
 

 

 
 

 
 
ชื่อ นางสรอ้ยเพชร   บัวงาม 
ต าแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน          ระดับ ปฏิบัติการ 
กลุ่มงาน                -                        หน่วยตรวจสอบภายใน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 
 
งานในหน้าที่รับผิดชอบ 
           ๑. การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน การบัญชี  และการพัสดุ ของหน่วยรับตรวจ 
           ๒. การจัดท าแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจ าปี 
           ๓. การปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจ าปี 
           ๔. การสรุปผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะ  แจ้งหน่วยรับตรวจ 
           ๕. การสรุปผลการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจ าปี 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่อง  การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของหน่วยรับตรวจ 
ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑. 
 

๒. 
 
 

๓. 
 
 
 

๔. 

สอบทานระบบควบคุมภายในที่มีอยู่ว่ามีความ
เหมาะสมเพียงพอหรือไม่ 
ด าเนินการส ารวจข้อมูลเบื้องต้น กรณีการควบคุม 
การเงินของหน่วยงานย่อย  ตามระบบการควบคุม
การเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
สอบทานการจัดท ารายงานการเงิน ณ วันสิ้นปี 
งบประมาณ  เปรียบเทียบกับส าเนาสมุดคู่ฝาก    
เงินฝากธนาคาร สมุดคู่ฝากเงินฝากส่วนราชการ     
ผู้เบิก  เงินสดคงเหลือ  ว่ามีผลต่างกันหรือไม่ 
รวบรวมข้อมูลที่ได้รายงานให้ผู้บริหารส่วนราชการ
ทราบเพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปีงบประมาณ ถัดไป 
 
 

การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน การบัญชี 
และการพัสดุ  ของหน่วยรับตรวจ ได้แก่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา       
ศรีสะเกษ เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัด  
อย่างเป็นระบบ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง  การจัดท าแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจ าปี 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑. 
 
 

การวางแผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) 
(๑) วางแผนการตรวจสอบภายในตามผลการ
ประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดล าดับความส าคัญ
ก่อนหลังของกิจกรรมที่จะท าการตรวจสอบ         
และต้องกระท าอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
(๒) ระบุและพิจารณาถึงความคาดหวังของ
หัวหน้าส่วนราชการ  และผู้ที่เกี่ยวข้องที่มี       
ต่อความเห็นของการตรวจสอบภายใน          
รวมถึงข้อสรุปอื่นๆ 
(๓) เสนอขอปรับเปลี่ยนแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปีที่มีนัยส าคัญให้หัวหน้า           
ส่วนราชการ พิจารณาอนุมัติในกรณีท่ีมีข้อจ ากัด
ของทรัพยากรซึ่งมีผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ต่อแผนการตรวจสอบ 
(๔) จัดให้มีงานบริการให้ค าปรึกษาเพ่ือช่วยให้
เกิดโอกาสในการปรับปรุงการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง  การสร้างคุณค่าเพ่ิม และการ
ปรับปรุงการด าเนินงานของส่วนราชการ 

การจัดท าแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ประจ าปีให้ครอบคลุมภารกิจ ความเสี่ยง    
ของหน่วยรับตรวจ และครอบคลุมประเด็น 
การตรวจสอบที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ก าหนดพร้อมทั้ง        
เสนอแผนให้หน่วยงานระดับสูงขึ้นไป        
ทราบภายในก าหนดเวลา 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง  การปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจ าปี 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑. 
 
 

๒. 
 
 
 

๓. 
 
 
 
 

๔. 

