โครงสร้างขอบข่ายภารกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน

สภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี

คณะกรรมการตรวจสอบประจา
มหาวิทยาลัยทักษิณ

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

ภารกิจด้านการตรวจสอบ
งานตรวจสอบ
1. การวางแผนการตรวจสอบ
- สารวจข้อมูลหน่วยรับตรวจตามโครงสร้าง
- กาหนดปัจจัยเสี่ยงตามองค์ประกอบ
- รวบรวมข้อมูลจากหน่วยรับตรวจ
- ประเมินความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยง
- ขอความเห็นจากอธิการบดีและ คตส.
- จัดทาแผนการตรวจสอบระยะยาว/ประจาปี
2. การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบแต่ละกิจกรรม และ
วิธีการตรวจสอบ
3. ปฏิบัติงานตรวจสอบ/ภาคสนามตามแผนการสุ่มตัวอย่าง
การตรวจ/สืบค้นหาหลักฐาน /สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
4.ประชุมชี้แจงผลการตรวจสอบกับหน่วยรัตรวจ
บ
5. สรุปและรายงานผลการตรวจสอบ /ประชุมชี้แจงผลการ
ตรวจต่อฝ่ายบริหาร/กก.อื่น
6. ประเมินและติดตามผล
7. สรุปผลการตรวจสอบประจาปี
งานประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ตรวจสอบ/ประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับ
หน่วยงานย่อย (26 หน่วยงาน) และระดับมหาวิทยาลัยให้มี
การจัดทารายงานบริหารความเสี่ยงและรายงานการควบคุม
ภายในตามระเบียบ คตง.2554

ภารกิจด้านบริการให้คาปรึกษา
แนะนา
1. บริการให้คาปรึกษา แนะนาการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ เพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและความคุ้มค่าในการใช้
ทรัพยากรต่อฝ่ายบริหารและหน่วยรับตรวจ
2.การให้คาปรึกษาเกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายใน
3. ประชุมชี้แจง ให้ข้อมูลต่อฝ่ายบริหาร
และคณะกรรมการชุดอื่น ๆ

ภารกิจด้านประกันคุณภาพ
1.ทาแผนประกันคุณภาพฝ่ายตรวจสอบภายใน
2.พัฒนาตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (KPIs) ของ
ฝ่ายตรวจสอบภายในตามแนวทางการ
ประกันคุณภาพฝ่ายตรวจสอบภายในที่
กรมบัญชีกลางกาหนดและปฏิบัติตามตัว
บ่งชีข้ องมหาวิทยาลัย
3.จัดทาคู่มือประกันคุณภาพ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
4. ดาเนินการจัดทารายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน (SAR) ของฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน
5. จัดระบบการจัดเก็บหลักฐานประกัน
คุณภาพ
6.รายงานผลการประกันคุณภาพรายไตรมาส
7. จัดทารายงานการประเมินตนเอง
8. ประสานงานเตรียมรับการประเมิน
คุณภาพจากภายนอก/ กรมบัญชีกลาง

ภารกิจด้านสนับสนุน
คณะกรรมการตรวจสอบฯ
1. สนับสนุนภารกิจคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจามหาวิทยาลัยทักษิณ(คตส.)
- ด้านการกากับดูแฝ่ลายตรวจสอบภายใน
- การติดตามผลการควบคุมภายในระดับ
มหาวิทยาลัย
- การติดตามการบริหารความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัย
- การติดตามการบริหารจัดการ
2.เลขานุการที่ประชุม คตส.
- กาหนดแผนการประชุม
- ระเบียบวาระการประชุม
- ผลิตเอกสารประกอบการประชุม
-เชิญผู้เข้าร่วมประชุม
- บันทึก/ จัดทารายงานการประชุม
- แจ้งเวียนมติการประชุม
3. การประเมินตนเองของคตส.
4. การจัดทารายงานประจาปีและ
ข้อเสนอแนะของคตส. เสนอสภา
มหาวิทยาลัย
5.ดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คตส.

