
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 
ของ 

นางภวิสรภร   พิมพแสนศรี   

ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

หนวยตรวจสอบภายใน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๖ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 



หน่วยตรวจสอบภายใน 

งานธุรการ 

งานตรวจสอบการเงนิ 

และการบญัช ี

งานตรวจสอบการดาํเนินงาน 

แนวคิด 

 หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานควบคุมภายในของสาํนกังานเขตพืน้ที่  

การศกึษาและ สถานศกึษา เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานบรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายทีก่าํหนดไว ้  เป็นเครื่องมอืของ

ผูบ้รหิารในการสง่สญัญาณเตอืนความเสีย่งทีท่าํใหห้น่วยงานปฏบิตัไิม่บรรลุ 

เป้าหมาย  การตรวจสอบภายในทีเ่พยีงพอมกีารสอบทานทีด่สีามารถทีจ่ะทาํใหก้ารใช้  

ทรพัยส์นิของทางราชการเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  มปีระ สทิธผิล  ประหยดัและโปร่งใส 

วตัถุประสงค ์

 ๑. เพื่อใหห้น่วยงานมรีะบบการควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ  และมปีระสทิธผิล 

 ๒. เพื่อเป็นเครื่องมอืในการบรหิารมใิหเ้กดิความเสีย่งทีจ่ะทาํใหส้าํนกังาน  

เขตพืน้ที ่และสถาน ศกึษาปฏบิตังิานไม่บรรลุเป้าหมาย 

 ๓.  เพื่อใหม้กีารใชท้รพัยส์นิภายในสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และสถานศกึษา 

มปีระสทิธภิาพ เกดิประสทิธผิล ประหยดั โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้

 ๔. เพื่อสรา้งความมัน่ใจแก่สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และสถานศกึษาในการใชท้รพัยส์นิใหเ้ป็นไปตาม

วตัถุประสงค ์สามารถแกไ้ขปรบัปรุงใหม้คีวามเหมาะสมทัง้ระบบการใชท้รพัยส์นิ ระบบการตรวจสอบและระบบขอ้มลูที่

ถูกตอ้ง เชื่อถอืได ้

ขอบข่าย/ภารกิจ 

 ๑.  งานธุรการ 

 ๒.  งานตรวจสอบทางการเงนิและบญัช ี

 ๓.  งานตรวจสอบการดาํเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 กรอบงานตรวจสอบภายในของสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา จะดาํเนินการตรวจสอบใหค้รอบคลุมทุกกลุ่มงาน

ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและสถานศกึษา โดยปฏบิตังิาน 3 ภาระกจิหลกั  คอื 

 ๑.  งานธุรการของหน่วยตรวจสอบภายใน 

 ๒.  งานตรวจสอบการเงนิการบญัช ี

 ๓.  งานตรวจสอบการดาํเนินงาน 

๑.  งานธรุการ 

     ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 

     ๑. ศกึษาวเิคราะหว์างแผนจดัระบบขอ้มลูสารสนเทศและการบรหิารงานของกลุ่มงาน ใหส้ามารถดาํเนินงาน

ตามภารกจิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

     ๒.  ศกึษาวเิคราะหส์ภาพของกลุ่มงานและออกแบบระบบ ระบบงานสารบรรณให ้

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัระบบงานสารบรรณของสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

     ๓.  ดาํเนินการเกีย่วกบัการประชุมภายในสาํนกังานกลุ่ม 

      ๔.  ประสานงานกบักลุ่มงาน หน่วยงานและสถานศกึษาในงานธุรการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานของกลุ่ม

งาน 

      ๕.  ประสานการดาํเนินงานประชาสมัพนัธ ์ขอ้มลูขา่วสารและผลงานของกลุ่มงาน ใหค้รบูุคลากรทาง

การศกึษา และประชาชนทัว่ไปทราบ 

      ๖.  จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของกลุ่มงาน 

       ผลสาํเรจ็ท่ีคาดหวงั 

       การปฏบิตังิานของบุคลากรในกลุ่มงานเป็นระบบ สะดวกรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 

       กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

       ๑.  ระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

       ๒.  ระเบยีบว่าดว้ยการรกัษาความปลอดภยัแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๑๗ 

       ๓.  พระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 



       ๔.  ระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการใหข้า่วและบรกิารขา่วสารของทางราชการ 

พ.ศ. ๒๕๒๙ 

       ๕. ระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการใหข้า่วและบรหิารขา่วสารของทางราชการ(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. 

