
ตัวช้ีวัดที่ ๑๑.๓ : ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

หน่วยวัด   :   ระดับ 

คำอธิบาย  :   การตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี หมายถึง การตรวจสอบการเงินการบัญชี และการประเมิน               

การปฏิบัติงานด้านบัญชีของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

        การตรวจสอบการเงินการบัญชี หมายถึง การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน การควบคุมเงินสด                     

การควบคุมเงินฝากธนาคาร การควบคุมเงินฝากคลัง การควบคุมลูกหนี้เงินยืม และการควบคุมเงินทดรองราชการ 

        การประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชี หมายถึง การประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีตามระบบ

บริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS) ในเรื่องความถูกต้อง เรื่องความโปร่งใส 

และเรื่องความรับผิดชอบ 

        กระดาษทำการ หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบผลการวิเคราะห์

และผลการประเมินการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งกระดาษทำการมี ๑๑ แบบ ให้เลือกใช้ตาม

ประเด็นการตรวจสอบที่กำหนด 

        สำหรับการรายงานผลการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดให้

จัดส่งกระดาษทำการประกอบการรายงานผลการตรวจสอบ รวม ๗ แบบ ดังนี้ 

        แบบท่ี ๑ แบบเก็บข้อมูลการประเมินระบบงานด้านการเงินการบัญชี 

        แบบท่ี ๒ แบบตรวจสอบเงินสด 

        แบบท่ี ๓ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 

        แบบท่ี ๔ รายละเอียดเงินฝากธนาคารคงเหลือ 

        แบบท่ี ๕ รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมคงค้าง 

        แบบท่ี ๖ แบบประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชี 

        แบบท่ี ๗ แบบตรวจสอบเงินฝากคลัง 

   (โดยแบบที่ ๑ มี ๒ ชุด คือ ชุด สพป. และ ชุด สพม. ส่วนแบบที่ ๒ – ๗ ใช้ได้ทั้ง สพป. และ สพม.) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานที่ต้องแนบในระบบ KRS 
๑ ผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ไม่ได้ดำเนินการตามแนวทางการตรวจสอบทางด้าน
การเงินบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่

                               - 



ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานที่ต้องแนบในระบบ KRS 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแจ้งให้
ดำเนินการ 

๒ ๑. ผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดำเนินการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบ
ทางด้านการเงินการบัญชี ประจำปีงบประมาณ            
พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานแจ้งให้ดำเนินการ 
๒. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบแล้วเสร็จ 
๓. จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบถึงสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ทางระบบ
สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพฐ. (Smart obec)       
ไม่ทันเวลาที ่กำหนดตามแนวทางการตรวจสอบ    
หลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

๑. รายงานผลการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๒. หน ังส ือราชการ ของสำน ักงานเขตพ ื ้นที่
การศ ึกษาท ี ่ส ่ งรายงานผลการตรวจสอบให้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๓ ๑. ผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดำเนินการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบ
ทางด้านการเงินการบัญชี ประจำปีงบประมาณ                    
พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา               
ขั้นพ้ืนฐานแจ้งให้ดำเนินการ 
๒. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบแล้วเสร็จ และ
เสนอผลการตรวจสอบให้ผู ้อำนวยการสำนักงาน     
เขตพ้ืนที่การศึกษาทราบและพิจารณาสั่งการ 
๓. ส ่งรายงานผลการตรวจสอบถ ึงสำน ักง าน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ทางระบบ
สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพฐ. (Smart obec) 
ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

๑. รายงานผลการตรวจสอบทางด้านการเงิน                  
การบัญชี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย
รายงานต้องมีประเด็นการรายงานในเรื่องดังนี้ 
    ๑.๑ การเบิกจ่ายเงิน 
    ๑.๒ การควบคุมเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร 
(ท ุกบ ัญช ี )  เง ินฝากคล ัง และล ูกหน ี ้ เ ง ิ นยืม                         
(ทุกบัญชี) 
    ๑.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี 
    ๑.๔ การควบคุมเงินทดรองราชการ 
    ๑.๕ รายงานผลการติดตามการปรับปรุงแก้ไข 
ตามรายงานผลการตรวจสอบการเงินการบัญชี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ถ้ามี) 
๒. กระดาษทำการแบบที่ ๑ – แบบที่ ๗ โดยส่งให้
ครบทั้ง ๗ แบบ และมีการลงนามรับรองผลการ
ตรวจสอบและประเมินจากผู ้ตรวจสอบภายใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๔ ๑. ผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดำเนินการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบ
ทางด้านการเงินการบัญชี ประจำปีงบประมาณ      
พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานแจ้งให้ดำเนินการ 



ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานที่ต้องแนบในระบบ KRS 
๒. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบแล้วเสร็จโดยมี
ประเด ็นการรายงานครบทุกเร ื ่องที่ กำหนดให้
ตรวจสอบพร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
๓. เสนอผลการตรวจสอบให้ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ 
๔. กระดาษทำการ แบบที ่ ๑ – ๗ แสดงข้อมูล      
ผลการตรวจสอบพร้อมสรุปผลการตรวจสอบที่
ครบถ้วนสมบูรณ์ โดย 
    ๔.๑ กระดาษทำการแบบที ่ ๓ และแบบที ่ ๔ 
จัดส่งครบทุกบัญชี ทั ้งบัญชีเงินฝากธนาคารใน
งบประมาณ บ ัญช ี เ ง ินฝากธนาคารเง ินนอก
งบประมาณ และบัญชีเงินฝากธนาคารอ่ืน 
    ๔.๒ กระดาษทำการแบบที ่ ๕ จัดส่งครบทั้ง
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณและลูกหนี้เงินยืมนอก
งบประมาณ 
    ๔.๓ กระดาษทำการแบบที ่ ๖ ประเมินการ
ปฏ ิบ ัต ิงานด ้านบ ัญช ีของสำน ักงานเขตพ ื ้นที่
การศึกษาได้ครบถ้วนตามแบบที่กำหนด 
    ๔.๔ กระดาษทำการแบบท่ี ๗ มีผลการตรวจสอบ
ครบถ้วน ได้แก่ 
          ๑) ความถูกต้องของบัญชีเงินฝากคลัง 
          ๒) รายละเอียดบัญชีย่อยเงินฝากคลัง 
          ๓) การเก็บรักษาเงินฝากคลัง (เงินประกัน
สัญญา , เงินบูรณะทรัพย์สิน) 
๕. กระดาษทำการทุกแบบมีการลงนามรับรองผล
การตรวจสอบและประเมินโดยผู้ตรวจสอบภายใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๖. จ ัดส ่งรายงานถ ึงสำน ักงานคณะกรรม การ
การศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน ทางระบบสำน ักงาน

๓. บันทึกเสนอผลการตรวจสอบและข้อสังเกตให้
ผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ
และพิจารณาสั่งการ 
๔. หน ังส ือราชการของสำน ักงานเขตพ ื ้ นที่
การศึกษาที่จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบทางด้าน
การเง ินการบ ัญช ี โดยหนังส ือราชการ ส ่งถึง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 



ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานที่ต้องแนบในระบบ KRS 
อิเล็กทรอนิกส์ สพฐ. (Smart obec) ภายในวันที่ 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ประกอบด้วย 
    ๖.๑ หนังสือราชการของสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาที่จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบทางด้าน
การเงินการบัญชี 
    ๖.๒ รายงานผลการตรวจสอบทางด้านการเงิน
การบัญชีของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ๖.๓ บันทึกเสนอผลการตรวจสอบและข้อสังเกต
ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ
และพิจารณาสั่งการ 
หมายเหตุ ในส่วนของกระดาษทำการ แบบที่ ๑ – 
แบบที่ ๗ ให้ส่งในระบบ KRS พร้อมเอกสารตามข้อ 
๖.๑-๖.๓ 

