
 

 

 

คู่มอืการปฏบิัติงาน 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
การวเิคราะห์ภารกจิ ขอบเขต ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัตงิานตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 
 

     

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต 2    

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน       

 

 

 

 

 

 



 

 

                                 

ค าน า 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ วิเคราะห์ ให้ความรู้ ค าแนะน า เพื่อน าไปใช้ใน

การพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการท างานของหน่วยรับตรวจ   ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และเกิด

ประสิทธิภาพในเรื่องระบบการควบคุมภายใน   การบรหิารความเสี่ยง การบรหิารงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการ

บรหิารสินทรัพย์ รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่น ๆ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติ

คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง ส าหรับการตรวจสอบโดยทั่วไปมีหลายประเภท ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมี

นโยบายให้หน่วยตรวจสอบภายในของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาด าเนินการตรวจสอบ 3 ประเภท คอื  

1. การตรวจสอบการด าเนินงาน  

2. การตรวจสอบการเงิน การบัญชี และการบริหารสินทรัพย์  

3. การตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย 

ทั้งนี ้เพื่อให้การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานี

เขต 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้จัดท าคูม่ือ     การปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน การวเิคราะห์ภารกจิ ขอบเขต 

ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อใช้เป็นคูม่ือในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ระบบงานตรวจสอบภายใน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาอบุลราชธาน ีเขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การวิเคราะหภ์ารกิจ ขอบเขต  และวิธีปฏิบัตงิานตรวจสอบ 

1. ด้านแผนปฏิบัติงานและการบริหารงบประมาณ 

   1.1 การตรวจสอบ การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

   1.2 การตรวจสอบ การบริหารงบประมาณ 

   1.3 การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/แผนงาน 

2. ด้านการเงนิ บัญชี และการบริหารสินทรัพย์ 

   2.1 การตรวจสอบ การบริหารการเงิน และบัญชี 

    2.2 การตรวจสอบ การบริหารสินทรัพย์ 

    2.3 การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/แผนงาน 

3. การสอบทานระบบควบคุมภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ด้านแผนปฏบิัติงานและการบริหารงบประมาณ 
          1.1 การตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 

ล าดับที ่ เรื่องที่ตรวจสอบ วัตถุประสงค ์ ขอบเขต หน่วยรับตรวจ วิธีการตรวจสอบ 

      1. การจัดท า

แผนปฏบัิติ

ราชการประจ าปี 

เพื่อทราบว่าการ

จัดท าแผนเป็นไป

ตามนโยบายและ

เป้าหมายของ 

สพฐ. และเผยแพร่

ให้ทราบโดยท่ัวกัน 

- ความสอดคล้องด้าน

นโยบาย จุดเนน้ กล

ยุทธ์ 

- การมสี่วนร่วม 

- การด าเนนิโครงการ

กิจกรรมตอ่เนื่อง 

ผลงานท่ีผ่านมา 

- การเผยแพร่ 

เปิดเผยแผนปฏบัิติ

ราชการประจ าป ีมี

ความโปร่งใส 

1.   สพป. 

2.  สถานศกึษา 

1. ตรวจสอบและวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม 

2. สอบทานการปฏบัิตงิาน ทุกขั้นตอนท่ีมี     

นัยส าคัญ 

3. สอบถาม สัมภาษณผ์ู้รับผิดชอบ 

4. วิเคราะห์เปรียบเทียบกับแผนงาน 

ข้อมูลเร่ืองเดียวกันในปีงบประมาณ 

ท่ีผ่านมา 

5. ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ 

 

 

   

นายศริิพงษ์  สุดตะนก  

ผู้รับผิดชอบตรวจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที ่ เรื่องที่ตรวจสอบ วัตถุประสงค ์ ขอบเขต หน่วยรับตรวจ วิธีการตรวจสอบ 

      2. การปฏบัิตติาม

แผนปฏบัิติ

ราชการประจ าปี 

เพื่อให้ม่ันใจวา่การ

ปฏบัิตงิานเป็นไป

ตามแผนปฏบัิติ

ราชการประจ าปี 

การควบคุมการ

ปฏบัิตงิานเป็นไปตาม

แผนที่ก าหนด เป็นไป

ตามปฏทิิน 

ควรตดิตามผลอย่าง

นอ้ยทุก 6 เดอืน แสดง

รายละเอยีดปัญหา

และอุปสรรค 

 

1.   สพป. 