๒๕๓๓ 

       ๖.  ระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการประชาสมัพนัธ ์และการใหข้า่วราชการ พ.ศ. ๒๕๒๕  

       ๗. ระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิาร ว่าดว้ยการประชาสมัพนัธแ์ละการใหข้า่วราชการ 

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ 

 

๒.  งานตรวจสอบทางการเงิน การบญัชี 

         การตรวจสอบทางการเงนิ การบญัช ีเป็นการตรวจสอบการใชจ้่ายเงนิงบประมาณ  

ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงหรอืมกีารควบคุมในเรื่องต่าง ๆ ใหถู้กตอ้ง เหมาะสม และเพยีงพอ  

ซึง่สาระสาํคญัของการตรวจสอบมดีงัน้ี 

         ๑. ตรวจสอบระบบการเงนิ การบญัช ีเกีย่วกบัการปฏบิตัทิีถู่กตอ้งตามกฎหมาย  

ขอ้บงัคบัและความน่าเชื่อถอืของขอ้มลูดา้นการเงนิการบญัชแีละการดาํเนินงาน 

         ๒.  ตรวจสอบระบบการดแูลทรพัยส์นิ เกีย่วกบัการจดัหา ควบคุม การใชป้ระโยชน์  

การบาํรุงรกัษาและการใชท้รพัยส์นิอย่างคุม้ค่าและปราศจากการทุจรติ 

        ๓. การสอบทานความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน  เกีย่วกบัการเงนิการบญัชกีารงบประมาณ การ

บรหิารทรพัยส์นิ และการปฏบิตังิานต่าง ๆ ในหน่วยงาน 

ขั้นตอนและแนวปฏิบัต ิ

 ๑. ศกึษาวเิคราะหส์ภาพการดาํเนินงานและแนวทางการตรวจสอบดา้นการเงนิ 

การบญัช ี ตามระเบยีบ  กฎหมายเพื่อการปฏบิตัทิีถู่กตอ้ง และมคีวามน่าเชื่อถอื 



 ๒. วางแผนตรวจสอบ (Audit Plan)  ระบบการเงนิ  ระบบบญัช ีระบบงบประมาณ และการดแูลทรพัยส์นิ  และ

การสอบทานการควบคุมภายใน 

 ๓. สง่เสรมิและสนบัสนุนใหค้วามรูแ้ละแนวทางการปฏบิตัแิก่สถานศกึษาเกีย่วกบั 

การตรวจสอบภายในและการดาํเนินงานดา้นการเงนิและการบญัช ี

 ๔. แต่งตัง้คณะดาํเนินการตรวจสอบ  

 ๕. จดัทาํเครื่องมอืและมาตรฐานการตรวจสอบ  

 ๖. ดาํเนินการตรวจสอบ (Audit Conduct)   

     -  ระบบการเงนิ  ไดแ้ก่ การรบัเงนิ  การใชจ้่ายเงนิ และการเกบ็รกัษาเงนิเพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ

กฎหมายทีก่าํหนด 

  - ระบบบญัช ีไดแ้ก่ การตรวจสอบระบบบญัช ีและการรายงานทางการเงนิ 

ทีถู่กตอ้งและเป็นปจัจุบนั  

      -  ระบบงบประมาณ  ไดแ้ก่  การใชจ้่ายเงนิเป็นไปตามวตัถุประสงคท์ีก่าํหนด  

  -  การดแูลทรพัยส์นิ ไดแ้ก่ การจดัหา การบาํรุงรกัษาและการจาํหน่ายทีเ่ป็นไปอย่างถูกตอ้งเหมาะสม

และคุม้ค่า 

  -  การสอบทานการควบคุมภายใน ไดแ้ก่ การสอบทานระบบงานการเงนิ การบญัช ีและระบบ

งบประมาณ การดแูลทรพัยส์นิ และการปฏบิตังิานในกลุ่มงานต่าง ๆ ของสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและสถานศกึษา 

