
คู่มือการปฏิบัตงิาน 
นางอนุชิตา  ภาระเวช  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

 
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้าพเจ้า   นางอนุชิตา  ภาระเวช    ต าแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ         
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  มีหน้าที่รับผิดชอบตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 ที่ 74/2561 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2561  ดังนี้ 
 1. จัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี และแผนการปฏิบัติงานประจ าปี เสนอต่อ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 และควบคุมก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่หน่วย
ตรวจสอบภายใน ฝึกอบรม ให้ค าปรึกษา แนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและสถานศึกษาใน
สังกัด 
 2.  ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล และตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิคที่ยอมรับ
โดยทั่วไป โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ความส าคัญเรื่องที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมิน
การบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 3.  ตรวจสอบงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ การบริหารด้านอ่ืน ๆ ของหน่วยงาน ว่าเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน โครงการ ภา รกิจ กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งการตรวจสอบการรักษาสินทรัพย์ การใช้ทรัพยากรทุก
ประเภท ว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และเกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด 
 4.  ประเมินผลการปฏิบัติงาน เสนอแนะวิธีการ มาตรการในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานและหน่วยรับตรวจ ตามข้อ 1.2 และ 1.3 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
บังเกิดผลดีต่อการจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการป้องปรามมิให้เกิดความเสียหายหรือทุจริตเกี่ยวกับการเงิน
หรือสินทรัพย์ของทางราชการ 
 5.  ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้ค าปรึกษา แนะน า กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยตรวจสอบภายใน ในการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบพิเศษอ่ืน ๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ ไม่ให้เกิดความ
เสียหายต่อทางราชการ 
 6.  รายงานผลการตรวจสอบ เสนอแนะให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจในการ
ปรับปรุงแก้ไขงานให้ถูกต้อง ตามท่ีเสนอแนะไว้ 
 7.  ศึกษาวิเคราะห์ระเบียบ กฎหมาย ทางการเงินการคลัง เพ่ือก าหนดแนวปฏิบัติ จัดท าคู่มือ
เผยแพร่ให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัด รวมทั้งการให้ค าปรึกษา แนะน า ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี 
และพัสดุ ให้บังเกิดผลดีต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียน 
 8. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้
ตรวจสอบภายในจังหวัด และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในกรณีที่เก่ียวข้อง 
 9.  ควบคุม ก ากับ ดูแล การจัดท ารายงานสรุปผลการตรวจสอบการเบิก -จ่ายเงินตามระบบ 
GFMIS การตรวจตัดยอด แล้วรายงานส่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทันตามก าหนดเวลา 
 10. ควบคุม ก ากับ ดูแล การจัดท ารายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี แล้วรายงานส่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้ทันตามก าหนดเวลา 
 11. ปฏิบัติงานอื่นท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
          / งานตรวจสอบภายใน... 
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งานตรวจสอบภายใน (ผูอ้ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน) 

  
1. ขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน  
 1) งานตรวจสอบภายในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มีขอบเขตการตรวจสอบดังนี้ 
   1.1) ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีและนโยบายของรัฐ รวมทั้งข้อตกลงการให้บริการสาธารณะ 
   1.2) ประเมินระบบควบคุมภายใน การปฏิบัติงานตามภารกิจงานของทุกกลุ่มในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
   1.3) ตรวจสอบการบริการการเงินและบัญชี และตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ (GFMIS) 
   1.4) ตรวจสอบการบริหารทรัพย์สิน และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพย์สิน 
   1.5) ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
   1.6) ตรวจสอบการปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย ที่ก าหนด 
   1.7) ตรวจสอบงานที่เก่ียวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  1.8) ก าหนดตรวจสอบเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นรายไตรมาส 
 2)  งานตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา มีขอบเขตงานตรวจสอบดังนี้ 
   2.1) การตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติราชการ นโยบาย สพฐ. 
รวมทั้งข้อตกลงการให้บริการสาธารณะ 
   2.2) การตรวจสอบการเงินการบัญชี 
   2.3) ตรวจสอบการบริหารทรัพย์สิน และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพย์สิน 
   2.4) ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ 
   2.5) ตรวจสอบการปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย นโยบายที่ก าหนด 
   2.6) ตรวจสอบงานที่เก่ียวข้อง หรือ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  2.7) เป้าหมายการตรวจสอบกลุ่มเครือข่ายฯ ละ 3 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 51 โรงเรียน  
ใน 1  ปีงบประมาณ 
 
