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บทคัดย่ อ
การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายใน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต 5 ตามโครงการประกันคุ ณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครั ฐ โดยมี ขอบเขตการศึก ษาถึ งมาตรฐานสากลการปฏิ บตั ิ งานวิชาชี พ การ
ตรวจสอบภายใน มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริ ยธรรมของผูต้ รวจสอบภายในของส่ วน
ราชการ และแนวทางการประกันคุ ณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ เพื่อเป็ นกรอบในการพัฒนา
กระบวนการตรวจสอบภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต 5 ตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ โดยผูศ้ ึกษาได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลจาก
การสั ม ภาษณ์ บุ ค ลากรในต าแหน่ งผูบ้ ริ ห าร สั งกัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เชี ย งใหม่ เขต 5 ในฐานะผู ้ต รวจสอบจ านวน 10 คน และรวบรวมข้อ มู ล จากแบบสอบถาม
ผูป้ ฏิ บตั ิงาน และผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาเชี ยงใหม่
เขต 5 ในฐานะผูร้ ับการตรวจ จานวน 86 คน
จากการศึ ก ษาพบว่า กระบวนการตรวจสอบภายในของส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ กษาเชี ยงใหม่ เขต 5 มี แนวทางการพัฒนาให้เป็ นไปตามเกณฑ์การประกันคุ ณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครั ฐ และสอดคล้องกับ ภารกิ จ บทบาทหน้ า ที่ และบริ บ ทสภาพพื้ น ที่ ข อง
หน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐานด้านคุณสมบัติ และมาตรฐานด้านการปฏิบตั ิงาน
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ในส่ ว นของมาตรฐานด้า นคุ ณ สมบัติ ทั้ง ผู ้ใ ห้ สั ม ภาษณ์ แ ละผู ้ต อบแบบสอบถามให้
ความสาคัญในเรื่ องกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ความเชี่ยวชาญในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน
ความระมัดระวังรอบคอบในการปฏิ บ ัติ งานตรวจสอบภายใน การพัฒ นาความรู้ ในวิชาชี พ การ
ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนถึงการประเมินผลการปฏิบตั ิงานจากองค์กรภายนอก
ในส่ วนของมาตรฐานด้านการปฏิบตั ิงาน ทั้งผูใ้ ห้สัมภาษณ์ และผูต้ อบแบบสอบถามให้
ความสาคัญกับการตรวจสอบการบริ หาร การตรวจสอบผลการดาเนิ นงานและการตรวจสอบการ
ปฏิ บ ัติ ง าน เพื่ อ วัด ประสิ ท ธิ ผ ลและผลส าเร็ จ ของการปฏิ บ ัติ ง าน ส่ วนขั้น ตอนการปฏิ บ ัติ งาน
ตรวจสอบภายในนั้ น ให้ ค วามส าคัญ กับ การวางแผนการตรวจสอบ และการรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในสามารถนามาปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการบริ หารและการปฏิบตั ิงานของหน่วยรับ
ตรวจ
จากการศึ ก ษาครั้ งมี ข ้อเสนอแนะว่า นอกจากเกณฑ์ ก ารประกัน คุ ณ ภาพงานตรวจสอบ
ภายในภาครัฐแล้ว ผูต้ รวจสอบภายในควรมีการพัฒนาความรู้ในวิชาชีพที่เป็ นมาตรฐานสากลเพื่อ
รองรับ การเปิ ดเสรี ก ารค้าอาเซี ย น มี ความรู้ ห ลากหลาย และควรศึ ก ษาการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้าใช้ในงานตรวจสอบภายใน ส่ วนกระบวนการตรวจสอบภายในโดยใช้เครื อข่ายแบบ
มีส่วนร่ วมเป็ นการแก้ไขปั ญหาจานวนบุคลากรไม่เพียงพอกับปริ มาณงานที่รับผิดชอบ ควรจัดทา
คู่มือการตรวจสอบภายในเพื่ อใช้ในการอบรมและท าความเข้าใจให้ก ับเครื อข่ายช่ วยตรวจสอบ
ภายใน ซึ่ งเป็ นการสร้ างองค์ความรู้ ในการตรวจสอบภายในให้เข้ ม แข็งเสมือนเป็ นผูต้ รวจสอบ
ภายในโดยใช้ ก ระบวนการตรวจสอบภายในแบบเพื่ อ นช่ ว ยเพื่ อ น และมี ก ารแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ในการตรวจสอบระหว่างเครื อข่าย

จ

Independent Stusy Title

Development of Internal Audit Process for Chiang Mai Primary
Educational Service Area Office 5

Author

Ms. Dararat Wolngsatan

Degree

Master of Accounting

Advisor

Lect. Dr. Duraya Sukthomya

ABSTRACT
This independent study aimed at analyzing the development of internal audit process of
Chiang Mai primary educational service area office 5 according to the government internal audit
process quality assurance project. The area of the study includes international standard for the
professional practice of internal auditing, standards for internal auditing and ethics of government
internal auditors, and guidelines for government internal auditing quality assurance of Chiang
Mai primary educational service area office 5 to set the pattern for internal audit process
development of Chiang Mai primary educational service area office 5. The researcher collected
data from interviewing 10 personnel in the position of administrators in the status of auditors
under Chiang Mai primary educational service area office 5. Moreover, data were collected from
86 officers and school administrators in the status of auditees under Chiang Mai primary
educational service area office 5 via questionnaires.
The results revealed that development guideline of internal audit process of Chiang Mai
primary educational service area office 5 complied with the standard of government internal audit
process quality assurance, missions, roles, and area context of the office which consists of
qualification standards and performance standards.
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In terms of qualification standards, interviewees and questionnaire respondents gave
importance to internal audit charter, the proficiency of internal audit performances, discretion in
internal audit performances, continuous improvement of knowledge in the career, along with
performance evaluation from other organizations.
In terms of performance standards, interviewees and questionnaire respondents gave
importance to the management auditing, operation auditing, and performance auditing to
measured effectiveness of the performance. In terms of internal audit process, they gave
importance to the audit plan and report of the results as it can be used to improve efficiency on
administration and performance of the auditing unit.
From the study, it was recommended that apart from the internal auditing quality
assurance standards, internal auditors should improve knowledge in their profession to
international standards in order to prepare for entering the ASEAN Economic Community (AEC).
Furthermore, they should have versatile knowledge and learn to apply information technology
system with internal audit. Internal audit process by participatory network also helps solving
problem when the numbers of personnel are not enough. The internal audit manual should be
created for training and better understanding on internal audit network. Moreover, using peer
assist method can create strong knowledge in internal audit process which can be compared to the
actual internal audit. In addition, the experiences can be exchanged while auditing among
networks.
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