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ผลการด าเนินงานท่ีบรรลุเป้าหมายประสบความส าเร็จตามภารกิจ 
(Best Practice) 

หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
**************************************************** 

ชื่อผลงาน        รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ผู้เสนอผลงาน    1. นางสาวเกษร   แก้วเจริญ     ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
                     2. นางกันต์กมล  บุญน าศิริจิต   นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 

ปีที่ด าเนินงาน    ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ความเป็นมา 
            หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2  จัดท า
แผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ซึ่งแผนการตรวจสอบภายใน ได้บูรณาการงาน
ตรวจสอบภายใน ท้ังในส่วนของผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และผู้ตรวจ
สอบภายใน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบในภาพรวมของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยยึดตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และ (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2562 และให้ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง และเช่ือถือของข้อมูลทางด้านการเงิน การบัญชี และการบริหาร 
ทรัพย์สิน ของ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 และของสถานศึกษาในสังกัด ให้
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ัง มติคณะรัฐมนตรี และเป้าหมายท่ีก าหนด มีการควบคุม
ท่ีรัดกุม เพียงพอ และเหมาะสม 
                     2.  เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของสถานศึกษาใน
สังกัด ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ัง มติคณะรัฐมนตรี และเป้าหมายท่ีก าหนด  
มีการควบคุมท่ีรัดกุม เพียงพอ และเหมาะสม 
                     3. เพื่อให้หน่วยรับตรวจ สามารถบริหารงานจัดทรัพยากรท่ีมีอย่างจ ากัด สามารถใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และประหยัด 
                     4. เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และให้ค าปรึกษาแนะน า เพื่อให้มีแนวทางการ
ปฏิบัติงานลดความเส่ียง และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชีและด้านการเงิน 
  5. เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการด าเนินงาน รวมทั้งเสนอแนะแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ความเป็นมา 

วัตถุประสงค์ 
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เพชรบุรี เขต 2 และ สถานศึกษาในสังกัด ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุผลสัมฤทธิ์ ของหน่วยงาน 
ตลอดจนให้ค าแนะน า การป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ 
 
วิธีการด าเนินงาน/กระบวนงาน 
  กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน จ าเป็นต้องด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้    
ผู้ตรวจสอบใน สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมั่นใจ และให้ผลการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ ท้ังนี้ 
ขั้นตอนของการปฏิบัติงานตรวจสอบท่ีส าคัญ ประกอบด้วย 

1. การวางแผนการตรวจสอบ 
เป็นการจัดท ากิจกรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบท่ีจัดท าไว้ล่วงหน้า โดยก าหนดเป้าหมาย  

การตรวจสอบ ท่ีผู้ตรวจสอบภายในจัดท าขึ้นเพื่อด าเนินการตรวจสอบ หน่วยรับตรวจ โดยมีการก าหนด
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ ประเด็นการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบ 
       เมื่อจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีเรียบร้อยแล้ว จะเสนอต่อผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 เพื่อพิจารณาอนุมัติ และส่งส าเนาแผนการ
ตรวจสอบภายในท่ีได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ภายใน
เวลาท่ีก าหนด 

2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เป็นขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้า 

