กรอบภารกิจงาน หน่วยตรวจสอบภายใน

กรอบภารกิจงาน
หน่วยตรวจสอบภายในเป็นกลุ่มงานหนึ่งในสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาทีผ่ ู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือ
หรือกลไกที่สาคัญของฝ่ายบริหารในการประเมิน และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ ยง
การควบคุมภายในและการกากับดูแลอย่างเป็นระบบ การให้ความเชื่อมั่นและให้คาปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม
และเป็ น อิ ส ระเพื่ อ เพิ่ มคุ ณ ค่ า และปรั บปรุ ง การปฏิ บั ติง านให้ ดี ขึ้ น ช่ว ยให้ องค์ ก รบรรลุ ถึ ง เป้ า หมายและ
วัตถุประสงค์ทกี่ าหนดไว้
กรอบภารกิจงาน
1. งานบริหารการตรวจสอบ
1.1 งานจัดทากฎบัตรการตรวจสอบภายใน โดยกาหนดวัตถุประสงค์ อานาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของงานตรวจสอบอย่างเป็นทางการไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน เพื่อใช้เป็นกรอบอ้างอิงและ
เป็นแนวทางปฏิบัติงานที่สาคัญของหน่วยตรวจสอบภายใน และจัดทากรอบความประพฤติและจริยธรรมของ
หน่ ว ยตรวจสอบภายในก าหนดตามจริ ยธรรมการปฏิ บั ติ งานและมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครั ฐ
ที่กรมบัญชีกลางกาหนด เพื่อเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติของผู้ตรวจสอบภายในให้ประพฤติตนภายใต้
กรอบความประพฤติ ที่ดีงามเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ ซึ่งจะทาให้วิชาชีพตรวจสอบภายในได้รับการ
ยอมรั บ จากสั ง คมทั้ ง ภายในและภายนอกหน่ ว ยงาน อั น จะน าไปสู่ ก ารให้ บ ริ ก ารด้ า นความเชื่ อ มั่ น และ
ให้คาปรึกษาอย่างเป็นอิสระและเทีย่ งธรรม
1.2 งานวางแผนการตรวจสอบภายใน
1.2.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้ มีการกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด ใช้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ซึ่งจะทาให้ ทราบว่าควรตรวจสอบ
กิจกรรมใด ด้วยวัตถุประสงค์อะไร ทีห่ น่วยรับตรวจใด ณ เวลาไหน และงบประมาณที่ต้องใช้ในการตรวจสอบ
เท่าใดอันจะทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานตรวจสอบภายใน คือ งานบริการที่จะให้หลักประกันที่เที่ยงธรรม
และคาปรึกษาที่เปี่ยมด้วยคุณค่าแกสวนราชการ และสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนการปฏิบัติงาน
ของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งจะต้องนาวัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบที่กาหนดไวในแผนการตรวจสอบ
ประจาปี มากาหนดวิธีการ เทคนิค และขั้นตอนในการตรวจสอบอย่างละเอียด
1.2.2 ขอบเขตของงาน
1.2.2.1 ผู้ อ านวยการหน่ ว ยตรวจสอบภายใน วางแผนการตรวจสอบตามผล
การประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดลาดับความสาคัญก่อนหลังของกิจกรรมที่จะทาการตรวจสอบให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายของส่วนราชการ ซึง่ การจัดทาแผนการตรวจสอบภายใน แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่
1) แผนการตรวจสอบระยะยาว (Audit Universe) เป็นแผนการทางาน
ที่จัดทาไวลวงหนา มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปขึ้นไป โดยทั่วไปมีระยะเวลา 3 - 5 ปี สัมพันธ์กับระยะเวลา
การจัดทาแผนการของบประมาณของหน่วยงาน โดยแผนการตรวจสอบต้องกาหนดให้ครอบคลุมหน่วยรับตรวจ
ทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด
2) แผนการตรวจสอบประจาปี (Audit Plan) เป็นแผนที่จัดทาไวลวงหนา
มีรอบระยะเวลา 1 ป และสอดคลองกับแผนการตรวจสอบระยะยาวที่กาหนดไวโดยการเลือกหน่วยงานและ
เรื่องที่จะตรวจสอบในแต่ละปีตามที่ปรากฏในแผนการตรวจสอบระยะยาว มาจัดทาเป็นแผนการตรวจสอบ
ประจาปี โดยอาจมีเรื่องทีจ่ ะทาการตรวจสอบตามนโยบายทีไ่ ด้รับเพิ่มเติม
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1.2.2.2 ผู้ตรวจสอบภายใน จัดทาแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan)
ตามภารกิจที่ได้ รับมอบหมายจากผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ให้ สอดคลองกับแผนการตรวจสอบ
ประจาปี โดยการจัดทาแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ต้องอาศัยข้อมูลจากการสารวจข้อมูล
เบื้ อ งต้ น การประเมิ น ผลระบบการควบคุ ม ภายใน รวมทั้ ง ผลการประเมิ น ความเสี่ ย ง จากการวางแผน
การตรวจสอบประจาปีด้วย เพื่อให้การจัดทาแผนการปฏิบัติ งาน (Engagement Plan) ในแต่ ละเรื่อง
ครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบทีม่ ีความสาคัญ โดยให้มีความยืดหยุน ให้สามารถแกไขปรับปรุงให้เหมาะกับ
สถานการณ์ได้ โดยผ่านการสอบทานและความเห็นชอบจากผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