จัดท าปฏิทินก าหนดการตรวจสอบภายใน
ประจ าปี 
- สถานศึกษาในสังกัด   จ านวน ๔๕ แห่ง 
เตรียมความพร้อมการด าเนินงาน โดยจัดเตรียม
เอกสารประกอบการตรวจสอบภายใน 
๒.๑ แบบส ารวจข้อมูลเบื้องต้น 
๒.๒ กระดาษท าการตรวจสอบ 
แจ้ง/ประสานหน่วยรับตรวจทราบเพื่อเตรียม
ความพร้อมด้านบุคลากร  เอกสารหลักฐาน            
น าเอกสารหลักฐานมาเพ่ือรับตรวจตามวัน เวลา 
ที่ก าหนดไว้  
 -สถานศึกษาในสังกัด จ านวน ๔๕ แห่ง 
ด าเนินการตรวจสอบตามปฏิทินที่ก าหนด        
ไว้ในแต่ละกิจกรรมจนแล้วเสร็จ 
 

การปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในประจ าปีได้ครอบคลุม 
ครบถ้วนและเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
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เรื่อง  การสรุปผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะ แจ้งหน่วยรับตรวจ 
ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑. 
 

๒. 
 
 
 
 

๓. 
 
 
 
 
 
 

๔. 

รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการบันทึกกระดาษท าการ
ตรวจสอบในแต่ละกิจกรรมการตรวจสอบ 
สรุปวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ
จัดท ารายงาน  เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุง แก้ไข แจ้งให้ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑  
ทราบเพ่ือพิจารณาสั่งการ/ข้อคิดเห็น 
แจ้ง/ประสานหน่วยรับตรวจรับทราบรายงานผลการ
ตรวจสอบในแต่ละกิจกรรม  เพ่ือการพัฒนา 
ปรับปรุง แก้ไข ให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน  
เป็นไปตามระเบียบ แนวปฏิบัติ  หนังสือสั่งการ      
และกฎหมายของทางราชการที่เก่ียวข้อง           
และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีการติดตามการตรวจสอบในกรณีพบสถานศึกษา 
ในสังกัดที่มีความเสี่ยงเป็นพิเศษ ดังนี้ 
๔.๑ ให้น าเอกสารหลักฐานมาให้ตรวจเพิ่มเติม 
๔.๒ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้บริหาร
สถานศึกษามาพบเพ่ือสอบถาม สัมภาษณ์           
ให้ความรู้เพ่ิมเติม 

การสรุปผลการตรวจสอบ  และให้
ข้อเสนอแนะ แจ้งหน่วยรับตรวจทราบ  
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องเป็นไป
ตามระเบียบ  แนวปฏิบัติ หนังสือสั่งการ        
และกฎหมายของทางราชการที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง  การสรุปผลการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจ าปี 
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ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑. 
 
 

๒. 
 

๓. 
 

๔. 

ด าเนินการประมวลผลการตรวจสอบภายในประจ าปี
งบประมาณ ดังนี้ 
- สถานศึกษาในสังกัด  จ านวน ๔๕ แห่ง 
สรุปวิเคราะห์ผลการตรวจสอบที่ได้จากการ
ด าเนินงานข้อที่ ๑ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมิน
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
จัดพิมพ์รายงานผลการตรวจสอบภายในประจ าปี
ดังนี้ 
๔.๑ รายงานค่าสาธารณูปโภคค้างช าระของส่วน
ราชการทุกสิ้นไตรมาส ภายในวันที่ ๒๕ ของเดือน
ถัดไป 
๔.๒ รายงานการตรวจสอบด าเนินงานโครงการเงินกู้
เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้ความ
ช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19)          
จ านวน ๑๐ แห่ง ประกอบด้วย 
   - โรงเรียนขนาดใหญ่  ๓ แห่ง  
   - โรงเรียนขนาดกลาง ๔ แห่ง 
   - โรงเรียนขนาดเล็ก   ๓ แห่ง                
ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
๔.๓ รายงานการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
ของสถานศึกษาในสังกัด  
รอบท่ี ๑ ภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
รอบท่ี ๒ ภายในวันที่ ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๖๕ 
 

การสรุปผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี  เพ่ือรายงานผลฯ ให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบผลการ
ด าเนินงานภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 
 


