
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กําหนดโครงสร้างสํานักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษาโดยโครงสร้างดังกล่าวกําหนดให้มีหน่วยตรวจสอบภายในเพ่ือทําหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม ให้
คําปรึกษาต่อหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จึงได้จัดทํา
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สําหรับผู้ตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือใช้เป็นคู่มือ
ในการปฏิบัติงานแก่ผู้ตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารคู่มือเล่มนี้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ตรวจสอบภายในและผู้ที่สนใจการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน  ขอขอบคุณ คณะทํางาน 
และผู้ที่เก่ียวข้องทุกท่านที่มีส่วนสําคัญในการจัดทําเอกสารคู่มือเล่มนี้ 
 
 
 
         ดาริณี แก้วดํา 
                 พนักงานราชการ 
       สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
         มิถุนายน 2565 
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 1) เพ่ือให้การปฏิบัติงานธุรการของหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นไปตามระเบียบฯ และเชื่อมต่อกับการ
ปฏิบัติงานธุรการของกลุ่มอํานวยการ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยตรวจสอบภายในให้กับผู้รับบริการ 
 3) เพ่ือให้ผู้ควบคุมระบบงานทราบความต้องการของผู้ใช้งานระบบ เพ่ือนําไปปรับปรุงพัฒนาระบบให้
มีความทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
 4) เพ่ือให้มีข้อมูลทางวิชาการเพ่ือใช้ในการจัดการความรู้ 

 1) ควบคุมการรับ - นําส่งหนังสือ และเอกสารของทางราชการ ตามแนวทางของระเบียบของทาง
ราชการ 
 2) ประสานงานและให้บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยตรวจสอบภายในให้กับผู้รับบริการ 
 3) จัดการข้อมูลต่าง ๆของหน่วยตรวจสอบภายใน ให้เป็นระบบ เพ่ือใช้เป็นสารสนเทศ เพ่ือการ
ตรวจสอบ การวางแผน และการจัดการความรู้ 

 งานธุรการและสารสนเทศ หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการจัดหา จัดใช้ดูแลและบริการเพ่ือนํามาซึ่งการ
อํานวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลือ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และประสานงาน ไม่ว่าจะ
เป็นทางหนังสือ การพูด และการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามกลไกการบริหารงานของหน่วย
ตรวจสอบภายในกับกลุ่มงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องตลอดจนการรวบรวม และ
จัดเก็บข้อมูลรายละเอียด ผลการปฏิบัติงาน จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆทั้งภายในและภายนอกอย่างมีหลักเกณฑ์  
เพ่ือช่วยสนับสนุนการทํางานตรวจสอบ การวางแผน และการจัดการความรู้ และพัฒนางานตรวจสอบภายใน 

 1) ควบคุมการรับเอกสารต่าง ๆ จากหน่วยงานภายใน/ภายนอกไว้ในทะเบียนคุม 
 2) คัดแยกประเภทของหนังสือ เอกสาร ให้ผู้ อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายในทราบและมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
 3) จัดพิมพ์งานเอกสาร หนังสือ รายงานที่มีการจัดทําขึ้น เพ่ือเสนอผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และเพ่ือการใช้งานภายในหน่วยตรวจสอบภายใน 
 4) ควบคุมการนําเสนอเอกสาร หนังสือ ที่เสนอผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและการ
นําส่งหนังสือออกภายนอกในทะเบียนคุมฯ 



