้มลูสารสนเทศ 

 
ค าอธบิายสญัลกัษณ์ผงัขัน้ตอน 

จุดเริม่ตน้หรอืสิน้สุด                  กระบวนงานกจิกรรมงานหรอืการปฏบิตั ิ          การตดัสนิใจ   ทศิทางการเคลือ่นไหวของงาน        จุดเชือ่ต่อระหว่างหน้า (ถา้ไมจ่บภายใน 1 หน้า)      

 

 

 

 

 

 

เสนอ ผอ. 
 สพป./สพม. 

งำนธุรกำรและสำรสนเทศ/ 
แจ้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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บทท่ี 6 
งานให้ค าปรึกษา (Consulting) 

 วตัถปุระสงค ์

1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี (Good Governance) และความโปร่งใส              
ในการปฏบิตังิาน (Transparency) ป้องกนัการประพฤตมิชิอบหรอืการทุจรติและเป็นการลดความเสีย่ง
ทีอ่าจเกดิขึน้จนท าใหก้ารด าเนินงานไม่บรรลุวตัถุประสงค ์

2) เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เพิ่มคุณค่าแก่หน่วยตรวจรับเป็นไป                
อยา่งมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล 

3) เพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/
มธัยมศึกษาและสถานศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่และด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิลยิง่ขึน้ 
 

ขอบเขตงาน 

ขอบเขตของงานให้ค าปรกึษากระท าได้ 2 ลกัษณะ คอืด้วยวาจา และเป็นลายลกัษณ์อกัษร     
โดยมขีอบเขตการใหค้ าปรกึษาดงันี้ 

1) ด้านการควบคุมภายใน บริหารความเส่ียง การก ากบัดูแลท่ีดี มุ่งเน้นการบริการ                 
ใหค้ าแนะน า ใหค้ าปรกึษาแก่ฝ่ายบรหิารของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาและสถานศกึษา
ในสงักดั 

2) ด้านการบญัชี การเงิน การดแูลทรพัยสิ์น และการปฏิบติัตามกฎหมาย มุ่งเน้นบรกิาร
ใหค้ าแนะน า ใหค้ าปรกึษาแก่เจา้หน้าทีผู่้ปฏบิตังิานของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาและ
สถานศกึษาในสงักดั 

ค าจ ากดัความ 
งานให้ค าปรึกษา หมายถึง การให้บรกิาร การให้ค าแนะน า ให้ค าปรกึษาและบรกิารอื่นๆ             

ที่เกี่ยวข้องโดยลักษณะงานขึ้นอยู่กับผู้รบับริการ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับส่วนราชการและปรับปรุง                   
การด าเนินงานของส่วนราชการใหด้ขีึน้ 

ขัน้ตอนการปฏิบติังาน 
1) ศกึษาประเดน็ของเรือ่งทีไ่ดร้บัการรอ้งขอค าปรกึษา 
2) ก าหนดวตัถุประสงค/์เป้าหมายของเรือ่งทีจ่ะใหค้ าปรกึษา 
3) ก าหนดทางเลอืกวธิกีารใหค้ าปรกึษาเพื่อน าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงค/์เป้าหมาย 
4) วเิคราะหค์วามเสีย่งและขอ้ดขีอ้เสยีของแต่ละทางเลอืก เลอืกทางเลอืกทีจ่ะเหมาะสมโดยใช้

หลกัการวเิคราะหท์ีเ่ป็นเหตุเป็นผลพสิจูน์ได ้สอบทานได ้โดยค านึงถงึลกัษณะของค าปรกึษาทีพ่งึ
ประสงค ์ดงันี้ 
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 ตรงตามความตอ้งการของผูร้อ้งขอ 
 ตรงตามประเดน็ 
 อยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นจรงิทีพ่สิจูน์ได้ 
 มกีารวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 
 ไมก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ในองคก์รหรอืระหว่างองคก์ร 
 เป็นไปได ้

5) สรปุประเดน็ทางเลอืกในการใหค้ าปรกึษา ทัง้นี้ปัจจยัแห่งความส าเรจ็ของการใหค้ าปรกึษา 
มดีงันี้ 

- ผูใ้หค้ าปรกึษามคีวามพรอ้ม 
- ผูใ้หค้ าปรกึษามพีฤตกิรรมทีพ่งึประสงค ์เช่น 

 มภีาพลกัษณ์ทีด่ ี
 มกีริยิามารยาททีด่ ี
 รบัผดิชอบในงานวชิาชพี 
 ไมโ่ออ้วดเกนิจรงิ 
 ไมเ่รยีกรอ้งค่าตอบแทน 
 ไมส่รา้งความแตกรา้วในองคก์ร 
 รกัษาความลบั 