ตรวจสอบ ระหว่างการตรวจสอบ/สอบทาน รวบรวมหลักฐาน และสรุปรายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบมี 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
       2.1 ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ จะจัดท าตารางการปฏิบัติงานตรวจสอบรายละเอียด 
ของงานตรวจสอบแต่ละงานหรือกิจกรรม ในการเข้าตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในสังกัด  ผู้ตรวจสอบภายในจะท าเป็นหนังสือราชการแจ้งเป็น
ลายลักษณ์อักษร ก่อนเข้าด าเนินการตรวจสอบ เพื่อให้หน่วยรับตรวจทราบถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต ก าหนด
วัน เวลา ท่ีจะเข้าตรวจสอบ เรื่องท่ีจะตรวจสอบ และรายงานเอกสารท่ีหน่วยรับตรวจต้องจัดเตรียมให้ส าหรับ
การตรวจสอบ 
      2.2 ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในต้องประชุมเปิดการตรวจสอบ 
เพื่อให้หน่วยรับตรวจ ทราบวัตถุประสงค์ ขอบเขตกาตรวจสอบ น าแผนการปฏิบัติงาน ท่ีได้จัดท าไว้ล่วงหน้า 
มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยจะเลือกวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมในแต่ละเรื่องท่ีจะเข้า
ตรวจสอบ เช่น การเข้าสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน การตรวจสอบ การทดสอบรายการเอกสาร และสินทรัพย์   
เป็นต้น และ เตรียมกระดาษท าการส าหรับเก็บข้อมูล ซึ่งรูปแบบกระดาษท าการขึ้นอยู่กับเรื่องงานท่ีจะ
ตรวจสอบ 

3. สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลกระดาษท าการ ท่ีได้จากการตรวจสอบภายใน หลังจากเสร็จส้ิน 

การปฏิบัติงานตรวจสอบ ของผู้ตรวจสอบภายใน ต้องสอบทานกระดาษท าการ รวบรวมหลักฐานการ
ตรวจสอบ เอกสารข้อมูลหรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ รวบรวมกระดาษท าการ ท่ีจัดท าขึ้นในระหว่างการตรวจสอบ 

วิธีการด าเนินงาน/กระบวนงาน 
 



      หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 

 

ผลการด าเนินงานท่ีบรรลุเป้าหมายประสบความส าเร็จตามภารกิจ (Best Practice) 
 

และข้อสรุปส่ิงท่ีตรวจพบ เพื่อน ามาสรุปผลการปฏิบัติงานท่ีได้เก็บข้อมูลมา แล้วน าข้อมูลเหล่านั้น สรุปออกมา
ในแต่ละประเด็นในภาพรวม เพื่อน าข้อมูลจัดประชุมปิดการตรวจ สรุปผลท่ีตรวจพบ เสนอข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะ หรือผลสรุปจากการประชุม จัดท ารายงานการประชุม สรุปผลปิดการตรวจสอบ เพื่อรวบรวม
ข้อมูลในการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ 

4. การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ 
การจัดท ารายงาน เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบถึงวัตถุประสงค์  

ขอบเขต วิธีปฏิบัติงาน และผลการตรวจสอบข้อมูลท้ังหมดทุกขั้นตอน สรุปข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ รวมทั้งเรื่อง
อื่น ๆ ท่ีผู้บริหารควรทราบ พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งผู้ตรวจสอบภายใน จะพิจารณาก าหนด
วิธีการ และวิธีท่ีเหมาะสมในการติดตามผล รวมทั้งก าหนดระยะเวลาท่ีหน่วยรับตรวจสามารถรายงานผลการ
ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ด้วย 

5. การติดตามผลการตรวจสอบ 
การติดตามผลการตรวจสอบ ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ก าหนดให้หัวหน้า 

หน่วยงาน ก าหนดกระบวนการติดตามผลการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า หัวหน้าส่วนราชการได้มีการ
ส่ังการ ให้มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ท่ีได้น าเสนอในรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ หรือหัวหน้าส่วน 
ราชการ ได้ยอมรับความเส่ียง จากการไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ  
 
 รูปแบบ/เทคนิค ที่ท าให้เกิดความส าเร็จ 

 
1. การให้ความร่วมมือของเจ้าหน้าท่ีกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ในการจัดเตรียม 

เอกสาร พร้อมท้ังให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ส่งผลให้การปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบ เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

2. การให้ความร่วมมือของสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการจัด 
เตรียมเอกสาร พร้อมท้ังให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ในช่วงท่ีลงพื้นท่ีตรวจสอบ
การด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดฯ   จ านวน  45   แห่ง 