 5) รวบรวมจัดเก็บเอกสารที่มีการดําเนินการเสร็จสิ้น เข้าแฟ้มแยกหมวดหมู่ เพ่ือความสะดวกในการ
สืบค้นในภายหลัง 
 6) นําข้อมูลที่มีมาสังเคราะห์และประมวลผลเพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ใช้ในการวาง
แผนการตรวจสอบ การสืบค้นเพื่อการตรวจสอบ การจัดการความรู้ เช่น 
  - ข้อมูลสารสนเทศ ทางด้าน ระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวข้องกับงานตรวจสอบ 
  - ข้อมูลสารสนเทศ ของผลการตรวจสอบของแต่ละหน่วยรับตรวจ และประเภทหรือประเด็น
ความเสี่ยงที่ตรวจพบ หรือประมวลได้ จากรายงานอื่น เพ่ือใช้ในการวางแผนการตรวจสอบ 
  - ข้อมูลสารสนเทศ ของผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในเพ่ือใช้ในการประเมิน
ตนเอง และวางแผนพัฒนาบุคลากร  
  - ข้อมูลสารสนเทศ ทางวิซาการ หรือระเบียบ กฎหมาย ที่เป็นประโยชน์เพ่ือการเผยแพร่ 
และจัดการความรู้ 
  ทั้งนี้การจัดทําข้อมูลสารสนเทศ มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 6.1) การรวบรวมข้อมูล ข้อมูลโดยทั่วไปมีการจําแนกเป็น 2 ประเภท ตามวิธีการเก็บรวบรวม ดังนี้ 
   6.1.1) แหล่งปฐมภูมิ (Primary Sources) เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งที่เกิดของข้อมูลโดยตรง 
          เช่น การรายงานผลการตามสอบภายใน เป็นต้น 
   6.1.2) แหล่งทุติยภูมิ (Secondary Sources) ได้จากการที่ผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่นเก็บ 
          รวบรวมข้อมูลไว้ก่อนแล้ว ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ เอกสาร รายงาน หรือ
          หลักฐานต่าง ๆ การใช้ข้อมูลประเภทนี้จะต้องระมัดระวังเพราะอาจได้ข้อมูลที่ไม่เป็น
          ปัจจุบัน แต่มีส่วนดี คือประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 
 6.2) การตรวจสอบข้อมูล ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ก่อนที่จะนําไปประมวลผล ควรมีการตรวจสอบ 
ความถูกต้องก่อน การตรวจสอบข้อมูลโดยทั่วไปกระทําใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
   6.2.1) ความถูกต้องของข้อมูล พิจารณาจากความสอดคล้องระหว่างข้อมูลในส่วนย่อยและ
          ส่วนรวม ความสมเหตุสมผลของข้อมูล และความเก่ียวข้องของข้อมูลตามความ 
                   ต้องการ 
  6.2.2) ความสมบูรณ์ของข้อมูล พิจารณาจากความครบถ้วนและความเพียงพอของข้อมูลตาม
          ความต้องการ 
   6.2.3) ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล พิจารณาจากวัน เวลา ที่ระบุในเอกสารหรือแหล่งข้อมูล
          นั้น ๆ โดยเฉพาะข้อมูลทุติยภูมิ ควรพิจารณาว่าเกิดในช่วงเวลาใดตรงกับความ 
          ต้องการหรือไม่ 
 6.3) การประมวลผลข้อมูล เป็นการนําข้อมูลมาประมวลผลให้เป็นสารสนเทศหรือเป็นการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้ซึ่งทําได้โดยการจัดหมวดหมู่ การเรียงลําดับ การ 
แจงนับ การใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ อาจทําได้ด้วยมือ การใช้เครื่องคํานวณเล็กๆไปจนถึงการใช้คอมพิวเตอร์ใน 
การดําเนินการ การประมวลผลควรคํานึงถึงประเด็นสําคัญ ดังนี้ 



   6.3.1) ข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์ต้องมีความชัดเจน 
   6.3 2) ข้อมูลที่เป็นนามธรรมต้องอธิบายด้วยความเรียง 
   6.3.3) การวิเคราะห์ข้อมูลควรใช้ค่าสถิติที่ง่ายละตรงท่ีสุด เช่น ค่าร้อยละ อัตราส่วน คําเฉลี่ย 
          ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือคําแจงนับความถี่ เป็นต้น 
 6.4) การนําเสนอข้อมูลและสารสนเทศ เป็นการนําข้อมูลที่จัดทําเป็นสารสนเทศที่มีความสมบูรณ์แล้ว
มานําเสนอ ซึ่งอาจนําเสนอได้หลายรูปแบบ เช่น รูปแบบ ตาราง แผนภาพ กราฟ หรือการบรรยายก็ได้ ทั้งนี้
พิจารณาตามความเหมาะสมของการนําไปใช้และลักษณะของสารสนเทศนั้น ๆ  
 6.5) การจัดเก็บ ข้อ มูลและสารสนเทศ อาจจัดเก็บเป็นแฟ้มเอกสารหรือแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์และต้อง
คํานึงถึงระบบของการค้นหาสะดวกต่อกาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน การนําข้อมูลมา
ประมวลผลใหม่ รวมทั้งการนําสารสนเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานต่าง ๆ 
  7) เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการหรือระเบียบ กฎหมาย ที่เป็นประโยชน์เพ่ือเป็นการจัดการ
ความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายในและผู้รับบริการภายนอกด้วยช่องทางที่หลากหลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  รับและควบคุมการรับ หนังสือและเอกสาร ไว้ในทะเบียนคุม 
   หรือจัดทําเองวิเคราะห์คัดแยกประเภท 
  
