คู่มือการปฏิบัติราชการรายบุคคล

นายโกมล
แก้วใส่เงิน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชานาญงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยตรวจสอบภายใน
แนวคิด
หน่ วยตรวจสอบภายใน เป็ นหน่ วยควบคุ มภายในของ สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึกษา
เชี ย งใหม่ เขต 3 เพื่ อให้ ก ารปฏิ บ ัติง านบรรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ตามเป้ าหมายที่ ก าหนดไว้ เป็ นเครื่ องมื อ ของผูบ้ ริ ห าร
ในการส่ งสั ญญาณเตื อนความเสี่ ยงที่ ทาให้หน่ วยงานปฏิ บตั ิ งานไม่บรรลุ เป้ าหมาย การตรวจสอบภายในที่ เพียงพอ
มีการสอบทานที่ ดี สามารถที่ จะทาให้การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เกิ ดประสิ ทธิ ผล
ประหยัดและโปร่ งใส
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพ และมีประสิ ทธิ ผล
2. เพื่ อ เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารมิ ใ ห้ เกิ ด ความเสี่ ย งที่ จ ะท าให้ ส านัก งานเขตพื้ น ที่ และสถานศึ ก ษา
ปฏิบตั ิงานไม่บรรลุเป้ าหมาย
3. เพื่อให้มีการใช้ทรัพย์สินภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และโรงเรี ยนมีประสิ ทธิภาพ
เกิดประสิ ทธิ ผล ประหยัด โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้
4. เพื่ อสร้ างความมัน่ ใจแก่ ส านัก งานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษาประถมศึก ษา และโรงเรี ยนในการใช้ทรัพ ย์สิ น
ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ สามารถแก้ไขปรับปรุ งให้มีความเหมาะสมทั้งระบบการใช้ทรัพย์สิน ระบบการตรวจสอบ
และระบบข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้
ขอบข่าย/ภารกิจ
1. งานตรวจสอบภายใน สพป./สถานศึกษา
2. งานบริ หารการตรวจสอบ
3. งานธุรการและสารสนเทศ
กรอบงานตรวจสอบภายในของ ส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึก ษา จะดาเนิ นการตรวจสอบ ให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มงานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและโรงเรี ยนโดยปฎิบตั ิงาน 3 ภารกิจหลัก คือ
1. งานตรวจสอบภายใน สพป./สถานศึกษา
2. งานบริ หารการตรวจสอบ
3. งานธุรการและสารสนเทศ

1. งานตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้บริ การ ด้านความมัน่ ใจต่อประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลของการดาเนิ นงานและ
ความคุม้ ค่าของการใช้จ่ายเงินในรู ปของรายงานที่เป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร
2) เพื่อสนับสนุนผูป้ ฏิบตั ิงานทุกระดับให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่และดาเนินงานเป็ นไปตาม
กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ด้วยการวิเคราะห์ ประเมิน ให้คาปรึ กษา และให้ขอ้ เสนอแนะ
3) เพื่อสนับสนุนให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษามีการควบคุมภายใน
ที่มีประสิ ทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
ขอบเขตของงาน
ขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย
1) ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผล การปฏิบตั ิงานต่างๆของหน่วยงาน ดังนี้
1.1) ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การบริ หารความเสี่ ยง การควบคุม กากับดูแล
1.2) ความมีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล ประหยัดของการดาเนินงานหรื อกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดทั้ง
การใช้ทรัพยากร
1.3) ความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และการดาเนินงานต่าง ๆ
1.4) ความถูกต้องในการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ นโยบายต่าง ๆ ของทางราชการ
1.5) ความเพียงพอเหมาะสมในการควบคุม ดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สิน
2) ให้คาแนะนาในการปรับปรุ งแก้ไขระบบปฏิบตั ิงาน การควบคุม การบริ หารความเสี่ ยง การควบคุม กากับ
ดูแลให้การดาเนินงานถูกต้อง มีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล โดยมีภารกิจงานตรวจสอบภายในของผู ้
ตรวจสอบภายในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แยกได้เป็ น 2 ระดับ แต่ละระดับมีขอบเขตเรื่ องที่
ตรวจสอบดังต่อไปนี้
1.

งานตรวจสอบภายในระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามีขอบเขตงานตรวจสอบแยกเรื่ องได้ ดังนี้
1) ตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์หรื อแผนปฏิบตั ิราชการ 5 ปี
แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี และนโยบายของรัฐ รวมทั้งข้อตกลงการให้บริ การสาธารณะ
2) ประเมิ นระบบการควบคุ ม ภายใน การปฏิ บ ตั ิ ง านตามภารกิ จงานของ
ทุ กกลุ่ มในเขตพื้ นที่ การศึ ก ษาประถมศึ กษา
3) ตรวจสอบการบริ หารการเงินการบัญชี และตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน
ตามระบบการบริ หารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ (GFMIS)