ภารกิจด้านบริหารจัดการ
1. ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. ด้านบริหารงบประมาณ
3. ภารกิจด้านการเงินและพัสดุ
4. ด้านธุรการและสารบรรณ
5.ด้านบริหารงานบุคคล
6. ด้านบริหารความเสี่ยง
7.ด้านรายงานการควบคุมภายใน
8. ด้านการจัดการความรู้
9.ด้านการประชุมหน่วยงาน
10. ด้านประชาสัมพันธ์
11.ด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย

โครงสร้างขอบข่ายภารกิจและผู้รับผิดชอบ

ภารกิจด้านการตรวจสอบ
งานตรวจสอบ
1. การวางแผนการตรวจสอบ
2. การวางแผนการปฏิบัติงาน
3. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผน
4. สรุปและรายงานผลการตรวจสอบ
5. ประเมินและติดตามผล
6. สรุปผลการตรวจสอบประจาปี
งานประเมินความเสี่ยงและระบบการ
ควบคุมภายใน
1.ประสานงาน/ดาเนินการให้มีการจัดทา
รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ
คตง. พ.ศ. 2544
2. รวบรวมเอกสารประกอบการรายงาน
การควบคุมภายใน
ผู้รับผิดชอบ
1. นางสาวบุศริน จันทะแจ่ม
2.นางสาวชฎาพร บุญจะรัชชะ
3.นางสาวกิตติญาดา พรเจริญวิโรจน์
4.นางสาวผกามาศ ครุธามาศ
5.นางสาวปานกมล อินทรกนิฎฐ์
6.นางสาวกรรณิกา เนาว์สุวรรณ

ภารกิจด้านบริการให้คาปรึกษา
แนะนา
1. บริการให้คาปรึกษา แนะนาการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ เพื่อให้เกิดความมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความ
คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร
2.การให้คาปรึกษาเกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายใน
3. ประชุมชี้แจง ให้ข้อมูลต่อฝ่ายบริหาร
และคณะกรรมการชุดอื่น ๆ

ผู้รับผิดชอบ
1. นางสาวบุศริน จันทะแจ่ม
2.นางสาวชฎาพร บุญจะรัชชะ

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
(นางสาวบุศริน จันทะแจ่ม)...รักษาการแทนฯ

ภารกิจด้านประกันคุณภาพ
1.ดาเนินการให้มีการพัฒนาตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติงาน (KPIs) ของงาน
ตรวจสอบภายในและปฏิบัติตาม
ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย
2. จัดทาคู่มือประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายใน
3. ดาเนินการจัดทารายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน (SAR) ของงาน
ตรวจสอบภายใน
4. ประสานงานเตรียมรับการประเมิน
คุณภาพจากภายนอก
ผู้รับผิดชอบ
1. นางสาวบุศริน จันทะแจ่ม
2.นางสาวชฎาพร บุญจะรัชชะ
3.นางสาวกิตติญาดา พรเจริญวิโรจน์
4.นางสาวผกามาศ ครุธามาศ
5.นางสาวปานกมล อินทรกนิฎฐ์
6.นางสาวกรรณิกา เนาว์สุวรรณ

ภารกิจด้านสนับสนุน
คณะกรรมการตรวจสอบ

ภารกิจด้านบริหารจัดการ

1. ภารกิจสนับสนุนคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจามหาวิทยาลัย
2. ภารกิจติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดาเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
3. ภารกิจรายงานผลการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
4. ภารกิจรายงานประจาปีของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

1. ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. ด้านบริหารงบประมาณ
3. ภารกิจด้านการเงินและพัสดุ
4. ด้านธุรการและสารบรรณ
5.ด้านบริหารงานบุคคล
6. ด้านบริหารความเสี่ยง
7.ด้านรายงานการควบคุมภายใน
8. ด้านการจัดการความรู้
9.ด้านการประชุมหน่วยงาน
10. ด้านประชาสัมพันธ์
11.ด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้รับผิดชอบ
1. นางสาวบุศริน จันทะแจ่ม
2.นางสาวชฎาพร บุญจะรัชชะ
3.นางสาวกิตติญาดา พรเจริญวิโรจน์
4.นางสาวผกามาศ ครุธามาศ

