
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 
 

การประเมินความเสีย่งดา้นการเงิน การบัญชี และพัสดุของหน่วยรับตรวจ 

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัตงิาน 

   1. สอบทานระบบควบคุมภายในที่มีอยู่  ว่ามีความเหมาะสม

เพียงพอหรือไม่ 

   2. ด าเนินการส ารวจข้อมูลเบื้องต้น กรณีการควบคุมการเงิน

ของหน่วยงานย่อยตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วย    

งานย่อย พ.ศ. 2544 

   3. สอบทานการจัดท ารายงานการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 

เปรียบเทียบกับส าเนาสมุดคู่ฝากเงินฝากธนาคาร สมุดคู่ฝากเงิน

ฝากส่วนราชการผู้เบิก เงินสดคงเหลอื ว่ามีผลต่างกันหรอืไม่ 

   4. รวบรวมข้อมูลที่ได้รายงานให้ผู้บริหารส่วนราชการทราบ 

เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนการตรวจสอบสอบภายใน

ประจ าปีงบประมาณถัดไป 

การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน การบัญชี 

และการพัสดุ  ของหน่วยรับตรวจ ได้แก่  

สพป.เชียงใหม่ เขต 5 และสถานศึกษาใน

สังกัด อย่างเป็นระบบ 

 

การจัดท าแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจ าปี 

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัตงิาน 

การวางแผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) 

   1. วางแผนการตรวจสอบภายในตามผลการประเมินความ

เสี่ยงเพื่อจัดล าดับความส าคัญก่อนหลังของกิจกรรมที่จะท าการ

ตรวจสอบและตอ้งกระท าอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง 

   2. ระบุและพิจารณาถึงความคาดหวังของหัวหน้าส่วนราชการ

และผู้ที่เกี่ยวข้องที่มี ต่อความเห็นของการตรวจสอบภายในรวม 

ถึงขอ้สรุปอื่น ๆ 

   3. เสนอขอปรับเปลี่ยนแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีที่มี

นัยส าคัญให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่มี

ข้อจ ากัดของทรัพยากรซึ่งมีผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ต่อ

แผนการตรวจสอบ 

   4. จัดให้มงีานบริการให้ค าปรึกษาเพื่อช่วยให้เกิดโอกาสในการ

ปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงการสร้างคุณค่าเพิ่ม และ

การปรับปรุงการด าเนนิงานของสว่นราชการ 

การจัดท าแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน

ประจ าปีให้ครอบคลุมภารกิจความเสี่ยงของ

หน่วยรับตรวจ และครอบคลุมประเด็นการ

ตรวจสอบที่ ส า นั ก ง านคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดพร้อมทั้ง เสนอ

แผนให้หน่วยงานระดับสูงขึ้นไปทราบภายใน

ก าหนดเวลา 
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การปฏิบัตงิานตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจ าปี 

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัตงิาน 

   1. จัดท าปฏิทินก าหนดการตรวจสอบภายในประจ าปี 

     - สพป.เชยีงใหม่ เขต 5 

     - สถานศกึษาในสังกัดจ านวน 30 แห่ง  

   2. เตรียมความพร้อมการด าเนินงาน โดยจัดเตรียมเอกสาร

ประกอบการตรวจสอบภายใน  

   3. ประสานหน่วยรับตรวจทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน

บุคลากร เอกสารหลักฐานและรับตรวจตามวัน เวลา ที่ก าหนดไว้  

   4. ด าเนินการตรวจสอบตามปฏิทินที่ก าหนดไว้ใน แต่ละ

กิจกรรมจนแล้วเสร็จ 

การปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการ

ตรวจสอบภายในประจ าปี ได้ครอบคลุม 

ครบถ้วน และเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 

การสรุปผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะ แจ้งหน่วยรับตรวจ 

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัตงิาน 

   1. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการบันทึกกระดาษท าการตรวจสอบ

ในแต่ละกิจกรรมการตรวจสอบ 

   2. สรุปวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ จัดท า

รายงานเพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง แก้ไข แจ้งให้

ผู้อ านวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการ/

ข้อคิดเห็น  

   3. ประสานหน่วยรับตรวจรับทราบรายงานผลการตรวจสอบ

ในแต่ละกิจกรรม เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง  แก้ไข ให้เกิดความ

ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบ แนวปฏิบัติ หนังสือสั่งการ 

และกฎหมายของทางราชการที่เกี่ยวข้องและสามารถใช้เป็น

เครื่องมือในการบริหารจัดการได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

   4. มีการตดิตามการตรวจสอบในกรณีพบสถานศึกษาในสังกัด

ที่มีความเสี่ยงเป็นพิเศษ เช่น ให้น าเอกสารหลักฐานมาให้ตรวจ

เพิ่มเติม ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บริหารสถานศึกษามาพบ

เพื่อสอบถาม สัมภาษณ์ ให้ความรู้เพิ่มเตมิ 

การสรุปผลการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ 

แจ้งหน่วยรับตรวจทราบเพื่อให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้ ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 

แนวปฏิบัติ หนังสือสั่งการและกฎหมายของ

ทางราชการที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 



การสรุปผลการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจ าปี 

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัตงิาน 

   1. ด าเนินการประมวลผลการตรวจสอบภายในประจ าปี

งบประมาณ 

     - สพป.เชยีงใหม่ เขต 5 

     - สถานศกึษาในสังกัด จ านวน 30 แห่ง  

   2. สรุปวิเคราะหผ์ลการตรวจสอบ 

   3. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินของ

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน  

   4. จัดพิมพร์ายงานผลการตรวจสอบภายในประจ าปี  

     - รายงานค่าสาธารณูปโภคค้างช าระของส่วนราชการทุกสิ้น

ไตรมาส ภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป 

     - รายงานเงินอุดหนุนรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ภายในวันที่ 30 เมษายน 

2562 

     - รายงานการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี ของ สพป.

เชยีงใหม่ เขต 5 ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 

     - รายงานสรุปผลการตรวจสอบในภาพรวมของ สพป.

เ ชียง ใหม่  เ ขต  5  และสถานศึกษาในสั งกั ดภายในวันที่             

30 กันยายน 2562 

การสรุปผลการตรวจสอบตามแผนการ

ตรวจสอบภายใน ประจ าปี เพื่อรายงานผลให้

ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้ น

พื้นฐานทราบผลการด า เนินงานภายใน 

ระยะเวลาที่ก าหนด 

 

งานธุรการ 

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัตงิาน 

   การรับส่งหนังสือด้วยระบบ SMART AREA ของหน่วย

ตรวจสอบภายใน สพป.เชยีงใหม่ เขต 5 

- รับหนังสือจากสารบรรณกลาง พิจารณาและตรวจสอบ

ความถูกต้องของหนังสอืและสิ่งที่สง่มาด้วย(ถ้ามี) 

- ลงทะเบียนรับของหนว่ยตรวจสอบภายใน 

- บันทึกเสนอผ่านความเห็นชอบของหัวหน้างานก่อน

น าเสนอผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อมอบหมายและ

ด าเนนิการตอ่ไป 

   - จัดเก็บข้อมูล เอกสารอย่างเป็นระบบส่ง สพฐ.และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง 

รับหนังสอืด้วยระบบ SMART AREA 

ด าเนินการทันทีที่ได้รับหนังสือ  

มีขอ้มูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

 