4) ตรวจสอบการบริ หารทรัพย์สิน และความคุม้ ค่าในการใช้ทรัพย์สิน
5) ตรวจสอบการจัดซื้ อจัดจ้าง
6) ตรวจสอบการเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ว่าเป็ นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงการใช้สิทธิ การเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
7) ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย ที่กาหนด
8) ตรวจสอบด้านความผิดทางละเมิดและแพ่ง
9) ตรวจสอบงานที่เกี่ยวข้อง หรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งานตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา มีขอบเขตงานตรวจสอบแยกเรื่ องได้ ดังนี้
1) การตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบตั ิราชการ
นโยบาย สพฐ. รวมทั้งข้อตกลงการให้บริ การสาธารณะ
2) การตรวจสอบการเงินการบัญชี
3) ตรวจสอบการบริ หารทรัพย์สิน และความคุม้ ค่าในการใช้ทรัพย์สิน
4) ตรวจสอบการจัดซื้ อจัดจ้าง รวมถึงการจัดซื้ อจ้างด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์
5) ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามแนวทางการดาเนินงานตามนโยบาย
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุ บาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี งบประมาณ 2555
6) ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินที่โรงเรี ยนได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครอง ส่ วนท้องถิ่น
7) ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย ที่กาหนด
8) ตรวจสอบงานที่เกี่ยวข้อง หรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
งานตรวจสอบภายในสามารถแยกประเภทการตรวจสอบได้ตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบได้ดงั นี้
1) งานตรวจสอบทางการเงินบัญชี (Financial Audit)
2) งานตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระเบียบกฎหมาย (Compliance Audit)
3) งานตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน (Operational Audit)
4) งานตรวจสอบการดาเนินงาน (Performance Audit)
5) งานตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit)
6) งานตรวจสอบการบริ หาร (Management Audit)
7) งานตรวจสอบพิเศษ (Special Audit)
ทั้งนี้ในการตรวจสอบเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งอาจใช้การตรวจสอบหลายประเภท ขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
ที่ กาหนด โดยลักษณะงานตรวจสอบแต่ละประเภท มีดงั นี้
1) การตรวจสอบทางการเงินบัญชี (Financial Audit) เป็ นการร่ วมตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลและ
ตัวเลขต่ างๆทางการเงิ น การบัญ ชี และรายงานการเงิ น โดยครอบคลุ ม ถึ งการดู แลป้ องกันทรั พ ย์สิ น และประเมิ น
ความเพี ย งพอของระบบการควบคุ ม ภายในของระบบงานต่ า ง ๆ ว่า มี เพี ย งพอที่ จ ะมั่น ใจได้ว่ า ข้อ มู ล ที่ บ ัน ทึ ก
ในบัญชี รายงาน ทะเบี ยน และเอกสารต่างๆถู กต้อง และสามารถสอบทานได้หรื อเพี ยงพอที่ จะป้ องกันการรั่วไหล
สู ญหาย ของทรัพย์สินต่างๆได้

2) การตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย (Compliance Audit) เป็ นการร่ วมตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน
ต่ าง ๆของส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาและสถานศึ ก ษา ว่าเป็ นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบังคับ คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
3) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit) เป็ นการร่ วมตรวจสอบเพื่อประเมินระบบการ
ควบคุมภายในและประเมินคุ ณภาพของการดาเนิ นงานของหน่ วยงานต่างๆในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ
สถานศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ค วามมั่น ใจว่าแต่ ล ะหน่ วยงานมี ก ารควบคุ ม ภายในที่ ดี และมี ก ารปฏิ บ ัติ ง านเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
4) การตรวจสอบการดาเนินงาน (Performance Audit) เป็ นการร่ วมตรวจสอบผลการดาเนินงานตามแผนงาน และ
โครงการของส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาและสถานศึกษา ให้เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์และเป้ าหมายหรื อ
หลักการที่ ก าหนด การตรวจสอบเน้นถึ งประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลและความคุ ม้ ค่ า โดยต้องมี ผ ลผลิ ตและผลลัพ ธ์
เป็ นไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ าหมาย ซึ่ งวัด จากตั ว ชี้ วัด ที่ เหมาะสม ทั้ งนี้ ต้ อ งค านึ งถึ ง ความเพี ย งพอ
ความมีประสิ ทธิภาพของกิจกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในประกอบด้วย
5) การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit) เป็ นการรวมพิสูจน์ความถูกต้องเชื่ อถื อได้ของ
ระบบงานและข้อมู ล ที่ ไ ด้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง การเข้า ถึ ง ข้อมู ลในการปรับปรุ งแก้ไขและ
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การตรวจสอบประเภทนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของงานตรวจสอบภายในเกือบทุกงานที่นา
ระบบคอมพิ วเตอร์ มาใช้ในการปฏิ บตั ิ งานไม่ว่าเป็ นการตรวจสอบทางการเงิ น การตรวจสอบการดาเนิ นงาน หรื อ
การตรวจสอบการบริ หาร
6) การตรวจสอบการบริ หาร (Management Audit) เป็ นการร่ วมตรวจสอบการบริ หารงานด้านต่าง ๆ
ของ สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาและสถานศึ กษา ว่ามี ระบบการบริ หารจัดการเกี่ ยวกับ การวางแผน
การควบคุ ม การประเมิ น ผลเกี่ ย วกับ การงบประมาณ การเงิ น การบัญ ชี การพัส ดุ รวมทั้ง การบริ ห ารด้า นต่ าง ๆ
ว่าเป็ นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิ จของ สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาและสถานศึ กษา
เป็ นไปตามหลั ก การบริ หารงานและหลั ก การก ากั บ ดู แ ลที่ ดี (Good Govermane) ในเรื่ องความน่ าเชื่ อถื อ
ความรับผิดชอบ ความเป็ นธรรมและความโปร่ งใส
7) การตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) หมายถึงการร่ วมตรวจสอบในกรณี ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรื อกรณี ที่มีการทุจริ ตหรื อการกระทาที่ส่อไปในทางทุจริ ตผิด
กฎหมาย หรื อกรณี ที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า จะมีการกระทาที่ส่อไปในทางทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบเกิดขึ้น ซึ่ งผูต้ รวจ
สอบภายใน จะดาเนิ นการตรวจสอบเพื่อค้นหาสาเหตุ ข้อเท็จจริ ง ผลเสี ยหาย หรื อผูร้ ับผิดชอบ พร้ อมทั้งเสนอแนะ
มาตรการป้ องกัน

