
แผนการตรวจสอบภายในประจำป ี
สำนักงานเขตพื้นที่การสิกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕'๖๓

หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



*

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑
ที.่...............................................................  วันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๒
เร่ือง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

เรื่องเดิม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ 

กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในจัดทำแผนการตรวจสอบภายในตามผลการประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดลำดับ 
ความเสี่ยงของกิจกรรมที่จะทำการตรวจสอบให้สอดคล้องกับเป๋าหมาย ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ขอบเขตการ 
ตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ การวิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผล 
ของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน โดยให้หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ 
รับผิดชอบเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจำปีต่อหัวหน้าหน่วยงานเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้าย 
ของปีงบประมาณ น้ัน

ข้อเท็จจริง
หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยประเมิน 

ความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจตามกิจกรรมที่เปีนนโยบายที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้ 
ดำเนินการตรวจสอบ ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในได้ประเมินและกำหนดกิจกรรมตรวจสอบให้เหมาะสมกับจำนวน 
บุคลากรผู้ตรวจสอบภายใน ดังนี้

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๑. ตรวจสอบการเงิน การบัญชี รายงานการเงิน และการประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน 

บัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ^
๒. ตรวจสอบงบเดือนใบสำคัญ และหลักฐานการจ่าย^
๓. ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคตามมาตรการแกิไฃปีญหาหนี้ ^

ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ตามมติคณะรัฐมนตรี)
๔. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่าเข่าบ้าน 
ระดับสถานศึกษา
๑. ตรวจสอบการเงินการบัญชี จำนวน ๑๕ แห่ง /
๒. ตรวจสอบการดำเนินงานเงินอาหารกลางวันท่ีได้รับจากองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน

จำนวน ๑๖ แห่ง
๓. ตรวจสอบการดำเนินงานด้านการบริหารเงินอุดหนุนโครงการขยายโอกาสการเข้าถึง 

บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต จำนวน ๑๖ แห่ง



รายซื่อสถานศึกษาที่กำหนดในแผนการตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงจากระยะเวลา 
ความถี่ในการเข้าตรวจสอบ ผลการตรวจสอบปีก่อน  ๆ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ 
ข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายงานทางการเงินประจำเดือน และสุ่มตรวจให้ครอบคลุมทั้งสถานศึกษาขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่

ผู้รับผิดขอบ
๑. นางสาววัชนันทั เดขอำพร ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในขำนาญการพิเศษ

งบประมาณที่ใข้ในการตรวจสอบ ๑๖,๙๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในและพนักงานขับรถ จำนวน ๓ คน ๔๗ คร้ัง  ๆ ละ 
๑ วัน อัตราวันละ ๑๒๐ บาท (๓x๔๗x๑x๑๒๐)

๒. วัสดุ ใช้วัสดุสำนักงานชอง สพป.อุทัยธานี เขต ๑ 
ข้อกฎหมาย/แนว,ปฏิ''บู้ติ
๑. มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานชองรัฐ พ.ศ. ๒๔๖๑ 
๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ท่ี ศธ ๐๔๐๑๒/  ว ๓๗ ลงวันท่ี ๔

มิถุนายน ๒๔๔๔ เร่ือง แนวทางการตรวจสอบภายในสำหรับผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อพิจารณา
หน่วยตรวจสอบภายใน จึงได้เสนอแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓

๒. นางสาวอุทุมพร อุ่นติว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๑๖,๙๒๐.๐๐ บาท

เพื่อขออนุมัติดำเนินการต่อไป หากอนุมัติเห็นควรสำเนาแผนดังกล่าวแจ้ง สพฐ.ทราบด้วย
ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาววัชนันท์ เดชอำพร)
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

^จำนายกา'5



หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑
แผนการตรวจสอบกายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ไอ๓

หลักการและเหตุผล
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ 

กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในลัดทำแผนการตรวจสอบภายในตามผลการประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดลำดับ 
ความเสี่ยงของกิจกรรมที่จะทำการตรวจสอบให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ขอบเขตการ 
ตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ การวิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผล 
ของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน โดยให้หน่วยตรวจสอบภายในมิหน้าที่ 
รับผิดชอบเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจำปีต่อหัวหน้าหน่วยงานเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้าย 
ของปีงบประมาณ