2.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้ 
 1) การวางแผนการตรวจสอบ มีขั้นตอนย่อยดังนี้ 
   1.1) ส ารวจข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในเรียนรู้ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับงานของ
หน่วยงานที่ต้องท าการตรวจสอบภายใน รายละเอียด เช่น ลักษณะของงบประมาณและจ านวนเงินที่ได้รับ 
หลักการ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน ชั้นตอนการท างานหรือสายงานการบังคับบัญชา ข้อมูลจากรายงาน ประเภทของ
รายงานที่หน่วยรับตรวจจะต้องจัดท า/จัดส่ง และระบบควบคุมภายในที่มีอยู่  
   1.2) ประเมินระบบการควบคุมภายใน  ผู้ตรวจสอบภายในต้องประเมินผลระบบการควบคุม
ภายในของทุกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ได้จัดท าและประเมินตนเองตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ก าหนดโดยผู้ตรวจสอบภายในต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม
และความพอเพียงของระบบการควบคุมภายใน 
 
         /1.3) การประเมินความเสียง ..... 



  

 

3 
   1.3) ประเมินความเสี่ยง ผู้ตรวจสอบภายในสามารถเลือกประเมินความเสี่ยงในระดับ
หน่วยงานในทุกกลุ่มของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือระดับงาน โครงการ กิจกรรม ก็ได้ตามความเหมาะสม
กับศักยภาพของตน ซึ่งจะต้องมีการระบุปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง 
   1.4) จัดท าแผนการตรวจสอบ มี 2 ลักษณะ คือ 
    1.4.1) แผนการตรวจสอบระยะยาว ระยะเวลา 3 -5 ปี โดยมีแผนการตรวจสอบ
ครอบคลุมหน่วยรับตรวจที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด ทั้งระดับส านักงานเขตและสถานศึกษา 
    1.4.2) แผนการตรวจสอบประจ าปี ต้องจัดท าให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบระยะ
ยาวที่ก าหนดไว้ และมีงานตามนโยบายที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ สพฐ. ให้ความส าคัญ 
    ทั้งนี้ ควรจัดท าแผนการตรวจสอบเสนอให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
อนุมัติแผนการตรวจสอบ ภายใน 30 กันยายน และเมื่อได้รับการอนุมัติแผนแล้ว ส าเนาแผนการตรวจสอบแจ้งให้  
สพฐ. ทราบ ส าหรับองค์ประกอบของแผนการตรวจสอบ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ขอบเขต
ของงาน ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณ 
   1.5) จัดท าแผนการปฏิบัติงาน เมื่อได้รับการอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปีแล้ว ผู้ตรวจสอบ
ภายในจัดท าแผนปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องของกิจกรรมงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบประจ าปี 
แต่มีความยืดหยุ่นให้สามารถแก้ไข ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยมีรายละเอียดของเรื่อง และหน่วยรับ
ตรวจ วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน ขอบเขตการปฏิบัติงาน แนวทางการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบและ ระยะเวลาที่
จะตรวจสอบ พร้อมเครื่องมือกระดาษท าการให้พร้อมก่อนท าการตรวจสอบ 
 2)  การปฏิบัติงานตรวจสอบ ปฏิบัติงานตรวจสอบตามระยะเวลาที่แผนก าหนด โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
   2.1) ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการซักซ้อม
ทีมงาน แจ้งหน่วยรับตรวจทราบก าหนดเวลาเข้าตรวจ วัตถุประสงค์และขอบเขต หรือ ประสานข้อมูลที่จ าเป็นต้อง
ใช้ในการตรวจสอบ 
   2.2) ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในประชุมเปิดตรวจท าการตรวจสอบ
โดยเลือกวิธีการตรวจสอบและเทคนิคการตรวจสอบให้เหมาะสม โดยรวบรวมข้อมูลไว้ในกระดาษท าการ และปิด
ตรวจโดยการแจ้งสรุปผลการตรวจสอบเบื้องต้นที่เป็นสาระส าคัญให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจทราบ เพ่ือ
ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข หรือท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน 
   2.3) เม่ือเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ เป็นการรวบรวมหลักฐานกระดาษท าการและสรุปผลการ
ตรวจสอบ 
 3)  การจัดท ารายงานและติดตามผล 
   3.1) รายงานผลการตรวจสอบเสนอให้ ผอ.สพป.ทราบและพิจารณาสั่งการ และจัดท าสรุป
รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปีให้ สพฐ.ทราบอย่างน้อยปีละครั้ง 
   3.2) ติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่ ผอ.สพป. ได้สั่งการไว้ เพ่ือให้แน่ใจว่าข้อบกพร่องที่
พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม หรือมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรที่ไม่อาจแก้ไขได้ และรายงานผลการติดตามให้ ผอ.
สพป. ทราบผลหรือพิจารณาสั่งการเพิ่มเติม 
 