3. การให้ความร่วมมือของบุคลากร ภายในหน่วยตรวจสอบภายใน มีการแบ่งหน้าท่ีความ 
รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในออกเป็นด้านๆ อย่างชัดเจน เพื่อให้การท างานมีความเหมาะสม เกิด
ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้เป็นอย่างดี 

4. มีการจัดท า Flow Chart การปฏิบัติงาน เพื่อให้ทีมงาน สามารถเข้าใจกระบวนการ 
ปฏิบัติงานได้ง่ายข้ึน 

 

 

 

 

 

รูปแบบ/เทคนิค ที่ท าให้เกิดความส าเร็จ 
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Flow Chart การปฏิบัติงาน 
กระบวนการงานตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  
 

 

4. แบบฟอร์มที่ใช้  : กระดาษท าการแบบต่าง ๆ 

 

 

2.   การปฏบิตัิงานตรวจสอบ 

 

ส ารวจข้อมูลเบื้องต้น 

ประเมินระบบการควบคุมภาย
ใน 

ประเมินความเสี่ยง 

จัดท าแผนการตรวจสอบระยะยาว/ประจ าปี 
(Audit Universe หรือ Audit Plan) 

เสนอ ผอ.สพป. 

จัดท าแผนการปฏิบัติงาน(Engagement) 

เสนอ ผอ. ตสน./ ผอ. สพป. 

ก่อนเร่ิมปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

การปฏิบัติเม่ือเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ 

(รวบรวมหลักฐาน กระดาษท าการ และสรุปผลการตรวจสอบ) 

 

กระดาษ 

ท่ีท าการ 

ก าหนด 

3.   การจัดท ารายงานและติดตามผม 

รายงานผลปฏิบัติงาน 

เสนอ ผอ.สพป. 

ติดตามผลการแก้ไข 

1. การวางแผนการตรวจสอบ 
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 ผลส าเร็จ 
 
                    หน่วยตรวจสอบภายในสามารถด าเนินการตรวจสอบครบถ้วน เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ
ภายใน พร้อมท้ังสามารถรายงานข้อมูลในระบบ KRS ตัวชี้วัดท่ี 10.3 ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบ 
ด้านการตรวจสอบการด าเนินงาน “โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล จนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน” ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  และรายงานผล
การด าเนินงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564  รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
โดยมีผลการด าเนินการ ดังนี้ 

1. เชิงปริมาณ   
1.1 ตรวจสอบการเงิน การบัญชี และการพัสดุ สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จ านวน  20  แห่ง 
       1.2 ตรวจสอบการด าเนินงานค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานต้ังแต่ระดับอนุบาล 
จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จ านวน  5   แห่ง 

1.3 ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ท่ีได้รับจากองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน  10  แห่ง 

1.4 ตรวจสอบการด าเนินงานการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา จ านวน 10   แห่ง 
                     2.  เชิงคุณภาพ 

สถานศึกษาท่ีเป็นหน่วยรับตรวจ จากหน่วยตรวจสอบภายใน ด้านต่างๆ จ านวน  45  
แห่ง สามารถบริหารงบประมาณท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างโปร่งใส 
และมีประสิทธิภาพ มีระบบการบริหารงานการเงิน บัญชี และพัสดุ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย  
ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 

3.ปัจจัยส่งผลให้เกิดความส าเร็จ 
การใหก้ารให้ความร่วมมือของสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการ 

จัดเตรียมเอกสาร พร้อมท้ังให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ในช่วงท่ีลงพื้นท่ี
ตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดฯ และความร่วมมือของทีมงานของหน่วยตรวจสอบภายใน 
และผู้ท่ีเกี่ยวข้องในส่วนต่างๆ เป็นปัจจัยส่งผลให้เกิดความส าเร็จ 
 
 

1. สภาพแวดล้อมภายนอกไม่เอื้ออ านวยต่อการลงพื้นท่ี เพื่อด าเนินการตรวจสอบ 
สถานศึกษาตามปฏิทินท่ีวางไว ้เช่น สถานการณ์พายุฤดูฝน  