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เก่ียวกับ การตรวจสอบการเงินการบัญชี การดูแลทรัพย์สิน การดำเนินงาน และกระบวนการปฏิบัติงาน และ 
ประเมินการบริหารความเสี่ยง และดำเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานและ 
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในลำหรับหน่วยงานของรัฐ เพื่อสนับสบุนภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป็าหมาย และมีระบบการบริหารจัดการทาง 
การเงินการบัญชีท่ีดี และสามารถดำเนินการตามระบบงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ท้ังน้ี แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดทำตาม 
ผลการประเมินความเส่ียงตามแนวทางการประเมินความเส่ียงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบภายในท่ีกรมบัญชีกลาง 
กำหนด และกิจกรรมท่ีเป็นนโยบายด้านการตรวจสอบภายในของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

วัตถุประสงค์ของการวางแผนการตรวจสอบ
๑. เพื่อกำหนดเป้าหมาย ขอบเขต แนวทางในการปฏิบัติงาน และทรัพยากรท่ีต้องใชีในการปฏิบัติงาน
๒. เพ่ือให้กิจกรรมการตรวจสอบและการบริการให้คำปรึกษาครอบคลุมภารกิจสำคัญของหน่วยงาน 

ตามลำดับผลการประเมินความเส่ียง นโยบายของฝ่ายบริหาร และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน

๓. เพ่ือให้กิจกรรมการตรวจสอบและการบริการให้คำปรึกษาแนะนำบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายภายใต้ 
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ และสามารถช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
อุทัยธานี เขต ๑

๕. เพ่ือให้ผู้บริหารมีเคร่ืองมือในการควบคุม กำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ



วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
๑. เทือตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลต่าง  ๆ ทางการเงิน การบัญชี และด้านอ่ืน  ๆ

ท่ีเก่ียวข้อง
๒. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกบา และสถานศึกษา ว่าเป็นไปตาม 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำส่ัง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกำหนด
๓. เพ่ือสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม
๔. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน ผลผลิต โครงการให้เป็นไปตามนโยบายและ 

เบีาหมายท่ีกำหนด
๕. เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงานได้ทราบบีญหาการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และสามารถพิจารณาส่ังการ 

แก้ไขบีญหาต่าง  ๆได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ
หน่วยงาน/กิจกรรม ที่ตรวจสอบ/ดำเนินการ ดังน้ี
๑. งานบริการให้ความเชื่อมั่น (/\รรบโลก06 56^1065)

๑.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑.๑.๑ ตรวจสอบใบสำคัญและหลักฐานการจ่าย 
๑.๑.๒ ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเข่าบ้าน
๑.๑.๓ ตรวจสอบการเงิน การบัญชี การบริหารเงินทดรองราฃการ และประเมินผลการ

ปฏิบัติงานด้านบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ 
๑.๑.๔ ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขบีญหาหน้ีค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ 
๑.๑.๕ สอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน 

๑.๒ สถานศึกษา
๑.๒.๑ ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันท่ีได้รับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน จำนวน ๑๕ แห่ง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
๑.๒.๒ ตรวจสอบการบริหารเงินอุดหนุนโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 

และการเรียนรู้ตลอดชีวิต จำนวน ๑๖ แห่ง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
โดยตรวจสอบการบริหารงบประมาณ ๖ รายการ คือ
๑. ค่าจัดการเรียนการสอน
๒. ค่าหนังสือเรียน
๓. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
๔. ค่าอุปกรณ์การเรียน
๕. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๖. เงินอุดหนุนบีจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน



-๓-

๑.๒.๓ ตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี จำนวน ๑๖ แห่ง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
๑.๒.๔ ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหน้ีค่าสาธารณูปโภคของส่วนราซการ 
๑.๒.๕ ตรวจสอบการรายงานทางการเงินของสถานศึกษาทุกแห่ง จำนวน ๘๓ แห่ง ตรวจสอบ 

การรายงาบเงินคงเหลือประจำวันทุกเดือน 
๒. งานบริการให้คำปรึกษา (อวทรนแ|ก2 ร61าค่065)

การให้คำปรึกษาแนะนำตามความต้องการของหน่วยรับตรวจ โดยดำเนินการ ดังน้ี
- ให้คำปรึกษาแนะนำ ณ ขณะเข้าตรวจ
- ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือข่องทางอ่ืน
- หน่วยรับตรวจร้องขอ