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
ภารกิจด้านการตรวจสอบ

ภารกิจด้านบริการให้คาปรึกษาแนะนา

ภารกิจด้านประกันคุณภาพ

งานตรวจสอบ
1. การวางแผนการตรวจสอบ
- สารวจข้อมูลหน่วยรับตรวจตามโครงสร้าง
- กาหนดปัจจัยเสี่ยงตามองค์ประกอบ
- รวบรวมข้อมูลจากหน่วยรับตรวจ
- ประเมินความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยง
- ขอความเห็นจากอธิการบดีและ คตส.
- จัดทาแผนการตรวจสอบระยะยาว/ประจาปี
2. การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบแต่ละ
กิจกรรม และวิธีการตรวจสอบ
3. ปฏิบัติงานตรวจสอบ/ภาคสนามตามแผนการ
สุ่มตัวอย่าง การตรวจ/สืบค้นหาหลักฐาน /
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
4.ประชุมชี้แจงผลการตรวจสอบกับหน่วยรัตบรวจ
5. สรุปและรายงานผลการตรวจสอบ /ประชุม
ชี้แจงผลการตรวจต่อฝ่ายบริหาร/กก.อื่น
6. ประเมินและติดตามผล
7. สรุปผลการตรวจสอบประจาปี
งานประเมินระบบการควบคุมภายใน
1.ประสานงาน/ดาเนินการให้มีการ
จัดทารายงานการควบคุมภายในตาม
ระเบียบ คตง. พ.ศ. 2544
2. รวบรวม/ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
ของหน่วยรับตรวจ (26 หน่วยงาน)

1. บริการให้คาปรึกษา แนะนาการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้เกิดความ
มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความ
คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่อฝ่ายบริหารและหน่วย
รับตรวจ
2 . การให้คาปรึกษาเกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายใน
3. ประชุมชี้แจง ให้ข้อมูลต่อฝ่ายบริหารและ
คณะกรรมการชุดอื่น ๆ

1.ทาแผนประกันคุณภาพฝ่ายตรวจสอบภายใน
2.พัฒนาตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (KPIs) ของงาน
ตรวจสอบภายในตามแนวทางการประกัน
คุณภาพฝ่ายตรวจสอบภายในที่กรมบัญชีกลาง
กาหนดและปฏิบัติตามตัวบ่งชีข้ องมหาวิทยาลัย
3. จัดทาคู่มือประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายใน
4. ดาเนินการจัดทารายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน (SAR) ของงาน
ตรวจสอบภายใน
5. จัดระบบการจัดเก็บหลักฐานประกันคุณภาพ
6.รายงานผลการประกันคุณภาพรายไตรมาส
7. จัดทารายงานการประเมินตนเอง
8. ประสานงานเตรียมรับการประเมิน
คุณภาพจากภายนอก/ กรมบัญชีกลาง

ภารกิจด้านสนับสนุน
คณะกรรมการตรวจสอบ
1. สนับสนุนภารกิจคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจามหาวิทยาลัย (คตส.)
- ด้านการกากับดูแฝ่ลายตรวจสอบภายใน
- การติดตามผลการควบคุมภายในระดับ
มหาวิทยาลัย
- การติดตามการบริหารความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัย
- การติดตามการบริหารจัดการ
2.เลขานุการที่ประชุมคตส
- กาหนดแผนการประชุม
- ระเบียบวาระการประชุม
- ผลิตเอกสารประกอบการประชุม
-เชิญผู้เข้าร่วมประชุม
- บันทึก/ จัดทารายงานการประชุม
- แจ้งเวียนมติการประชุม
3. การประเมินตนเองของคตส.
4. การจัดทารายงานประจาปีและ
ข้อเสนอแนะของคตส.เสนอสภา
มหาวิทยาลัย
5.ดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คตส.

ภารกิจด้านบริหารจัดการ
1. ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. ด้านบริหารงบประมาณ
3. ภารกิจด้านการเงินและพัสดุ
4. ด้านธุรการและสารบรรณ
5.ด้านบริหารงานบุคคล
6. ด้านบริหารความเสี่ยง
7.ด้านรายงานการควบคุมภายใน
8. ด้านการจัดการความรู้
9.ด้านการประชุมหน่วยงาน
10. ด้านประชาสัมพันธ์
11.ด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างขอบข่ายภารกิจและผู้รับผิดชอบ(ต่อ)
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
ภารกิจด้านบริหารจัดการ
ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา
1.งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา
2. งานวิเคราะห์ภาระงาน
3.แผนพัฒนาบุคลากร
4.แผนปฏิบัติงานประจาปี
5.กาหนดเป้าหมายและคารับรองการ
ปฏิบัติงาน
6.ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติ
ตามคารับรอง รายงานผลกการเนิงาน
น

