
 

 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
หนวยตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
 

 
 

ของ 
นางภวิสรภร   อุปนันท 

ตำแหนง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน   
ชำนาญการพิเศษ 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา มหาสารคาม 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 
 



 

คำนำ  
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม หมวด 5 มาตรา 
39 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่ แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ไดกำหนดใหมีการแบงเขตพื้นที่
ก ารศึ กษ าประถมศึ กษ าและมั ธยมศึ กษ า ซึ่ งก ระทรวงศึ กษ าธิการได ออกประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหมีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา และไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการแบงสวนราชการภายใน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา ออกเปน 8 กลุม และออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการแบง   
สวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ออกเปน 7 กลุม เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา     
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จึงไดจัดทําคู มือการ
ปฏิบัติงานขึ้น สําหรับคูมือปฏิบัติงานฉบับนี้มีรายละเอียดของกระบวนงานและคูมือขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงานของหนวยตรวจสอบภายใน ซึ่งเปนสวนราชการในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จากการวิเคราะห บทบาท อํานาจ หนาที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให
เกิดเปนภาระงาน  

 หนวยตรวจสอบภายใน มีบทบาท อํานาจ หนาที่ ที่สําคัญ 5 ประการ ซึ่งเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตรวจสอบการเงิน การบัญชีและระบบ ดูแลทรัพยสิน การตรวจสอบการดําเนินงาน
หรือกระบวนการเปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป าหมายที่กําหนด การประเมินการบริหาร          
ความเส่ียง การดําเนินการอ่ืนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกําหนด และการ
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย 
หนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ขอขอบคุณ
คณะทํางานที่ดําเนินการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไว ณ โอกาสนี้ 
 

                                                               นางภวิสรภร   อุปนันท 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน   
        ผูอำนวยการหนวยตรวจสอบภายใน 



 

โครงสราง หนวยตรวจสอบภายใน 
 

 

นายสวาท ฦาชา 

ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
 
 
 
 

 
นางภวิสรภร   อุปนันท 

                                  นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ 
    ผูอำนวยการหนวยตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
 



 

 
 

ชื่อ-สกุล : นางภวิสรภร อุปนันท 

ชื่อภาษาอังกฤษ  Pawitsaporn Upanan 

ตำแหนง  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ 

ประเภทบุคลากร   บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) 

กลุมงาน : หนวยตรวจสอบภายใน 

สถานะ : ผูอำนวยการกลุม 

วันเดือนปเกิด : 5 ก.ค. 2516 

วันรับราชการ : 9 ก.ย. 2535 

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท  

วุฒิการศึกษา : กศ.ม. 

สาขา/วิชาเอก : การบริหารการศึกษา 

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 

วุฒิการศึกษา : บธ.บ. 

สาขา/วิชาเอก : การบัญชี 

เบอรโทรศัพท : 0946693992 

Email : Nui0507@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 1 
ตารางวิเคราะห 
กระบวนงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

แบบฟอรมการวิเคราะหงาน ของหนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 
  

บทบาท/ภารกิจ/หนาที ตาม 

ประกาศ ศธ. 

 
 

งาน / เร่ือง 

 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

บุคคล / 
หนวยงานที 
เก่ียวของ 

(ก) 
 
 
 
 
 
 

(ข) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ค) 

ดําเนินงานเก่ียวกับงาน 
ตรวจสอบการเงิน การบัญชี 
และตรวจสอบระบบการดูแล 
ทรัพยสิน 
ดําเนินงานเก่ียวกับงาน 
ตรวจสอบการดําเนินงานหรือ 
กระบวนการเปรียบเทยบกบั 
ผลผลิตหรือเปาหมายที 
กําหนด 
ดําเนินงานเกยี วกบการ 
ประเมินการบริหารความเสี่ยง 

1.งานตรวจสอบภายใน สพท.และ 
สถานศึกษา ประกอบดวย 

1.1 งานประเมินระบบการควบคุม 
ภายในและประเมินความเสียง แยก 
งานยอยไดดังนี 

1.1.1 งานประเมินระบบการ 
ควบคุมภายใน 

1.1.2 งานประเมินความเสี่ยง 
1.2 งานตรวจสอบภายใน เพ่ือให 

ความเช่ือม่ัน แยกตามประเภทงานตรวจ 
ไดดังนี 

1.2.1 การตรวจสอบทางการเงิน 
(Financial Audit) 

1.2.2 การตรวจสอบการปฏิบัติ 
ตามกฎระเบียบ  (Compliance Audit) 