3. แบบฟอร์มที่ใช้ 
 1) กระดาษท าการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเภทการตรวจ  
 2) แบบสอบถาม (งานประเมินความเสี่ยง) 
 
         /4. กฎหมายและระเบียบ..... 
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4. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 1)  ด้านผู้ตรวจสอบภายใน 
  1.1)  มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่ วนราชการ 
กรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2545 
   1.2) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่กค 0416.3/ว 380 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2546 แนว
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ 
  1.3) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 
  1.4) หนังสือแนวทางการตรวจสอบภายใน : ตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทยและสมาคมผู้
ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
  1.5)  หนังสือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน : กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
  1.6) หนังสือแนวปฏิบัติประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ : กรมบัญชีกลาง 
  1.7) หนังสือแนวปฏิบัติการวางแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน : กรมบัญชีกลาง 
  1.8) คูมือการตรวจสอบภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในส าหรับผู้ตรวจสอบภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  

 2)  ด้านผู้รับการตรวจสอบ 
  2.1) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
  2.2) หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว115 ลงวันที่ 30 กันยายน 2547 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินและน าเงินส่งคลังตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
  2.3) คู่มือแนวปฏิบัติทางบัญชีตามเกณฑ์คงค้างส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546 
  2.4) คู่มือแนวปฏิบัติทางบัญชีของกระทรวงการคลัง 
  2.5) ระเบียบการบริหารงบประมาณส่วนจังหวัด พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  2.6) คู่มือปฏิบัติงานในระบบ GFMIS 
  2.7) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 
  2.8) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 
  2.9) คู่มือระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ (e–Government Procurement 
: e - GP) 
  2.10) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ทุกฉบับ 
  2.11)  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ ทุกฉบับ 
  2.12)  มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
  2.13) หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวพ) 0405.2/ว315      
ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 
 2.14) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 
  2.15) ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 
 