ข้อจำกัด ผู้ตรวจสอบภายในจะไม่รับให้คำปรึกษาในเร่ืองท่ีตนเองไม่มีความรู้ 
๓. การบริหารงานตรวจสอบภายใน ได้แก่การจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน แผนการปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบ ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน การประเมินตนเอง การควบคุมภายในและการบริหารความเสียง 
การพัฒนาบุคลากร และงานอ่ืน  ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย

ระยะเวลาที่ใข้ในการดำเนินงาน
ต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ -  กันยายน ๒๕๖๓ (รายละเอียดตามปฏิทินปฏิบัติงาน)

ผู้รับผิดชอบ
๑. นางสาววัชนันท์ เดชอำพร ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๒. นางสาวอุทุมพร อุ่นต้ิว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

งบประมาณท่ีใช้ในการตรวจสอบ ๑๖,๙๒๐.๐๐ บาท (หน่ึงหม่ืนหกพันเก้าร้อยย่ีสิบบาทถ้วน)
๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๑๖,๙๒๐.๐๐ บาท

ค่าเบี้ยเล้ียงเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในและพนักงานขับรถ จำนวน ๓ คน ๔๗ คร้ัง  ๆ ละ ๑ วัน 
อัตราวันละ ๑๒๐ บาท (๓x๔๗x๑x๑๒๐)

๒. ค่าวัสดุ - บาท
วัสดุท่ีใข้ในการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่ได้ขอต้ังงบประมาณเบิกจ่าย 

การใช้วัสดุในการตรวจสอบภายใน จะเบิกวัสดุเท่าท่ีจำเป็นจากวัสดุสำนักงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑



ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. หน่วยงานมีความม่ันใจว่าข้อมูลด้านการเงินการบัญชีมีความถูกต้องเช่ือถือได้ 
๒. ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลการปฏิบัติงานด้านต่าง  ๆไปพัฒนาปรับปรุงการบริหารและการดำเนินงาน 

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๓. ผู้บริหารสามารถนำผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะไปกำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานใน 

สังกัดได้ทันต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง

(นางสาววัชนันทั เดชอำพร)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

ลงชิอ.......
(นายสุชาติ กลัดสุข)

ป์อำนวยการสำนักงานเขตพนทการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต (?



หน่วยตรวจลอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
เอกสารประกอบแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมา๓ พ.ศ. 2563

กิจกรรม/เรื่องท ี ่ตรวจสอบ หน่วยรับตรวจ ประเภทการตรวจ
ระดับ 
ความ 
เถ่ิยง

ระยะเวลาที่ตรวจ จ่านวน 
คน/วัน ผู้รับผิดชอบ2562 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย .

1 .  กิจกรรมให้ความเขื่อมั่น 1. บ.ส.วัซนันท์ 
เดชอำพร

2. น.ส.อุทุมพร 
อุ่นติว

1.1 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการ 
จ่าย (ใบสำคัญ)

- ค่าใช้จ่ายในกาพัเกอบรม สัมมนา จัดงาน
- ค่าใช้จ่ายใบการเดินทางไปราซการ
- สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
-  สวัสดิการการศึกษาของบุตร
- การจัดซ้ือจัดจ้าง

กลุ่มบริหารงานการ 
เงินและสิบทรัพย์

การตรวจสอบการปฏิบ้ต ิ  
ตามระเบียบ กฎหมาย 
((ใอกาเวแลทออ /4ชอ!!ปกฐ)

ปาน
กลาง

45

1.2 ตรวจสอบการดำเนินงานโครง 
การอาหารกลางวันท ี ่ได้รับเงินอุดหนุน 
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สถานศึกษา 15 แห่ง การตรวจสอบผลการ 
ดำเนินงาน
(กอโปวโทกลกอ6 ^ นอฒ ท ฐ)

ปาน
กลาง

75

1.3 ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเข่าบ้าน กลุ่มบริหารงานการ 
เงินและสินทรัพย์

การตรวจสอบการปฏิบัติ 
ตามระเบียบ กฎหมาย 
((10๓ เวแลกอ6 / ๒อแปกฐ)

ปาน
กลาง

15

1.4 ตรวจสอบการเงิน การบัญชี 
และการบริหารเงินทดรองราซการ

กลุ่มบริหารงานการ 
เงินและสินทรัพย์

การตรวจสอบทางการเงิน 
(โเกลกอ!ลเ ^ นอแปกฐ)