 
 
      คัดแยกหนังสือ เสนอ ผอ.ตสน. มอบหมายผู้ดําเนินการ  
                                                                                         ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
                              จัดพิมพ์งานเอกสาร หนังสือ รายงาน 

 
 
      ควบคุม การนําส่งเอกสารต่อ ผอ.สพม. และการนําส่งเอกสารภายนอก 
 
     จัดเก็บตามระบบงานสารบรรณ       ประมวลผล และจัดการข้อมูล 
                          ทําเป็นสารสนเทศ 
         
       1. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
       2. การตรวจสอบข้อมูล 
       3. การประมูลผลข้อมูล 
       4. การนําเสนอข้อมูล 
 
        
              เผยแพร่สารสนเทศ 
 
       การวางแผนการตรวจสอบ                  การจัดการความรู้ 
 
 
 



  1) ทะเบียนคุมการรับ – ส่งหนังสือราชการ 
  2) ทะเบียนคุมการรับเอกสาร/พิมพ์ 
  3) ทะเบียนคุมการจัดเก็บข้อมูล/แฟ้มงาน 

  1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  2) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 3) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
  4) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529 
  5) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2533) 

  6) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์ และการให้ข่าวสารราชการ พ.ศ. 2529 
  7) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 
  8) พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  1) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกํากับดูแลที่ดี (Good Governance) และความโปร่งใส ในการ
ปฏิบัติงาน (Transparengy) ป้องกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จนทําให้การดําเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
  2) เพ่ือให้เกิดการการปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ เพ่ิมคุณค่าแก่หน่วยรับตรวจเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
  3) เพ่ือสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
และสามารถปฏิบัติหน้าที่และดําเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

  ขอบเขตของงานให้คําปรึกษากระทําได้ 2 ลักษณะ คือด้วยวาจา และเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมี
ขอบเขตการให้คําปรึกษาดังนี้ 
  1) ด้านการควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยง การกํากับดูแลที่ดีมุ่งเน้นการบริการการให้คําแนะนําให้
คําปรึกษา แก่ฝ่ายบริหารของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
  2) ด้านการบัญชี การเงิน การดูแลทรัพย์สิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย มุ่งเน้นการบริการให้
คําแนะนําให้คําปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา  
และสถานศึกษาในสังกัด 

  งานให้คําปรึกษา หมายถึง การให้บริการ การให้คําแนะนําให้คําปรึกษาและบริการอ่ืน ๆที่เกี่ยวข้อง 
โดยลักษณะงานขึ้นอยู่กับผู้รับบริการ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับส่วนราชการและปรับปรุงการดําเนินงานของส่วน
ราชการให้ดีข้ึน 