2.  สถานศกึษา 

1. สอบทานระบบควบคุมการปฏบัิตงิาน 

2. ตรวจสอบผลการปฏบัิตงิานจรงิ       กับแผนท่ี

ก าหนด การด าเนนิงาน     เป็นไปตามปฏทิิน

ปฏบัิตงิาน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นไปตามท่ี    

ก าหนด 

3. กรณยีกเลิกโครงการ/กิจกรรม      หรือ

เปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม      ได้มีการขอ

อนุมัตจิาก ผอ.สพท./ผอ.สถานศกึษา 

4. การตดิตามผลรายงานเมื่อสิน้ โครงการแสดง

รายละเอยีดปัญหา/อุปสรรค 

5. ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ 

นายศริิพงษ์  สุดตะนก 

ผู้รับผิดชอบตรวจ 

 

 



ล าดับที่ เรื่องที่ตรวจสอบ วัตถุประสงค ์ ขอบเขต หน่วยรับตรวจ วิธีการตรวจสอบ 

      3. ผลการปฏบัิตติาม

แผนปฏบัิตริาชการ

ประจ าปี 

เพื่อทราบว่าผลการ

ปฏบัิตงิานเป็นไปตาม

แผนปฏิบัตริาชการ

ประจ าป ี

การรายงานผลการ

ด าเนนิงานการ

ปฏบัิตงิาน เป็นไปตาม

แผนที่ก าหนด 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 

1.   สพป. 

2.  สถานศกึษา 

1.ตรวจสอบรายงานผลการ

ด าเนนิงานแต่ละงาน โครงการ/

กิจกรรม และงบประมาณที่ใชว้า่

เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดหรือไม ่ 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 

2. การปฏบัิตงิานเป็นไปตามแผน 

เชน่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ก าหนด     

ไวใ้นแผน บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ตามท่ีก าหนดหรือไม ่

3. กรณยีกเลิก งาน/โครงการ/กิจกรรม  

หรือเปลี่ยนแปลงงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ได้มีการขออนุมัติจาก ผอ.สพท./ ผอ. 

สถานศกึษา  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

เป็นไปตามท่ีก าหนด หรือไม ่

4. กรณท่ีีมีการยกเลิกโครงการ/กิจกรรม 

การน าเงินงบประมาณไปใชเ้พื่อการใด 

5. ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ 

นายศริิพงษ์  สุดตะนก ผู้รับผิดชอบตรวจ 

 

 

          1.2 การตรวจสอบ การบริหารงบประมาณ 
                                        

ล าดับที ่ เรื่องที่ตรวจสอบ วัตถุประสงค ์ ขอบเขต หน่วยรับตรวจ วิธีการตรวจสอบ 

      1. การตรวจสอบการ

ด าเนนิการบริหาร

งบประมาณ 

- กระบวนการจัดตั้ง

งบประมาณ 

- กระบวนการ

บริหารงบประมาณ 

- กระบวนการ

วเิคราะห์

งบประมาณ 

 

 

1. กระบวนการบริหารจัดการงบประมาณ

ได้แสดงบทบาทท่ีเปลี่ยนแปลง และท า

หนา้ที่เป็นตัวสะท้อนภาพการด าเนนิ

กจิกรรมของ สพท. ไดจ้รงิ 

2.กระบวนการจัดต้ังงบประมาณได้

ค านึงถึงประโยชนใ์นการบริหาร   และการ

ด าเนนิงานโครงการของ  กลุ่มงานตา่ง ๆ 

โดยมีเหตุผลประกอบการพจิารณาอย่าง

เหมาะสมและไมเ่ลอืกปฏบัิต ิ

3. มีระบบตดิตามการใชเ้งินงบประมาณ

เพื่อสามารถเร่งรัดให้มีการใชจ้่ายเงิน ให้

ตรงตามแผนท่ีก าหนด ขณะเดียวกัน ต้องมี

ระบบการเตอืนภัย กรณีไม่ด าเนนิงานตาม

แผน 

4. มีการวเิคราะห์ ตดิตาม การใชจ้่ายและ

การบริหารงบประมาณอยา่งสม่ าเสมอ 

และมีการรายงานตอ่ผู้บังคับบัญชา 

ตามล าดับชัน้อยา่งเหมาะสม 

1. สอบทาน

กระบวนการบริหาร

จัดการ และการ

ปฏบัิตงิานปีละ 2 

ครัง้ 

 

2. ประเมินระบบ

การควบคุมคุณภาพ

งานการศึกษา  

วเิคราะห์การใช้

จ่ายเงินงบประมาณ 

 ปีละ 1 ครัง้  

3. สอบทานระบบ

ข้อมูล   

ปีละ 2 ครัง้ 

   สพท. 

