


หลักการและเหตุผล

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน 

ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ก าหนดให้ หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ของส่วนราชการจัดท า และเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ กรณีหน่วยงานของรัฐ ไม่มี

คณะกรรมการตรวจสอบให้ข้ึนตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐไปพลางก่อน และตามมาตรฐานการตรวจสอบ

การตรวจสอบภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ ด้านการปฏิบัติงานเร่ืองการวางแผนการตรวจสอบก าหนดให้

จัดท าแผนการตรวจสอบภายใน โดยน าผลการประเมินความเส่ียงมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการตรวจสอบ

ประจ าปี ซ่ึงเป็นกระบวนการส าคัญท่ีจะช่วยให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีความรับผิดชอบการด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 

การปฏิบัติงานด้านการด าเนินงาน (Operational) ด้านการบริหารจัดการ (Management) ด้านการเงินบัญชี 

(Financial) ด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ังและมติคณะรัฐมนตรี (Compliance) 

ตลอดจนสอบทานระบบการควบคุมภายในของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ

ให้ค าปรึกษา แนะน า ให้ความเห็นเก่ียวกับการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี 

การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ัง มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง และระบบการควบคุมภายใน

แก่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หน่วยรับตรวจ และบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

การจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน 

ได้วางแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเส่ียง ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ัง ครอบคลุมตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ โดยยึดหลัก

ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน

ของรัฐ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจน ก ากับ ติดตาม การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ

ให้สามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดภายใต้จ านวน

บุคลากรและทรัพยากรท่ีมีจ ากัด

วัตถุประสงค์

1.เพ่ือทราบว่า สถานศึกษาปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีเป็นไปตามระเบียบ

2.เพ่ือทราบว่า สถานศึกษาด าเนินงานเงินรายได้สถานศึกษาและด าเนินงานโครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด

หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

แผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



3.เพ่ือทราบว่า สถานศึกษาด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

4.เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ การให้ค าปรึกษาท่ีเพ่ิมคุณค่า

ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ

ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด

ขอบเขตการด าเนินงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ก าหนดแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

โดยยึดตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน

ของรัฐท่ีกระทรวงการคลังก าหนด ซ่ึงครอบคลุมงานด้านการให้ความเช่ือม่ัน (Assurance Services) ประกอบด้วย

1.การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)

2.การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)

3.การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing)

4.การตรวจสอบผลการด าเนินงาน (Performance Auditing)

5.การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technnology Auditing)

6.การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)

นอกจากน้ี หน่วยตรวจสอบภายในได้ก าหนดแผนงานด้านการให้ค าปรึกษา (Consulting Service) 

โดยให้ค าปรึกษา แนะน าการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชีแก่หน่วยรับตรวจ ซ่ึงแผนการตรวจสอบภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก าหนดหน่วยรับตรวจและงานตรวจสอบ ดังน้ี

1.ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค (ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี) กลุ่มบริหารงานการเงิน

และสินทรัพย์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

2.สถานศึกษาในสังกัด

1.ติดตาม ตรวจสอบ รวมท้ังให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติงานแก่โรงเรียนในสังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  จ านวน  44  โรง ในเร่ืองดังต่อไปน้ี

1.1 การเงิน การบัญชีของโรงเรียนในสังกัด

1.2 การจัดซ้ือจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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1.3 หลักฐานการจ่าย

2.ตรวจสอบการด าเนินงานเงินรายได้สถานศึกษา

3.งานตรวจสอบท่ีบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน

4.ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน

5.ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค (ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี)

งบประมาณ

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถม

ศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ รายการงบบริหารส านักงาน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามสิทธิ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ    

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

และมติคณะรัฐมนตรี รวมท้ังมีระบบการควบคุมภายในท่ีรัดกุมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนด

ลงช่ือ ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

ลงช่ือ ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

(นางชุติมา  พยุหกฤษ)

ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

(นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว)
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