1.2.3 สรุ ป รายงานผลการตรวจสอบประจ าปี โดยรายงานดั ง กล่ า วประกอบด้ ว ย
วัตถุประสงค์ ขอบเขต การสรุปผลการตรวจสอบ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขที่สามารถนาไปปฏิบัติได้ด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน เที่ยงธรรม รัดกุม สร้างสรรค์และรวดเร็ว
รวมทั้งควรเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานให้บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องและเหมาะสมได้รับทราบ
1.2.4 กาหนดระบบการติดตามผล ว่าได้มีการนาข้อเสนอแนะในรายงานผลการปฏิบัติงาน
ไปสู่การปฏิบัติ
1.2.5 งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน คือ กระบวนการหรือกิจกรรม ที่จัดให้มีขึ้น
เพื่อให้ ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่ากระบวนการทางานของหน่วยตรวจสอบภายใน สามารถนาไปสู่ผลการ
ทางานที่มี คุณภาพ รายงานผลการตรวจสอบได้ รับการยอมรับและเชื่อถือจากผู้ บริหาร หน่วยรั บตรวจ และ
ผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
1.2.5.1 วัตถุประสงค์
เพื่ อ ช่ ว ยให้ ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
มีกลไกหรือเครื่องมือในการควบคุมกากั บดูแลงานตรวจสอบภายใน ให้สามารถเป็นเครื่องมือของผู้ บริหารได้
อย่างแท้จริง และสร้างความมั่นใจในผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในให้แก่ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ
อีกทั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในได้มี การพัฒนาและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้การทางาน
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
1.2.5.2 ประเมินตนเอง (Self Assessment) เพื่อสอบทานหรือทบทวนการ
ปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา และพิจารณาปรับปรุงแกไขและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้แบบประเมิน
ตนเองของหน่วยตรวจสอบภายในทีก่ รมบัญชีกลางกาหนด เป็นแนวทางในการประเมินตนเอง และส่งสาเนาให้
กรมบัญชีกลาง พร้อมรายงานให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ
1.2.5.3 จัดทาแบบสารวจหรือแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้รับการ
ตรวจสอบ ภายหลังการตรวจสอบแต่ละครั้ง เพื่อรับทราบความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานของ
หน่ ว ยตรวจสอบภายในรวมทั้ ง ข้ อ เสนอแนะที่ จ ะน าไปพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง พั ฒ นางานตรวจสอบภายใน
ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ
1.2.5.4 เตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประเมินภายนอก ตามโครงการประกัน
คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
1.2.6 ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา บรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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2. งานประเมินระบบควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง
2.1 งานประเมินระบบการควบคุมภายใน เป็นการพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์ของระบบการควบคุม
ทีม่ ีอยู่ในทุกกลุ่มงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับ
ระบบการควบคุม ที่กาหนดไว้ว่า มีความสอดคล้องหรือไม่เพียงใด และสอบทานระบบการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานว่ามีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันหรือไม่ รวมทั้งวิเคราะห์และหาสาเหตุ ที่เกิดขึ้น
เพื่อสรุปผล พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานให้มีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.1.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ ให้ ท ราบระบบการควบคุ มภายในของ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา ทีม่ ีอยู่ มีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่
2) เพื่ อ ให้ ท ราบว่ า การปฏิ บั ติ ง านตามระบบการควบคุ ม ภายในที่ ก าหนดไว้
ได้ผลสาเร็จตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ทวี่ างไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุ้มค่าเพียงใด
3) เพื่อให้มีฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ
2.1.2 ขอบเขตของงาน
1) สอบทานประเมินระบบการควบคุมภายในของ สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษา ทีม่ ีอยู่ ว่ามีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันหรือไม่
2) สอบทานรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุม ของทุกกลุ่มงาน
ในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา ที่ ไ ด้ จั ด ท าไว้ ว่ า ได้ ผ ลส าเร็ จ ตามเป้ า หมาย เพี ย งใด
3) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และจัดทารายงานผลการสอบทานการ
ควบคุมของผู้ตรวจสอบภายใน
2.2 งานประเมินความเสี่ยง เป็นกระบวนการระบุปัจจัยเสี่ยงและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างเป็น
ระบบ รวมถึงการจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงว่าเหตุการณ์ใดหรือเงื่อนไขอย่างใด ที่จะมีผลต่อการ
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร การประเมินความเสี่ ยงจึงเป็นแนวคิดในเชิงป้องกันเหตุการณ์ ที่อาจเกิด
ผลกระทบกับองค์กร
2.2.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถวางแผนการตรวจสอบไดครอบคลุมภารกิจทีส่ าคัญ
และเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมภายใต้ข้อจากัดต่าง ๆ
2.2.2. ขอบเขตของงาน
ประเมิน ความเสี่ยงของกิจกรรมการบริห ารงานในด้ านต่ าง ๆ ของทุกกลุ่ มงานใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เช่น ด้านกลยุทธ ด้านการดาเนินงานหรือปฏิบัติงานตามหน้ าที่
ความรับผิดชอบ ด้านการบริหารความรู ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ อย่างน้อย
ปละ 1 ครั้ง
3. งานตรวจสอบด้านการให้ความเชื่อมั่น (Assurance)
โดยตรวจสอบอย่ า งเที่ ย งธรรม และเป็ น อิ ส ระ เพื่ อ นามาประเมิ น ผลในกระบวนการบริ ห าร
ความเสี่ยง การควบคุมและการกากับดูแลกิจการของหน่วยรับตรวจ สามารถแยกตามประเภทการตรวจสอบ
ได้แก่
3.1 งานตรวจสอบการเงินการบัญชี (Financial Audit) ตรวจสอบงานเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณ การเงิน การบัญชีและพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี
/เพื่อสอบทาน...
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เพื่อสอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการดาเนินงานและการเงินการคลัง การตรวจสอบการเงิน
การบั ญ ชี จึ งเป็ น การตรวจสอบที่มุ่ งจะพิ สู จ น์ความน่า เชื่ อถื อของข้ อมู ล ทางการเงิ นการบัญชี ว่ า เอกสาร
ประกอบรายการทางการเงิ น และการบั ญ ชี รายการที่ บั น ทึ ก และรายงานที่ ป รากฏ ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น
เป็นปัจจุบัน โปร่งใส และสมเหตุสมผล และมั่นใจได้ว่าการควบคุมทางการเงินที่มีอยู่ในระบบการเบิกจ่ายเงิน
การรับเงิน การจ่ายเงิน การนาส่ง/นาฝาก และการเก็บรักษาเงิน มีความเหมาะสมเพียงพอที่จะทาให้ การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
3.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ
สถานศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบ แนวปฏิบัติ ข้อกาหนดต่าง ๆ หรือการควบคุมการใช้จ่ายเงินให้ ถูกต้อง
เหมาะสม ครบถ้ว น และเป็ น ปั จ จุ บัน ของการบันทึกรายการทางบัญชีและรายงานทางการเงิน พร้อมทั้ง
สอบทานความเพียงพอ เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในด้านการเงินการบัญชี
3.1.2 ขอบเขตของงาน
ตรวจสอบระบบการเงินการบัญชีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และสถานศึกษา ในด้านการบริหารการเงิน การรับ จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดทาบัญชี การรายงาน
ทางการเงิน ว่าถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และการควบคุมทางการเงินมีความเพียงพอ เหมาะสม เชื่อถือได้
และมีความโปร่งใส
3.2 งานการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) สอบทานการ
ปฏิบั ติงานตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง นโยบาย แผนงาน และวิธีการที่กาหนด ไดแก่
การตรวจสอบการเงิน การบั ญชี การพัสดุ ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษาว่า
ปฏิ บั ติ งานถู กต้ อง ตามระเบี ยบ กฎหมาย และหนั ง สื อ สั่ ง การที่ เกี่ ย วข้ องหรื อ ไม่ และเป็ น การป้อ งปราม
ผู้ปฏิบัติงาน ให้ระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาด หรือทุจริตได้
3.2.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานการเงินการบัญชี การพัสดุ ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา และสถานศึกษาถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูล
ทางการเงินทีเ่ ชื่อถือได้ สามารถประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในด้านการเงิน การบัญชี และ
การพัสดุ พร้อมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงาน เสนอแนะวิธีการ มาตรการในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน
ขอสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.2 ขอบเขตของงาน
3.2.2.1 ตรวจสอบการเงินการบัญชี ว่ามีการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ทางการเงินการบัญชี