-  กลุ่ม

อ านวยการ 

(กลุ่มงานบริหาร

การเงินและ

สินทรัพย์) 
 

-  กลุ่มนโยบาย 

และแผน 

1. ตรวจสอบเอกสาร

หลักฐาน ข้อมูล 

รายละเอยีดท่ีเกี่ยวข้อง 

2. สอบถาม  สัมภาษณ์ 

ผู้เกี่ยวข้อง 

3. ศกึษาวเิคราะห์ สอบทาน

ข้อมูล 

และตัวเลข สถิตติา่ง ๆ 

4. วิเคราะห์ เปรียบเทียบ 

สรุปและ 

ประเมินผล 

5. ติดตามผลการแกไ้ข  

ปรับปรุงตาม 

ข้อเสนอแนะ จากการ

ตรวจสอบ 

 

นายศิริพงษ์ สุดตะนก 

ผู้รับผิดชอบตรวจ 



            
ล าดับที ่ เรื่องที่ตรวจสอบ วัตถุประสงค ์ ขอบเขต หน่วยรับตรวจ วิธีการตรวจสอบ 

  5.ต้องรู้ผลการวเิคราะห์การใชจ้า่ยเงินท่ี

ผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้ง

งบประมาณในปีตอ่ไป 

6.มรีะบบควบคุม ติดตามและรายงานผล

อย่างเพยีงพอ 

7. มีการประเมินผลการใช้จา่ยเงินเป็น

ระยะ ๆ  

   อย่างเหมาะสม 

   

 

 

 

 

 

 

 

1.3 การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/แผนงาน 
  

ล าดับที ่ เรื่องที่ตรวจสอบ วัตถุประสงค ์ ขอบเขต หน่วยรับตรวจ วิธีการตรวจสอบ 

      1. การตรวจสอบ และ

ประเมินผลการ

ปฏบัิตติามโครงการ/

แผนงาน 

 

 

1. มีการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีดีหรือไม ่

2. ดูประสิทธิภาพประสิทธิผลของการ

ด าเนนิงานในช่วง output และ outcome ของ

งานในโครงการ 

3. ดูความคุ้มคา่ของการด าเนนิงานและ

ผลสัมฤทธ์ิของการด าเนนิงาน 

4. ประเมินโครงการโดยวัดจากความพงึ

พอใจของผู้รับบริการและผู้ปฏบัิติ 

5. มีการน าผลสัมฤทธ์ิของโครงการท่ีได้รับ

ไปขยายผลเพื่อ 

ให้มีการพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่าง

ตอ่เนื่อง เพื่อให้มคีุณค่าและเป็นประโยชน์

ตอ่ราชการ 

1. โครงการตาม

แผนงานหลักของ

ส านักงาน 

 

2. แผนย่อย/

โครงการ  งบ

พัฒนา/งบร่วม 

สพฐ. 

 

สพป. 

กลุ่ม/งานท่ี

เกี่ยวข้อง 

1. การขับเคลื่อนนโยบายสู่

การปฏบัิต ิ

2. ประสานงาน ร่วม

สังเกตการณก์ารตรวจสอบ 

เร่ืองท่ีมีนัยส าคัญ 

3. ติดตามผลการแกไ้ข 

ปรับปรุง 

 ตามขอ้เสนอแนะ  จากการ

ตรวจสอบ 

 

 

นายศิริพงษ์  สุดตะนก   

ผู้รับผิดชอบตรวจ 

 
                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ด้านการเงิน บัญชี และการบริหารสินทรัพย ์

          2.1 การตรวจสอบการบริหารการเงิน และบัญชี  
                                             

ล าดับที ่ เรื่องที่ตรวจสอบ วัตถุประสงค ์ ขอบเขต หน่วยรับตรวจ วิธีการตรวจสอบ 

      1. การตรวจสอบการ

จัดท าบัญชี

หนว่ยงานยอ่ย

(สถานศกึษา) ตาม

คู่มอืบัญชปีี 2544 

 และบัญชใีนระบบ

(Gfmis) 

การตรวจสอบการ

บริหารงานการเงิน  

การคลังภาครัฐด้วย

ระบบอเิล็กทรอนิกส์ 

  (Gfmis) 

