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คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่ 20/2561
เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
..................
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ชั่วคราว ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 37 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้
1. กรณีที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้มีคําสั่ง ที่ 209/2559
สั่ง ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา
พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว หรือคําสั่งอื่นใดเป็นอันยกเลิก โดยให้ใช้คําสั่งนี้แทน
2. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างชั่วคราว ของส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ดังรายละเอียดตาม ผนวก ก. แนบท้ายคําสั่งนี้
ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพ และ
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เกิดปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ซึ่ง
ไม่อาจแก้ปญ
ั หาด้วยตนเองได้ ให้เสนอหรือขอคําปรึกษาผู้บังคับบัญชาโดยทันที
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2561

(นายชูศักดิ์ ชูช่วย)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
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ผนวก ก.
รายละเอียดแนบท้ายคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่ 20/2561 สั่ง ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2561

1.

ตําแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ
นางนิภาภรณ์ ประพันธ์ (ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน)

ปฏิ บั ติ ง านในฐานะหั ว หน้ า งาน ซึ่ ง ต้ อ งกํ า กั บ แนะนํ า ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ร่ ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญสูงในงานวิชาการ งานตรวจสอบ
ภายใน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญสูงในงานวิชาการ งานตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการปฏิบัติการ ด้านการวางแผน ด้านการประสานงาน และด้านการ
บริการ เป็นไปตามมาตรฐานตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38ค (2) และคู่มือการปฏิบัติงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
มีหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ ในตําแหน่งผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน มีอํานาจหน้าที่ บทบาทและ
ภารกิจความรับผิดชอบ ดังนี้
1.1
บริหารจัดการ ติดตาม ควบคุม กํากับ ตรวจสอบและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรทุกคนในหน่วยตรวจสอบภายใน
1.2
ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของหน่วย
ตรวจสอบภายใน ให้สามารถดําเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในหน่วยตรวจสอบภายใน
1.4 จัดทําแผนการตรวจสอบ ประกอบด้วย แผนระยะยาวและแผนระยะสั้น
1.5 ควบคุม กํากับ ติดตาม ประสานงาน การตรวจสอบและปฏิบัติงานตรวจสอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบการเงิ น การบั ญ ชี (Financial
Audit) การตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บ
(Compliance Audit) ดังนี้
1) ตรวจสอบระบบการเงิ น การบั ญ ชี เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต้ อ ง ตามกฎหมาย
ข้อบังคับ และความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี
2) ตรวจสอบระบบการดู แ ลทรั พ ย์ สิ น เกี่ ย วกั บ การจั ด หา ควบคุ ม การใช้ ป ระโยชน์
การบํารุงรักษาและการใช้ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่าและปราศจากการทุจริต
3) การสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี
การงบประมาณ การบริหารทรัพย์สิน และการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในหน่วยงาน
1.6 ควบคุม กํากับ ติดตาม ประสานงาน การตรวจสอบ และปฏิบัติงานตรวจสอบ เกี่ยวกับ
การดําเนินงาน (Performance Audit) โดยเน้นตรวจผลการปฏิบัติงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น
จริงเปรียบเทียบกับผลผลิต หรือเป้าหมายที่กําหนดไว้ ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร มีความเสี่ยงอย่างไร
ที่ทําให้ไม่บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยตรวจสอบตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจําปี ข้อตกลง
การให้บริการสาธารณะ (Public Service Agreement : P.S.A) หรือการตรวจสอบตามนโยบายของรัฐ โดย
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มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ท ราบกระบวนการปฏิ บั ติ ง าน ผลการดํ า เนิ น งาน ผลลั พ ธ์ ตลอดจนการเร่ ง รั ด
การดําเนินงาน และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน การปฏิบัติงาน และการปรับปรุงแก้ไข
การดําเนินงาน
1.7 ควบคุม กํากับ ติดตาม ประสานงาน และปฏิบัติงานตรวจสอบ ในประเภทต่าง ๆ ได้แก่
การตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง าน (Operational
Audit) การตรวจสอบสารสนเทศ (Information
Technology Audit) การตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) การตรวจสอบพิเศษ (Special
Audit)
1.8 ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบการดําเนินงานแก่หน่วย
รับตรวจ ทั้งระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
1.9 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน
1.10 ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งนี้แทน นางนิภาภรณ์ ประพันธ์ ในกรณีที่ไม่อยู่หรือลาหรือ
ไปราชการหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
1.11 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีผ่ ู้บังคับบัญชามอบหมาย