3.2.2.2 ตรวจสอบพั ส ดุ ว่ า มี ก ารจั ด หา ควบคุ ม และจ าหน่ า ย เป็ น ไปตาม
ระเบียบกฎหมายทางด้านพัสดุ
3.3 งานตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit) ตรวจสอบกระบวนการ ขั้นตอน
ในการปฏิบัติงานของกิจกรรมต่าง ๆ ข้อเท็จจริง ที่เกิดขึ้น (Condition) จากการดาเนินงาน หรือผลการ
ดาเนินงาน เพื่อเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ (Criteria) การดาเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ ตามวัตถุประสงค์
เป้ าหมายที่กาหนด ถ้า มีข้อแตกต่างระหว่างหลั กการกับข้อ เท็จจริ ง ที่เกิด ขึ้น หากเกิดปั ญหา ผลกระทบ
(Effect) ที่มีสาเหตุ (Cause) จากเรื่องใด เพื่อให้ข้อแนะนาที่มีคุณค่าสามารถปฏิบัติได้จริงในการปรับปรุง
พัฒนาการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คุ้มค่า เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ระบบ วิธีการ หรือมาตรฐานทีก่ าหนด
/2.3.1 วัตถุประสงค์...
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3.3.1 วัตถุประสงค์
เพื่อตรวจสอบผลการดาเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ รวมถึงระบบ
งานใดระบบงานหนึ่ งหรื อหน่ว ยงานย่อยภายในหน่วยงานนั้น หรือหน้าที่ห นึ่งหน้าที่ใดในหน่วยงานบรรลุ
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ เ ป้ า หมายที่ ก าหนดมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล ประหยั ด รวมทั้ ง การให้ ความเห็ น ให้
ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
3.3.2 ขอบเขตของงาน
การตรวจสอบการปฏิบัติงาน ครอบคลุ มถึงการตรวจสอบกระบวนการในการ
ปฏิบัติงานโดยให้ความสาคัญกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน ความมีประสิทธิภาพ ประหยัด ความคุ้มค่าในการใช้
ทรัพยากร และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบ วิธีการ หรือมาตรฐานที่กาหนด และผลลัพธ์
หรือผลกระทบทีเ่ กิดขึ้นจากการดาเนินงาน
3.4 งานตรวจสอบการดาเนินงาน (Performance Audit) ตรวจสอบผลการดาเนินงานตาม
แผนงาน งานและโครงการของสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา และสถานศึ กษาให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือหลักการที่กาหนด การตรวจสอบเน้นถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความ
คุ้มค่า โดยต้องมีผลผลิตหรือผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัด ที่เหมาะสม ทั้งนี้
ต้องคานึงถึงความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพของกิ จกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประกอบด้วย
3.4.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้ทราบว่าผลการดาเนินงานบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย ตาม
แผนงาน งานและโครงการที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และปฏิบัติถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบ วิธีการ หรือมาตรฐานที่กาหนด ทราบถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้น
และติดตามผลการดาเนินงาน ตลอดจนประสิทธิภาพในการดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ
3.4.2 ขอบเขตของงาน
การตรวจสอบการดาเนิน ครอบคลุมถึงการตรวจสอบการวางแผนการบริหาร
โครงการ กิจกรรม กระบวนงาน ผลการดาเนินงานตามแผนงาน งานและโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
เป้าหมาย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร และการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบี ยบ ข้อบั งคับ ระบบ วิธีการ มาตรฐานที่กาหนด ผลลั พธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน
การติดตามผล ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข
3.5 งานตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit) เป็นการพิสูจน์
ความถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบงานและข้อมูลทีไ่ ด้จากการประมวลผลด้วยเทคโนโลยี รวมทั้งการเข้าถึงข้อมูล
ในการปรับปรุงแก้ไขและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การตรวจสอบประเภทนี้เป็นส่วนหนึ่งของงาน
ตรวจสอบภายในเกือบทุกงานทีน่ าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าเป็นการตรวจสอบทางการเงิน
การตรวจสอบการดาเนินงาน หรือการตรวจสอบการบริหาร
3.5.1 วัตถุประสงค์
เพื่อ ให้ มั่น ใจว่ า ระบบงานและข้อ มูล ที่ไ ด้จ ากการประมวลผลด้ ว ยเทคโนโลยี
ถูกต้อง ครบถ้วน มีความน่าเชื่อถือ และการประเมินระบบการควบคุมภายในของระบบการเข้าถึงข้อมูล และ
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลมีความรัดกุม เหมาะสม เพียงพอ
/3.5.2 ขอบเขตงาน...