ตรวจสอบระบบ 

เงินทดรองราชการ 

1. ตรวจสอบความครบ 

ถ้วนและเชื่อถือได้ ของ

ข้อมูล และตัวเลขต่าง ๆ 

ของการบันทึกรายงาน

ทางการเงิน การบัญชี 

และรายงานทางการเงิน 

2. พิสูจน์ความมีอยู่จริง 

ความมีตัวตน ของ

สนิทรัพย์ตา่ง ๆ ว่ามีอยู่

ครบถ้วน ถูกต้องตามที่ได้

มกีารบันทึกบัญชี 

3. มีการจัดวางระบบ 

และควบคุมการ

ปฏบัิติงานการเงิน  การ

บัญชี เพียงพอ  เหมาะสม 

หรอืไม่ 

การควบคุม ก ากับ 

ติดตามการจัดท าบัญชี 

การรายงานทางการเงิน 

ของหน่วยงานย่อย  และ

การบันทึกในระบบ Gfmis   

การจดัส่งรายงาน

ทางการเงินเป็นปัจจุบัน 

ต่อเนื่อง ครบถ้วน หรือไม่ 

 การเบิก-จา่ย  การ

ควบคุมเงินทดรอง

ราชการ เป็นไปตาม

ระเบียบ และแนวทางท่ี

กรมบัญชีกลาง 

กระทรวงการคลังก าหนด 

1.   สพป. 

2.  สถานศกึษา 

1. ตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานทาง

การเงิน 

2. สอบทานการปฏิบัติงาน ทุกขั้นตอน 

ท่ีมีนัยส าคัญ 

3. ตรวจสอบทะเบียนคุมทางบัญชี 

 บันทึกบัญชีระบบ Gfmis 

4. การจัดท ารายงานทางการเงินของ 

สถานศึกษา และ สพป.อบ.2 

5. สอบถาม  สัมภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

6.  วิเคราะห์ เปรยีบเทียบข้อมูลและ 

ตัวเลขในรายงานทางการเงิน 

7. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

8. ติดตามผล การแก้ไข – ปรับปรุง ตาม 

ข้อเสนอแนะที่ไดจ้ากการตรวจสอบ 

นางศิริพร  ไชยโอชะ    

ผู้รับผิดชอบตรวจ 

 

 

               

          2.2 การตรวจสอบการบรหิารสินทรัพย์ 
 

ล าดับที ่ เรื่องที่ตรวจสอบ วัตถุประสงค ์ ขอบเขต หน่วยรับตรวจ วิธีการตรวจสอบ 

      1. การตรวจสอบการ

จัดซือ้จัดจา้ง 

(งานพัสดุ) 

 

1.พสิูจน์ว่าผลการ

ปฏบัิตงิานของ

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 

ถูกต้องตามระเบียบ 

กฎหมาย และหนังสอื

สั่งการท่ีเกี่ยวข้อง 

2.ป้องปรามการ

ปฏบัิตงิานท่ีผิดพลาด 

บกพร่อง 

การจัดซื้อจัดจ้างใน

ปีงบประมาณนั้น ๆ  

เป็นไปตามท่ีระเบียบ

ก าหนด  มี

ประสิทธิภาพ  ประหยัด  

คุ้มคา่ และโปร่งใส 

1.   สพป. 

2.  สถานศกึษา 

1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ี

เกี่ยวข้อง 

2. สอบถาม  สัมภาษณ์  ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

3. เปรยีบเทียบราคา และวิธีการด าเนินการ

กับหน่วยงานอ่ืน  หรือรายการจัดซือ้จัดจา้ง

อ่ืน ในลักษณะใกลเ้คียงกัน 

4.  ติดตาม  / ประเมิน  การใช ้การควบคุม 

 ทรัพย์สนิของสถานศึกษา และ สพท.อบ.2 

5. เปรยีบเทียบต้นทุน การดูแล รักษา  

และการซอ่มแซมทรัพย์สิน 

6.  วิเคราะห์ เปรยีบเทียบข้อมูล  ตัวเลข    

และสถติิต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง 

7. ติดตามผล การแก้ไข – ปรับปรุง ตาม 

ข้อเสนอแนะที่ไดจ้ากการตรวจสอบ 

   

นายศิริพงษ์  สุดตะนก   ผู้รับผิดชอบตรวจ 

 

 

 



                                                                                                          

 