  1) ศึกษาประเด็นของเรื่องที่ได้รับการร้องขอคําปรึกษา 
  2) กําหนด วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ของเรื่องที่จะให้คําปรึกษา 
  3) กําหนดทางเลือกวิธีการให้คําปรึกษาเพ่ือนําไปสู่การบรรลุ วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย 
  4) วิเคราะห์ความเสี่ยงและข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือกเลือกทางเลือกที่เหมาะสมโดยใช้หลักการ
วิเคราะห์ที่เป็นเหตุและผล พิสูจน์ได้ สอบทานได้ โดยคํานึงถึงลักษณะของคําปรึกษาท่ีพ่ึงประสงค์ ดังนี้ 
  - ตรงตามความต้องการของผู้ร้องขอ 
  - ตรงตามประเด็น 
  - อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงที่พิสูจน์ได้ 
  - มีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
  - ไม่ก่อให้ความขัดแย้งในองค์กรหรือระหว่างองค์กร 
  - เป็นไปได้ 
  5) สรุปประเด็น ทางเลือกในการให้คําปรึกษา ทั้งนี้ปัจจัยแห่งความสําเร็จของการให้คําปรึกษา มีดังนี ้
  - ผู้ให้คําปรึกษามีความพร้อม 
  - ผู้ให้คําปรึกษามีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่น 
   * มีภาพลักษณ์ที่ดี 
   * มีกิริยามารยาทที่ด ี
   * รับผิดชอบในงานวิชาชีพ 
   * ไม่โอ้อวดเกินจริง 
   * ไม่เรียกร้องค่าตอบแทน 
   * ไม่สร้างความแตกร้าวในองค์กร 
   * รักษาความลับ 
  - ข้อมูลที่ใช้ประกอบการให้คําปรึกษาเป็นข้อมูลจริง เชื่อถือได้ 
  - ข้อเสนอแนะสามารถวิเคราะห์บนพ้ืนฐานของหลักการและสมเหตุผล 
  - การสื่อสารใช้วิธีการที่เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ 
  - ข้อเสนอแนะนําไปปฏิบัติได้จริงและปฏิบัติแล้วได้ผลตามท่ีต้องการ 
 
 
 
 
 
 



ศึกษาประเด็นของเรื่องที่ได้รับการขอคําปรึกษา 
 
 
 

กําหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
 

กําหนดทางเลือก วิธีการ 
 
 

 
วิเคราะห์ความเสี่ยงฯ 

เลือกทางเลือก 
ทบทวนทางเลือก 
หาทางเลือกใหม่ 

 
สรุปประเด็น/ทางเลือกที่จะให้คําปรึกษา 

 
  

   1) ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง 
   2) กระดาษทําการต่าง ๆ 
   3) ตารางปฏิทินการให้คําปรึกษา 

   1) พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   2) มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
กรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2545 
   3) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 
   4) หนังสือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 



 เพ่ือตรวจทราบผลการดําเนินงานในกิจกรรมต่างๆขององค์กร รวมถึงระบบงานใดระบบงานหนึ่งหรือ
หน่วยงานย่อยภายในหน่วยงานนั้น หรือหน้าที่หนึ่งหน้าที่ใดในหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมายที่
กําหนดมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) ประหยัด (Economy) หรือไม่เพียงใด รวม
ตลอดทั้งการให้ความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

  การตรวจสอบการปฏิบัติงาน ครอบคลุมถึงการตรวจสอบกระบวนการในการปฏิบัติงานโดยให้
ความสําคัญกับขั้นตอนการปฏิบัติงานความมีประสิทธิภาพ ประหยัด ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรและการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบ วิธีการ หรือมาตรฐาน ที่กําหนดหรือไม่อย่างไร ผลลัพธ์หรือ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน 

 การตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นการตรวจสอบกระบวนการขั้นตอนในการปฏิบัติงานของกิจกรรม
ต่างๆ ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น (Condition) จากการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานเพ่ือเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ 
(Criteria) การดําเนินงาน /ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามวัตถุประสงค์เป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ ถ้ามีข้อแตกต่าง
ระหว่างหลักเกณฑ์ (Criteria) กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น (Condition) เกิดปัญหา/ผลกระทบ (Effect) มีสาเหตุ 
(Cause) จากเรื่องใดเพ่ือให้ข้อแนะนํา (Recommendation) ที่มีคุณค่าสามารถปฏิบัติได้จริงในการปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คุ้มค่า เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั 