 
           /5. ความยุ่งยาก..... 
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5. ความยุ่งยากในการปฏิบัติ/ปัญหา/อุปสรรค 
 เนื่องจากการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะในฐานะหัวหน้างานซึ่งต้องก ากับ ดูแล 
แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของร่วมปฏิบัติงาน และผู้ปฏิบัติงานหลายด้าน เช่น ด้านการเงิน การคลัง บัญชี 
พัสดุ การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ในหน่วยงาน  จึงจ าเป็นต้องใช้ความรู้  ทักษะ
ประสบการณ์ ความสามารถและความช านาญที่หลากหลายในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน โดย
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหายากมาก รวมทั้งก าลังคนในการตรวจสอบพอสมควร จึงมีความยุ่งยากและ
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ ดังนี้ 
 1. หน่วยตรวจสอบภายในมีข้อจ ากัดในเรื่องเวลาและบุคลากร การจัดท าแผนการตรวจสอบ
ประจ าปี จึงไม่สามารถจัดท าแผนเข้าตรวจสอบได้ครอบคลุมทุกหน่วยรับตรวจซึ่งมีจ านวนมาก อาจท าแผนการ
ตรวจได้บางหน่วยรับตรวจเท่านั้น ซึ่งหากเกิดปัญหาการท างานที่บกพร่องผิดพลาดและเกิดความเสียหายกับส่วน
ราชการ อาจไม่สามารถป้องกันหรือแก้ไขปัญหาได้ทันกาล  
 2. จ าเป็นต้องมีทักษะด้านการปฏิบัติการ  ด้านการวางแผน ด้านการประสานงาน และด้านการ
บริการ เกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบภายใน 
 3. จ าเป็นต้องมคีวามรู้พื้นฐานด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมทางการบัญชีและการบริหาร 
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ ความรู้ เกี่ยวกับภารกิจหลักของส่วนราชการ ความเป็นผู้น า และ 
ความมีมนุษยสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร   
  4. ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบและใช้ทักษะอย่างเหมาะสม 
เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ 
   5. ในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในได้ให้ความส าคัญกับความเสี่ยงส าคัญต่าง ๆ ที่อาจมี
ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ การปฏิบัติงาน และทรัพยากรของหน่วยงานอยู่ตลอดเวลา 
  6. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในมีความรู้ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ แต่ขาดทักษะและความสามารถ
ในการตรวจสอบระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  7. เครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในที่ส านักงานพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งขึ้นเพ่ือช่วยเหลืองานด้านการ
ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ยังขาดความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน
สถานศึกษา 
  8. ผู้บริหารสถานศึกษาของหน่วยรับตรวจบางแห่ง ยังไม่เห็นประโยชน์หรือความส าคัญของ
รายงานผลการตรวจสอบ จึงไม่ได้สั่งการหรือก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ แต่ใน
บางเรื่องก็ไม่สามารถให้ความมั่นใจได้ว่า หน่วยงานรับตรวจได้น าไปปฏิบัติจริงตามที่ปรากฏในรายงานหรือไม่ หาก
ผู้บริหารไม่ติดตามก ากับดูแลอย่างจริงจัง 
  9. เมื่อถึงเวลาเข้าตรวจสอบ หน่วยรับตรวจไม่เตรียมความพร้อมในการจัดหาเอกสารไว้ให้
ตรวจสอบ ทั้ง ๆ ที่หน่วยตรวจสอบภายในได้ท าหนังสือแจ้งล่วงหน้าแล้ว ท าให้ต้องเสียเวลาในการรอคอยเอกสาร
โดยเปล่าประโยชน์ แทนที่จะสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้ทันทีที่เข้าไปถึงหน่วยรับตรวจ 
  10. หน่วยรับตรวจมีการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบ่อย อาจจะมาจากสาเหตุการย้าย 
หรือการเปลี่ยนแปลงตัวผู้บริหาร ท าให้ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ ท าให้เกิดความไม่พร้อม
ในการรับการตรวจสอบ หรืออาจเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติ 
ข้อบังคับของทางราชการ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อราชการได้  
 
