
 

 

 
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 

 หนวยตรวจสอบภายใน 
 
 

 

 
 
 
 
 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 



 

คำนำ  
 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2)                  
พ.ศ.2545 มาตรา 62 กำหนดใหจัดระบบการตรวจสอบ  ติดตาม ประเมิน ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการใชจายงบประมาณการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับหลักการศึกษาแนวการจัด
การศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษาประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี กำหนดใหทุกสวน
ราชการตองจัดใหมีหนวยตรวจสอบภายใน เพ่ือทำหนาที่ตรวจสอบติดตามและใหคำปรึกษาตอ
หนวยงาน ประกอบกับตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบงสวนราชการภายใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2560  ไดแบงสวนราชการภายในและอำนาจหนาที่ของกลุม
งาน ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงไดกำหนดใหมีหนวยงานตรวจสอบ
ภายในประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

 เพื่อใหการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและ
ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
สำห รับหน วยงานของรัฐ  พ .ศ .2561 และที่ แก ไข เพ่ิ ม เติ ม  หน วยตรวจสอบภายใน                   
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด จึงไดกำหนดคูมือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เพื่อใหผูตรวจสอบภายในปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางการปฏิบัติงาน  
 
 
 

                                                                                       หนวยตรวจสอบภายใน  

                                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 



 

โครงสราง หนวยตรวจสอบภายใน 
 

  
 

นายอดุลยศักดิ์ บุญเอนก 
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 

 

 

                                               นางปทมพร   อารีเอ้ือ 
                                       ผูอำนวยการหนวยตรวจสอบภายใน 

 
 
 

 

 

นายจิรายุ  ฤทธิแสง 
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 

 



 

 

 
 
 

แบบฟอรมการวิเคราะหงานของหนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 
 
  

บทบาท/ภารกิจ/หนาท่ี ตาม 

ประกาศ ศธ. 

 
 

งาน / เร่ือง 

 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

บุคคล / 
หนวยงาน  
ท่ีเก่ียวของ 

(ก) 
 
 
 
 
 
 

(ข) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ค) 

ดําเนินงานเก่ียวกับงาน 
ตรวจสอบการเงิน การบัญชี 
และตรวจสอบระบบการดูแล 
ทรัพยสิน 
ดําเนินงานเก่ียวกับงาน 
ตรวจสอบการดําเนินงานหรือ 
กระบวนการเปรียบเทียบกบั 
ผลผลิตหรือเปาหมายท่ี 
กําหนด 
 
ดําเนินงานเก่ียวกับการ 
ประเมินการบริหารความเสี่ยง 

1.งานตรวจสอบภายใน สพท.และ 
สถานศึกษา ประกอบดวย 

1.1 งานประเมินระบบการควบคุม 
ภายในและประเมินความเสียง ซ่ึงได
แยกงานยอย ดังนี้ 

1.1.1 งานประเมินระบบการ 
ควบคุมภายใน 

1.1.2 งานประเมินความเสี่ยง 
1.2 งานตรวจสอบภายใน เพ่ือให 

ความเช่ือม่ัน แยกตามประเภทงานตรวจ 
ไดดังนี้ 

1.2.1 การตรวจสอบทางการเงิน 
(Financial Audit) 

1.2.2 การตรวจสอบการปฏิบัติ 
ตามกฎระเบียบ  (Compliance Audit) 

1.หนวยตรวจสอบภายใน รับนโยบายจาก 
สพฐ. และ ผอ.สพม.รอ รวมท้ังการประเมิน 
ค ว าม เส ี่ย งห น ว ย รั บ ต ร ว จ  เพ ื่อ จ ัด             
ทําแผนการตรวจสอบประจําป 
2.หนวยตรวจสอบภายในนําเสนอแผนการ 
ตรวจสอบ ป ระจ ําป  ให ผ อ .สพ ม .รอ 
พิจารณาอนุมัติ และเม่ือไดร ับการอนุมัติ 
แผนแลว ส ง สําเนาแผนการตรวจสอบ   
ให สพฐ.ทราบ 
3.จัดทำแผนการปฏบิ ตั ิงาน(Engagement 
Plan) ของกิจกรรมงานตรวจสอบที่กาํหนด 
ในแผนการตรวจสอบ พรอมจัดทําแนวการ 
ตรวจสอบ ใหตอบสนองกับวัตถุประสงค 
ของกิจกรรมงานตรวจสอบที่แผนกําหนด 
และกําหนดเครื่องมือ กระดาษทําการ และ
รวมท้ังใชแนวการตรวจสอบและกระดาษทำ
การท่ี สพฐ.ไดกำหนด  

สพท./ 
สถานศึกษา 



 

 

 
 
 
 
  

บทบาท/ภารกิจ/หนาท่ี ตาม 
ประกาศ ศธ. 