เพื่อใหเ้กดิความเพยีงพอต่อการลดความเสีย่งทุกดา้น 

 ๗ . รายงานผลการตรวจสอบ (Audit Report) โดยการวเิคราะหแ์ละสรุปผล 

การตรวจสอบเพื่อเสนอต่อผูอ้าํนวยการเขตพืน้ทีก่ารศกึษารบัทราบและสัง่การ 

 ๘. ตดิตามผลการตรวจสอบ (Audit Fallow up) เป็นการตดิตามผลการตรวจสอบ 

ตามขอ้เสนอแนะ หรอืตามทีผู่อ้าํนวยการเขตพืน้ทีส่ ัง่การ 

๓.  งานตรวจสอบการดาํเนินงาน 

 เป็นการตรวจสอบทีเ่น้นตรวจผลการปฏบิตังิานหรอืกระบวนการปฏบิตังิานทีเ่กดิขึน้จรงิ           เปรยีบเทยีบ

กบัผลผลติ หรอืเป้าหมายทีก่าํหนดไว ้ ว่ามคีวามแตกต่างกนัอย่างไร  มคีวามเสีย่งอย่างไร ทีท่าํใหไ้ม่บรรลุเป้าหมายที่

กาํหนดไว ้ ในการตรวจสอบการดาํเนินงานจะเป็นการ 

ตรวจสอบตามแผนยุทธศาสตร ์แผนปฏบิตักิารประจาํปี ขอ้ตกลงการใหบ้รกิารสาธารณะ (Public Service Agreement : P.S.A) 

หรอืการตรวจสอบตามนโยบายของรฐั โดยม ี

วตัถุประสงคเ์พื่อใหท้ราบกระบวนการปฏบิตังิาน  ผลการดาํเนินงาน  ผลลพัธ ์ และผลกระทบและผลสาํเรจ็ตาม



วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  ทีม่ปีระสทิธผิล ประสทิธภิาพและประหยดั ตลอดจนการเร่งรดัการดาํเนินงาน และ

ขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการบรหิารงาน การปฏบิตังิาน และการปรบัปรุงแกไ้ขการดาํเนินงาน 

 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 

 ๑ . ศกึษา วเิคราะห ์พนัธกจิของสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและสถานศกึษา  

ทัง้ปรมิาณ คุณภาพ และมาตรฐานตามทีเ่ขตพืน้ทีก่ารศกึษาและสถานศกึษากาํหนด 

 ๒. วางแผนการตรวจสอบ (Audit plan)  ดงัน้ี 

  ๒ .๑ กาํหนดเรื่องทีท่าํการตรวจสอบ  

  ๒ .๒  กาํหนดเป้าหมายและระยะเวลาการตรวจสอบ 

   ๒ .๓  กาํหนดประเดน็ปญัหาการตรวจสอบ 

  ๒ .๔ จดัทาํแผนปฏบิตังิานตรวจสอบ (Audit program) ซึง่เป็นเครื่องมอืการตรวจสอบประกอบดว้ยสาระสาํคญั  

ดงัน้ี 

         ๒ .๔.๑   วตัถุประสงค์  

   ๒ .๔.๒ เกณฑ ์ , มาตรฐาน  หรอืบรรทดัฐาน 

        ๒ .๔.๓ ตวัชีว้ดั  

         ๒ .๔.๔ วธิกีารตรวจสอบ  

         ๒ .๔.๕ ผลการตรวจสอบ  

 ๓. สง่เสรมิสนบัสนุนใหค้วามรูแ้ละแนวทางปฏบิตัใินการตรวจสอบการดาํเนินงานแก่สถาน ศกึษา 

 ๔. แต่งตัง้คณะดาํเนินการตรวจสอบ  

 

 

 ๔. การปฏบิตักิารตรวจสอบ  (Audit conduct)   

  เป็นขัน้ตอนการหาขอ้มลู  หลกัฐาน ในรายละเอยีด ขอ้เทจ็จรงิ รวมถงึขอ้ตรวจพบเกีย่วกบัประเดน็การ

