
 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือปฏิบัติงาน 
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นางณิชจรีย์ เพียรทองสงฆ์ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขท่ี อ 63 
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วม ปฏิบัติงำน โดยใช้
ควำมรู้ ควำมสำมำรถประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญสูงในงำนวิชำกำรงำนตรวจสอบภำยในปฏิบัติงำนที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกและปฏิบัติงำนอ่ืนตำมท่ีได้รับมอบหมำย หรือปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มี
ประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์และควำมช ำนำญสูงในงำนวิชำกำรงำนตรวจสอบ
ภำยในปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกและปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยโดยมีลักษณะงำน
ที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้  

2.1 ด้ำนกำรปฏิบัติกำร  
1) ศึกษำวิเครำะห์ และตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูลตัวเลข

หลักฐำนกำรท ำสัญญำและเอกสำรต่ำงๆทำงด้ำนกำรเงิน กำรบัญชีเพื่อให้กำรตรวจสอบด ำเนินไปอย่ำงถูกต้อง
และได้ผลตรงกับหลักฐำนที่เกิดขึ้นจริง  

2) ตรวจสอบกำรและประเมินผลปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณกำรเงินพัสดุ
ทรัพย์สิน และกำรบริหำรด้ำนอ่ืนๆของส่วนรำชกำร รวมทั้งกำรสอบหำข้อเท็จจริงในกรณีที่มีกำรทุจริตเพื่อ
ดูแลให้กำรใช้งบประมำณและทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงประหยัดมีประสิทธิภำพสูง และตรงตำมวัตถุประสงค์ท่ี
ก ำหนด  

3) ออกแบบและประเมินควำมเก่ียวข้องกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในของหน่วย
ตรวจสอบภำยในให้เป็นไปตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำร
ควบคุมภำยใน พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือน ำไปสู่กำรก ำหนดแนวทำงปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดควำม
เสี่ยงต่อไป  

4) จัดท ำกระดำษท ำกำรและรำยงำนกำรตรวจสอบรำยเดือนเพื่อเสนอข้อตรวจพบและ
ข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชำหรือหน่วยงำนต้นสังกัดรับทรำบผลกำรด ำเนินงำน  

5) ถ่ำยทอดควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำและหน่วยรับตรวจ เช่นให้ค ำแนะน ำในกำร
ปฏิบัติงำนวำงโครงกำรก ำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดท ำคู่มือประจ ำส ำหรับกำรฝึกอบรมเพ่ือถ่ำยทอด
ควำมรู้ที่เปน็ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนและข้อก ำหนด  

6) กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ  
6.1) ให้รำยงำนผลต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ภำยในเวลำอัน

สมควรหรืออย่ำงน้อยทุก 2 เดือนหรือเมื่อตรวจสอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเสร็จ  
6.2) กรณีเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหำยต่อทำงรำชกำรให้รำยงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำทันที  



  
6.3) จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำและเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้งหรือตำมที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนสั่งกำร  

7) ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพประสิทธิผลกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยรับตรวจ  

8) งำนธุรกำร หน่วยตรวจสอบภำยใน  
8.1) ศึกษำวิเครำะห์วำงแผนจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและกำรบริหำรงำนของกลุ่ม

ให้สำมำรถด ำเนินงำนตำมภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
8.2) ศึกษำวิเครำะห์สภำพของกลุ่มงำนและออกแบบระบบ ระบบงำนสำรบรรณให้

เหมำะสมสอดคล้องกับระบบงำนสำรบรรณของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
8.3) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประชุมภำยในส ำนักงำนกลุ่ม  
8.4) ประสำนงำนกับกลุ่มงำน หน่วยงำนและสถำนศึกษำในงำนธุรกำรที่เก่ียวข้องกับ

กำรบริหำรงำนของกลุ่มงำน  
8.5) ประสำนกำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ ข้อมูลข่ำวสำร และผลงำนของกลุ่มงำน