       ที ่ เรื่องที่ตรวจสอบ วัตถุประสงค ์ ขอบเขต หน่วยรับตรวจ วิธีการตรวจสอบ 

       2. การตรวจสอบการ

ดูแลรักษา การใช้

ทรัพย์สนิ และการ

ตรวจสอบพัสดุ

ประจ าปี 
 

 

เพื่อให้มั่นใจว่ามีความ

เพยีงพอต่อการใช้งาน 

หรือเกินความจ าเป็นต่อ

การใช้งาน หรือไม ่

 มกีระบวนการดูแล

รักษาท่ีเหมาะสม  

พร้อมใช้งาน 

การลงทะเบียน  การ

ควบคุม ก ากับ ติดตาม  

การจัดสรร การใช ้ 

และการคิดต้นทุนการ

ใชง้าน 

เหมาะสม  และคุ้มคา่

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

การควบคุม ก ากับ 

ตดิตามการจัดสรร  

การใช้ประโยชน ์ มี

ประสิทธิภาพ  ประหยัด 

เกิดความคุ้มค่าและ

โปร่งใส 

1.   สพป. 

2.  สถานศกึษา 

1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ี

เกี่ยวข้อง 

2. สอบถาม  สัมภาษณ์  ผู้ท่ีเกีย่วข้อง 

3.  ติดตาม  / ประเมนิ  การใชท้รัพย์สนิ 

4. ศกึษาวเิคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูล  

ตัวเลข  

และสถิตติา่ง ๆ 

5.  ศกึษาวเิคราะห ์ เปรียบเทียบตน้ทุน   

การดูแลรักษา และการซ่อมแซม 

6. ตรวจสอบสภาพการจัดเก็บ และวิธีการ

ควบคุม 

7. ติดตามผล การแกไ้ข – ปรับปรุง ตาม 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการตรวจสอบ 

   

นายศริิพงษ์  สุดตะนก   ผู้รับผดิชอบ

ตรวจ 

 

 

 

3. การสอบทานระบบควบคุมภายใน            

 

ล าดับที ่ เรื่องที่ตรวจสอบ วัตถุประสงค ์ ขอบเขต หน่วยรับตรวจ วิธีการตรวจสอบ 

      1. การสอบทานระบบ

ควบคุมภายใน 

 

 

เพื่อทราบการ

ประเมินผลการควบคุม

ภายในเป็นไปตาม

ระเบียบ คตง. พ.ศ. 

2544 ข้อ 6 

การควบคุม ก ากับ 

ตดิตามระบบควบคุม

ภายใน ครอบคลุม

ภารกิจหลัก และ

ครอบคลุมทุกกิจกรรม 

1.   สพป. 

2.  สถานศกึษา 

1. สอบทานรูปแบบของรายงาน  

ระยะเวลาการรายงาน 

2. มกีารประเมินตนเองอยา่งต่อเนื่อง 

ตามแบบท่ีก าหนด 

3. สอบทานการจัดวางระบบการ 

ควบคุมท่ีสพท. / สถานศกึษา จดัท า

ครอบคลุมภารกิจหลักและครอบคลุม 

ทุกกิจกรรม 

 

 

 

นางศริิพร  ไชยโอชะ 

ผู้รับผิดชอบตรวจ 

 

 

 

 



 

 
กรอบอัตราก าลัง  หน่วยตรวจสอบภายใน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 2 

อัตราก าลัง มีบุคลากรประจ าหน่วยตรวจสอบภายใน   จ านวน  2  อัตรา 

 

         

1.   ชื่อ  นางศิริพร  ไชยโอชะ                                                                     

     ต าแหนง่     นักวชิาการตรวจสอบภายใน ช านาญการพเิศษ 

     วุฒกิารศึกษา   ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขา การจัดการท่ัวไป 

         ปฏบัิตหินา้ที่  1. ตรวจสอบการบริหารงานการเงิน /งานบัญชี 

                                 และประเมินผลการจัดวางระบบควบคมุภายใน 

                           2. ปฏิบัตหินา้ที่ ผู้อ านวยการหนว่ยตรวจสอบภายใน 

 

2.  ชื่อ   นายศิริพงษ์  สุดตะนก 

     ต าแหนง่     นักวชิาการตรวจสอบภายใน ปฏบัิตกิาร 

                 วุฒกิารศึกษา   ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) สาขา การเงินการธนาคาร 

          ปฏบัิตหินา้ที่   ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ (แผนงาน/โครงการ) และ 

                  การบริหารสินทรัพย์ (งานพัสดุ)  

     

 