 
 

งาน / เร่ือง 

 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

บุคคล / 
หนวยงาน   
ท่ีเก่ียวของ 

  1.2.3 การตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
(Operational Audit) 

1.2.4 การตรวจสอบผลการ 
ดําเนินงาน(Performance Audit) 

1.2.5 การตรวจสอบสารสนเทศ 
(Information Technology Audit) 

1.2.6 การตรวจสอบการบริหาร 
(Management Audit) 
1.3 งานใหคําปรึกษา 

4. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแนวการตรวจท่ี
กําหนดไว พรอมจัดเก็บขอมูลในกระดาษ 

 ทําการและสรุปผลการตรวจสอบ 
5. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบพรอม 
ขอเสนอแนะแนวทางการแกไข เสนอใหผอ. 
สพม.รอ ทราบและพิจารณาสั่งการและจัดสง
รายงานผลการตรวจสอบใหสพฐ. 
6. ติดตามผลการดําเนินการตาม 
ขอเสนอแนะ หรือตามท่ีผอ.สพป. / สพม. 
สั่งการ 

 

(ง) ดําเนินการอ่ืนเก่ียวกับการ 
ตรวจสอบภายในตามท่ี 
กฎหมายกําหนด 

2 .งานบริหารการตรวจสอบ 
2.1 งานวางแผนการตรวจสอบภายใน 
2.2 งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบ 

ภายใน 
 

1.สํารวจขอมูลเบื้องตนเพ่ือใหเขาใจถึง 
รายละเอียดงาน ระบบงาน และผูเก่ียวของ 
2.ประเมินผลระบบการควบคุมภายในเพือ 
พิจารณาความเพียงพอเหมาะสมของระบบ 
การควบคุมภายในท่ีมีอยู 
 

สพท./ 
สถานศึกษา 



 

 

 
 
 

  
บทบาท/ภารกิจ/หนาที 

ตาม ประกาศ ศธ. 

 
 

งาน / เร่ือง 

 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

บุคคล / 
หนวยงานที 
เก่ียวของ 

 

 

 

 

    (จ) 

ดํ า เนิ น ก า ร อ่ื น     

เก่ียวกับการ ตรวจ

สอบฯ(ตอ) 

 

ปฏิบัติงานรวมกับ

หรือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของ

หนวยงานอ่ืน ตามท่ี

ไดรับมอบหมาย 

3. งานธุรการและสารสนเทศ 

 

 

งานตรวจสอบพิเศษ (Special 
Audit) 

ลงรับหนังสือจัดทำทะเบียนคุม และ

ประสานงานตางๆ 

 

การตรวจสอบพิเศษ (Special 
Audit) 
1) สํารวจขอมูลเบืองตนตามประเด็นขอ  
รองเรียน/ขอสงสัยท่ีจะสอไปในทางทุจริต 
2) กําหนดประเด็นและผูเก่ียวของกับ 
ประเด็นท่ีตรวจสอบ 
3) ดําเนินการตรวจสอบและรวบรวม 
หลักฐาน เอกสาร รวมถึงถอยคําของ 
ผูเก่ียวของ 
4) วิเคราะหและสรุปผลการตรวจสอบ      
ขอเท็จจริงเปรียบเทียบกับระเบียบกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวของ 
5) รายงานตอผูอํานวยการสํานักงานเขต 
พ้ืนท่ีการศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ตสน. 
 