ให้ครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และประชำชนทั่วไปทรำบ  
9) งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย  

2.2 ด้ำนกำรวำงแผน  
วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรของหน่วยงำน

ระดับส ำนักหรือกองและแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่
ก ำหนด  

2.3 ด้ำนกำรประสำนงำน  
1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันโดยมีบทบำทในกำรให้ควำมเห็นและค ำแนะน ำเบื้องต้นแก่

สมำชิกในทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่นเพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้  
2) ให้ข้อคิดเห็นหรือค ำแนะน ำเบื้องต้นแก่สมำชิกในทีมงำนหรือบุคคลหรือหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้องเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย  
2.4 ด้ำนกำรบริกำร  

1) ให้ค ำแนะน ำตอบปัญหำและชี้แจงเกี่ยวกับงำนที่ตนรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่
หน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือประชำชนทั่วไปเพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทรำบข้อมูลและควำมรู้ต่ำง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์  
2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท ำสถิติ ปรับปรุงหรือจัดท ำฐำนข้อมูลหรือระบบสำรสนเทศที่เกี่ยวกับงำนเพ่ือให้
สอดคล้องและสนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำนและใช้ประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนโยบำย แผนงำน 
หลักเกณฑ์ มำตรกำรต่ำงๆ 

 

 

 



ขั้นตอน 
ที่  

กระบวนการ การด าเนินงาน 

1 ศึกษาเอกสารและ
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

ในกำรตรวจสอบกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ เพ่ือส่งเสริมระบบ
ประกันคุณภำพภำยใน เอกสำร ระเบียบ กฎหมำยที่ต้องศึกษำคือ 
1. กำรตรวจสอบภำยใน 
2. ระบบประกันคุณภำพภำยใน 8 องค์ประกอบ 
  2.1 กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  2.2 กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 
  2.3 กำรจัดระบบบริหำรและสำรสนเทศ 
  2.4 กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 
  2.5 กำรจัดให้มีกำรติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
  2.6 กำรจัดให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  2.7 กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพ
ภำยใน 
  2.8กำรจัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
3. กำรประเมินผลระบบควบคุมภำยใน 
       นอกจำกนี้แล้วยังต้องศึกษำระเบียบ  กฎหมำยที่เกี่ยวข้องเช่น  
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 
ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณพ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมและที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2551(ฉบับที3่)พ.ศ.
2552 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2554 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555 หนังสือ
กระทรวงกำรคลัง ที่ กค 0409.6/ว 126  ลงวันที่ 7 กันยำยน 
2548 เรื่อง กำรเบิกจ่ำยงบประมำณงบเงินอุดหนุน หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติกำรใช้จ่ำยงบประมำณงบเงินอุดหนุน แนวปฏิบัติของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในกำรระดมทรัพยำกร
ของสถำนศึกษำ ตำมประกำศของกระทรวงศึกษำธิกำร วันที่  20  
ตุลำคม  2554 แนวปฏิบัติกำรใช้จ่ำยเงินรำยได้สถานศึกษาเป็นต้น 

2 จัดท าข้อมูลสารสนเทศ  ก่อนกำรวำงแผนกำรตรวจสอบต้องด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูล
สำรสนเทศต่ำง ๆ เช่น  
1. ศึกษำและรวบรวมพันธกิจขององค์กรและภำรกิจของแต่ละ
หน่วยงำนภำยในองค์กร  
2. ศึกษำและรวบรวมวัตถุประสงค์ในระดับหน่วยงำนและระดับ
กิจกรรม(ภำรกิจที่หน่วยงำนต้องปฏิบัติหรืองำนตำมควำมรับผิดชอบ) 
3. จัดท ำและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับสภำพแวดล้อมและ
ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงำนและกิจกรรมต่ำง ๆ ให้เป็น