ระบบ วิธีการ หรือมาตรฐานที่กําหนด  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
  1) การวางแผนปฏิบัติงาน แผนการปฏิบัติงาน เป็นแผนที่ผู้ตรวจสอบภายในจัดทําไว้ล่วงหน้าว่าจะ
ตรวจสอบแผนงาน งาน/โครงการ หรือกิจกรรม ในประเด็นการตรวจสอบใด โดยกําหนดวัตถุประสงค์ 
ขอบเขต และแนวทางการตรวจสอบเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบให้บรรลุผลสําเร็จ 
  2) การปฏิบัติงานตรวจสอบ เมื่อแผนการปฏิบัติงานที่จัดทําไว้ ได้รับความเห็นชอบจากผู้อํานวยการ
หน่วยตรวจสอบภายในแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในจะคัดเลือกหรือออกแบบเครื่องมือกระดาษทําการ ให้เหมาะสม 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ซึ่งมีขั้นตอนย่อย ๆประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และ
ประเมินผล สรุปประเด็นข้อตรวจพบ บันทึกข้อมูลไว้ในกระดาษทําการ โดยให้มีรายละเอียดเพียงพอต่อการ 
สรุปผลการตรวจสอบ 
 3) การรายงานผลการปฏิบัติงาน เมื่อผู้ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการ
ปฏิบัติงานแล้ว ขั้นตอนต่อไปผู้ตรวจสอบภายในควรรวบรวมข้อมูลต่างๆที่ได้จากการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ซึ่งได้บันทึกไว้ในกระดาษทําการ มาจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่ 



การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ซึ่งรายงานควรมีสาระครบทั้ง 5 องค์ประกอบ คอื ข้อเท็จจริงของการ 
ปฏิบัติงาน เกณฑ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ผลต่างที่เกิดมีสาเหตุใด เป็นเรื่องของการละเลยไม่ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนของกระบวนงาน หรือเนื่องจากในกระบวนงานยังไม่มีระบบการควบคุมที่เพียงพอ และความเสี่ยงของ
กระทําที่ต่างจากเกณฑ์ก่อให้เกิดผลกระทบต่องานของทางราชการในประเด็นใดบ้าง และข้อเสนอแนะในการ
แก้ไข  ทั้งนี้ส่วนประกอบของรายงาน มี 2 ส่วน คอื บทสรุปสําหรับผู้บริหาร และรายละเอียดผลการตรวจสอบ  
ซึ่งการจัดทํารายงานมีขั้นตอนย่อยๆ ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูล การคัดเลือกข้อมูล การร่างรายงาน 
และการเสนอรายงาน 
 4) การติดตามผลการตรวจสอบ เป็นการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ที่ได้รายงาน
ให้หน่วยรับตรวจทราบ และกําหนดเวลาให้ดําเนินการและแจ้งผลในช่วงเวลาอันควร การติดตามผล  มี
ความสําคัญและจําเป็น เนื่องจากจะได้ทราบว่าข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะตามรายงานนั้น หน่วยรับตรวจ 
ได้มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะหรือไม่ และผลการดําเนินการสามารถลดความเสี่ยงได้ หรือมีปัญหาอุปสรรคใด 
ทีต่้องมีการให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม หรือต้องมีการตรวจติดตามเพ่ือหาสาเหตุใหม่ ทั้งนี้การติดตามผลการ 
ตรวจสอบมีขั้นตอนย่อยประกอบด้วย การวางแผนการติดตามผล ดําเนินการติดตามผล และรายงานผลการ 
ติดตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วางแผนปฏิบัติงาน 
 
 

แผนปฏิบัติงานตรวจสอบที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 
 

ปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 

รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 
 

เสนอผอ. สพม. 
 
 

แจ้งหน่วยรับตรวจ 
 

ติดตามผลการแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  กระดาษทําการต่าง ๆ 

  1) มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
กรมบัญชีกลาง 
  2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551  : กระทรวงการคลัง 
 3) หนังสือแนวทางการตรวจสอบภายใน: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบ
ภายในแห่งประเทศไทย 
  4) หนังสือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน : กรมบัญชีกลาง 
  5) หนังสือแนวปฏิบัติประเงินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ : กรมบัญชีกลาง 
  6) หนังสือแนวปฏิบัติการวางแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน : กรมบัญชีกลาง 
  7) หนังสือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ การตรวจสอบการคําเนินงาน :  
กรมบัญชีกลาง พ.ศ.2548 
  8) หนังสือคู่มือการตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา : หน่วยตรวจสอบภายในสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  1) เพ่ือให้ทราบว่าผลการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย ตามแผนงาน งาน/
โครงการที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ระบบ วิธีการ หรือมาตรฐาน ที่กําหนดหรือไม่อย่างไร 
 2) เพ่ือให้ทราบถึงผลลัพธ์ หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษา 
 3) เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษาให้
เป็นไปตามแผนงาน งาน/โครงการที่กําหนดไว้ตลอดจนประสิทธิภาพในการดูแลรักษาทรัพย์สินของทาง
ราชการ 
 4) เพ่ือให้ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น และหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนงาน 
งาน/โครงกาของสํานักงานเขพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 การตรวจสอบการดําเนินงาน ครอบคลุมถึงการตรวจสอบการวางแผนการบริหารโครงการ/กิจกรรม 
กระบวนงาน ผลการดําเนินงานตามแผนงาน งาน/โครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ  
ข้อบังคับ ระบบ วิธีการ หรือมาตรฐาน ที่กําหนดหรือไม่ ผลลัพธ์ หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน  
การติดตามแล ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข 

 การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Audit) เป็นการตรวจสอบผลการดําเนินงานตาม
แผนงาน งานและโครงการของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษา ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือหลักการที่กําหนด การตรวจสอบเน้นถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความ 
คุ้มค่า โดยต้องมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม ทั้งนี้
ต้องคํานึงถึงความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประกอบด้วย 
 
 
 



 ตรวจสอบการดําเนินงานเป็นขั้นตอนที่ต่อจากการวางแผนการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 
 1) การวางแผนปฏิบัติงาน แผนการปฏิบัติงาน เป็นแผนที่ผู้ตรวจสอบภายในควรจัดทําไว้ล่วงหน้าว่า
จะตรวจสอบแผนงาน งาน/โครงการใด ในประเด็นการตรวจสอบใดโดยใช้ข้อมูลจากความเสี่ยง น โยบาย 
ข้อมูลข่าวสารจากผู้บริหารตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษามาใช้ประกอบการพิจารณาเพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบ
บรรลุผลสําเร็จโดยมีขั้นตอนย่อย ดังนี้ 
  1.1) กําหนดประเด็นการตรวจสอบ เป็นการกําหนดในเรื่องความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญต่อผลการ
ดําเนินงานที่อาจไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของแผนงาน งาน/โครงการ เช่น การดําเนินการล่าช้าผลผลิตไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนด ไม่ได้นําไปใช้อย่างคุ้มค่า 
  1.2) กําหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบ เมื่อได้ประเด็นการตรวจสอบแล้วนําประเด็น
ดังกล่าวกําหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแตกต่างจากที่กําหนดไว้อย่างไร  
ปัญหา อุปสรรคและผลกระทบที่เกิดข้ึนรวมทั้งสาเหตุและข้อเสนอแนะ 
  1.3) กําหนดขอบเขตการตรวจสอบ เป็นการกําหนดขอบเขตการตรวจสอบที่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์การตรวจสอบควรกําหนดให้ครอบคลุมถึงระบบงาน เอกสารหลักฐานรายงาน บุคลากร สถานที่ 
ระยะเวลาและทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง โดยสอดคล้องกับประเด็นการตรวจสอบที่กําหนด การกําหนดขอบเขตการ
ตรวจสอบควรคํานึงถึงทรัพยากรที่ใช้ในการตรวจสอบด้วย เช่น อัตรากําลังความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบภายใน ระยะเวลาและงบประมาณ 
  1.4) กําหนดแนวทางการตรวจสอบ ซึ่งจะต้องชัดเจนและมีรายละเอียดเพียงพอที่จะปฏิบัติ
ตามได้ซึ่งประกอบด้วย เกณฑ์การตรวจสอบ เช่น ดัชนีวัดผลการประเมิน KPI มาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป 
แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานส่วนกลาง มาตรฐานของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
เป็นต้น และวิธีการตรวจสอบ ซึ่งเป็นการระบุรายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ ได้มา
ซึ่งข้อมูล หลักฐานต่างๆที่ดเีพียงพอในการสนับสนุนข้อสรุปหรือข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ 
 2) การปฏิบัติงานตรวจสอบ เมื่อผู้ตรวจสอบภายในได้กําหนดแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบการ
ดําเนินงานของแผนงาน งาน/โครงการ และได้รับความเห็นชอบจากผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายในแล้ว   
ผู้ตรวจสอบภายในควรกําหนดรูปแบบกระดาษทําการสําหรับการรวบรวมข้อมูลเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การ
ตรวจสอบและปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบการดําเนินงานดังกล่าว  
 การปฏิบัติงานตรวจสอบมีขั้นตอน ดังนี้ 
  2.1) รวบรวมข้อมูล ข้อมูลที่รวบรมควรมีลักษณะดังนี้ 
   - ความถูกต้องเชื่อถือได ้
   - ความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับประเด็นการตรวจสอบ 
   - ความเพียงพอต่อการสรุปผลการตรวจสอบ 
   - ความมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 



