แผนการตรวจสอบภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ปีงบประมาณ 2563

หน่วยตรวจสอบภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

แผนการตรวจสอบภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
1.หลักการและเหตุผล
การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือและกลไกลสาคัญของฝ่ายบริหาร เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินงานและระบบการควบคุมภายในขององค์กร หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงต่อ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นท่่ ปจจัยสาคัญประการหนึ่งท่่จะทาให้งานตรวจสอบภายในประสบความสาเร็จ
คือ ผู้บริหารสามารถนาผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างม่ประสิทธิภาพ ฉะนั้น
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ท่ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติงานด้านการตรวจสอบ
ภายใน ต้องปฎิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบท่่ยอมรับโดยทั่วไป ทั้งจากหลักสากลและตามท่่
กาหนดโดยหน่วยงานกลางท่่เก่่ยวข้องของทางราชการเพื่อให้ผู้ปฎิบัติหน้าท่่ดังกล่าวสามารถเลือกใช้แนวทาง
การตรวจสอบท่่เหมาะสมกับภารกิจและสภาพแวดล้อมขององค์กร
2. วัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน คือ การปฎิบัติงานโดยอิสระปราศจากการแทรกแซงในการ
ทาหน้าท่่ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กรด้วยการปฎิบัติงานเก่่ยวยกับ
การวิเคราะห์ ประเมิน ให้คาปรึกษา ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนผู้ปฎิบัติงานทุกระดับขององค์กร
สามารถปฏิบัติหน้าท่่และดาเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบ่ยบ ข้อบังคับท่่เก่่ยวข้องอย่างม่ประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ผลการดาเนินงานตรวจสอบภายในจะอยู่ในรูปของรายงานผลท่่ม่ประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
รวมถึงการสนับสนุนให้ม่การควบคุมภายในท่่ม่ประสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จา่ ยท่่เหมาะสม
3. ขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย
1. การสอบทานความเชื่อถือได้และความสมบูรณ์ของสารสนเทศ ด้านการบัญช่ การเงิน และการ
ดาเนินงาน
2. การสอบทานให้เกิดความมั่นใจว่าระบบท่่ใช้เป็นไปตามนโยบาย แผน และวิธ่ปฎิบัติท่องค์กร
กาหนดไว้ และควรแสดงผลกระทบสาคัญท่่เกิดขึ้น
3. การสอบทานวิธ่การป้องกันดูแลทรัพย์สินว่าเหมาะสม และสามารถพิสจู น์ความม่อยู่จริงของ
ทรัพย์สินเหล่านั้นได้
4. การประเมินการใช้ทรัพยากรว่าเป็นไปโดยความประหยัดและม่ประสิทธิภาพ
5. การสอบทานการปฎิบัติงานในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่่ระดับต่างๆ ว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย รวมถึงความคืบหน้าตามแผนงานท่่กาหนดไว้
6. การสอบทานและประเมินผลความเหมาะสมและความเพ่ยงพอของระบบการควบคุมภายใน
องค์กร

3.1 หน่วยรับตรวจ
3.1.1) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
3.1.2) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
3.1.3) กลุ่มอานวยการ
3.1.4) กลุ่มบริหารงานบุคคล
3.1.5) กลุ่มนโยบายและแผน
3.1.6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.1.7) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
3.1.8) สถานศึกษาในสังกัด สพป.ศร่สะเกษ เขต 4 จานวน 45 โรงเร่ยน
3.2 เรื่องที่ตรวจสอบ
3.2.1) การตรวจทางการเงิน ( Financial Auditing ) เป็นการตรวจสอบความถูกต้อง
เชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางการเงิน การบัญช่และรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแล
ป้องกันทรัพย์สินและประเมินความเพ่ยงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ ว่าม่เพ่ยงพอท่่จะ
มั่นใจได้ว่าข้อมูลท่่บันทึกในบัญช่ รายงาน ทะเบ่ยน และเอกสารต่างๆ ถูกต้องและสามารถสอบทานได้หรือ
เพ่ยงพอท่่จะป้องกันการรั่วไหล สูญหาย ของทรัพย์สินต่างๆ ได้
1.โครงการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS
1.1 ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบ่ยบกฎหมายท่่กาหนด
1.2 ตรวจสอบการควบคุมงบประมาณ
1.3 ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS
1.4 ตรวจสอบเงินทดรองราชการ
1.5 ตรวจสอบการรายงานการเงินในระบบ GFMIS
1.6 การตรวจสอบวิเคราะห์ด้านบัญช่และรายงานการเงิน
1.7 ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ
1.8 ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
1.9 ตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระบบ e-GP
2. โครงการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถานศึกษา
2.1 ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปี
2.2 ตรวจสอบงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน และ
เงินรายได้สถานศึกษา
2.3 ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ
2.4 ตรวจสอบการจัดทาบัญช่
2.5 ตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้าง ระบบ e-GP
2.6 ตรวจสอบการจัดทาทะเบ่ยนคุมทรัพย์สิน
2.7 ตรวจสอบระบบควบคุมภายในสถานศึกษา