คาจากัดความ
การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิ จกรรมการให้ความเชื่ อมัน่ และการให้คาปรึ กษาอย่างเที่ ยงธรรมและเป็ น
อิ ส ระ ซึ่ งจัด ให้ มี ข้ ึ นเพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ค่ า และปรั บ ปรุ ง การปฏิ บ ัติ ง านของทุ ก กลุ่ ม ในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาและสถานศึกษาให้ดีข้ ึน การตรวจสอบภายในจะช่วยให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ
สถานศึก ษาบรรลุ ถึ งเป้ าหมายและวัตถุ ป ระสงค์
กระบวนการบริ หารความเสี่ ยง

ที่ กาหนดไว้ด้วยการประเมิ นและปรั บปรุ งประสิ ทธิ ผลของ

การควบคุมและการกากับดูแลอย่างเป็ นระบบ

การบริ ก ารให้ ห ลั ก ประกั น หมายถึ ง การตรวจสอบหลัก ฐานต่ า งๆ อย่า งเที่ ย งธรรม เพื่ อ น าผลมา
ประเมินผลอย่างเป็ นอิสระในกระบวนการบริ หารความเสี่ ยง การควบคุม และการกากับดูแลองค์กร เช่น การตรวจสอบ
งบการเงิ น ผลการดาเนิ นงาน การปฏิ บ ัติตามกฎ ระเบี ยบ ข้อบังคับ

ความมั่นคงปลอดภัยของระบบต่ างๆ และการ

ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน การบัญชี
การบริการให้ คาปรึกษา หมายถึง การให้บริ การ ให้คาแนะนา ให้คาปรึ กษาและบริ การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
ลักษณะงานและขอบเขตของงานขึ้นอยูก่ บั ผูร้ ับบริ การ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่ส่วนราชการ และปรับปรุ งการดาเนิ นงาน
ของส่ วนราชการให้ดีข้ ึน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานตรวจสอบหลักที่สาคัญ ประกอบด้วย
1) ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบ
2) ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
3) ขั้นตอนการจัดทารายงานและติดตามผล
นอกจากนี้ในแต่ละขั้นตอนจะมีกระบวนการปฏิบตั ิงานย่อยลงไป พอสรุ ปเป็ นขั้นตอน การปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบภายใน ดังนี้
1) วางแผนการตรวจสอบ มีข้ นั ตอนย่อย คือ
1.1) ร่ วมสารวจข้ อมูลเบื้องต้ น เพื่อให้ผตู ้ รวจสอบภายในเรี ยนรู ้ และทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับงานของหน่วยงานที่ตอ้ งทาการตรวจสอบในรายละเอียด เช่น ลักษณะของงบประมาณและจานวนเงินที่ได้รับ
หลักการ ระเบียบ วิธีปฏิบตั ิงานขั้นตอนการทางานหรื อสายงานการบังคับบัญชา ข้อมูลจากรายงานหรื อสถิติ ประเภท
ของรายงานที่หน่ วยงานต้องจัดทา/จัดส่ ง และระบบการควบคุมภายในที่ มีอยู่ รวมทั้งทาความคุ น้ เคยกับหน่ วยงานและ
ระบบงานที่ จะเลื อกมาตรวจสอบ ซึ่ งจะช่ วยให้ ผูต้ รวจสอบสามารถประเมิ น ความเสี่ ย งในชั้นต้น ก่ อนจะดาเนิ น การ
ตรวจสอบได้อย่างเหมาะสมเป็ นระบบ

1.2) ร่ วมประเมินระบบการควบคุมภายใน ผูต้ รวจสอบภายในต้องประเมินผลระบบ
การควบคุมภายในของทุกกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่ได้จดั ทาและประเมินตนเองตามระเบียบ
คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุ ม ภายใน พ.ศ. 2544 ก าหนดโดยผูต้ รวจสอบภายในต้องพิ จารณาถึ ง
ความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
1.3) ร่ วมประเมินความเสี่ ยง ผูต้ รวจสอบภายในสามารถเลือกประเมินความเสี่ ยงในระดับหน่วยงาน
นในทุกกลุ่มของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรื อระดับงาน โครงการ กิจกรรม ก็ได้ตามความเหมาะสม
กับศักยภาพของตน ซึ่งจะต้องมีการระบุปัจจัยเสี่ ยง วิเคราะห์ความเสี่ ยง และจัดลาดับความเสี่ ยง
1.4) ร่ วมจัดทาแผนการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบ มี 2 ลักษณะคือ
1.4.1) แผนการตรวจสอบระยะยาว (Audit Universe) ระยะเวลา 3-5 ปี โดยมีแผนการตรวจสอบ
ครอบคลุมหน่วยรับตรวจที่อยูใ่ นความรับผิดชอบทั้งหมด ทั้งระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ
สถานศึกษา
1.4.2) แผนการตรวจสอบประจาปี (Audit Plan) ต้องจัดทาให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบ
ระยะยาวที่กาหนดไว้ และมีงานตามนโยบายที่ ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรื อ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ความสาคัญ
ทั้งนี้ได้จดั ทาแผนการตรวจสอบเสนอให้ ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอนุ มตั ิแผนการตรวจสอบ และเมื่อได้รับการอนุ มตั ิแผนแล้ว จะดาเนิ นการจัดส่ งสาเนาแผนการตรวจสอบ
ให้ ส านักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน ทราบ ส าหรั บองค์ประกอบของแผนการตรวจสอบ ประกอบด้วย
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ ขอบเขตการปฏิบตั ิงาน ผูร้ ับผิดชอบ และงบประมาณ
1.4) ร่ วมจัดทาแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) เมื่อได้รับการอนุมตั ิแผนการตรวจสอบ
ประจาปี แล้ว ผูต้ รวจสอบภายในจัดทาแผนการปฏิบตั ิงาน(Engagement Plan)ในแต่ละเรื่ องของกิจกรรมงานตรวจสอบ
ให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบประจาปี แต่มีความยืดหยุน่ เพื่อให้สามารถแก้ไขปรับปรุ งให้เหมาะสมกับสถานการณ์
โดยมีรายละเอียดของเรื่ อง และหน่วยรับตรวจ วัตถุประสงค์ในการปฏิบตั ิงาน ขอบเขตการปฏิบตั ิงาน แนวทางการ
ปฏิบตั ิงาน ผูร้ ับผิดชอบและ ระยะเวลาที่จะตรวจสอบ พร้อมเครื่ องมือกระดาษทาการให้พร้อมก่อนทาการตรวจสอบ
2) ร่ วมปฏิบัติงานตรวจสอบ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามระยะเวลาที่แผนกาหนด
โดยมีข้ นั ตอนย่อย คือ
2.1) ก่อนเริ่ มปฏิบตั ิงานตรวจสอบ ผูต้ รวจสอบภายในเตรี ยมความพร้อมเกี่ยวกับ
การซักซ้อมทีมงาน แจ้งหน่วยรับตรวจทราบกาหนดเวลาเข้าตรวจ วัตถุประสงค์และขอบเขต หรื อประสานขอข้อมูลที่
จาเป็ นต้องใช้ในการตรวจสอบ