 
         / เทคนิคการปฏิบัติงาน........  
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6.  เทคนิคการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ทันเวลา และน่าเชื่อถือ 
 1. จัดประชุมหรืออบรมซักซ้อมท าความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในระดับโรงเรียนเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง บัญชี พัสดุ การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ  
 2.  ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการติดต่อประสานงานด้านงานด้านการตรวจสอบภายในกับโรงเรียน
ในสังกัดผ่าน Social Network  ทั้งทาง Face book และ ทาง Line โดยใช้ Line กลุ่มร่วมกับกลุ่ม Line พัสดุ 
สพป.ยส.2 ที่ใช้ประสานงานกับโรงเรียนในสังกัดได้ตลอดเวลา จ านวน 2 กลุ่ม Line ได้แก่ กลุ่มเครือข่าย ตสน.ยส.
2  สมาชิกจ านวน 22 ราย  กลุ่มพัสดุ ยส.2-ครู สมาชิกรวม 381 ราย ช่วยให้การติดต่อประสานงานได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้นโดยการแจ้งข่าวสารผ่านทั้งสองกลุ่มในเรื่องเดียวกัน 
 3.  ติดตามข่าวสารการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ข้อหารือ กรณีตัวอย่างต่าง ๆ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมีความครบถ้วน ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ  
 4.  ติดต่อประสานงานกลับกลุ่มงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เช่น กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์, กลุ่มนโยบายและแผน, ส านักงานคลังจังหวัด, สพฐ., กรมบัญชีกลาง เป็นต้น 
 5.  เข้ารับการอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ท างานเมื่อมีโอกาส 
 7.  เป็นสมาชิกตลอดชีพของ สมาคมบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เพ่ือรับข่าวสารเรื่องงานพัสดุ
ระเบียบ แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพ่ือเป็นความรู้และประสบการณ์ในการให้ค าปรึกษาแนะน าให้กับ
หน่วยรับตรวจได้อย่างถูกต้อง 
 8.  เป็นสมาชิกกลุ่ม Line เครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน สพฐ. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการ
ตรวจสอบภายใน มีสมาชิกในกลุ่ม จ านวน 304 คน และเป็นสมาชิกลุ่ม Line “นักวิชาการพัสดุ สพฐ.” มีสมาชิก
ในกลุ่มทั่วประเทศ 464 ราย ที่รวมเจ้าหน้าที่พัสดุเขตพ้ืนที่การศึกษาทั่วประเทศ เพ่ือติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ความเคลื่อนไหว การปฏิบัติงานด้านพัสดุและด้านงบประมาณ เพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ 
 9. เข้าร่วมประชุมอบรมกับผู้ตรวจสอบภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เครือข่ายที่ 14 เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการตรวจสอบภายใน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 10. แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือช่วยเหลือให้ค าปรึกษา 
แนะน า ด้านการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติในระดับโรงเรียนในเครือข่ายฯ ที่รับผิดชอบ 
 11. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ให้กับกลุ่มเครือข่ายเพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติและให้ค าปรึกษา แนะน า ให้กับโรงเรียนในเครือข่ายฯ 
 
7. การจัดท าแผนการพัฒนาและปรับปรุง 
  จากการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ดังกล่าวข้างต้น การพัฒนาและปรับปรุงควรด าเนินการ ดังนี้ 
 1. จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ผู้
ตรวจสอบภายในที่ได้รับการแต่งตั้ง มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ด้านการตรวจสอบภายใน เพ่ือให้
เกิดการยอมรับจากหน่วยงานหรือโรงเรียนที่รับตรวจ 
  2. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ หรือเรื่องที่มีการตรวจสอบเป็นประจ า
ส าหรับโรงเรียนให้ครอบคลุมทุกโรงเรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและพร้อมรับการตรวจสอบ 
  3. สนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาความรู้ในงานตรวจสอบด้านระบบคอมพิวเตอร์ให้มากขึ้น 
เช่น การเข้าร่วมฝึกอบรมการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีของกรมบัญชีกลางหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ เป็นต้น 
 
          /8. ข้อเสนอแนะ........ 
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8.  ข้อเสนอแนะ 
 1. ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญกับการรายงานผลการตรวจสอบและใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน 
เร่งรัดติดตามการด าเนินงาน และน าข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ของผู้ตรวจสอบภายในไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 
 2. ผู้บริหาร ควรก าชับให้ผู้รับผิดชอบ หรือผู้ประสานงาน ให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวก
ให้กับผู้ตรวจสอบ โดยจัดเตรียมเอกสารตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือแจ้งก าหนดการเข้าตรวจไว้ให้พร้อมเพรียง เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพในเรื่องของเวลา และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยรับตรวจด้วย 
 3. เพ่ือให้ผลการตรวจสอบเกิดประโยชน์สูงสุด ควรก าชับให้ผู้รับผิดชอบงาน โครงการ ที่หน่วย
ตรวจสอบภายในได้มีหนังสือแจ้งล่วงหน้าแล้วให้หลีกเลี่ยงการปฏิบัติภารกิจนอกหน่วยงานในช่วงที่ตรงกับก าหนด
วันเช้าตรวจสอบ 
 4. ควรสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอกับแผนการตรวจสอบภายใน และการเข้ารับการพัฒนา
ศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในทุกระดับ เช่น การเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน เป็นต้น 
 5. ผู้บริหารควรสนับสนุนและผลักดันให้ทุกหน่วยรับตรวจทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับ
โรงเรียน มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ 
 6. ผู้บริหารควรเพ่ิมอัตราก าลังบุคลากรให้เต็มตามกรอบเพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยตรวจสอบ
ภายในมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
       นางอนุชิตา   ภาระเวช 
         ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
 