ขั้นตอน 
ที่  

กระบวนการ การด าเนินงาน 

ปัจจุบัน เช่นผังทำงเดินของขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ระบบควบคุม
ภำยในของสถำนศึกษำ  
4. ข้อมูลภำยในเกี่ยวกับสถำนศึกษำ เช่นจ ำนวนสถำนศึกษำ ขนำด
สถำนศึกษำ จ ำนวนครู  จ ำนวนนักเรียน  ผลกำรปฏิบัติงำนของ
สถำนศึกษำ กำรจัดส่งรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน ณ วันสิ้นเดือน  
จ ำนวนครั้งในกำรเข้ำตรวจสอบสถำนศึกษำท่ีผ่ำนมำ  
5. ข้อมูลอื่นที่ได้รับจำกแหล่งภำยนอกเช่นส ำนักงำนตรวจเงิน
แผ่นดิน เป็นต้น 
 

3 ประเมินความเสี่ยง 1. ประเมินผลระบบควบคุมภำยในของหน่วยงำนหรือกิจกรรมต่ำงๆ 
2. กำรระบุปัจจัยเสี่ยง หลังจำกประเมินผลระบบควบคุมภำยใน ก็
ด ำเนินกำรระบุปัจจัยเสี่ยง โดยรวบรวมเหตุของควำมเสี่ยงจำกกำร
ค้นหำ และระบุว่ำสถำนกำรณ์ท่ีเป็นสำเหตุท ำให้กำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนหรือกำรด ำเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด
อำจแยกปัจจัยเสี่ยงตำมกิจกรรมกำรบริหำรจัดกำรขององค์กร ได้แก่ 
ด้ำนกลยุทธ์  ด้ำนกำรปฏิบัติงำน  ด้ำนกำรบริหำรควำมรู้ ด้ำน
กำรเงินหรืองบประมำณ  และด้ำนกำรปฏิบัติตำมระเบียบ กฎหมำย   
3. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง และจัดล ำดับควำมเสี่ยง 
      ซึ่งในปีงบประมำณ 2560 ได้ใช้กำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำร
วิเครำะห์ควำมถี่ในกำรเข้ำตรวจสอบสถำนศึกษำทีผ่่ำนมำ และ
ประเมินจำกกำรส่งรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวันในวันสิ้นเดือนตำม
ระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงินและน ำเงินส่งคลัง 
พ.ศ.2551 ได้หน่วยรับตรวจจ ำนวน  37  แห่ง 

4 วางแผนงานตรวจสอบ น ำผลจำกกำรประเมินควำมเสี่ยงไปใช้ในกำรวำงแผนกำรตรวจสอบ 
ทั้งแผนตรวจสอบระยะยำว และแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี  
ก ำหนดจ ำนวนสถำนศึกษำที่จะเข้ำตรวจสอบจำกทรัพยำกรของ
หน่วยตรวจสอบภำยในและระยะเวลำในกำรตรวจสอบ สำระส ำคัญ
ของแผนกำรตรวจสอบคือ 
1. ก ำหนดประเด็นกำรตรวจสอบ 
2. ก ำหนดวัตถุประสงค์ 
3. ก ำหนดขอบเขตของงำนตรวจสอบทั้งด้ำนจ ำนวนหน่วยรับตรวจ
เนื้อหำกิจกรรมและระยะเวลำ 
4. ก ำหนดวิธีกำร ขั้นตอนกำรตรวจสอบ 
5. ก ำหนดเกณฑ์ชี้วัดกำรตรวจสอบ 
6. ก ำหนดแหล่งข้อมูล เอกสำรที่ต้องใช้ในกำรตรวจสอบ 
7. จัดท ำกระดำษท ำกำรตรวจสอบในแต่ละเรื่อง 
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8. ก ำหนดวิธีกำรสรุปผล ประเมินผล 
9. ก ำหนดปฏิทิน 
10. แจ้งแผนกำรตรวจสอบไปยังสถำนศึกษำ 