2. นางนิภาภรณ์ ประพันธ์

ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชํานาญสูงในงานวิชาการ งานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการปฏิบัติการ
ด้านการวางแผน ด้านการประสานงาน และด้านการบริการ เป็นไปตามมาตรฐานตําแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษา มาตรา 38ค (2) และคู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
มีหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้
2.1 ปฏิบัติงานในฐานะผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คนที่ 1 กรณีที่ผู้อํานวยการหน่วย
ตรวจสอบภายใน ในกรณีที่ไม่อยู่หรือลาหรือไปราชการหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
2.2 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ตรวจสอบภายใน รับผิดชอบภารกิจและขอบข่ายดังนี้
2.2.1 การตรวจสอบการเงินและบัญชี (Financial Audit) การตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ (Compliance Audit) โดยปฏิบัติงานตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายตามแผนการตรวจสอบ
ประจําปี และมีสาระสําคัญของการตรวจสอบ ดังนี้
1) ตรวจสอบระบบการเงิน การบัญชี เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ถูกต้อง ตามกฎหมาย
ข้อบังคับ และความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี และการดําเนินงาน
2) ตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน เกี่ยวกับการจัดหา ควบคุม การใช้ประโยชน์
การบํารุงรักษาและการใช้ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่าและปราศจากการทุจริต
3) การสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี
การงบประมาณ การบริหารทรัพย์สิน และการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในหน่วยงาน
2.2.2 งานตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Audit) ปฏิบัติงานตรวจสอบที่ได้รับ
มอบหมายตามแผนการตรวจสอบประจําปี โดยเน้นตรวจผลการปฏิบัติงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน
ที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับผลผลิต หรือเป้าหมายที่กําหนดไว้ ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร มีความเสี่ยง
อย่างไร ที่ทําให้ไม่บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยตรวจสอบตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจําปี
ข้อตกลงการให้บริการสาธารณะ (Public Service Agreement : P:S.A) หรือการตรวจสอบตามนโยบาย
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ของรั ฐ โดยมีวัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ ท ราบกระบวนการปฏิบัติ งาน ผลการดํ า เนิ นงาน ผลลั พธ์ ตลอดจน
การเร่ ง รั ด การดํ า เนิ น งาน และข้ อ เสนอแนะที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การบริ ห ารงาน การปฏิ บั ติ ง าน และ
การปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงาน โดยมีขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ ดังนี้
1) ศึกษา วิเคราะห์ พันธกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ทั้ง
ปริมาณ คุณภาพ และมาตรฐานตามที่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษากําหนด
2) วางแผนการตรวจสอบ (Audit)
3) จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ (Audit propram)
2.2.3 การปฏิบัติงาน (Operational Audit) การตรวจสอบสารสนเทศ (Information
Technology Audit) การตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) และการตรวจสอบพิเศษ
(Special Audit)
2.3 ดําเนินงานธุรการและสารสนเทศ ดังนี้
2.3.1 รวบรวมและจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยตรวจสอบภายใน ให้เป็นระบบ เพื่อใช้เป็น
สารสนเทศ ในการตรวจสอบ การวางแผน และการจัดการความรู้ ได้แก่ ข้ อมูลสถานศึ กษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู นักเรียน และงบประมาณที่สถานศึกษาแต่ละแห่งได้รับ
2.3.2 ศึกษาวิเคราะห์สภาพของหน่วยตรวจสอบภายในและออกแบบ ระบบงาน สารบรรณ ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยดําเนินการ
1) รับ-ส่ง จัดเก็บ ยืม และทําลายหนังสือภายในหน่วยตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ทั้งระบบ Manual และ ระบบอิเลคทรอนิกส์)
2) แจ้งเวียนหนังสือภายในหน่วยตรวจสอบภายใน
3) รวบรวมสถิติการลา การมาปฏิบัติราชการ และการไปราชการ ของข้าราชการภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน โดยการจัดทําแบบบัญชีลงเวลามาปฏิบัติงาน แบบการขออนุญาตไปราชการ
พร้อมแบบฟอร์มอื่น ๆ ที่ใช้ ในหน่ วยตรวจสอบภายใน รวมทั้งสรุปรายงานผลเสนอผู้บังคับบัญ ชาเป็น
รายเดือน
2.4 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ค วามรู้ แ ละแนวทางในการดํ า เนิ น งานแก่ ห น่ ว ยรั บ ตรวจ ทั้ ง ระดั บ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
2.5 งานควบคุมพัสดุในหน่วยตรวจสอบภายใน โดยปฏิบัติงานดังนี้
2.5.1 วิ เ คราะห์ พั ส ดุ (วั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ์ ต่ํ า กว่ า เกณฑ์ ครุ ภั ณ ฑ์ ) ที่ มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งใช้
ให้ เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้ การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว เรียบร้อย และเหมาะสม
เกิดผลดี แก่การปฏิบัติงานภายในหน่วยตรวจสอบภายใน
2.5.2 ดําเนินการเบิก – จ่าย พัสดุ เพื่อใช้ในหน่วยตรวจสอบภายใน
2.5.3 ดําเนินการเก็บรักษาพัสดุที่ขอเบิกและยังไม่ได้ใช้ รวมทั้งครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ต่ํากว่า
เกณฑ์
ที่ได้นําไปใช้แล้ว พร้อมทั้งบํารุงรักษา และเสนอซ่อมแซมให้ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ต่ํากว่า
เกณฑ์ ในความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
2.6 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน
2.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีผ่ ู้บังคับบัญชามอบหมาย