  2.2) วิเคราะห์และประเมินผล โดยวิเคราะห์ประเมินผลว่าผลของสภาพการดําเนินงานที่
เกิดขึ้นจริงมีความแตกต่างจากแผนหรือเกณฑ์ หรือสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นหรือสิ่งที่ควรจะเป็น  หากผลการ
ดําเนินงานแตกตา่งจากแผนหรือเกณฑ์หรือสิ่งที่ควรจะเป็น ควรวิเคราะห์ต่อไปว่าจะเกิดผลกระทบทางตรง 
หรือทางอ้อมอย่างไรบ้าง มสีาเหตุมาจากอะไรควรมีการปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานหรือไม่ อย่างไร 
   2.3) สรุปประเด็นข้อตรวจพบ บันทึกข้อมูลไว้ในกระดาษทําการ โดยให้มีรายละเอียด
เพียงพอต่อการสนับสนุนผลการตรวจภายในรายงานผลการปฏิบัติงานที่เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ โดยสรุป
ประเด็น 5 เรื่อง ดังนี้ 
  - หลักเกณฑ์/สิ่งที่ควรจะเป็น 
  - ข้อเท็จจริง/สิ่งที่เป็นอยู่ 
  - ผลกระทบ 
  - สาเหตุ 
  - ข้อเสนอแนะ 
   2.4) บันทึกข้อมูล ผู้ตรวจสอบภายในนําข้อมูลที่ได้บันทึกในกระดาษทําการโดยให้มี
รายละเอียดเพียงพอต่อการสนับสนุนผลการตรวจสอบภายในรายงานผลการปฏิบัติงานที่ เสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา ผู้ตรวจสอบภายในควรควบคุมการเข้าถึงข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยให้
บุคคลภายนอกทราบ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอํานาจหรือหลังจากที่ได้มีการปรึกษาฝ่ายกฎหมายแล้ว การ
เก็บกระดาษทําการควรเกบ็ให้สะดวกต่อการค้นหา และอยู่ในที่ปลอดภัยเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 3) การรายงานผลการปฏิบัติงาน เมื่อผู้ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการ
ปฏิบัติงานแล้วขั้นตอนต่อไป ผู้ตรวจสอบภายในควรรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการปฏิบัติงานตรวจสอบซึ่ง
ได้บันทึกไว้ในกระดาษทําการมาจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน ส่วนประกอบของรายงานมี 2 ส่วน คือ 
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร และรายละเอียดผลการตรวจสอบ ซึ่งการจัดทํารายงานมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้  
   3.1) การรวบรวมข้อมูล 
   3.2) การคัดเลือกข้อมูล 
   3.3) การร่างรายงาน 
   3.4) การเสนอรายงาน 
 4) การติดตามผลการตรวจสอบ เป็นการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขปัญหาของหน่วยรับตรวจตาม
ข้อเสนอแนะในรายงานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความสําคัญและจําเป็น เนื่องจากจะได้
ทราบว่าข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะตามรายงานนั้นหัวหน้าส่วนราชการ ได้มีการสั่งการตามข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวหรือไม่ และหน่วยรับตรวจได้ปรับปรุงการดําเนินงานตามการสั่งการนั้นหรือไม่ อย่างไร ขั้นตอนการ 
ติดตามผลมีดังนี ้
  4.1) วางแผนการติดตามผล 
  4.2) ดําเนินการติดตามผล 
  4.3) รายงานผลการติดตาม 



 

วางแผนปฏิบัติงาน 
 
 

แผนปฏิบัติงานตรวจสอบที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 
 

ปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 

รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 
 
 

เสนอผอ. สพม. 
 
 

 
 

แจ้งหน่วยรับตรวจ 
 

ติดตามผลการแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   กระดาษทําการต่าง ๆ 

  1) มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง 
  2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551 : กระทรวงการคลัง 
  3) หนังสือแนวทางการตรวจสอบภายใน: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบ
ภายในแห่งประเทศไทย 
  4) หนังสือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน : กรมบัญชีกลาง 
  5) หนังสือแนวปฏิบัติประเงินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ : กรมบัญชีกลาง 
  6) หนังสือแนวปฏิบัติการวางแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน : กรมบัญชีกลาง 
  7) หนังสือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ การตรวจสอบการคําเนินงาน :  
กรมบัญชีกลาง พ.ศ.2548  
  8) หนังสือคู่มือการตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา : หน่วยตรวจสอบภายในสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2551 
  9) หนังสือคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสําหรับผู้ตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา : หน่วยตรวจสอบภายใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2549 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  1) เพื่อให้ทราบสถานภาพหนี้ค่าสาธารณูปโภคของสํานักงานเขตพ้ืนที่ และโรงเรียนในสังกัด 
  2) เพ่ือทราบปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามมาตรการที่กําหนด พร้อมเสนอแนะ แนวทาง
ปรับปรุงแก้ไข  

  1. ตรวจสอบการดําเนินการบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคประจําเดือน ประจําแต่ละ    
ไตรมาสให้แล้วเสร็จ และรายงานข้อมูลการใช้ค่าสาธารณูปโภคของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
พัทลุงและโรงเรียนในสังกัด ผ่านระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจําปี (E – Budget)  
  2. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการรายงานข้อมูลผ่านระบบรายงานผลการ
บริหารงบประมาณรายจ่ายประจําปี (E – Budget) ของหน่วยงานในสังกัด 

 ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึง 
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษีเป็นต้นตามรายการ ดังนี้ 
 (1) ค่าไฟฟ้า 
 (2) ค่าประปา ค่าน้ําบาดาล 
 (3) ค่าบริการโทรศัพท์เช่น ค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 (4) ค่าบริการไปรษณีย์เช่น ค่าไปรษณีย์ค่าธนาณัติค่าดวงตราไปรษณีย์ อากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 (5) ค่าบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสาร และ
โทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอ่ืน ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี   
ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น 

  1) แจ้งกลุ่มงานอํานวยการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ของสํานักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
มัธยมศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ทั้ง 27 โรง ให้ดําเนินการบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
ประจําเดือน ประจําแต่ละไตรมาสให้แล้วเสร็จ และรายงานข้อมูลการใช้ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆประกอบด้วย 
  - ค่าโทรศัพท์ ของบริษัท TOT จํากัดมหาชน 



  - ค่าโทรศัพท์ ของบริษัท Cat Telecom 
 - ค่าโทรศัพท์อ่ืน ๆ 
  - ค่าไฟฟ้า 
  - ค่าน้ําประปา 
  - ค่าอินเตอร์เน็ต ของบริษัท TOT จํากัด มหาชน 
  - ค่าอินเตอร์เน็ต ของบริษัท Cat Telecom 
  - ค่าอินเตอร์เน็ตอ่ืน ๆ 
 2) กําหนดให้หน่วยงานในสังกัดรายงานข้อมูลเป็นรายไตรมาส  
 3) ดําเนินการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และสรุปผลเป็นภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค โดยจัดส่งในระบบรายงานผลการประเมิน
ส่วนราชการ (ARS) ประจําไตรมาส ของโรงเรียนในสังกัด 27 โรง และของสํานักงานการเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุงส่งให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรับทราบข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แจ้งหน่วยงานในสังกัดรายงานข้อมูลผ่านระบบ E - Budget 

 
 

ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ E Budget 
 
 

รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และสรุปผลเป็นภาพรวม 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
 

 
เสนอผอ. สพม. 

 
 
 

รายงานผลข้อมูล ผ่านระบบ ARS ประจําไตรมาส 
 
 

  1) ข้อมูลการรายงานค่าสาธารณูปโภค รายการต่าง ๆ ประจําไตรมาส จากระบบ E – Budget 
  2) รายงานสรุปผลภาพรวมค่าสาธารณูปโภค รายการต่าง ๆ ประจําไตรมาส ของแต่ละหน่วยงาน

 

  1) หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04012/ว 128 เรื่อง การตรวจสอบ
การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 
  2) มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชําระ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
 
 