ตรวจสอบ โดยดาํเนินการดงัน้ี 



   ๔ .๑ การรวบรวมหลกัฐานและกระดาษทาํการ (เอกสารทีจ่ดัทาํขึน้ในการเกบ็ขอ้มลู  เพื่อประกอบการ

เขยีนรายงานการตรวจสอบ)  โดยวธิกีารดงัน้ี 

         ๔ .๑.๑ ตรวจรวบรวมขอ้มลู สอบทานกระบวนการ วธิปีฏบิตังิานและ 

ระบบงานตามทีก่าํหนดในแนวทางการตรวจสอบ 

   ๔ .๑.๒ ตรวจสอบเอกสารและหรอืสมัภาษณ์เจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  

   ๔ .๑.๓ บนัทกึรวบรวมขอ้มลูในกระดาษทาํการต่าง ๆ  

      ๔ .๒  สรุปผลการตรวจสอบ  

       เมื่อทาํการตรวจสอบไดข้อ้เทจ็จรงิแลว้นํามาเปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐาน  หรอืบรรทดัฐานที่

กาํหนดไว ้

 ๕ .  รายงานการตรวจสอบ  ( Audit report) 

  เป็นขัน้ตอนการจดัทาํรายงานการตรวจสอบเพื่อเสนอขอ้เทจ็จรงิทีต่รวจพบว่าเป็นอย่างไร ตรงกบัเกณฑ์

มาตรฐานหรอืบรรทดัฐานทีก่าํหนดหรอืไม่ มสีาเหตุ ผลกระทบอย่างไร ตลอดจนขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ใน

การเสนอผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชัน้ ซึง่รายงานการตรวจสอบจะมอีงคป์ระกอบทีส่าํคญัคอื 

  ๕ .๑ ความเป็นมาในการตรวจสอบ  

   ๕ .๒ วตัถุประสงคก์ารตรวจสอบ  

  ๕ .๓ ขอบเขตและวธิกีารตรวจสอบ  

   ๕ .๔ ระยะเวลาการตรวจสอบ  

   ๕ .๕ ประเดน็ทีต่รวจสอบ  

   ๕ .๖ เกณฑ ์ (Criteria) 

   ๕ .๗ ขอ้เทจ็จรงิทีต่รวจพบ  (Condition) 

    ๕ .๘  ผลกระทบ (Effect) 

     ๕ .๙ สาเหตุ (Cause) 

  ๕ .๑๐ ขอ้เสนอแนะ (Recommendation) 

 

 



 

 

 

ผลสาํเรจ็ท่ีคาดหวงั 

   การดาํเนินงานดา้นการเงนิและทรพัยส์นิของสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและ 

สถานศกึษาไดร้บัการตรวจสอบ และมกีารควบคุมทีม่ปีระสทิธภิาพ เกดิประสทิธผิล ประหยดั  โปร่งใส สามารถ

ตรวจสอบได ้และเสรมิสรา้งความมัน่ใจ สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และสถานศกึษาในการใชท้รพัยส์นิใหเ้กดิ

ประโยชน์สงูสดุ 

 กฎหมายระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง  

 ๑. พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ .ศ.๒๕๔๒ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ มาตรา ๖๒  บญัญตัวิ่า ใหม้รีะบบ

การตรวจสอบ ตดิตามและประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการใชจ้่ายงบประมาณการจดัการศกึษาใหส้อดคลอ้ง

กบัหลกัการศกึษา แนวการจดัการศกึษา และคุณภาพมาตรฐานการศกึษา  โดยหน่วยงานภายในและหน่วยงานของรฐั

ทีม่หีน้าทีต่รวจสอบภายนอก 

 ๒. มาตรฐานการตรวจสอบภายในของสว่นราชการ ตามทีก่รมบญัชกีลางกาํหนด  (หนงัสอืกรมบญัชกีลาง ที ่

กค ๐๕๒๘.๓/ ว ๑๐๙๓  ลงวนัที ่๑๑  มกราคม ๒๕๔๕) 

 ๓. ระเบยีบคณะกรรมการการตรวจเงนิแผ่นดนิว่าดว้ยการกาํหนดมาตรฐาน 

การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 ๔. ระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการตรวจสอบภายในของสว่นราชการ พ .ศ.๒๕๔๒ 
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