5 ออกตรวจสอบตามแผน โทรศัพท์ไปยังสถำนศึกษำที่ก ำหนดในแผน เพ่ือยืนยันวันเวลำกำรเข้ำ
ตรวจสอบอีกครั้ง และเตรียมควำมพร้อมของเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ 
และผู้บริหำร ในกำรเตรียมเอกสำรที่เก่ียวข้อง และบุคลำกรที่
รับผิดชอบ ผู้บริหำรซึ่งต้องอยู่ร่วมด้วย จำกนั้นจึงขออนุญำตใช้รถ
และขออนุญำตไปรำชกำร  เข้ำตรวจสอบตำมแผน โดยใช้เวลำใน
กำรตรวจสอบ 1 วัน ต่อ 1 โรงเรียน ในกำรตรวจสอบก็เก็บรวบรวม
ข้อมูล หลักฐำนต่ำง ๆ ไปพร้อมกับกำรสัมภำษณ์ สังเกต และให้
ข้อเสนอแนะไปด้วย  

6 วิเคราะห์ สรุปผล กำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำรตรวจสอบ โดยใช้กำรวิเครำะห์ข้อมูลแบบ
สร้ ำงข้อสรุป และใช้วิ ธีกำรวิ เครำะห์แบบอุปนัย ( Analytic 
induction) เป็นกำรน ำข้อมูลที่ได้จำกเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น มำ
วิเครำะห์เพ่ือหำบทสรุปร่วมก้นของเรื่องนั้น ซึ่งมีกำรด ำเนินกำรตำม
ขั้นตอนคือ ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลในกระดำษท ำกำร 
จ ำแนกและจัดระบบข้อมูลแยกตำมประเด็นและวัตถุประสงค์  
จำกนั้นด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยวิธีกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบ
(Analytic comparison) เทียบกับเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้มี 3ประเด็นคือ 
       1. ประเด็นกำรใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงบประมำณ
ให้มีประสิทธิภำพ  
      ตรวจสอบ 5 ด้ำนคือ 1)สอดคล้องของแผน 1 ตัวชี้วัด 2)แผนมี
ควำมโปร่งใส 3 ตัวชี้วัด 3)แผนใช้ควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินได้  4 
ตัวชี้วัด 4)มีกำรด ำเนินตำมแผน 1 ตัวชี้วัด 5)มีรำยงำนผลโครงกำร
ตำมแผน 1 ตัวชี้วัด  โดยแบ่งระดับผลกำรตรวจสอบตำมเกณฑ์
ตัวชี้วัดเป็น 5 ระดับคือ ดีเยี่ยม ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง สรุปผลกำร
ตรวจสอบแต่ละเรื่องว่ำอยู่ในระดับใด 
      2. ประเด็นสอบทำนกำรประเมินผลระบบควบคุมภำยในตำม
ระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
       ตรวจสอบ 3 ด้ำนคือ 1)แบบรำยงำนครบถ้วน  2)รำยงำน
สตง./สพป.ภำยในก ำหนด  3)มีกำรติดตำมปรับปรุงงำนตำมแบบ
รำยงำน 
     3. ประเด็นประเมินควำมเพียงพอเหมำะสมของโครงสร้ำงกำร
ควบคุมภำยใน 
        ตรวจสอบ 5 ด้ำนคือ 1)กำรวำงแผนปฏิบัติงำนผ่ำนเกณฑ์ 
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2)มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 60  3)มีกำรประเมิน
ตนเองSAR สอดคล้องกับแผน 4)มีกำรน ำผลกำรประเมินตนเอง SAR 
มำวิเครำะห์ในรำยงำนกำรควบคุมภำยใน 5)มีกำรติดตำมงำนตำม
แบบรำยงำนควบคุมภำยใน 6)น ำรำยงำนกำรควบคุมภำยในไปปรับ
แผนปีถัดไป       
 

