
 

แนวทาง 
งานบรกิารใหค้วามเชื่อมั่น(Assurance Service) 

 

 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 



 

 
1. บทน า 

  การตรวจสอบภายใน เป็นการบริการให้ความเชื่อมั่น และให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและ 
เป็นอิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงท าให้หน่วยงานของรัฐบรรลุ
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหาร  
ความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแล อย่างเป็นระบบ 

  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ของหน่วยงานของรัฐ กรมบัญชีกลางได้ก าหนด
ประเภทของงานตรวจสอบภายใน ไว้ 2 ประเภท ดังนี้ (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.2/ว614  
ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563) 
  1. งานบริการให้ความเชื่อม่ัน (Assurance Service) หมายถึง การตรวจสอบหลักฐานต่างๆ 
อย่างเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งการประเมินผลอย่างอิสระในกระบวนการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และ
การควบคุมของหน่วยงานของรัฐ โดยตัวอย่างของงานบริการให้ความเชื่อมั่น เช่น 
  2. งานบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Services) หมายถึง การบริการให้ค าปรึกษาแนะน า 
และบริการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งลักษณะงานและขอบเขตของงาน จะเป็นไปตามข้อตกลงที่ท าขึ้น ร่วมกับ 
ผู้รับบริการ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับหน่วยงานของรัฐ และปรับปรุงกระบวนการก ากับดูแล  
การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น 

2. วัตถุประสงค์  
                     1. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของหน่วยรับตรวจ เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด มีระบบการควบคุมที่เพียงพอ ต่อการป้องกัน
การทุจริต การรั่วไหล สูญหาย 
  2. เพื่อให้การใช้ทรัพย์สินภายในหน่วยรับตรวจ มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ประหยัด 
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
  3. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจในสังกัด  ให้มีผลการปฏิบัติงาน
ด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

3. ขอบเขตของงาน 

                    งานบริการให้ความเชื่อม่ัน (Assurance Service) หมายถึง การตรวจสอบหลักฐานต่างๆ 
อย่างเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งการประเมินผลอย่างอิสระในกระบวนการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และ
การควบคุมของหน่วยงานของรัฐ โดยตัวอย่างของงานบริการให้ความเชื่อมั่น เช่น 

 

งานบริการให้ความเชื่อมั่น(Assurance Service) 



                                                                                                                             2 

      1.1 การตรวจสอบการเงิน (Financial Audit)  หมายถึง  การตรวจสอบความถูกต้อง  
ความครบถ้วน และความเชื่อถือได้ของข้อมูลการเงิน และรายงานการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติ ตามมาตรฐาน
การบัญชี นโยบายการบัญชี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประเมิน 
ความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้อผิดพลาดและการทุจริตด้านการเงินการบัญชี 
     1.2 การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) หมายถึง การตรวจสอบ
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงมาตรฐาน แนวปฏิบัติ 
และนโยบายที่ก าหนดไว้ 
     1.3 การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Audit) หมายถึง การตรวจสอบ ความ
ประหยัด ความมีประสิทธิผล ความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าของกิจกรรมที่ตรวจสอบ 
     1.4 การตรวจสอบอื่น ๆ หมายถึง การตรวจสอบอื่น นอกเหนือจาก 1.1 – 1.3  เช่น  
การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบพิเศษ (การตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ) เป็นต้น 

  ในที่นี้ จะขอกล่าวถึงกระบวนการปฏิบัติงาน ในงานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance 
Service) ของหน่วยรับตรวจ ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2  เพ่ือให้ทราบถึง
ขั้นตอนของการให้บริการงานตรวจสอบภายใน ดังนี้ 
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หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 

****************************************************** 

 

 

 - แจ้งหน่วยรับตรวจ ตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
          - ก่อนท าการตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายใน จะประสานภายในให้หน่วยรับตรวจทราบเพื่อให้
จัดเตรียมเอกสารหลักฐานส าหรับใช้ในการตรวจสอบ พร้อมแจ้งวันและเวลาที่จะตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษร 

 

 - ก่อนเริ่มปฏิบัติการตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายใน จะชี้แจงให้หน่วยรับตรวจได้ทราบว่าการ
ตรวจสอบก าลังจะเริ่มข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบ ลักษณะของการตรวจสอบอย่างไร 
เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ ระยะเวลาโดยประมาณที่จะใช้ในการตรวจสอบข้อมูล และวิธีการรายงานและการ
ติดตามผลเป็นอย่างไร 

 

 - หน่วยตรวจสอบภายใน จะด าเนินการตรวจสอบหน่วยรับตรวจตามแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 

 

 - เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบจะจัดท าร่างรายงานการตรวจสอบแล้วประชุมหารือร่วมกับ
หน่วยรับตรวจเพื่อเป็นการยืนยันเรื่องที่ตรวจพบ และเป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยรับตรวจได้มีโอกาสชี้แจงและให้
ความเห็นเพิ่มเติม ซึ่งบางครั้งข้อมูลที่ผู้ตรวจสอบรวบรวมได้อาจจะมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อน ไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ 

 

- เมื่อหน่วยตรวจสอบภายใน ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะน าข้อมูลหรือข้อตรวจพบ 
ปัญหา อุปสรรค ผลการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะที่ได้จากการตรวจสอบมาจัดท ารายงานเสนอต่อผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 เพ่ือพิจารณาสั่งการให้หน่วยรับตรวจด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ 

 

ขั้นตอนการให้บริการงานตรวจสอบภายใน 

ขั้นตอนที่ 1. แจ้งหน่วยรับตรวจ 

ขั้นตอนที่ 2. ประชุมเปิดการตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ 

ขั้นตอนที่ 3. ด าเนินการตรวจสอบ 

ขั้นตอนที่ 4. ประชุมปิดการตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ 

ขั้นตอนที่ 5. รายงานผลการตรวจสอบ 
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 - หน่วยตรวจสอบภายใน ส่งรายงานผลการตรวจสอบที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ได้สั่งการให้หน่วยรับตรวจด าเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยให้รายงานผลการปฏิบัติ
ตามข้อเสนอแนะให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่
ได้รับหนังสือแจ้งให้ด าเนินการ 

 

 - หน่วยตรวจสอบภายใน จะติดตามผลว่าหน่วยรับตรวจได้มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยจะน าหนังสือของหน่วยรับตรวจที่รายงานว่าได้ปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว เสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ทราบ 

 

 

 

 

           หน่วยตรวจสอบภายใน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 

 

ขั้นตอนที่ 6. การติดตามผล 


