
 
แผนการตรวจสอบประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 

หนว่ยตรวจสอบภายใน ส านกังานศกึษาธกิารจงัหวดักรงุเทพมหานคร 
 

หลกัการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในนับว่าเป็นเครื่องมือหรือผู้ช่วยท่ีส าคัญของผู้บริหารหน่วยงานในการก ากับติดตามผล
การปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ ภายในหน่วยงาน รวมท้ังให้ข้อเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการท่ีจะท าให้ผล 
การด าเนินงานสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ การจัดท าแผนการตรวจสอบ
ภายใน ถือเป็นขั ้นตอนการด าเน ินงานที่ส าคัญต่อผลสัมฤทธิ ์ของการ ตรวจสอบภายใน เนื่องจากแผน 
การตรวจสอบภายในท่ีดีจะช่วยให้งานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดภายใต้
เงื่อนไขทรัพยากรท่ีจ ากัด  นอกจากนี้แผนการตรวจสอบภายในยังเป็นเครื่องมือท่ีท าให้ศึกษาธิการจังหวัดรับทราบ
ขอบเขตการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน และให้การสนับสนุนโดยการจัดหาทรัพยากรให้กับ 
หน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจ ท่ีก าหนดให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผน 
การตรวจสอบภายในโดยแผนการตรวจสอบภายในท่ีจัดท าขึ้นนี้ เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและ
เกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
 

นโยบายการตรวจสอบ  
 การตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จัดให้มีข้ึนเพื่อสนับสนุนส่งเสริม 
ให้ การปฏิ บั ติ งานของส่ วนราชการหรื อหน่ วยงานและสถานศึกษาในสั งกั ด บรรลุวั ตถุประสง ค์  
และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีการบริหารความเส่ียง การควบคุม และ 
การก ากับดูแล ท่ีเหมาะสม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในก าหนดกิจกรรมการตรวจสอบภายในได้ครอบคลุมภารกิจและ
สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ภายใต้ทรัพยากรด้านการตรวจสอบท่ีมีอยู่  
 2. เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานตามกิจกรรมการตรวจสอบภายในให้บรรลุวัตถุประสงค์
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
 3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ และแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 

ขอบเขตการตรวจสอบ/การด าเนนิงาน 
 1. หนว่ยรบัตรวจ ประกอบด้วย 
  1.1 หน่วยงานในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรงุเทพมหานคร 
     1.2 หน่วยงานในสังกัด หรือสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานคร  
 2. ระยะเวลาในการด าเนนิงาน 
  ระหว่างตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

กจิกรรมการตรวจสอบ 
 1. การสอบทานและประเมนิระบบควบคมุภายใน 
  วตัถปุระสงค์เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร มีความเพียงพอเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานการจัดวางระบบควบคุมภายในของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
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              2. การตดิตามการใช้จา่ยงบประมาณในสว่นของงบลงทนุ 
       วัตถปุระสงค์  
  (1) เพื่อให้ทราบว่า หน่วยงานจัดให้มีการก ากับ ควบคุม และบริหารจัดการความเส่ียง เพื่อให้ 
การใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุนเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี 
  (2) เพื่อให้ทราบว่า ผลการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุน เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 

             3. การตรวจสอบการด าเนนิงานโครงการเชงิบรูณาการกบักลุม่ตรวจสอบภายในระดบักระทรวง 
กระทรวงศกึษาธกิาร 
                 วัตถุประสงค ์
                 (1)  เพื่อให้ทราบว่า  หน่วยงานจัดให้มีการก ากับ ควบคุม และบริหารจัดการความเส่ียงในการ
ด าเนินงานโครงการ 
                 (2) เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานโครงการ  

             4. การตรวจสอบการเงนิ การบญัชีและพสัดุ ตามแนวทางบรูณาการของกลุ่มตรวจสอบภายใน
ระดบักระทรวง  หรอืตามแนวทางกรมบญัชกีลาง 
     วัตถปุระสงค ์ เพื่อใหม้ั่นใจว่าการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ด าเนินการเป็นไป
ตามระเบียบทางราชการ               