2.2) ระหว่างการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ ผูต้ รวจสอบภายในประชุมเปิ ดตรวจ ทาการตรวจสอบโดย
เลือกวิธีการตรวจสอบและเทคนิคการตรวจสอบให้เหมาะสม โดยรวบรวบข้อมูลไว้ในกระดาษทาการ และปิ ดตรวจ
โดยการแจ้งสรุ ปผลการตรวจสอบเบื้องต้นที่เป็ นสาระสาคัญให้ผบู ้ ริ หารของหน่วยรับตรวจทราบ เพื่อดาเนินการให้มี
การปรับปรุ งแก้ไข หรื อทาความเข้าใจกับผูป้ ฏิบตั ิงาน
2.3) เมื่อเสร็ จสิ้ นงานตรวจสอบ เป็ นการรวบรวมหลักฐานกระดาษทาการและสรุ ปผลการตรวจสอบ
3) ร่ วมจัดทารายงานและติดตามผล
3.1) รายงานผลการปฏิบตั ิงาน เสนอให้ผอู ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ทราบและพิจารณาสั่งการ ทั้งนี้ การเสนอรายงานผลการปฏิ บตั ิงานเป็ นเทคนิ คอย่างหนึ่ งที่ผูต้ รวจสอบ
ภายในจะต้อ งเอาใจใส่ เ ป็ นพิ เ ศษ เพราะรายงานเป็ นการแสดงให้เ ห็ น ถึ ง คุ ณ ภาพของการปฏิ บ ตั ิ ง านของ
ผูต้ รวจสอบภายในทั้งหมด ลัก ษณะของรายงานที่ดีตอ้ งเป็ นรายงานที่มีป ระโยชน์ต่อผูอ้ ่านรายงาน เป็ นเรื่ องที่มี
สาระสาคัญ ข้อตรวจพบเป็ นเรื่ องที่ ตรงกับข้อเท็จจริ ง ข้อเสนอแนะหรื อข้อแนะนาเป็ นประโยชน์และสามารถปฏิ บตั ิได้
ทั้งนี้ ให้จดั ทารายงานสรุ ปผลการตรวจสอบประจาปี แจ้งให้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทราบ ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
3.2) การติดตามผลเป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายของกระบวนงานตรวจสอบภายใน ที่ผตู ้ รวจสอบภายในต้องติดตาม
ผลว่า ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ได้สั่งการไว้อย่างไร และหน่ วยรับตรวจดาเนิ นการตาม
ข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบภายในที่ผูบ้ ริ หารสั่งการหรื อไม่ การติดตามผลเพื่อให้แน่ ใจว่าข้อบกพร่ องที่ พบได้รับ
การแก้ไขอย่างเหมาะสม หรื อมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรที่ไม่อาจแก้ไขได้ และรายงานผล การติดตามให้ผอู ้ านวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทราบผลหรื อพิจารณาสั่งการเพิ่มเติม

Flow Chart การปฏิบัติงาน
กระบวนการ งานตรวจสอบภายใน
การวางแผนการตรวจสอบ

สำรวจข้อมูลเบื้องต้น
ประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน
ประเมินควำมเสี่ยง
จัดทำแผนกำรตรวจสอบระยะยำว/ประจำปี
(Audit Universe หรือ Audit Plan)
เสนอผอ.สพป.

จัดทำแผนกำรปฏิบัติงำน (Engagement Plan)
เสนอ ผอ.ตสน.

การปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
ก่อนเริ่มปฏิบัติงำนตรวจสอบ
ระหว่ำงกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบ

กำรปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นงำนตรวจสอบ
(รวบรวมหลักฐำน กระดำษทำกำร และสรุปผลกำร
ตรวจสอบ)
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
การจัดทารายงานและติดตามผล
เสนอ ผอ.สพป./

ติดตามผลการแก้ไข

กระดำษ
ทำกำร

2. ร่วมวางแผนการตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มีการกาหนดวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และขอบเขตการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบภายในระยะเวลา
ที่กาหนด ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบซึ่ งจะทาให้ทราบว่า ควรตรวจสอบกิจกรรมใด ด้วยวัตถุประสงค์อะไร
ที่หน่ วยรับตรวจใด ณ เวลาไหน และงบประมาณ ที่ตอ้ งใช้ในการ ตรวจสอบเท่าใด อันจะทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ของงานตรวจสอบภายใน คือ
งานบริ การที่จะให้หลักประกันที่ เที่ ยงธรรมและคาปรึ กษาที่เปี่ ยมด้วยคุ ณค่าแก่ส่วน
ราชการ
2) เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการจัดทาแผนการปฏิบตั ิงานของผูต้ รวจสอบภายใน ซึ่งต้องนา
วัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบที่กาหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจาปี มากาหนดวิธีการ เทคนิค และ
ขั้นตอนในการตรวจสอบอย่างละเอียด