7 รายงานด้วยวาจา เมื่อตรวจสอบทุกเรื่องตำมแผนปฏิบัติงำนเรียบร้อยแล้ว จะประชุม
ปิดตรวจโดยเชิญผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้รับผิดชอบ หรือในบำง
สถำนศึกษำจะให้บุคลำกรทุกคนในสถำนศึกษำเข้ำร่วมรับฟังก็ได้ 
จะอธิบำยถึงข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ และให้สถำนศึกษำประเมินกำร
ตรวจของผู้ตรวจสอบในสิ่งที่ต้องปรับปรุงด้วย  ส ำหรับผู้ตรวจสอบ
จะน ำผลสรุปกำรตรวจสอบรำยงำนให้ทรำบว่ำสถำนศึกษำมีจุดดี จุด
ด้อย ตรงไหน ผลกำรตรวจสอบเป็นอย่ำงไร เชื่อมโยงให้เห็นว่ำงำน
แต่ละงำนเชื่อมโยงกันเชิงระบบอย่ำงไร ตำมแนวทำงประกันคุณภำพ
ภำยใน 8 ขั้นตอน วงจรบริหำรคุณภำพ (PDCA) กำรวำงแผน กำร
ด ำเนินกำรตำมแผน กำรติดตำมตรวจสอบ และกำรปรับปรุงต่อเนื่อง 
ตลอดจนถึงกำรเก็บเอกสำรแต่ละประเภทอย่ำงไร เปิดโอกำสให้
บุคลำกรในสถำนศึกษำได้ซักถำมถึงข้อสงสัยกำรปฏิบัติตำมระเบียบ 
กฎหมำย และที่ส ำคัญที่สุดคือได้สร้างแนวทางพัฒนาร่วมกัน สร้าง
เป้าหมายร่วม ลดความขัดแย้งภายใน 

8 ให้ค าปรึกษา/
ข้อเสนอแนะกัลยาณมิตร 

ในกำรให้ค ำปรึกษำ/ข้อเสนอแนะก็จะพูดคุยอย่ำงเป็นกันเอง 
เสนอแนะแนวทำงท่ีเป็นไปได้ตำมสภำพของสถำนศึกษำแต่ละแห่ง 
เช่นมีบุคลำกรน้อย ควรด ำเนินกำรอย่ำงไร อะไรบ้ำงที่จ ำเป็นต้องท ำ 
และอะไรบ้ำงที่สำมำรถยกเว้นได้ ท ำอย่ำงไรให้ง่ำยขึ้น สอดคล้องกัน 

9 รายงานผลการ
ตรวจสอบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วกลับมำยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จะน ำ
กระดำษท ำกำร และข้อสรุปมำจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบเป็น
ลำยลักษณ์อักษรเพ่ือน ำเสนอผู้บริหำรเป็นรำยโรง  พร้อม
ข้อเสนอแนะ ส่งกลับไปยังสถำนศึกษำ และสรุปในภำพรวมรำยงำน
ผู้บริหำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลในกำรบริหำรจัดกำรต่อไป และให้สถำนศึกษำรำยงำนกำร
ด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะ ส่งกลับมำยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ เพื่อ
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินกำร 

10 ติดตามตรวจสอบ 1. หำกสถำนศึกษำใดผลกำรตรวจสอบมีควำมเสี่ยงสูง หรือไม่
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะ จะมีกำรจัดท ำแผนเพื่อ
ติดตำมในปีถัดไปว่ำได้ด ำเนินกำรอย่ำงไร เป็นไปตำมข้อเสนอแนะที่
ได้ให้ไว้หรือไม่  
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2. เมื่อตรวจสถำนศึกษำครบทุกแห่งแล้ว จะให้สถำนศึกษำที่เป็น
หน่วยรับตรวจประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรตรวจสอบภำยในอีกครั้ง 

11 ปรับปรุงต่อเนื่อง น ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ และให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่ให้ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงกำรตรวจสอบ หรือมีเรื่องอะไร
เป็นพิเศษท่ีท่ำนผู้อ ำนวยกำรต้องกำรให้ผู้ตรวจสอบภำยในตรวจสอบ
เพ่ิมเติม เพื่อเพ่ิมลงไปในแผนปฏิบัติงำนปีถัดไป 

 