1.หนวยตรวจสอบภายใน รับนโยบายจาก 
ผอ.สพม. และจากผลการประเมิน ความ
เสี่ยงของสพท.และสถานศึกษา เพ่ือจัดทํา
แผนการตรวจสอบประจําป 
2.หนวยตรวจสอบภายในนําเสนอแผนการ 
ตรวจสอบประจําป ใหผอ.สพม. พิจารณา
อนุมัติ และเมือไดร ับการอนุมัติ แผนแลว 
สําเนาแผนการตรวจสอบแจงให สพฐ.
ทราบ 
3.จัดทำแผนการปฏบิ ตั ิงาน (Engagement 
Plan) ของกิจกรรมงานตรวจสอบท่ีกําหนด 
ในแผนการตรวจสอบ พรอมจัดทําแนวการ 
ตรวจสอบ ใหตอบสนองกับวัตถุประสงค 
ของกิจกรรมงานตรวจสอบทีแผนกําหนด 
และกําหนดเครื่องมือกระดาษทําการที 

สพท./ 
สถานศึกษา 



 

 

 
 
 
 
  

บทบาท/ภารกิจ/หนาที ตาม 
ประกาศ ศธ. 

 
 

งาน / เร่ือง 

 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

บุคคล / 
หนวยงานที 
เก่ียวของ 

  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 

จําเปนใชในการตรวจสอบใหพรอมกอนลง 
มือตรวจสอบตามระยะเวลาทีแผนกําหนด 
4. ปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามแนวทางของ 
แนวการตรวจสอบท่ีกําหนดไว พรอมจัดเก็บ 
ขอมูลทีตรวจสอบไดไวในกระดาษทําการที 
เก่ียวของ และสรุปผลการตรวจสอบ 
5. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบพรอม 
ขอเสนอแนะแนวทางการแกไข เสนอใหผอ. 
สพม. ทราบและพิจารณาสั่งการ 
6. ติดตามผลการดําเนินการตาม 
ขอเสนอแนะ หรือตามท่ีผอ.สพม. 
สั่งการ 

 

(ง) ดําเนินการอ่ืนเก่ียวกับการ 
ตรวจสอบภายในตามที 
กฎหมายกําหนด 

2 .งานบริหารการตรวจสอบ 
2.1 งานวางแผนการตรวจสอบภายใน 
2.2 งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบ 

ภายใน 

3. งานธุรการและสารสนเทศ 

1.สํารวจขอมูลเบื้องตนเพือใหเขาใจถึง 
รายละเอียดงาน ระบบงาน และผูเก่ียวของ 
2.ประเมินผลระบบการควบคุมภายในเพ่ือ 
พิจารณาความเพียงพอเหมาะสมของระบบ 
การควบคุมภายในท่ีมีอยู 

สพท./ 
สถานศึกษา 



 

 

 
 
 

  
บทบาท/ภารกิจ/หนาที ตาม 

ประกาศ ศธ. 

 
 

งาน / เร่ือง 

 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

บุคคล / 
หนวยงานที 
เก่ียวของ 

(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือ 

สนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของหนวยงานอ่ืนท่ี

เก่ียวของหรือ ท่ีไดรับ

มอบหมาย 

งานตรวจสอบพิเศษ (Special 
Audit) 

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

สพท./ 
สถานศึกษา 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 2 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

1) เพื่อใหบริการ ดานความมั่นใจตอประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงานและ
ความคุมคาของการใชจายเงินในรูปของรายงานที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจของผูบริหาร 

2) เพื่อสนับสนุนผูปฏิบัติงานทุกระดับใหสามารถปฏิบัติหนาที่และดำเนินงานเปนไปตาม 
กฎหมายระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการวิเคราะห ประเมิน ให
คำปรึกษาและใหขอเสนอแนะ 

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
ภายในของผูตรวจสอบภายในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
 
1. งานตรวจสอบภายในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา มีขอบเขตงาน 
ตรวจสอบแยกเร่ืองได 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 
การควบคุมภายในของทุกกลุมในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ที่ได
จัดทำและประเมินตนเองตามระเบียบคตง.วาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 กำหนด โดยผูตรวจสอบภายในตองพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน 

1.3) ประเมินความเส่ียง ผูตรวจสอบภายในสามารถเลือกประเมินความเส่ียงใน 
ระดับหนวยงานในทุกกลุมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา หรือระดับ
งาน โครงการกิจกรรม ก็ไดตามความเหมาะสมกับศักยภาพของตน ซึ่งจะตองมีการระบุปจจัยเส่ียง 
วิเคราะหความเส่ียงและจัดลำดับความเส่ียง 

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

ป โดยมีแผนการตรวจสอบครอบคลุมหนวยรับตรวจที่อยูในความรับผิดชอบทั้งหมด ทั้งระดับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และสถานศึกษา 