- ขอ้มลูทีใ่ชป้ระกอบการใหค้ าปรกึษาเป็นขอ้มลูจรงิ เชื่อถอืได้ 
- ขอ้เสนอแนะสามารถวเิคราะหบ์นพืน้ฐานของหลกัการและสมเหตุสมผล 
- การสื่อสารใชว้ธิเีหมาะสมและทนัต่อเหตุการณ์ 
- ขอ้เสนอแนะน าไปปฏบิตัไิดจ้รงิและปฏบิตัแิลว้ไดผ้ลตามทีต่อ้งการ 
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6. Flow Chart การปฏบิตังิาน 
 

กระบวนงาน งานให้ค าปรึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ทบทวนทำงเลือก 
หำทำงเลือกใหม่ 

ก ำหนดทำงเลือก วิธีกำร 

วิเครำะห์ควำมเสี่ยง  
เลือกทำงเลือก 

สรุปประเด็น/ทำงเลือกที่จะให้ค ำปรึกษำ 

ศึกษำประเด็นของเรื่องที่ได้รับกำรขอค ำปรึกษำ 

ก ำหนดวัตถุประสงค์/เป้ำหมำย 
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 ค าอธบิายสญัลกัษณ์ผงัขัน้ตอน 

จุดเริม่ตน้หรอืสิน้สุด                  กระบวนงานกจิกรรมงานหรอืการปฏบิตั ิ          การตดัสนิใจ   ทศิทางการเคลือ่นไหวของงาน        จุดเชือ่ต่อระหว่างหน้า (ถา้ไมจ่บภายใน 1 หน้า)      

ชือ่งาน 1.3 งานใหค้ าปรกึษา (Consulting) สพท.หน่วยตรวจสอบภายใน 

วตัถุประสงค ์: 1) เพื่อส่งเสรมิใหเ้กดิการก ากบัดแูลทีด่ ี(Good Governance) และความโปร่งใสในการปฏบิตังิาน (Transparency) ป้องกนัการประพฤตมิชิอบหรอืการทุจรติและเป็นการลดความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้จนท าใหก้ารด าเนินงานไม่บรรลุวตัถุประสงค์ 

                   2) เพื่อใหเ้กดิการปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ เพิม่คุณค่าแก่หน่วยรบัตรวจเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล 

                   3) เพื่อสนบัสนุนผูป้ฏบิตังิานทุกระดบัของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา/มธัยมศกึษาและสถานศกึษาสามารถปฏบิตัหิน้าทีแ่ละด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งอย่างมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิลยิง่ขึน้ 

ล าดบั ผงัขัน้ตอนการด าเนินงาน รายละเอยีดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพ ผูร้บัผดิชอบ 

1  ศกึษาประเดน็ของเรื่องทีไ่ดร้บัการรอ้งขอค าปรกึษา 

 

ตามระยะเวลาที่

ก าหนดให้

ค าปรกึษา 

มาตรฐานการ

ตรวจสอบ  

รหสัชดุ 2300  

การปฏบิตังิาน 

ผูต้รวจสอบภายใน

ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

2 ก าหนดวตัถุประสงค/์เป้าหมาย ของเรือ่งทีจ่ะใหค้ าปรกึษา 

 

3 ก าหนดทางเลอืกวธิกีารใหค้ าปรกึษาเพือ่น าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงค/์

เป้าหมาย 

 

4 วเิคราะหค์วามเสีย่งและขอ้ดขีอ้เสยีของแต่ละทางเลอืก เลอืกทางเลอืกที่

เหมาะสมโดยใชห้ลกัการวเิคราะหท์ีเ่ป็นเหตุและผลพสิจูน์ได ้สอบทานได ้

โดยค านึงถงึลกัษณะของค าปรกึษาทีพ่งึประสงค ์

 

5 สรุปประเดน็ทางเลอืกและใหค้ าปรกึษา 

 

ศึกษำประเด็นของเร่ืองที่ได้รับกำรขอค ำปรึกษำ 

ก ำหนดทำงเลือก วธิีกำร 

ก ำหนดวัตถุประสงค์/เป้ำหมำย 

วิเครำะห์ควำมเส่ียง  
เลือกทำงเลือก 

สรุปประเด็น/ทำงเลือกที่จะให้ค ำปรึกษำ 

ทบทวนทำงเลือก 
หำทำงเลือกใหม ่