ขอบเขตของงาน
1) ผู้อานวยการหน่ วยตรวจสอบภายใน จัดทาแผนการตรวจสอบภายในซึ่ งจะแบ่งเป็ น
2 ระดับ ได้แก่
1.1) แผนการตรวจสอบระยะยาว (Audit Universe) เป็ นแผนการทางานที่จดั ทาไว้
ล่ วงหน้ามี ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้ น ไป โดยทั่วไปมี ระยะเวลา 3-5 ปี สั ม พัน ธ์ ก ับ ระยะเวลาการจัด ท าแผนการขอ
งบประมาณของหน่ วยงาน โดยแผนการตรวจสอบต้องกาหนดให้ครอบคลุ มหน่ วยรับตรวจที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ
ทั้งหมด และประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
1.1.1) หน่วยรับตรวจ หมายถึง ทุกกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด
1.1.2) เรื่ องที่จะตรวจสอบ หมายถึง เรื่ องหรื อแผนงาน งาน/โครงการ ที่จะตรวจสอบ
ในแผนการตรวจสอบระยะยาว
1.1.3) ระยะเวลาที่จะทาการตรวจสอบ หมายถึง ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ
หน่วยรับตรวจในแต่ละแห่งหรื อในแต่ละเรื่ องที่จะตรวจสอบ
1.1.4) จานวนคน/วันที่จะทาการตรวจสอบ หมายถึง จานวนผูต้ รวจสอบและ
จานวนวันที่จะใช้ในการตรวจสอบหน่วยรับตรวจในแต่ละแห่ง หรื อในแต่ละเรื่ องที่จะตรวจสอบ
1.2) แผนการตรวจสอบประจาปี (Audit Plan) เป็ นแผนที่จดั ทาไว้ล่วงหน้ามีรอบ
ระยะเวลา 1 ปี และสอดคล้องกับ แผนการตรวจสอบระยะยาวที่ ก าหนดไว้ โดยการเลื อกหน่ วยงานและเรื่ องที่ จะ
ตรวจสอบในแต่ละปี ตามที่ปรากฏในแผนการตรวจสอบระยะยาว มาจัดทาเป็ นแผนการตรวจสอบประจาปี โดยอาจมี
เรื่ องที่จะทาการตรวจสอบตามนโยบายที่ได้รับเพิม่ เติม ประกอบด้วยสาระดังนี้

1.2.1)
1.2.2)
1.2.3)
1.2.4)

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
ขอบเขตการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
ผูร้ ับผิดชอบในการตรวจสอบ
งบประมาณที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ

2) ผู้ตรวจสอบภายใน จัดทาแผนการปฏิบตั ิงาน (Engagement Plan) ตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายจากผูอ้ านวยการหน่วยงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบประจาปี
โดยการจัดทาแผนการปฏิ บตั ิงาน(Engagement Plan) ต้องอาศัยข้อมูลจากการสารวจข้อมูลเบื้ องต้น การประเมินผล
ระบบการควบคุ ม ภายใน รวมทั้งผลการประเมิ นความเสี่ ย ง จากการวางแผนการตรวจสอบประจาปี ด้วย เพื่ อให้
การจัดท าแผนการปฏิ บ ตั ิ งาน(Engagement Plan) ในแต่ ล ะเรื่ องครอบคลุ ม ประเด็ น การตรวจสอบที่ มี ความส าคัญ
โดยให้มีความยืดหยุน่ ให้สามารถแก้ไขปรับปรุ งให้เหมาะกับสถานการณ์ได้ โดยผ่านการสอบทานและความเห็นชอบ
จากผูอ้ านวยการหน่ วยตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ แผนแผนการปฏิ บตั ิ งาน (Engagement Plan) สาหรับการตรวจสอบ
ในแต่ละเรื่ องหรื อกิจกรรม ประกอบด้วยสาระสาคัญ ดังนี้
2.1) เรื่ องและหน่วยรับตรวจ ควรกาหนดว่าเป็ นแผนการปฏิบตั ิงานตรวจสอบในเรื่ องใดและ ณ
หน่วยรับตรวจใดบ้าง
2.2) วัตถุประสงค์ในการปฏิบตั ิงาน ควรกาหนดเพื่อให้ทราบว่าผูต้ รวจสอบภายในจะทราบประเด็น
ข้อตรวจพบอย่างไรบ้าง เมื่อเสร็ จสิ้ นการตรวจสอบ
2.3) ขอบเขตการปฏิบตั ิงาน ควรกาหนดขอบเขตประเด็นที่จะตรวจสอบและปริ มาณงานที่จะทาการ
ทดสอบ เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ในการปฏิบตั ิงานที่กาหนดไว้
2.4) แนวทางการปฏิบตั ิงาน (Audit Program) และเครื่ องมือกระดาษทาการ เป็ นการกาหนดขั้นตอนหรื อ
วิธี ก ารปฏิ บ ัติงานตรวจสอบในแต่ ล ะเรื่ องให้ ชัดเจนและเพี ยงพอ ระบุ วิธี ก ารในการคัดเลื อกข้อมู ล การวิเคราะห์
การประเมินผล และการบันทึกข้อมูลที่ได้รับระหว่างการตรวจสอบ รวมทั้งกาหนดเทคนิคการตรวจสอบที่เหมาะสม
2.5) ชื่อผูต้ รวจสอบภายในและระยะเวลาที่ตรวจสอบ เพื่อให้ทราบว่าใครเป็ น ผูร้ ับผิดชอบตรวจสอบ
เรื่ องใดบ้าง และตรวจสอบเมื่อใด
2.6) สรุ ปผลการตรวจสอบ เพื่อใช้บนั ทึกผลการตรวจสอบโดยสรุ ปประเด็นการตรวจสอบที่สาคัญพร้อม
ระบุรหัสกระดาษทาการที่ใช้บนั ทึกผลการตรวจสอบ เพื่อสะดวกในการอ้างอิงและการค้นหากระดาษทาการนอกจากนี้
ควรลงลายมือชื่อผูต้ รวจสอบ และผูส้ อบทานพร้อมทั้งวันที่ที่ตรวจสอบและสอบทานไว้ดว้ ย เพื่อแสดงให้เห็นว่าใคร
เป็ นผูต้ รวจสอบและผูส้ อบทาน