ด้านบริหารความเสี่ยง
1.วิเคราะห์ความเสี่ยง
2.จัดลาดับความเสี่ยง
3.จัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง
4.ดาเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง
5.รายงานผลการติดตามการบริหาร
ความเสี่ยงรายไตรมาส

ด้านการบริหารงบประมาณ
1. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ
2. จัดทาคาขอตั้งงบประมาณ
3. จัดทาทะเบียนคุมงบประมาณ
4.รายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
5. กันเงินงบประมาณค่าใช้จ่าย

ด้านการควบคุมภายใน
1.ทบทวนการดาเนินงานตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน
2.ประเมินองค์ประกอบการควบคุม
ภายใน
3.ประเมินตนเองฝ่ายตรวจสอบภายใน
4.จัดทารายงานประเมินผลและ
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน
5.รายงานผลการติดตามการควบคุม
ภายในรายไตรมาส

ด้านการเงินและพัสดุ
1.จัดหาและกาหนดรูปแบบ
2.สารวจราคาและใบเสนอราคา
3.จัดทารายงานขอซื้อ/จ้าง
4.ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
5.ประสานกรรมการตรวจรับ
6.ทาหน้างบเบิกจ่าย
7.ควบคุมและรายงานวัสดุคงเหลือ
8. ควบคุมครุภัณฑ์ของหน่วยงาน
9. ตรวจนับ/รายงานผลการตรวจสอบ
พัสดุ

ด้านธุรการและสารบรรณ
1.รับ-ส่ง ประสานงาน
2.ร่างโต้ตอบหนังสือ
3.เสนอหนังสือ
4.รับ-ส่งเอกสารผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
5. จัดเก็บ ค้นคว้า ยืมและทาลาย
หนังสือ
6. ผลิต สาเนาหนังสือแจ้งเวียน
ผู้เกี่ยวข้อง

ด้านการจัดการความรู้

ด้านงานประชุมหน่วยงาน

1.จัดทาแผนการจัดการความรู้
2.รวบรวมองค์ความรู้
3.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4.รายงานการประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
5.รายงานผลการดาเนินงาน
6. จัดทาเอกสารองค์ความรู้
7. ร่วมกิจกรรมมหกรรม KM-Day

1. กาหนดแผนการประชุม
2. ระเบียบวาระการประชุม
3. ผลิตเอกสารประกอบการประชุม
4. เชิญผู้เข้าร่วมประชุม
5. บันทึกการประชุม
6. จัดทารายงานการประชุม

ด้านการบริหารงานบุคคล
1.งานจัดทาข้อตกลงร่วมการ
ปฏิบัติงาน
2.ตรวจสอบบันทึกการลงเวลา
ปฏิบัติงาน
3. ตรวจสอบ/ลงบันทึกการลา/
อนุญาตการลา/จัดทาทะเบียนการลา
6.พัฒนาบุคลากรตามแผน
7.การประเมินบุคลากร
8.งานทะเบียนประวัติ

ด้านประชาสัมพันธ์
1. ผลิตข่าวสารฝ่ายตรวจสอบภายใน
2. งานจุลสารฝ่ายตรวจสอบภายใน
3. งานพัฒนาเวปไซต์
4. สืบค้น เผยแพร่ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับฝ่ายตรวจสอบภายใน
5. รายงานประจาปีฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
(นางสาวบุศริน จันทะแจ่ม)...รักษาการแทนฯ
ภารกิจด้านบริหารจัดการ
1. ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาฝ่ายตรวจสอบภายใน
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวบุศริน จันทะแจ่ม

6. ด้านบริหารความเสี่ยง
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวกรรณิกา เนาว์สุวรรณ

2. ด้านบริหารงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวผกามาศ ครุธามาศ
นางสาวปานกมล อินทรกนิฎฐ์

7. ด้านรายงานการควบคุมภายใน
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวกรรณิกา เนาว์สุวรรณ

3. ด้านการเงินและพัสดุ
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวปานกมล อินทรกนิฎฐ์
นางสาวกิตติญาดา พรเจริญวิโรจน์
4. ด้านธุรการและสารบรรณ
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวกรรณิกา เนาว์สุวรรณ
5. ด้านบริหารงานบุคคล
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวปานกมล อินทรกนิฎฐ์

8. ด้านการจัดการความรู้
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวผกามาศ ครุธามาศ
9. ด้านการประชุมหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวกรรณิกา เนาว์สุวรรณ
10. ด้านประชาสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวกรรณิกา เนาว์สุวรรณ