***************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        / กฎบัตรการตรวจสอบภายใน...... 
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กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

------------------------------------ 
 
 
 กฎบัตรนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 
 
วัตถุประสงค ์
 หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เป็นหน่วยงานที่จัดตั้ง
ขึ้นเพ่ือให้บริการต่อฝ่ายบริหารในการให้ค าปรึกษา แนะน า ท าให้เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลของการด าเนินงาน และความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษา รวมทั้ง
ความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูล ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
 
สายการบังคับบัญชา 
 1. ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เป็น
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 
 2. การเสนอแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี ให้ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 น าเสนอและขออนุมัติต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 
 3. ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
 
อ านาจหน้าที่ 
 1. สอบทานการปฏิบัติงาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 และ
สถานศึกษาในสังกัด โดยมีอ านาจในการเข้าถึงข้อมูล เอสาร หลักฐาน ทรัพย์สิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อกับการ
ตรวจสอบ 
 2. หน่วยตรวจสอบภายใน ไม่มีหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย วิธีการปฏิบัติงานและระบบการควบคุม
ภายใน หรือการแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เพียงเป็นผู้ให้ค าปรึกษาและแนะน า
เท่านั้น 
  
 
 
               /ความรับผิดชอบ.... 
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ความรับผิดชอบ 
  1. การด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี ด้านการปฏิบัติตาม
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนสอบทานระบบการควบคุมภายใน ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด ให้ถูกต้อง คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของหน่วยรับตรวจ 
  2. จัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 พิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนขอทุกปี 
  3. ให้ค าปรึกษา แนะน า และให้ความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ การปฏิบัติงานด้าน
การบัญชี การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและระบบการควบคุม
ภายใน แก่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 หน่วยรับตรวจและบุคคลที่
เกี่ยวข้อง 
  4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หน่วยรับ
ตรวจ กรมบัญชีกลาง และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น 
  5. จัดท าคู่มือ หรือแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน 
  6. การส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ให้ได้เข้ารับการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน ตามที่
กรมบัญชีกลางหรือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นผู้ด าเนินการจัดขึ้น 
 
   กฎบัตรฉบับนี้ ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560  เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          / ปฏิทินการปฏิบัติงาน..... 
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ปฏิทินการปฏิบิติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
ระยะเวลาด าเนินการ ภารกิจงานหน่วยตรวจสอบภายใน 

1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2561 1) งานให้ค าปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจและจัดท าเครื่องมือในการ
ตรวจสอบสถานศึกษา 
2) รายงานผลการตรวจสอบมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภค
ค้างช าระของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

16-30 พฤศจิกายน 2561 - แจ้งสถานศึกษาหน่วยรับตรวจ จ านวน 51 แห่ง เรื่องการตรวจสอบ
สถานศึกษาด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1 ธันวาคม 2561 – 31 มีนาคม
2562 

1) ตรวจสอบสถานศึกษาด้านการเงิน บัญชี พัสดุ  ครั้งที่ 1  จ านวน    
17 แห่ง 
2) รายงานสรุปผลการตรวจสอบ พร้อมข้อเสนอแนะให้สถานศึกษาที่เป็น
หน่วยรับตรวจทราบ 