ปาน
กลาง

70

1.5 ตรวจสอบการดำเนินงานด้านการ 
บริหารเงินอุดหนุนโครงการขยาย 
โอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
และการเรียนร ู ้ตลอดชีวิต รายการค่า 
จัดการเรียนการสอบ ค่าเคร่ืองแบบ 
นักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสือ 
เรียน เงินอุดหนุนนักเรียนยากจน ค่า 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผ ู ้เรียน

สถานศึกษา 16 แห่ง การตรวจสอบผลการ 
ดำเนินงาน
(กอโก0โโกลทออ / \ นอแปทฐ)

สูง 80



หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
เอกสารประกอบแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรม/เรื่องที่ตรวจสอบ หน่วยรับตรวจ ประเภทการตรวจ
ระดับ
ความ
เส่ียง

ระยะเวลาที่ตรวจ จำนวน
คน/วัน ผู้รับผิดขอบ2562 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม ี.ย. ก.ค. ส.ค. ก .ย .

1.6 ตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี 
ท่ัวไป ของสถานศึกษา

สถานศึกษา 16 แห่ง การตรวจสอบทางการเงิน 
(ศกลกด่ลเ. /เนกแบกฐ) 
และการตรวจสอบการ 
ปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎหมาย (ดวกา(วแสกก:6 
/เนกแบกฐ)

สูง 80

1.7 ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ 
แก้ไขปิญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคด้าง 
ชำระของส่วนราซการ ของ สพป. 
อุทัยธานี เขต 1 และสถานศึกษาใน 
สังกัดทุกแห่ง ไตรมาส 1-3 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ไตร 
มาส 4 ปีงบประมาณพ.ศ. 2562

กลุ่มบริหารงานการ 
เงินและสินทรัพย์ 
กลุ่มอำนวยการ 
สถานศึกษา 83 แห่ง

การตรวจสอบทางการเงิน 
(ศกลกด่ลเ /\นป!บกฐ)

ปาน
กลาง ■*■*1

20

1.8 การสอบทานและการประเมินผล 
การควบคุมภายใน ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2562

ทุกกลุ่มใน สพป. 
อุทัยธานี เขต 1

การตรวจสอบการปฏิบัติงาบ 
(0[ว6โลบอกล1 นกแบกฐ)

ปาน
กลาง

10

1.9 ตรวจสอบการรายงานทาง 
การเงินของสถานศึกษา

สถานศึกษา 83 แห่ง การตรวจสอบทางการเงิน 
(ศกลกฉ่ล1 /\นกแบกฐ)

สง 20

2. กิจกรรมให ค้ำปรึกษา
การให้คำปรึกษาแนะนำตามความ 

ต้องการของหน่วยรันตรวจ
- ให้คำปรึกษาแนะนำ ณ ขณะเข้าตรวจ
- ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ ส่ีอ 

อิเล็กทรอ นิกส์ หรือซ่องทางอ่ืน
- หน่วยรับตรวจร้องขอ



หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
เอกสารประกอบแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรม/เรื่องที่ตรวจสอบ หน่วยรับตรวจ ประเภทการตรวจ
ระด ับ
ความ
เส่ียง

ระยะเวลาที่ตรวจ จำนวน
คน/ว ัน ผู้รับผิดชอบ2562 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม ี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3. การบริหารงานตรวจสอบภายใน
3.1 ทบทวนกฎบัตรประจำปี 5
3.2 การจัดทำแผนการตรวจสอบ 
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

10

3.3 รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบภายใน ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563

10

440
จำนวนคน/วัน ของบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน 2/440 คน/วัน

เฉลี่ยต่อคน 220 วัน/คน/ปี

หมายเหตุ : ระยะเวลาในการตรวจสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

V  V  9เ 0 ) /ว*/ ว โั'เจ้าหนาท .ี.................. โโ. ' โ . . . . . .

(นางสาววัซนันที เดชอำพร)
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน



หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
การตรวจสอบด้านการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน

ประกอบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท ี่ โรงเรียน อำเภอ ขนาดโรงเรียน หมายเหตุ