1.4.2) แผนการตรวจสอบประจำป (Audit Plan) ตองจัดทำให 
สอดคลองกับแผนการตรวจสอบระยะยาวที่กำหนดไว และมีงานตามนโยบายที่ผูอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา หรือ สพฐ.ใหความสำคัญ 
ทั้งนี้ควรจัดทำแผนการตรวจสอบเสนอใหผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษาอนุมัติแผนการตรวจสอบ ภายใน 30 กันยายน และเมื่อไดรับการอนุมัติ
แผนแลวสำเนาแผนการตรวจสอบแจงให สพฐ. ทราบ สำหรับองคประกอบของแผนการตรวจสอบ 
ประกอบดวยวัตถุประสงคการตรวจสอบ ขอบเขตการปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบ และงบประมาณ 

1.5) จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) เมื่อไดรับการอนุมัติ 
แผนการตรวจสอบประจำปแลว ผูตรวจสอบภายในจัดทำแผนการปฏิบัติงาน(Engagement 
Plan) ในแตละเร่ืองของกิจกรรมงานตรวจสอบใหสอดคลองกับแผนการตรวจสอบประจำป แตมี
ความยืดหยุนใหสามารถแกไขปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณ โดยมีรายละเอียดของเร่ือง 
และหนวยรับตรวจ วัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน ขอบเขตการปฏิบัติงาน แนวทางการปฏิบัตงิาน 
ผูรับผิดชอบและ ระยะเวลาที่จะตรวจสอบพรอมเคร่ืองมือกระดาษทำการใหพรอมกอนทำการ
ตรวจสอบ 

2) การปฏิบัติงานตรวจสอบ ปฏิบัติงานตรวจสอบตามระยะเวลาที่แผนกำหนด โดยม ี
ขั้นตอนยอย คือ 



 

 

2.1) กอนเร่ิมปฏิบัติงานตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในเตรียมความพรอม 
เกี่ยวกับการซักซอมทีมงาน แจงหนวยรับตรวจทราบกำหนดเวลาเขาตรวจ วัตถุประสงคและ
ขอบเขต หรือ ประสานขอขอมูลที่จำเปนตองใชในการตรวจสอบ 

2.2) ระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในประชุมเปดตรวจ 
ทำการตรวจสอบโดยเลือกวิธีการตรวจสอบและเทคนิคการตรวจสอบใหเหมาะสม โดยรวบรวบ
ขอมูลไวในกระดาษทำการ และปดตรวจโดยการแจงสรุปผลการตรวจสอบเบ้ืองตนที่เปน
สาระสำคัญใหผูบริหารของหนวยรับตรวจทราบ เพื่อดำเนินการใหมีการปรับปรุงแกไข หรือทำ
ความเขาใจกับผูปฏิบัติงาน 

2.3) เมื่อเสร็จส้ินงานตรวจสอบ เปนการรวบรวมหลักฐานกระดาษทำการและ 
สรุปผลการตรวจสอบ 

3) การจัดทำรายงานและติดตามผล 
3.1) รายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอใหผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทราบและพิจารณาส่ังการ ทั้งนี้ การเสนอรายงานผลการ
ปฏิบัติงานเปนเทคนิคอยางหนึ่งที่ผูตรวจสอบภายใน จะตองเอาใจใสเปนพิเศษ เพราะรายงานเปน
การแสดงใหเห็นถึงคุณภาพของการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในทั้งหมด ลักษณะของรายงาน
ที่ดีตองเปนรายงานที่มีประโยชนตอผูอานรายงาน เปนเร่ืองที่มีสาระสำคัญ ขอตรวจพบเปนเร่ืองที่
ตรงกับขอเท็จจริงขอเสนอแนะหรือขอแนะนำเปนประโยชนและสามารถปฏิบัตไิด ทั้งนี้ใหจัดทำ
รายงานสรุปผลการตรวจสอบประจำปแจงให สพฐ.ทราบ ภายใน 30 กันยายน ของทุกป หรือ
ภายในระยะเวลาที่ สพฐ.กำหนด 

 3.2) การติดตามผล เปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนงานตรวจสอบภายใน ที่
ผูตรวจสอบภายในตองติดตามผลวา ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/
มัธยมศึกษา ไดส่ังการไวอยางไร และหนวยรับตรวจดำเนินการตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบ
ภายในที่ผูบริหารส่ังการหรือไม การติดตามผลเพื่อใหแนใจวาขอบกพรองที่พบไดรับการแกไขอยาง
เหมาะสม หรือมีปญหาอุปสรรคเบ้ืองตน นำมากำหนด  
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