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

๕

3.5.2 ขอบเขตของงาน
3.5.2.1 ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) หรือระบบงานใดงานหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย
1) ระบบงบประมาณ Fund Management – FM
2) ระบบจัดซื้อจัดจ้าง Purchase Oder – PO
3) ระบบการเงินและบัญชี Financial – FI ซึ่งประกอบด้วยระบบงานย่อย
คือ ระบบการรับเงิน ระบบการจ่ายเงิน ระบบสินทรัพย์ถาวร และระบบบัญชีแยกประเภท
4) ระบบต้นทุน Cost Controlling – CO
5) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล Human Resource – HR
3.5.2.2 ตรวจสอบด้านความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง โดยตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถูกต้องของการบันทึกข้อมูลในระบบงาน
1) ระบบงานความรับผิดทางละเมิด
2) ระบบงานความรับผิดทางแพ่ง
3) ระบบงานผิดสัญญารับทุน/ลาศึกษา
4) ระบบงานฐานข้อมูลลูกหนี้
3.5.2.3 สอบทานระบบการควบคุมภายในของการควบคุมการนาเข้าข้อมูล และ
การควบคุมภายใน ในการดาเนินงานของแต่ละระบบงาน
3.6 งานตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) ตรวจสอบการบริหารงานด้านต่าง ๆ
ของสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา และสถานศึกษา ว่ามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการ
วางแผน การควบคุม การประเมินผลเกี่ยวกั บงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหาร
ด้านต่าง ๆ ว่าเป็นไปอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับภารกิจของสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา
และสถานศึกษา รวมทั้งเป็นไปตามหลักการบริหารงานและหลักการกากับดูแลที่ดี (Good Governance)
ในเรื่องความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม และความโปร่งใส
3.6.1 วัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานขององค์กรให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และให้เกิดผลทางปฏิบัติ ในการพัฒนาองค์กร
ไปสู่ความเป็นเลิศ
3.6.2 ขอบเขตของงาน
3.6.2.1 ตรวจสอบการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึก ษาและสถานศึ กษา ว่ า มีร ะบบเกี่ย วกับ การบริห ารจั ด การเกี่ ย วกั บ การวางแผน การควบคุ ม
การประเมิน ผลเกี่ย วกับ การงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัส ดุและการดูแลทรัพย์สิ น การบริห าร
ทรั พยากรบุ คคล รวมทั้งการบริ ห ารงานด้านต่าง ๆ ว่าเป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลอย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร
3.6.2.2 ตรวจสอบการบริหารงาน ว่ามีการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการ
บริหารงานและหลักการกากับดู แลที่ดี (Good Governance) ในเรื่องความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ
ความเป็นธรรม และความโปร่งใส
/3.7 งานตรวจสอบพิเศษ...