1 บ้านเนินก้าว สว่างอารมณ์ เล็ก 50
2 วัดดอนหวาย สว่างอารมณ์ กลาง 193
3 บ้านเขาผาลาด สว่างอารมณ์ เล็ก 54
4 ขุมขนบ้านทุ่งสงบ สว่างอารมณ์ กลาง 173
5 บ้านหนองรัก สว่างอารมณ์ เล็ก 95
6 บ้านท่าดาน ทัพทัน เล็ก 11
7 บ้านหนองแห้ว ทัพทัน เล็ก 76
8 บ้านหนองไผ่ ทัพทัน เล็ก 20
9 บ้านสวนขวัญ ทัพทัน กลาง 245
10 วัดทุ่งพ่ึง หนองขาหย่าง เล็ก 33
11 ขุมขนวัดดงขวาง หนองขาหย่าง เล็ก 28
12 บ้านหนองโพธ้ิ เมืองอุทัยธานี เล็ก 72
13 วัดเนื้อร้อน เมืองอุทัยธานี เล็ก 40
14 บ้านเกาะเทโพ เมืองอุทัยธานี เล็ก 65
15 บ้านดงยางใต้ เมืองอุทัยธานี กลาง 144

ขนาดใหญ่ นักเรียน ตั้งแต่ 500 คนข้ึนไป
ขนาดกลาง นักเรียน 120- 499 คน
ขนาดเล็กนักเรียนตํ่ากว่า 120 คน



หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกบาอุทัยธานี เขต 1
การตรวจสอบการบริหารเงินอุดหนุนโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ประกอบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท ี่ โรงเรียน อำเภอ ขนาดโรงเรียน หมายเหตุ

1 วัดเขาหินเทิน สว่างอารมณ์ กลาง 1 8 5

2 บ้านหนองขุมเห็ด สว่างอารมณ์ เล็ก 8 7

3 วัดเขาดาวเรือง สว่างอารมณ์ เล็ก 5 7

4 บ้านสระนารายณ์ สว่างอารมณ์ เล็ก 111

5 บ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลอง สว่างอารมณ์ เล็ก 3 9

6 บ้านวังเกษตร สว่างอารมณ์ กลาง 2 6 6

7 วัดวังบุญ สว่างอารมณ์ เล็ก 71

8 บ้านโปงเก้ง ทัพทัน กลาง 2 0 3

9 วัดหนองสระ ทัพทัน เล็ก 9 3

10 วัดดงพิกุล ทัพทัน เล็ก 19

11 วัดตานาด เมืองอุทัยธานี เล็ก 12

12 วัดจักษา เมืองอุทัยธานี เล็ก 3 6

13 บ้านเนินตูม เมืองอุทัยธานี เล็ก 2

14 ขุมซนวัดท่าซุง เมืองอุทัยธานี กลาง 1 3 2

15 บ้านปากดง หนองขาหย่าง เล็ก 3 9

16 อนุบาลหนองขาหย่าง หนองขาหย่าง กลาง 151

ขนาดใหญ่ นักเรียน ต้ังแต่ 500 คนข้ึนไป
ขนาดกลาง นักเรียน 120- 499 คน
ขนาดเล็กนักเรียนตํ่ากว่า 120 คน



หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
การตรวจสอบด้านการเงินการบัญชีทั่วไป

ประกอบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท ี่ โรงเรียน อำเภอ ขนาดโรงเรียน หมายเหตุ

1 บ้านหนองแขวนทูบ สว่างอารมณ์ เล็ก 47
2 บ้านหนองกี่ สว่างอารมณ์ เล็ก 51
3 บ้านหนองแว่น สว่างอารมณ์ เล็ก 78
4 บ้านทุ่งมน สว่างอารมณ์ กลาง 381
5 บ้านเขาทองหลาง สว่างอารมณ์ เล็ก 32
6 วัดเขาปฐวี ทัพทัน

11(1 58
7 บ้านวังเตย ทัพทัน กลาง 212
8 บ้านเนินเคว่า ทัพทัน เล็ก 59
9 วัดวังสาริกา ทัพทัน เล็ก 16
10 วัดดอนกลอย หนองขาหย่าง เล็ก 49
11 วัดห้วยรอบ หนองขาหย่าง เล็ก 28
12 วัดหนอนเขื่อน หนองขาหย่าง เล็ก 15
13 บ้านภูมิธรรม เมืองอุทัยธานี เล็ก 18
14 วัดโนนเหล็ก เมืองอุทัยธานี เล็ก 49
15 วัดบุญลือ เมืองอุทัยธานี เล็ก 26
16 อนุบาลเมืองอุทัยธานี เมืองอุทัยธานี ใหญ่ 1,433

ขนาดใหญ่ นักเรียน ต้ังแต่ 500 คนข้ึนไป
ขนาดกลาง นักเรียน 120- 499 คน
ขนาดเล็กนักเรียนตํ่ากว่า 120 คน