คาจากัดความ
แผนการตรวจสอบภายใน หมายถึ ง แผนการปฏิ บ ตั ิ งานที่ ผูอ้ านวยการหน่ วยตรวจสอบภายในจัดท าไว้
ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่ องที่จะตรวจสอบ จานวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาในการตรวจสอบแต่ละเรื่ อง ผูร้ ับผิดชอบในการ
ตรวจสอบ รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการสอบทานความก้าวหน้าของ
งานตรวจสอบเป็ นระยะๆ เพื่อให้งานตรวจสอบดาเนินไปอย่างราบรื่ นทันตามกาหนดเวลา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การจัดทาแผนการตรวจสอบภายในทั้ง 2 ระดับ คือแผนการตรวจสอบระยะยาว (Audit Universe) และ
แผนการตรวจสอบประจาปี (Audit Plan) จะมีกระบวนการหรื อขั้นตอนการปฏิบตั ิคล้ายกัน โดยมีร่องรอยปรากฏไว้ใน
กระดาษทาการในทุกขั้นตอน ดังนี้
1) ร่ วมสารวจข้ อมูลเบื้องต้ น เป็ นการเรี ยนรู ้และทาความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่จะ
ตรวจสอบในรายละเอียด ซึ่ งจะช่วยให้สามารถประเมินความเสี่ ยงในชั้นต้นได้
2) ร่ วมประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ประเมินความเพียงพอและประสิ ทธิ ผลของระบบการควบคุม
ภายในที่หน่ วยงานมี อยู่ ซึ่ งผูต้ รวจสอบมีหน้าที่ ประเมินระบบการควบคุ มภายในที่ แต่ละหน่ วยรับตรวจได้ประเมิ น
ตนเองไว้ตามแนวทางที่ระเบียบ คตง.ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กาหนด
3) ร่ วมประเมินความเสี่ ยง การประเมินความเสี่ ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบผูต้ รวจสอบภายในสามารถ
เลือกประเมินความเสี่ ยงในระดับหน่ วยงานทุกหน่วยงาน (ทุกกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ
สถานศึกษา) หรื อระดับกิ จกรรมก็ได้ตามความเหมาะสมกับศักยภาพของตน โดยมีการระบุปัจจัยเสี่ ยง การวิเคราะห์
ความเสี่ ยง และการจัดลาดับความเสี่ ยง
4) ร่ วมวางแผนการตรวจสอบ เป็ นการนาผลการจัดลาดับความเสี่ ยงมาพิจารณาจัดช่วงความเสี่ ยง เพื่อให้ได้
หน่ ว ยงานหรื อ กิ จกรรมใดที่ มี ค วามเสี่ ย งในระดับ สู ง ที่ ค วรน ามาวางแผนการตรวจสอบก่ อ นในปี แรก ๆ และ
ไล่เรี ยงความเสี่ ยงในปี ถัด ๆ ไป
สาหรับการจัดทาแผนการตรวจสอบประจาปี จะมีการกาหนดวัตถุประสงค์การ
ตรวจสอบขอบเขตการปฏิบตั ิงาน ผูร้ ับผิดชอบและงบประมาณ ซึ่ งจะให้ความชัดเจนมากกว่าแผนการตรวจสอบ
ระยะยาว
5) เสนอขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน การเสนอแผนการตรวจสอบประจาปี รวมถึงแผนการตรวจสอบ
ระยะยาว ผูอ้ านวยการหน่ วยตรวจสอบภายในเสนอแผนต่อผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิภายในเดื อนกันยายนของทุกปี และควบคุมดู แลการปฏิ บตั ิงานให้เป็ นไปตามแผนกาหนด กรณี
ระหว่างปฏิ บ ัติงานถ้าพบว่าไม่ ส ามารถดาเนิ น การได้ตามแผน ผูอ้ านวยการหน่ วยตรวจสอบภายในควรพิ จารณา
ทบทวนปรั บ ปรุ ง แผนการตรวจสอบ รวมถึ ง กรณี ที่ ไ ด้รั บ อนุ ม ัติ แ ผนแล้ว แต่ ไ ม่ ไ ด้รั บ งบประมาณท าให้ ไ ม่ อ าจ
ดาเนินการได้ตามแผนด้วย เสนอผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจารณาอนุมตั ิอีกครั้งหนึ่ ง
6) ร่ วมจัดทาแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) เมื่อแผนการตรวจสอบประจาปี ได้รับการอนุ มตั ิ แล้ว
ผูต้ รวจสอบภายในนาเรื่ องหรื อกิ จกรรมที่ ระบุ ในแผน มาจัดทาเป็ นแผนการปฏิ บตั ิงาน (Engagement Plan) ซึ่ งจะมี
รายละเอี ยดของ เรื่ องและหน่ วยรับ ตรวจ วัตถุ ประสงค์ในการปฏิ บตั ิ งาน ขอบเขตในการปฏิ บ ตั ิ งาน แนวทางการ
ปฏิบตั ิงาน ชื่อผูต้ รวจสอบและระยะเวลาที่จะตรวจสอบ
7) เสนอขอความเห็นชอบแผน ผูต้ รวจสอบภายใน จัดท าแผนการปฏิ บ ตั ิ งานเสนอให้ผูอ้ านวยการหน่ วย
ตรวจสอบภายในให้ความเห็นชอบก่อนดาเนิ นการตรวจสอบในขั้นตอนต่อไป