1 – 31 มกราคม 2561 แจ้งสถานศึกษาจ านวน 5 แห่ง เรื่องการตรวจสอบการด าเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน 

1 มกราคม – 31 มีนาคม 2562 - ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน จ านวน 5 
แห่ง 
- รายงานสรุปผลการตรวจสอบ พร้อมข้อเสนอแนะให้สถานศึกษาที่เป็น
หน่วยรับตรวจทราบ 

1 – 30 เมษายน 2562 - รายงานสรุปผลการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ให้ สพฐ. ทราบ 

1 มกราคม – 30 กันยายน 2562 - ตรวจสอบและรายงานสรุปผลการตรวจสอบตามมาตรการแก้ไขปัญหา
หนี้สินค่าสาธารณูปโภคค้างช าระของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เป็นรายไตรมาส 

1 เมษายน – 15 มิถุนายน 2562 - ตรวจสอบการการปฏิบัติงานด้านการเงิน/บัญชี และรายงานทางการ
เงินในระบบ GFMIS (ตรวจตัดยอด) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2  
- ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ/เงินประจ าต าแหน่ง 
- ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน 
- สุ่มตรวจสอบใบส าคัญและหลักฐานการจ่าย (งบเดือน) 
- จ าท ารายงานสรุปผลการตรวจสอบ ส่งรายงาน สพฐ. 
- รายงานในระบบ KRS 

1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2562 1) ตรวจสอบสถานศึกษาด้านการเงิน บัญชี พัสดุ  ครั้งที่ 2  จ านวน    
34 แห่ง 
2) รายงานสรุปผลการตรวจสอบ พร้อมข้อเสนอแนะให้สถานศึกษาที่เป็น
หน่วยรับตรวจทราบ 

1 – 30 กันยายน 2562 - จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน และรายงานผลการตรวจสอบ
สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมจัดส่งรายงาน สพฐ. 
- จัดท าแผนการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่ง สพฐ. 
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รายช่ือสถานศึกษาที่รับการตรวจสอบภายในตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

รายชื่อสถานศึกษา 
1. บ้านหนองแก 
2. อนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์) 
3. บ้านดงส าราญ 
4. บ้านกุดหิน 
5. บ้านหนองเหี่ย 
6. บ้านสุขเกษม (สาขาบ้านค าม่วงไข่) 
7. บ้านนาซึม 
8. บ้านโนนใหญ่ 
9. บ้านหนองบัวบาน 
10. บ้านแดงหนองแซง 
11. บ้านหนองหว้า 
12. บ้านโนนประทาย 
13. ชุมชนบ้านโคกยาว 
14. บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 
15. บ้านนาเรียง 
16. บ้านโป่ง (ค าประชานุกูล) 
17. บ้านนาเวียง 
18. บ้านบะคอม 
19. บ้านพอกโนนหนองผือค าไผ่ใต้ 
20. บ้านโสกน้ าใส 
21. บ้านน้ าค า 
22. บ้านหนองลุมพุก 
23. บ้านห้วยยาง (คุรุประชาสรรค์) 
24. บ้านส้มผ่อ 
25. บ้านนิคม 
26. บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 

27. บ้านกุดส าโรง 
28. บ้านท่าลาดโนนตูม 
29. บ้านเซโนนม่วง 
30. บ้านโพธิญาณ 
31. บ้านหนองชุม 
32. บ้านโคกกลาง 
33. บ้านโคกสุวรรณ 
34. บ้านโคกใหญ่ 
35. บ้านแยประชาสรรค์ 
36. บ้านกุดโจด 
37. บ้านมันปลา 
38. บ้านกุดแห่ 
39. อนุบาลเลิงนกทา 
40. บ้านทาศิลา 
41. ชุมชนห้องแซงวิทยา 
42. บ้านห้องแซง 
43. บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ 
44. บ้านห้วยยาง 
45. บ้านนาเซแสงวิไล 
46. บ้านหินสิ่ว 
47. บ้านดอนมะซ่อม 
48. บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ 
49. บ้านน้อมเกล้า 
50. บ้านหนองเลิงค า 
51. บ้านหนองแคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