๕ ๑. ผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ดำเนินการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบ
ทางด ้านการเง ินบ ัญช ี  ประจำป ี งบประมาณ         
พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา                    
ขั้นพ้ืนฐานแจ้งให้ดำเนินการ 
๒. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบแล้วเสร็จโดยมี
ประเด ็นการรายงานครบทุกเร ื ่องที ่กำหนดให้
ตรวจสอบพร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
๓. เสนอผลการตรวจสอบให้ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ 
๔. กระดาษทำการแบบท่ี ๑ – ๗ แสดงข้อมูลผลการ
ตรวจสอบพร้อมสรุปผลการตรวจสอบที่ครบถ้วน
สมบูรณ์ โดย 
    ๔.๑ กระดาษทำการ แบบที่ ๓ และแบบที่ ๔ 
จัดส่งครบทุกบัญชี ทั ้งบัญชีเงินฝากธนาคารใน
งบประมาณ บ ัญช ี เ ง ินฝากธนาคารเง ินนอก
งบประมาณ และบัญชีเงินฝากธนาคารอ่ืน 



ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานที่ต้องแนบในระบบ KRS 
    ๔.๒ กระดาษทำการ แบบที ่ ๕ จัดส่งครบทั้ง
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ และลูกหนี้เงินยืมนอก
งบประมาณ 
    ๔.๓ กระดาษทำการ แบบที ่ ๖ ประเมินการ
ปฏ ิบ ัต ิงานด ้านบ ัญช ีของสำน ักงานเขตพ ื ้นที่
การศึกษาได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามแบบที่กำหนด 
   ๔.๔ กระดาษทำการแบบที่ ๗ มีผลการตรวจสอบ
ครบถ้วน ได้แก่ 
         ๑) ความถูกต้องของบัญชีเงินฝากคลัง 
         ๒) รายละเอียดบัญชีย่อยเงินฝากคลัง 
         ๓) การเก็บรักษาเงินฝากคลัง (เงินประกัน
สัญญา , เงินบูรณะทรัพย์สิน) 
๕. กระดาษทำการทุกแบบมีการลงนามรับรอง      
ผลการตรวจสอบและประเมินโดยผู้ตรวจสอบภายใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๖. ผลการตรวจสอบทุกเรื่องทุกประเด็นในรายงาน
การตรวจสอบมีความสอดคล้องกับสรุปผลการ
ตรวจสอบตามกระดาษทำการที่กำหนดทุกแบบ 
๗. กรณีการรายงานผลการตรวจสอบการเงินการ
บัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะ ผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ได้มีการติดตามปรับปรุงแก้ไขและ
รายงานผลมาพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ
การเงินการบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
๘. จัดส่งรายงานถึงสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทางระบบสำนักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ สพฐ. (Smart obec) ภายในวันที่ 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ประกอบด้วย 



ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานที่ต้องแนบในระบบ KRS 
     ๘.๑ หนังสือราชการของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ีจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบทางด้าน
การเงินการบัญชี 
     ๘.๒ รายงานผลการตรวจสอบทางด้านการเงิน
การบัญชีของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     ๘.๓ บันทึกเสนอผลการตรวจสอบและข้อสังเกต
ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ
และพิจารณาสั่งการ 
หมายเหตุ ในส่วนของกระดาษทำการ แบบที่ ๑ – 
แบบที่ ๗ ให้ส่งในระบบ KRS พร้อมเอกสารตามข้อ 
๘.๑-๘.๓ 

กลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ : หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบทางด้าน
การเงินการบัญชีของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ระดับ  -  - ๔ คะแนน 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล 

    แหล่งข้อมูล  จากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง บัญชี/ทะเบียน และรายงานต่าง ๆ จากระบบ GFMIS 

 วิธีการจัดเก็บข้อมูล 

  ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดเก็บข้อมูลการตรวจสอบพร้อมทั้งสรุปผลการตรวจสอบ                  

ในแต่ละประเด็นลงในแบบกระดาษทำการที่กำหนดแต่ละแบบ และนำผลสรุปการตรวจสอบจากกระดาษทำการ                   

ไปจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ สามารถดาวน์โหลดแบบกระดาษทำการในหน้าเว็บไซต์ ตสน. สพฐ. 

  ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  วิเคราะห์/สอบทานการปฏิบัติงานของ                   

ผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จากรายงานการตรวจสอบและเอกสารหลักฐานที่กำหนดให้จัดส่ง 



แนวทางการดำเนินงาน : 

 ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดำเนินการดังนี้ 

  ๑. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้แก่ผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน ๒๒๕ เขต 

จำนวน ๒ รุ่น ดังนี้ 

                    ๑.๑ การบรรยายให้ความรู้ 

            ๑.๑.๑ ความรู้เกี่ยวกับระบบ ARS (Action Plan Report System) และการนำข้อมูลเข้าระบบ 

ARS โดยวิทยากรจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

         ๑.๑.๒ เทคนิคการตรวจสอบดำเนินงาน รวมทั้งประเด็นข้อสังเกตจากการตรวจสอบหน่วยงาน       

ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข โดยวิทยากรจากสำนักงาน

การตรวจเงินแผ่นดิน  

   ๑.๒ ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ผู ้ตรวจสอบภายใน

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

        ๑.๒.๑ แนวทางการรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

                         ๑.๒.๒ แนวทางการรายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

        ๑.๒.๓ แนวทางการรายงานผลการตรวจสอบการเงินการบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

โดยกำหนดให้ทุกเขตตรวจตัดยอด ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ และกำหนดการรายงานผลการตรวจสอบทางด้าน

การเงินการบัญชี ใน ๕ เรื่องดังนี้ 

                                ๑) การเบิกจ่ายเงิน 

                                ๒) การควบคุมเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี ) เงินฝากคลัง และลูกหนี้เงินยืม       

(ทุกบัญชี) 

                  ๓) การควบคุมเงินทดรองราชการ 

                                ๔) การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี 

                                ๕) ผลการติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามข้อส ังเกตและข้อเสนอแนะตามรายงาน              

ผลการตรวจสอบการเงินการบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ๒. กำหนดการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบทางด้านการเงินการบัญชี โดยผู ้ตรวจสอบภายใน 

สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบพร้อมเอกสารตามที ่กำหนด ให้ถึงสำนักงาน



คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทางระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพฐ. (Smart obec) ภายในวันที่ ๓๐ 

มิถุนายน ๒๕๖๓ และ ส่งเข้าทางระบบ KRS ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓    

  ๓. กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะรับรองข้อมูลในระบบ KRS 

ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  

 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

  ผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดำเนินการดังนี้ 

๑. ตรวจสอบการเงินการบัญชีของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามแนวทางการตรวจสอบทางด้าน 

การเงินการบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแจ้งให้ดำเนินการ 

โดยตรวจตัดยอด ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ พร้อมทั้งจัดทำกระดาษทำการที่แสดงข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ทุกแบบ 

๒. สรุปผลการตรวจสอบจากกระดาษทำการแต่ละแบบ จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ โดยต้อง 

รายงานผลการตรวจสอบให้ครบทุกเรื่องตามท่ีกำหนดให้ตรวจสอบ 

๓. เสนอผลการตรวจสอบให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบและพิจารณาสั่งการให้มี 

การปรับปรุงแก้ไข กรณีมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

๔. รายงานผลการติดตามการปรับปรุง แก้ไข ตามรายงานผลการตรวจสอบการเงินการบัญชี  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ถ้ามี) 

๕. จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบการเงินการบัญชี และบันทึกเสนอผลการตรวจสอบต่อผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยหนั งสือราชการให้ส่งถึงสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ทางระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพฐ. (Smart obec) ภายในวันที่                           

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ และส่งเข้าทางระบบ KRS ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ พร้อมทั้งแนบกระดาษทำการ     

แบบที่ ๑ – แบบที่ ๗ โดยถ้าจะส่งให้ระบุหนึ่ง (๑) ถ้าไม่ส่งให้ระบุศูนย์ (๐)  

๖. กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จะรับรองข้อมูลในระบบ KRS 

ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด : ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล       : นางสาวภัชราภรณ์ มงคลพูนเกษม     เบอร์ติดต่อ : ๐๒-๒๘๘-๕๖๗๑ , ๐๘๔-๖๗๔๓๔๘๔ 

                         : นางสาวพัฒนา อาชาชาญ               เบอร์ติดต่อ : ๐๒-๒๘๘-๕๖๖๓ , ๐๘๑-๘๔๔๖๐๑๘ 

         

  