Flow Chart การปฏิบัติงาน
กระบวนงาน งานวางแผนการตรวจสอบ
สำรวจข้อมูลเบื้องต้น
ประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน
ประเมินควำมเสี่ยง
วำงแผนกำรตรวจสอบระยะยำว/ประจำปี
(Audit Universe ) หรือ
ทบทวน/ปรับปรุ ง/แก้ไข
เสนอผอ. สพป.
อนุมัติแผน

กระดำษ
ทำกำร

อนุมัติ
แผนกำรตรวจสอบประจำปี
(Audit Plan)

ทบทวน/ปรับปรุ ง/แก้ไข

วำงแผนกำรปฏิบัติงำน
(Engagement Plan)
เสนอผอ. ตสน.
เห็นชอบ
อนุมัติ
แผนกำรปฏิบัติงำน

3. งานธุรการและสารสนเทศ

วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้การปฏิบตั ิงานทางธุ รการของหน่วยตรวจสอบภายในเป็ นไปตามระเบียบฯ และเชื่อมต่อกับการ
ปฏิบตั ิงานทางธุ รการของกลุ่มอานวยการ
2) เพื่อเป็ นแหล่งข้อมูลในการให้บริ การข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยตรวจสอบภายในให้กบั ผูร้ ับบริ การ
3) เพื่อให้มีขอ้ มูลสารสนเทศที่มีประสิ ทธิภาพ สาหรับการวางแผนการตรวจสอบ
4) เพื่อให้มีขอ้ มูลทางวิชาการเพื่อใช้ในการจัดการความรู ้

ขอบเขตงาน
1) ควบคุมการรับและนาส่ งหนังสื อ และเอกสารของทางราชการ ตามแนวทางของระเบียบของทางราชการ
2) ประสานงาน และให้บริ การข้อมูลข่าวสารของหน่วยตรวจสอบภายใน ให้กบั ผูร้ ับบริ การ
3) จัดการข้อมูลต่างๆ ของหน่วยตรวจสอบภายใน ให้เป็ นระบบ เพื่อใช้เป็ นสารสนเทศ เพื่อการตรวจสอบ
การวางแผน และการจัดการความรู ้

คาจัดกัดความ
งานธุ ร การและสารสนเทศ หมายถึ ง งานที่ เกี่ ย วกับ การจัด หา จัด ใช้ ดู แ ลและบริ ก ารเพื่ อ น ามาซึ่ งการ
อานวยความสะดวก ให้ความช่ วยเหลื อ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร และประสานงานไม่ว่าจะเป็ น
ทางหนังสื อ การพูด และการสื่ อสารทางอิเล็กทรอนิ กส์ ให้เป็ นไปตามกลไกการบริ หารงานของหน่ วยตรวจสอบ
ภายในกับกลุ่มงานภายในสานักงานเขตพื้นที่และหน่ วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล
รายละเอี ย ด ผลการปฏิ บ ัติ ง านจากแหล่ ง ข้อ มู ล ต่ า ง ๆ ทั้ง ภายใน และภายนอก อย่า งมี ห ลัก เกณฑ์ เพื่ อ น ามา
ประมวลผลและจัดรู ปแบบให้ได้สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุ นการทางานตรวจสอบ การวางแผน และการจัดการ
ความรู ้และพัฒนางานตรวจสอบภายใน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) ควบคุมการรับเอกสารต่างๆจากหน่วยงานภายใน/ภายนอก ไว้ในทะเบียนคุม
2) คัดแยก ประเภทของหนังสื อ เอกสาร เสนอให้ผอู ้ านวยการหน่วยตรวจสอบภายในทราบ และมอบหมาย
ผูร้ ับผิดชอบดาเนินการ
3) จัดพิมพ์งานเอกสาร หนังสื อ รายงานที่มีการจัดทาขึ้น เพื่อเสนอผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาและเพื่อการใช้งานภายในหน่วยตรวจสอบภายใน
4) ควบคุมการนาเสนอเอกสาร หนังสื อ ที่เสนอผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ
การนาส่ งหนังสื อออกภายนอกในทะเบียนคุมฯ
5) รวบรวมจัดเก็บเอกสารที่ มีการดาเนิ นเสร็ จสิ้ น เข้าแฟ้ ม แยกหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกในการสื บค้น
ในภายหลัง
6) นาข้อมูลที่มีมาสังเคราะห์และประมวลผล เพื่อให้ได้ขอ้ มูลสารสนเทศที่เป็ นประโยชน์ เพื่อใช้ในการวาง
แผนการตรวจสอบ การสื บค้นเพื่อการตรวจสอบ การจัดการความรู ้ เช่น
- ข้อมูลสารสนเทศ ทางด้าน ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ
- ข้อมูลสารสนเทศ ของผลการตรวจสอบของแต่ละหน่วยรับตรวจ และประเภท
หรื อประเด็นความเสี่ ยงที่ตรวจพบ หรื อประมวลได้ จากรายงานอื่น เพื่อใช้ในการวางแผนการตรวจสอบ
- ข้อมูลสารสนเทศ ของผลการปฏิบตั ิงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อใช้
ในการประเมินตนเอง และวางแผนพัฒนาบุคลากร
- ข้อมูลสารสนเทศ ทางวิชาการ หรื อระเบียบ กฎหมาย ที่เป็ นประโยชน์
เพื่อการเผยแพร่ และจัดการความรู ้