 

 

สพท./ 
สถานศึกษา 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สวนที่ 1  การวิเคราะหกระบวนงาน 
 
ตารางวิเคราะหกระบวนงาน แบบฟอรมการวิเคราะหงาน บทบาท/ภารกิจ/หนาที่                  
ตามประกาศ ศธ.งาน / เร่ือง ข้ันตอนการปฏิบัติงานบุคคล /หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

1.งานตรวจสอบภายใน สพท. และสถานศึกษา ประกอบดวย 
1.1 งานประเมินระบบการควบคุมภายในและประเมินความเส่ียง แยกงานยอยได

ดังนี้ 
1.1.1 งานประเมินระบบการควบคุมภายใน 
1.1.2 งานประเมินความเส่ียง 

1.2 งานตรวจสอบภายใน เพื่อใหความเชื่อมั่น แยกตามประเภทงานตรวจ ดังนี้ 
1.2.1 การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) 
1.2.2 การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) 
1.2.3 การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit) 
1.2.4 การตรวจสอบผลการดำเนินงาน(Performance Audit) 
1.2.5 การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit) 
1.2.6 การตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) 

 การตรวจสอบภายใน ขางตน สรุปขั้นตอนปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1.หนวยตรวจสอบภายใน รับนโยบายจาก สพฐ / ผอ. สพม. และจากผล

การประเมินความเส่ียงของ สพท.และสถานศึกษาในสังกัด เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำป 
2.หนวยตรวจสอบภายในนำเสนอแผนการตรวจสอบประจำป ใหผอ. สพม. 

พิจารณาอนุมัติ และเมื่อไดรับการอนุมัติแผนแลว สำเนาแผนการตรวจสอบแจงใหสพฐ.ทราบ 
3.จัดทำแผนการปฏิ บัติ งาน (Engagement Plan) ของกิจกรรมงาน

ตรวจสอบที่กำหนดในแผนการตรวจสอบ พรอมจัดทำแนวการตรวจสอบ ใหตอบสนองกับ
วัตถุ ป ระสงค ของกิ จกรรม งานตรวจสอบที่ แ ผนกำหนดและกำหนด เค ร่ือ งมื อและ                   
จัดทำกระดาษทำการที่  

4. ปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามแนวทางของแนวการตรวจสอบที่กำหนดไว 
พรอมจัดเก็บขอมูล       ที่ตรวจสอบไดไวในกระดาษทำการที่เกี่ยวของ และสรุปผลการตรวจสอบ 

5. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพรอมขอเสนอแนะแนวทางการแกไข 
เสนอให ผอ. สพม. ทราบและพิจารณาส่ังการ 

6. ติดตามผลการดำเนินการตามขอเสนอแนะ หรือตามที่ สพฐ / ผอ.สพม.
ส่ังการ 
 

1.3 งานใหคำปรึกษา  บริการใหคำปรึกษาในเร่ืองของกฎหมาย ระเบียบและแนว
ปฏิบัติของทางราชการ เพื่อเปนการปองกันความเส่ียงในการปฏิบัติหนา 

 



 

 

2 . งานบริหารการตรวจสอบ 
    ในสวนงานบริหารการตรวจสอบไดแบงเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

2.1 งานวางแผนการตรวจสอบภายใน 
2.2 งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 

ในแตละ 2 ประเภทมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1.สำรวจขอมูลเบ้ืองตนเพื่อใหเขาใจถึงรายละเอียดงาน ระบบงาน และผูเกี่ยวของ 
2.ประเมินผลระบบการควบคุมภายในเพื่อพิจารณาความเพียงพอเหมาะสมของระบบการ

ควบคุมภายในที่มีอยู 
3. งานธุรการและสารสนเทศ 

ควบคุมภายในที่มีอยู สพท./ สถานศึกษา 
 

4.งานตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) 
เปนการปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนตามที่ไดรับ

มอบหมายซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1) สำรวจขอมูลเบ้ืองตนตามประเด็นขอรองเรียน/ขอสงสัยที่จะสอไปในทางทุจริต 
2) กำหนดประเด็นและผูเกี่ยวของกับประเด็นที่ตรวจสอบ 
3) ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐาน เอกสาร รวมถึงถอยคำของผูเกี่ยวของ 
4) วิเคราะหและสรุปผลการตรวจสอบขอเท็จจริงเปรียบเทียบกับระเบียบกฎหมายที่

เกี่ยวของ 
5) รายงานตอผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของสพท./

สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ทั้งนี้ ไดแสดงรายละเอียด Flow Chart การปฏิบัติงาน ดังนี้   

 
 
 
 
 
 



 

 