3.2.2) การตรวจสอบการดาเนินงาน ( Performance Auditing ) เป็นการตรวจสอบผล
การดาเนินงานตามแผนงานและโครงการขององค์กร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือหลักการ
ท่ก่ าหนด การตรวจสอบเน้นถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า โดยต้องม่ผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ซึ่งวัดจากตัวช่้วัดท่่เหมาะสม ทั้งน่้ต้องคานึงถึงความเพ่ยงพอ และความม่
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเส่่ยง และการควบคุมภายในขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย
1) ความม่ประสิทธิภาพ ( Efficiency ) คือ ม่การจัดระบบงานให้ความมั่นใจ
ได้วา่ การใช้ทรัพยากรสาหรับแต่ละกิจกรรมสามารถเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนอันม่ผลทาให้องค์กรได้รับผล
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
2) ความม่ประสิทธิผล ( Effectiveness ) คือ ม่การจัดระบบงานและวิธ่
ปฎิบัติงานซึ่งทาให้ผลท่่เกิดจากการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร
3) ความคุ้มค่า ( Economy ) คือ ม่การใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง
ไม่สุรุ่ยสุรา่ ย ไม่ฟุ่มเฟือย ซึ่งส่งผลให้องค์กรสามารถประหยัดต้นทุนหรือลดการใช้ทรัพยากรต่ากว่าท่่กาหนดไว้
โดยยังได้รับผลผลิตตามเป้าหมาย
3.2.3) การตรวจสอบการบริหารงาน ( Management Auditing ) เป็นการตรวจสอบการ
บริหารงานด้านต่างๆ ขององค์กรว่าม่ระบบการบริหารจัดการเก่่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผล
เก่ย่ วกับงบประมาณ การเงิน การบัญช่ การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านต่างๆ ว่าเป็นไป
อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจขององค์กร รวมทั้งเป็นไปตามหลักการบริหารงานและหลักการกากับ
ดูแลท่่ด่ ( Good Governance ) ในเรื่องความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม และความโปร่งใส
3.2.4) การตรวจสอบการปฎิบัติตามข้อกาหนด ( Compliance Auditing ) เป็นการ
ตรวจสอบการปฎิบัติงานต่างๆ ขององค์กรว่าเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบ่ยบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือ
มติคณะรัฐมนตร่ท่เก่่ยวข้อง ท่่กาหนดทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร
3.2.5) การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ ( Information System Auditing ) เป็นการ
พิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของระบบงานและข้อมูลท่่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ระบบการเข้าถึงข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
3.2.6) การตรวจสอบพิเศษ ( Special Auditing ) เป็นการตรวจสอบในกรณ่ท่ได้รับ
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร หรือกรณ่ท่ม่การทุจริตหรือการกระทาท่่ส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณ่ท่
ม่เหตุอันควรสงสัยว่าจะม่การกระทาท่่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น
3.3 ระยะเวลาการตรวจสอบ
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
4. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
4.1 นางตันหยง กิ่งบรรเทา
4.2 นางสาวสิริณรัฐ คันศร

นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ศร่สะเกษ เขต 4
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ

5. งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ
งบประมาณจากสานักงานเขตพื้นท่่การศึกษาประถมศึกษาศร่สะเกษ เขต 4 จานวน 30,000.00 บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1หน่วยรับตรวจ สพป.ศร่สะเกษ เขต 4 ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญช่ การจัดซื้อ จัดจ้าง
การควบคุมทรัพย์สิน ได้อย่างถูกต้องตามข้อกาหนด
6.2 หน่วยรับตรวจ สถานศึกษา ดาเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เงินอาหารกลางวัน เงินรายได้
สถานศึกษา ได้อย่างถูกต้อง
6.3 หน่วยรับตรวจบริหารจัดการการเงินได้ อย่างม่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ความเชื่อมั่นต่อ
ฝ่ายบริหาร สามารถลดความเส่่ยง ป้องกันการทุจริต
6.4 เมื่อม่การทุจริตรั่วไหล ในทรัพย์สินหรือรายรับของทางราชการ สามารถทราบได้อย่างรวดเร็ว
และติดตามทวงถามได้ทันเหตุการณ์ ไม่ให้เกิดความเส่ยหายแก่ทางราชการ
6.5 สพป.ศร่สะเกษ เขต 4 ผ่านการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญช่ ตามเกณฑ์การประเมินท่่
กรมบัญช่กลางกาหนด
6.6 เจ้าหน้าท่ผู้รับผิดชอบทุกระดับ ม่ความกระตือรือร้น ในการปฏิบัติงานได้อย่างม่ประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผล และรายงานฐานะการเงินอย่างถูกต้อง ชัดเจน เชื่อถือได้และเป็นปจจุบัน ตามหลักเกณฑ์ท่
ทางราชการกาหนด
7.สรุปผลและรายงานผลการตรวจสอบ
7.1 รายงานผล ช่วงท่่ 1
7.2 รายงานผล ช่วงท่่ 2