ทั้งนี้การจัดทาข้อมูลสารสนเทศ มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
6.1) การรวบรวมข้อมูล ข้อมูลโดยทัว่ ไปมีการจาแนกเป็ น 2 ประเภท
ตามวิธีการเก็บรวบรวม ดังนี้
6.1.1) แหล่งปฐมภูมิ (Primary Sources) เป็ นข้อมูลที่ได้จากแหล่งที่เกิดของ
ข้อมูลโดยตรง เช่น การรายงานผลการตามสอบภายใน เป็ นต้น
6.1.2) แหล่งทุติยภูมิ (Secondary Sources) ได้จากการที่ผอู ้ ื่นหรื อหน่วยงาน
อื่น ๆ เก็บรวบรวมข้อมูลไว้ก่อนแล้ว ส่ วนใหญ่อยูใ่ นรู ปแบบของสิ่ งพิมพ์ เอกสาร รายงาน หรื อหลักฐานต่าง ๆ การใช้
ข้อมูลประเภทนี้จะต้องระมัดระวังเพราะอาจได้ขอ้ มูลที่ไม่เป็ นปั จจุบนั แต่มี ส่ วนดี คือประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
6.2) การตรวจสอบข้อมูล ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ก่อนที่จะนาไปประมวลผล
ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องก่อน การตรวจสอบข้อมูลโดยทัว่ ไปกระทาใน 3 ลักษณะ ดังนี้
6.2.1) ความถูกต้องของข้อมูล พิจารณาจากความสอดคล้องระหว่างข้อมูลในส่ วน
ย่อยและส่ วนรวม ความสมเหตุสมผลของข้อมูล และความเกี่ยวข้องของข้อมูลตามความต้องการ
6.2.2) ความสมบูรณ์ของข้อมูล พิจารณาจากความครบถ้วนและความเพียงพอ
ของข้อมูลตามความต้องการ
6.2.3) ความเป็ นปั จจุบนั ของข้อมูล พิจารณาจากวัน เวลา ที่ระบุในเอกสารหรื อ
แหล่งข้อมูลนั้น ๆ โดยเฉพาะข้อมูลทุติยภูมิ ควรพิจารณาว่าเกิดในช่วงเวลาใด ตรงกับความต้องการหรื อไม่
6.3) การประมวลผลข้ อ มู ล เป็ นการน าข้ อ มู ล มาประมวลผลให้ เป็ นสารสนเทศ หรื อเป็ น
การเปลี่ ยนแปลงข้อมู ลให้อยู่ในรู ป แบบที่ จะนาไปใช้ป ระโยชน์ ได้ ซึ่ งท าได้โดยการจัดหมวดหมู่ การเรี ยงล าดับ
การแจงนับ การใช้สูตรทางคณิ ตศาสตร์ อาจทาได้ดว้ ยมือ การใช้เครื่ องคานวณเล็ก ๆ ไปจนถึ งการใช้คอมพิวเตอร์
ในการดาเนินการ การประมวลผลควรคานึงถึงประเด็นสาคัญ ดังนี้
6.3.1) ข้อมูลที่นามาวิเคราะห์ตอ้ งมีความชัดเจน
6.3.2) ข้อมูลที่เป็ นนามธรรมต้องอธิบายด้วยความเรี ยง
6.3.3) การวิเคราะห์ขอ้ มูลควรใช้ค่าสถิติที่ง่ายละตรงที่สุด เช่น ค่าร้อยละ อัตราส่ วน ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรื อค่าแจงนับความถี่ เป็ นต้น
6.4) การนาเสนอข้อมูลและสารสนเทศ เป็ นการนาข้อมูลที่จดั ทาเป็ นสารสนเทศที่มีความสมบูรณ์แล้ว
มานาเสนอ ซึ่ งอาจนาเสนอได้หลายรู ปแบบเช่น รู ปแบบตาราง แผนภาพ กราฟ หรื อการบรรยายก็ได้ ทั้งนี้ พิจารณา
ตามความเหมาะสมของการนาไปใช้และลักษณะของสารสนเทศนั้น ๆ
6.5) การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ อาจจัดเก็บเป็ นแฟ้มเอกสารหรื อแฟ้ม
อิเล็กทรอนิ กส์ และต้องคานึ งถึ งระบบของการค้นหา สะดวกต่อการเปลี่ ยนแปลง ปรับปรุ งข้อมู ล ให้เป็ นปั จจุบนั
การนาข้อมูลมาประมวลผลใหม่ รวมทั้งการนาสารสนเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานต่าง ๆ
7) เผยแพร่ ขอ้ มูลสารสนเทศ ทางวิชาการ หรื อระเบียบ กฎหมาย ที่เป็ นประโยชน์
เพื่ อ เป็ นการจัด การความรู ้ ใ ห้ ก ับ บุ ค ลากรในหน่ ว ยตรวจสอบภายใน และผู ้รั บ บริ ก ารภายนอกด้ ว ยช่ อ งทาง
ที่หลากหลาย

Flow Chart การปฏิบัติงาน
กระบวนงาน งานธุรการและสารสนเทศ
รับและควบคุมกำรรับหนังสือ และเอกสำร ไว้ในทะเบียนคุม
หรือจัดทำเองวิเครำะห์คัดแยกประเภท

คัดแยกหนังสือ เสนอ ผอ.ตสน. มอบหมำยผู้ดำเนินกำร
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินกำร

จัดพิมพ์งำนเอกสำร หนังสือ รำยงำน
ควบคุม กำรนำเอกสำรต่อ ผอ.สพป. และกำรนำส่งภำยนอก

จัดเก็บตำมระบบงำน
สำรบรรณ

ประมวลผล และจัดกำรข้อมูลทำเป็นสำรสนเทศ
1. จัดเก็บรวมรวมข้อมูล
2. กำรตรวจสอบข้อมูล
3. กำรประมวลผลข้อมูล
4. กำรนำเสนอข้อมูล

เผยแพร่สำรสนเทศ

กำรวำงแผนกำร
ตรวจสอบ

กำรจัดกำรควำมรู้

คู่มือกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ หน่วยตรวจสอบภำยใน
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