สวนที่ 2 ข้ันตอนการปฏบิัติงาน 
 
ประเภทเอกสาร : คูมือขั้นตอนการดำเนินงาน 
ชื่อเอกสาร : งานตรวจสอบภายใน 
1. ชื่องาน งานตรวจสอบภายใน 
2. วัตถุประสงค 

1) เพื่อใหบริการ ดานความมั่นใจตอประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงานและ
ความคุมคาของการใชจายเงินในรูปของรายงานที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจของผูบริหาร 

2) เพื่อสนับสนุนผูปฏิบัติงานทุกระดับใหสามารถปฏิบัติหนาที่และดำเนินงานเปนไปตาม 
กฎหมายระเบียบ ขอบังคับที่ เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการวิเคราะห ประเมิน                       
ใหคำปรึกษาและใหขอเสนอแนะ 

3) เพื่อสนับสนุนใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และ
สถานศึกษามีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพภายใตคาใชจายที่เหมาะสม 
3. ขอบเขตของงาน 
ขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน ประกอบดวย 
1) ตรวจสอบ วิเคราะห ประเมินผล การปฏิบัติงานตางๆของหนวยงาน ดังนี้ 

1.1) ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง การควบคุม 
กำกับดูแล 

1.2) ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดของการดำเนินงานหรือกิจกรรมตางๆ 
ตลอดทั้งการใชทรัพยากร 

1.3) ความถูกตอง เชื่อถือไดของขอมูลทางการเงิน การบัญชี และการดำเนินงานตางๆ 
1.4) ความถูกตองในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ นโยบายตางๆของ 

ทางราชการ 
1.5) ความเพียงพอเหมาะสมในการควบคุม ดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพยสิน 

2) ใหคำแนะนำในการปรับปรุงแกไขระบบปฏิบัติงาน การควบคุม การบริหารความเส่ียง 
การควบคุม กำกับดูแลใหการดำเนินงานถูกตอง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลภารกิจงานตรวจสอบ
ภายในของผูตรวจสอบภายในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
  กรณีงานตรวจสอบภายในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา มีขอบเขตงานตรวจสอบ
โดยแยกในแตละเร่ืองได ดังนี้ 

1) วางแผนการตรวจสอบ มีขั้นตอนยอย คือ 
1.1) สำรวจขอมูลเบ้ืองตน เพื่อใหผูตรวจสอบภายในเรียนรู และทำความเขาใจ 

เกี่ยวกับงานของหนวยงานที่ตองทำการตรวจสอบในรายละเอียด เชน ลักษณะของงบประมาณ
และจำนวนเงินที่ไดรับ หลักการ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน ขั้นตอนการทำงานหรือสายงานการบังคับ
บัญชาขอมูลจากรายงานหรือสถิติ ประเภทของรายงานที่หนวยงานตองจัดทำ/จัดสง และระบบ
การควบคุมภายในที่มีอยู รวมทั้งทำความคุนเคยกับหนวยงานและระบบงานที่จะเลือกมา



 

 

ตรวจสอบ ซึ่งจะชวยใหผูตรวจสอบสามารถประเมินความเส่ียงในชั้นตนกอนจะดำเนินการ
ตรวจสอบไดอยางเหมาะสมเปนระบบ 

1.2) ประเมินระบบการควบคุมภายใน ผูตรวจสอบภายในตองประเมินผลระบบ 
การควบคุมภายในของทุกกลุมในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ไดจัดทำและประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2561  โดยผูตรวจสอบภายในตองพิจารณาถึงความเหมาะสมและ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

1.3) ประเมินความเส่ียง ผูตรวจสอบภายในสามารถเลือกประเมินความเส่ียงใน 
ระดับหนวยงานในทุกกลุมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา หรือระดับงาน โครงการ
กิจกรรม ก็ไดตามความเหมาะสมกับศักยภาพของตน ซึ่งจะตองมีการระบุปจจัยเส่ียง วิเคราะห
ความเส่ียงและจัดลำดับความเส่ียง 

1.4) จัดทำแผนการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบ มี 2 ลักษณะคือ 
1.4.1) แผนการตรวจสอบระยะยาว (Audit Universe) ระยะเวลา 3-5 ป 

โดยมีแผนการตรวจสอบครอบคลุมหนวยรับตรวจที่อยูในความรับผิดชอบทั้งหมด  
1.4.2) แผนการตรวจสอบประจำป (Audit Plan) ตองจัดทำใหสอดคลอง