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3.7 งานตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) ตรวจสอบในกรณีที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร
หรือกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระทาที่
ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจะดาเนินการตรวจสอบเพื่อค้นหาสาเหตุ
ข้อเท็จจริง ผลเสียหายหรือผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการป้องกัน
3.7.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ไ ด้ข้อมูล ที่ ต รงกั บสภาพความเป็นจริ ง เพื่อน ามาสรุป ประเด็น ตามการ
ร้องเรียน หรือกรณีสงสัยว่ามีการดาเนินการทีไ่ ม่โปร่งใสหรือทุจริตเกิดขึ้น
3.7.2 ขอบเขตของงาน
ตรวจสอบข้อมูลตามประเด็นข้อร้องเรียน หรือกรณีสงสัยว่ามีการดาเนินการที่ไม่
โปร่งใสหรือทุจริตเกิดขึ้น รวมถึงการสื บสวนข้อเท็จจริงตามที่ได้รับมอบหมาย โดยผู้ตรวจสอบภายในต้องมี
ความเทีย่ งธรรม ระมัดระวังในการใช้ข้อมูล ไม่เปิดเผยข้อมูล และไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับไปแสวงหาประโยชน์ให้กับ
ตนเองหรือผู้อื่น
4. งานให้คาปรึกษา (Consulting)
การให้บริการ การให้คาแนะนา การให้คาปรึกษาและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยลักษณะงาน
ขึ้นอยู่กับผู้รับบริการ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับส่วนราชการและปรับปรุงการดาเนินงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น
4.1 วัตถุประสงค์
4.1.1 เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกากับดูแลที่ดี (Good Governance) และความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน (Transparency) ป้องกันการประพฤติมิชอบ และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นจนทาให้การดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
4.1.2 เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ เพิ่มคุณค่าแก่หน่วยรับตรวจให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.1.3 เพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา
และสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้า ที่และดาเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น
4.2 ขอบเขตของงาน
ขอบเขตของงานให้คาปรึกษากระทาได้ 2 ลักษณะ คือ ด้วยวาจา และเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยมีขอบเขตให้คาปรึกษาดังนี้
4.2.1 ด้านการควบคุมภายใน บริหารความเสี่ ยง การกากับดูแลที่ดี มุ่งเน้นการบริการ
ให้ คาแนะน า ให้ คาปรึ กษาแก่เจ้ าหน้ า ที่ผู้ ป ฏิบัติง านของส านักงานเขตพื้น ที่ การศึ กษาประถมศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด
4.2.2 ด้านการเงิน การบัญชี การดูแลทรัพย์สิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย มุ่งเน้นการ
บริการให้คาแนะนา ให้คาปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด
5. งานธุรการและสารสนเทศ
งานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา จัดใช้ ดูแลและบริการ เพื่อนามาซึ่งการอานวยความสะดวก ให้ความ
ช่ว ยเหลื อ การเผยแพร่ ป ระชาสั มพัน ธ์ข้อมูล ข่าวสาร และประสานงาน ไม่ว่าจะเป็นทางหนังสื อ การพูด
และการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามกลไกการบริหารงานของหน่วยตรวจสอบภายในกับกลุ่มงาน
ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการรวบรวมและ
/การจัดเก็บข้อมูล...
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การจัดเก็บข้อมูลรายละเอียด ผลจากการปฏิบัติงานจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก อย่างมี
หลั กเกณฑ์ เพื่ อ น ามาประมวลผลและจั ด รูป แบบให้ ได้ ส ารสนเทศที่ ช่ว ยสนั บสนุน การท างานตรวจสอบ
การวางแผน การจัดการความรู้ และพัฒนางานตรวจสอบภายใน
5.1 วัตถุประสงค์
5.1.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานทางธุรการของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นไปตามระเบียบฯ และ
เชื่อมต่อกับการปฏิบัติงานทางธุรการของกลุ่มอานวยการ
5.1.2 เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการให้บริการข่าวสารของหน่วยตรวจสอบภายใน ให้กับผู้รับบริการ
5.1.3 เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศทีม่ ีประสิทธิภาพ สาหรับการวางแผนการตรวจสอบ
5.1.4 เพื่อให้มีข้อมูลทางวิชาการทีน่ ามาใช้ในการจัดการความรู้
5.2 ขอบเขตของงาน
5.2.1 ควบคุมการรับ - นาส่งหนังสือ และเอกสารของทางราชการ ตามระเบียบของทาง
ราชการ
5.2.2 ประสานงาน และให้บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยตรวจสอบภายในแก่ผู้รับบริการ
5.2.3 จัดการข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยตรวจสอบภายในให้เป็นระบบ เพื่อใช้เป็นสารสนเทศ
ในการวางแผน การตรวจสอบ และจัดการองค์ความรู้
5.3.4 ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยตรวจสอบภายในให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
5.2.5 ศึกษา วิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารบรรณของหน่วยตรวจสอบภายในให้เหมาะสม
และสอดคล้ องกั บ ระบบงานสารบรรณของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา และส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.2.6 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน จัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับหน่วยรับตรวจ
และการบริหารงานของหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อให้สามารถดาเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.7 ศึกษา ค้นคว้า ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดระบบแฟ้มระเบียบ
ต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน
5.2.8 ดาเนินงานเกี่ยวกับการประชุมของหน่วยตรวจสอบภายใน
5.2.9 ประสานงานธุรการกับกลุ่มงานอื่น สถานศึกษาและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
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