กจิกรรมการตรวจสอบจ าแนกตามประเภทการตรวจสอบ 
 

รายการ การตรวจสอบ
การเงนิ 

การตรวจสอบ
การปฏบิตัิ

ตาม
กฎระเบียบ 

การตรวจสอบ
การ

ปฏบิตังิาน 

การตรวจสอบ 
การบรหิาร 

1. การสอบทานและประเมินระบบควบคุมภายใน 
 

 / / / 

2. การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุน  
(บูรณาการงานตรวจสอบภายในร่วมกับกลุ่มตรวจสอบภายใน 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษา) 
 

 
/ 
 

   

3.การตรวจสอบการด าเนินงานโครงการเชิงบูรณาการ 
กับกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 
 

  / / 

4.การตรวจสอบการเงิน การบัญชีและพัสดุ ตามแนวทาง 
บูรณาการกับกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง  
หรือตามแนวทางกรมบัญชีกลาง 
 

/ /   

 

 
 
 
 

/กจิกรรมการพฒันา… 
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กจิกรรมการพฒันาระบบการตรวจสอบภายใน 
 กิจกรรมพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด การเข้าร่วมอบรม และ/หรือ
การศึกษาดูงาน  

กจิกรรมการบรหิารงานตรวจสอบภายใน 
            1. ประเมินตนเองตามแบบประเมินตนเองของกรมบัญชีกลาง  
 2. การจัดท าประเมินความเส่ียง 
            3. การจัดท าแผนการตรวจสอบ 
            4. ทบทวนกฎบัตรตรวจสอบภายในประจ าปี      
            5. การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ 
            6. งานธุรการ 

กจิกรรมปฏบิตังิานอืน่ๆตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

            คณะกรรมการ/คณะท างาน/อื่นๆ 

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ 
 งบด าเนนิงาน           32,520  บาท 
 

กจิกรรม งบประมาณ 
1.  กิจกรรมการตรวจสอบ/ติดตามผลการตรวจสอบ 
1.1 ค่าวัสดุ/เอกสาร/รายงานผลการตรวจสอบ  
      และวัสดุส านักงาน (งานธุรการ)  บริหารงานตรวจสอบ                เป็นเงิน 
1.2 ค่าเบ้ียเล้ียง 1 คน วันละ 120 บาท จ านวน 3 วัน                       เป็นเงิน  
1.3 ค่าพาหนะเดินทาง ภาคสนาม 10 แห่งเป็นเงิน                           เป็นเงิน 

 
 

5,000.00 
3,600.00 

10,000.00 
2. กิจกรรมการพัฒนาการตรวจสอบภายใน 
2.1  ค่าท่ีพัก 3 วันๆ 1 คน ละ  800 บาท                                     เป็นเงิน 
2.2  ค่าพาหนะ  1 คน คนละ 600 บาท                       เป็นเงิน 
2.3  ค่าเบ้ียเล้ียง 1 คน วันละ  240 บาท  3 วัน                              เป็นเงิน 
2.4  ค่าลงทะเบียนอบรมหลักสูตร CGIA (comprehensive)               เป็นเงิน                            

 
2,400.00 

800.00 
720.00 

10,000.00 
รวม 

 
        32,520 

หมายเหตุ ขอถั่วจ่ายทุกรายการ 

ผูร้ับผิดชอบในการตรวจสอบ 
 นางสาวธราธิป กอบัว ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
            (กรอบอัตราก าลังมีจ านวน 3 ต าแหน่ง) 
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ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
 1. หน่วยรับตรวจมีการควบคุม ก ากับดูแล และมีการบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอเหมาะสม 
 2. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ทราบและลด จุดอ่อน/ความเส่ียง ในการปฏิบัติงาน 
พร้อมท้ังพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
 3. ผู้บริหารของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และกระทรวงศึกษาธิการมีข้อมูลในการบริหารจัดการ
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายท่ีก าหนด 
 
 
 

ลงช่ือ            ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ 
         (นางสาวธราธิป กอบัว) 
นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 

    รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน     
 

 

           ว่าท่ีร้อยตรี  อนุมัติ 
                          (อานนท์ สุขภาคกิจ) 
                ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 