กับแผนการตรวจสอบระยะยาวที่กำหนดไว และมีงานตามนโยบายที่ผูอำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หรือ สพฐ.ใหความสำคัญทั้งนี้ควรจัดทำแผนการตรวจสอบเสนอให
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอนุมัติแผนการตรวจสอบ และเมื่อไดรับการ
อนุมัติแผนแลวสงสำเนาแผนการตรวจสอบแจงให สพฐ. ทราบ สำหรับองคประกอบของแผนการ
ตรวจสอบ ประกอบดวยวัตถุประสงคการตรวจสอบ ขอบเขตการปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบ และ
งบประมาณ 

1.5) จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) เมื่อไดรับการอนุมัติ 
แผนการตรวจสอบประจำปแลว ผูตรวจสอบภายในจัดทำแผนการปฏิบัติงาน(Engagement 
Plan) ในแตละเร่ืองของกิจกรรมงานตรวจสอบใหสอดคลองกับแผนการตรวจสอบประจำป      
แตมีความยืดหยุนใหสามารถแกไขปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณ โดยมีรายละเอียดของเร่ือง 
และหนวยรับตรวจ วัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน ขอบเขตการปฏิบัตงิาน แนวทางการปฏิบัติงาน 
ผูรับผิดชอบและ ระยะเวลาที่จะตรวจสอบพรอมเคร่ืองมือกระดาษทำการใหพรอมกอนทำการ
ตรวจสอบ 

2) การปฏิบัติงานตรวจสอบ  
การปฏิบัติงานตรวจสอบโดยปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนการตรวจสอบ โดยมีขั้นตอน

ดังนี้ 
2.1) กอนเร่ิมปฏิบัติงานตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในเตรียมความพรอม 

เกี่ยวกับการซักซอมทีมงาน แจงหนวยรับตรวจทราบกำหนดเวลาเขาตรวจ วัตถุประสงคและ
ขอบเขต หรือ ประสานขอขอมูลที่จำเปนตองใชในการตรวจสอบ 



 

 

2.2) ระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในประชุมเปดตรวจ             
และทำการตรวจสอบโดยเลือกวิธีการตรวจสอบและเทคนิคการตรวจสอบใหเหมาะสม โดยรวบ
รวบขอมูลไวในกระดาษทำการ และปดตรวจโดยการแจงสรุปผลการตรวจสอบเบ้ืองตนที่เปน
สาระสำคัญใหผูบริหารของหนวยรับตรวจทราบ เพื่อดำเนินการใหมีการปรับปรุงแกไข หรือ                     
ทำความเขาใจกับผูปฏิบัติงาน 

2.3) เมื่อเสร็จส้ินงานตรวจสอบ เปนการรวบรวมหลักฐานกระดาษทำการและ 
สรุปผลการตรวจสอบ 

3) การจัดทำรายงานและติดตามผล 
3.1) รายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอใหผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทราบและพิจารณาส่ังการ ทั้งนี้ การเสนอรายงานผลการ
ปฏิบัติงานเปนเทคนิคอยางหนึ่งที่ผูตรวจสอบภายใน จะตองเอาใจใสเปนพิเศษ เพราะรายงานเปน
การแสดงใหเห็นถึงคุณภาพของการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในทั้งหมด ลักษณะของรายงาน
ที่ดีตองเปนรายงานที่มีประโยชนตอผูอานรายงาน เปนเร่ืองที่มีสาระสำคัญ ขอตรวจพบเปนเร่ืองที่
ตรงกับขอเท็จจริงขอเสนอแนะหรือขอแนะนำเปนประโยชนและสามารถปฏิบัติได ทั้งนี้ใหจัดทำ
รายงานสรุปผลการตรวจสอบประจำปแจงให สพฐ.ทราบ ภายในระยะเวลาที่ สพฐ.กำหนด 

3.2) การติดตามผล เปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนงานตรวจสอบภายใน                      
ที่ผูตรวจสอบภายในตองติดตามผลการตรวจสอบที่เคยออกรายงานหรือเสนอแนะหนวยรับตรวจ 
เพื่อใหทราบวาไดดำเนินการตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายในที่ผูบริหารส่ังการหรือไม               
พรอมทั้งนำมาพิจารณาผลการติดตามและรายงานผูบริหารใหทราบ ตอไป 
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