2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ส่งผลให้งาน 
ตรวจสอบภายใน ต้องปรับเปล่ียนแผนการตรวจสอบ เพื่อด าเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ท่ีส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเป็นอย่างมาก 
 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
 

ผลส าเร็จ 
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3. ภารกิจงานอื่นๆ ของผู้ตรวจสอบภายใน ท่ีได้รับมอบหมายนอกเหนือจากงานประจ า  
มีปริมาณมากขึ้น เช่น ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ในคณะต่างๆ ของการปฏิบัติงานตามภารกิจงาน ของกลุ่ม
ต่างๆ ภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
 

 การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/หน่วยงานที่มาศึกษาดูงาน 
 
  มีการจัดท าเอกสาร เพื่อเผยแพร่กิจกรรม ภายในหน่วยตรวจสอบภายใน อย่างสม่ าเสมอ 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. มีการท าจดหมายข่าว ภารกิจงานของหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นระยะๆ น าเผยแพร่สู่ 
Website ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2  https://www.pbi2.go.th/web/  
→ หน่วยตรวจสอบภายใน 

2. มีการจัดท าสาระน่ารู้/แนวปฏิบัติ  เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานด้านการเงิน  
บัญชี และพัสดุ เพื่อเผยแพร่ให้สถานศึกษา หรือผู้ท่ีสนใจ สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ได้ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้น าเผยแพร่สู่ Website ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2  https://www.pbi2.go.th/web/ → หน่วยตรวจสอบภายใน 

3. บริการให้ค าปรึกษาด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ แก่สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/หน่วยงานที่มาศึกษาดูงาน 
 

https://www.pbi2.go.th/web/
https://www.pbi2.go.th/web/
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ภาพกิจกรรม 
จดหมายข่าว หน่วยตรวจสอบภายใน 
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ภาพกิจกรรม 

การจัดท าสาระน่ารู ้/ แนวปฏิบัติ 
 

 

 

 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

  ด้วย หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 
เขต 2  ได้จัดท าแนวทางการตรวจสอบ การปฏิบัติงานการควบคุมด้านการเงินบัญชีของ
สถานศึกษาที่เป็นหน่วยงานย่อย นอกเหนือจากต้องปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ให้เป็นไปตาม
ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544 แล้ว ยังต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย  ขอให้สถานศึกษา ได้ศึกษาแนวทางการควบคุม       
ด้านการเงินการบัญชี และปฏิบัติตามเพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ของ
สถานศึกษา ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ ต่อไป 

 

                               หน่วยตรวจสอบภายใน 
                                          ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต 2 
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ภาพกิจกรรม 
การให้บริการการให้ค าปรึกษาแก่สถานศึกษา 

ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
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Flow Chart การให้ค าปรึกษา 
 

  

เอกสารครบ 

เอกสารไม่ครบ 

 

ขั้นตอนการให้ค าปรึกษาของท่าน 

(Walk In) 

ระยะเวลาการให้บริการ 15-30 นาที 

รับเรื่องจากผู้ขอรับค าปรึกษา 

พิจารณาเอกสารผู้ขอรับค าปรึกษา 

 

น าเอกสารมาแสดง 

เพิ่มเติม 

วิเคราะห์/กลั่นกรอง 

เร่ืองที่อยู่ในเขต 
การแก้ไขปัญหา 

การวิเคราะห์สาเหตุ/ 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 

ประสานงานเพือ่หาแนว
ทางแก้ไขปัญหา 

→ ผู้ขอรับค าปรึกษา 

→ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

     ภายใน              

→ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

      

ให้ค าปรึกษากับผู้ขอรับ 

ค าปรึกษา 

กฎหมาย ระเบียบ 

หาข้อมูล/กฎหมาย 

ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

ให้ค าปรึกษากับผู้ขอรับ 

ค าปรึกษา 

สรุปรายงานให้ ผอ. สพป. เพชรบุรี เขต2 ทราบ 
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ภาพกิจกรรม 
ตรวจสอบการด าเนินงานค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ตั้งแต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

  

     

   

 

 

 

 

 