สาหรับสถานศึกษา
เมษายน 2563
สาหรับสานักงานเขตพื้นท่่ มิถุนายน 2563
กันยายน 2563

(ลงชื่อ).......................................................ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นางสาวสิรณ
ิ รัฐ คันศร)
(ลงชื่อ).......................................................ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นางตันหยง กิ่งบรรเทา)
(ลงชื่อ)......................................................ผู้อนุมัติ
( นายเสน่ย์ เรืองฤทธิ์ราว่)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นท่่การศึกษาประถมศึกษาศร่สะเกษ เขต 4

ปฏิทินปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563
กิจกรรมดาเนินงาน

ปี 2562
ปี 2563
หมายเหตุ
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม่.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1.วางแผนการตรวจสอบ เสนอ
โครงการเพื่อขออนุมัติ กาหนดปฏิทิน
แจ้ง หน่วยรับตรวจ
*** ***
จัดทาเครื่องมือ ในการตรวจสอบและ
ประเมินผล
2. ดาเนินการตรวจสอบ สถานศึกษา
และ สพป.ศก. 4 ตามโครงการ
*** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
ประจาปีงบประมาณ 2562 , 2563
(ตามความเหมาะสม)
3. สรุปผลการตรวจสอบประเมินผลใน
รอบปีและจัดทารายงาน
***
***
***
- รายงาน 6 เดือนแรก
- รายงานในรอบ 1 ปี

แผนปฎิบัติการตรวจสอบภายในสถานศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

แผนออกตรวจประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มโรงเร่ยนเมืองกันทร์
โรงเร่ยนอนุบาลดารงราชานุสรณ์
โรงเร่ยนบ้านแก
โรงเร่ยนบ้านโนนน้าอ้อม
โรงเร่ยนบ้านหนองหญ้าลาด
โรงเร่ยนบ้านตระกาศขอนแก่น
กลุ่มโรงเร่ยนมออ่แดง
โรงเร่ยนบ้านน้าขวบโนนดู่
โรงเร่ยนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
โรงเร่ยนบ้านหนองตลาดโนนเปือย
กลุ่มโรงเร่ยนพนมดงรัก
โรงเร่ยนบ้านโดนอาว
โรงเร่ยนบ้านผือ
โรงเร่ยนบ้านจานเล่ยว
โรงเร่ยนบ้านน้าเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์)
กลุ่มโรงเร่ยนบึงระนาม
โรงเร่ยนบ้านโนนเรือคาบอน
โรงเร่ยนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
โรงเร่ยนบ้านนารังกา
โรงเร่ยนบ้านสวนกล้วย
กลุ่มโรงเร่ยนภูกระจาน
โรงเร่ยนบ้านท่าพระตระกาศ
โรงเร่ยนบ้านไฮ (วันครู 2503)
โรงเร่ยนบ้านเขวา (ราษฎร์พฒ
ั นา)
โรงเร่ยนบ้านโนนสูง

แผนปฎิบัติการตรวจสอบภายในสถานศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

แผนออกตรวจประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มโรงเร่ยนตาหนักไทร
โรงเร่ยนบักดอง
โรงเร่ยนบ้านหนองบัวเรณ
โรงเร่ยนบ้านตาปรก
โรงเร่ยนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
โรงเร่ยนบ้านภูดินพัฒนา
กลุ่มโรงเร่ยนน้าตกห้วยจันทน์
โรงเร่ยนบ้านตาเอก
โรงเร่ยนบ้านจะเน่ยว
โรงเร่ยนบ้านกระหวัน
โรงเร่ยนบ้านเดื่อ
โรงเร่ยนบ้านดู่
กลุ่มโรงเร่ยนขุนโพธิ์ภูไพร
โรงเร่ยนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
โรงเร่ยนบ้านกระทิง
โรงเร่ยนบ้านโพธิ์กระมัล
โรงเร่ยนบ้านภูทอง
กลุ่มโรงเร่ยนศร่รัตนะ
โรงเร่ยนบ้านศร่แก้ว
โรงเร่ยนอนุบาลศร่รัตนะ
โรงเร่ยนบ้านจอก (ประชาสามัคค่)
โรงเร่ยนบ้านกระหวัน
โรงเร่ยนบ้านบกห้วยโนน
โรงเร่ยนบ้านพิงพวย(เส่ยงราษฎร์พัฒนา)
กลุ่มโรงเร่ยนเบญจลักษ์
โรงเร่ยนอนุบาลเบญจลักษ์
โรงเร่ยนบ้านหนองงูเหลือม
โรงเร่ยนบ้านคาสะอาด
โรงเร่ยนบ้านหนองตอ-โพนสูงนาคา
โรงเร่ยนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง

