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คานา
คู่มือการปฏิบตั ิงานเล่มนี ้ เป็ นการรวบรวมความรูจ้ ากเอกสาร แนวปฏิบตั ิท่ีดี โดยนาความรู ้
เหล่านัน้ มาประมวลเป็ นคู่มือการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ผรู้ บั ผิดชอบหรือผูท้ ่สี นใจ ใช้เป็ นเครื่องมือช่วย
เสริมสร้างความรู ค้ วามเข้าใจในการปฏิบตั ิงาน สามารถนาความรูไ้ ปปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลยิ่งขึน้ โดยแสดงแผนผังเส้นทางการทางานที่มีจดุ เริ่มต้นและจุดสิน้ สุดของกระบวกการ
ระบุถึงขัน้ ตอนและรายละเอียดของกระบวนการ เพื่อให้เข้าใจง่ายและใช้เป็ นมาตรฐานการปฏิบตั ิงานได้
ผูจ้ ดั ทาหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบตั ิงานนี ้ จะเป็ นประโยชน์และใช้เป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ต่อไป
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คู่มือการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจาปี
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้หน่วยงานมีค่มู ือการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ที่แสดงถึง
รายละเอียดขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆ
1.2 เพื่อเป็ นหลักฐานแสดงวิธีการทางานที่สามารถถ่ายทอดให้กบั ผูเ้ ข้ามาปฏิบตั ิงานใหม่
2. ขอบเขต
คู่มือการปฏิบตั ิงานนี ้ ครอบคลุมการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในตามแผนปฏิบตั ิการตรวจสอบ
ภายในประจาปี โดยภารกิจงานตรวจสอบภายในของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา แยกได้เป็ น 2 ระดับ
แต่ละระดับมีขอบเขตการตรวจสอบ ดังนี ้
1) งานตรวจสอบภายในระดับสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ได้แก่
1.1) ตรวจสอบการบริหารการเงิน การบัญชี และตรวจสอบการปฏิบตั ิงานตามระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
1.2) ตรวจสอบการจัดซือ้ /จัดจ้าง
1.3) ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และนโยบายที่กาหนด
1.4) ตรวจสอบงานที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รบั มอบหมาย
2) งานตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษาในสังกัด ได้แก่
2.1) การตรวจสอบการเงิน การบัญชี
2.2) ตรวจสอบการจัดซือ้ /จัดจ้าง
2.3) ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และนโยบายที่กาหนด
2.4) ตรวจสอบงานที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รบั มอบหมาย
หมายเหตุ เนื่องจากในปี งบประมาณ พ.ศ.2564 สพฐ. มีการปรับปรุงวิธีการปฏิบตั งิ านของหน่วยตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายในระดับสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา จึงยังมีขอบเขตไม่ชดั เจน ในคู่มือเป็ นขอบเขตงานเดิม

3. คาจากัดความ
การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คาปรึกษาอย่าง
เที่ยงธรรมและเป็ นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึน้ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบตั ิงานของผูป้ ฏิบตั ิงานใน
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัดให้ดีขนึ ้ ช่วยให้งาน
บรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่กี าหนดไว้ดว้ ยการประเมิน และปรับปรุงประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแลอย่างเป็ นระบบ
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หน่วยรับตรวจ หมายถึง กลุ่มงานในสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
และสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. จัดทาปฏิทินกาหนดการตรวจสอบภายในประจาปี ของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด
2. แจ้ง/ประสานหน่วยรับตรวจ ทราบเพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและจัดเตรียมเอกสาร
หลักฐาน เพื่อรับการตรวจตามวัน เวลา ที่กาหนดไว้
3. เตรียมความพร้อมการดาเนินงาน โดยจัดเตรียมข้อมูลของหน่วยรับตรวจเบือ้ งต้นและจัดเตรียม
กระดาษทาการสาหรับตรวจสอบ
4. ดาเนินการตรวจสอบตามปฏิทินที่กาหนดไว้ใน แต่ละกิจกรรมจนแล้วเสร็จ
5. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการบันทึกกระดาษทาการตรวจสอบในแต่ละกิจกรรมการตรวจสอบ
6. จัดทารายงานสรุปผลการตรวจสอบ เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะแนวทางการ ปรับปรุง แก้ไข แจ้งให้
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการ
7. แจ้ง/ประสานหน่วยรับตรวจรับทราบรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข
ให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นไปตามระเบียบ แนวปฏิบตั ิ หนังสือสั่งการ และกฎหมายของทาง
ราชการที่เกี่ยวข้อง และสามารถใช้เป็ นเครื่องมือในการบริหารจัดการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
8. กรณีหน่วยรับตรวจมีความเสี่ยงสูงจะกาหนดการตรวจติดตามในปี งบประมาณถัดไป
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Flow Chart
การปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจาปี

จัดทาปฏิทินกาหนดการ
ตรวจสอบภายใน

ประสานงานหน่วยรับตรวจเพื่อ
เตรียมเอกสารหลักฐาน

จัดเตรียมกระดาษทาการ

ดาเนินการตรวจสอบตามปฏิทิน
ที่กาหนด

รวบรวมข้อมูลจากกระดาษทาการ
และจัดทารายงานการตรวจสอบ

แจ้งรายงานการตรวจสอบ
ให้หน่วยรับตรวจทราบ

