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หน้าที่ความรับผิดชอบตามต าแหน่งงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน 
 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการเป็นงาน ส่วนราชการ หรือหน่วยงาน

ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่ฐานะเทียบเท่างานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2560  ข้อ 1  หน่วยตรวจสอบภายใน 

แบ่งเป็น 2 งาน คือ งานบริหารงานทั่วไป และงานตรวจสอบติดตามประเมินผล เป็นหน่วยงานที่มีสายการ

บังคับบัญชาขึ้นตรงต่ออธิการบดี เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน

ของรัฐ พ.ศ. 2561 ส่วนที่ 1 (มาตรฐานด้านคุณสมบัติ 1100 : ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม) 

ผู้รับผิดชอบในการบริหารงานตรวจสอบภายใน คือ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และมีหน้าที่เป็นเลขานุการ

ของคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติงาน

ด้านการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน และเป็นผู้ประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

ร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 หน้าที่ความรับผิดชอบตามต าแหน่งงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน มีดังนี้ 

1. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้

1.1 ก าหนดนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยตรวจสอบ

ภายใน และทบทวนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
1.2 ก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา  แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม

ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยตรวจสอบภายใน เพ่ือให้การปฏิบัติงาน

บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

1.3 พิจารณาค าของบประมาณประจ าปีของหน่วยตรวจสอบภายใน เพ่ือน าเสนอมหาวิทยาลัย 

1.4 ควบคุมงานตรวจสอบในหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานการตรวจสอบภายในของ

ส่วนราชการ 

1.5 จัดท าและทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน กรอบคุณธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน เป็นประจ า

ทุกปี เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ และสถานการณ์ปัจจุบัน 

1.6 ประสานงานกับอธิการบดี คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย ส านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดิน กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กรมบัญชีกลาง และหน่วยรับตรวจ  เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบที่ครบถ้วน 
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1.7 จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว เสนออธิการบดี 

1.8 ปฏิบัติงานตรวจสอบตามเรื่องท่ีก าหนดในแผนการตรวจสอบประจ าปี 

1.9 บริหารทรัพยากร ได้แก่ คน งบประมาณ เวลา เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุตามแผนการ

ตรวจสอบประจ าปี 

1.10 สอบทานและอนุมัติแผนการปฏิบัติงาน กระดาษท าการ ของผู้ตรวจสอบภายใน 

1.11 สอบทานและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ และอธิการบดีเพ่ือให้ทราบถึง

ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ พร้อมติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับ

ตรวจตามระยะเวลาที่ก าหนดในรายงานการตรวจสอบ 

1.12 สอบทานและลงนามในรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบรายไตรมาสเพื่อเสนอต่ออธิการบดี 

1.13 สอบทานและลงนามในโครงการอบรมของหน่วยตรวจสอบภายในเพ่ือเสนอขออนุมัติจัดโครงการต่อ

อธิการบดี  

1.14 ออกแบบและประเมินความเกี่ยวข้องการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน

ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมจัดท าแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วย

ตรวจสอบภายในเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1.15 ก ากับดูแลประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน และจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

1.16 จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self - Assessment) เสนออธิการบดี กลุ่มตรวจสอบภายในระดับ

กระทวง และกรมบัญชีกลาง 

1.17 สอบทานรายงานประจ าปีของหน่วยตรวจสอบภายใน เพ่ือเสนออธิการบดี และคณะกรรมการ

ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย 

1.18 ให้ความรู้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน และหน่วยรับตรวจ เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ

ตรวจสอบ 

1.19 ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน การจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง และแนะน าการ

ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ 

1.20 ปฏิบัติหน้าทีเ่ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย 

1.21 งานประกันคุณภาพการตรวจสอบภายใน 
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1.22 ร่วมจัดท าเอกสารการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย และเอกสารสรุปของ

คณะกรรมการตรวจสอบฯ เสนอสภามหาวิทยาลัย 

1.23 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านตรวจสอบภายใน เพ่ือให้

บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ  

ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย 

แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 

1.24 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

2. นักตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้

2.1 ปฏิบัติงานตรวจสอบตามเรื่องที่ได้รับมอบหมายในแผนการตรวจสอบประจ าปี  

2.2 จัดท าแผนการปฏิบัติงาน กระดาษท าการประกอบการตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบ และ

ติดตามผลการตรวจสอบตามงานที่รับมอบหมาย 

2.3 ร่วมจัดท าเอกสารการประชุมและการเงินในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบประจ า

มหาวิทยาลัย และเอกสารสรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบฯ เพ่ือเสนอเข้าวาระการประชุมสภา

มหาวิทยาลัย 

2.4 ร่วมจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self - Assessment) เสนอหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

2.5 ร่วมจัดท ารายงานประจ าปีของหน่วยตรวจสอบภายใน เสนอหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

2.6 จัดท ารายงานความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน 

2.7 ร่วมจัดท าค าของบประมาณประจ าปีของหน่วยตรวจสอบภายใน 

2.8 ร่วมจัดท ารายงานการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยตรวจสอบภายใน ในระบบ MIS 
2.9 ร่วมจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านตรวจสอบภายใน เพ่ือให้

บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่

เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย 

แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 

2.10 จัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และทบทวนให้

เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

2.11 ร่วมจัดท าเอกสารการประกันคุณภาพการตรวจสอบภายใน 



4 
 

2.12 ร่วมจัดโครงการอบรมของหน่วยตรวจสอบภายใน เสนอหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  

2.13 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

3.1 ร่วมก าหนดนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และจัดท าคู่มือที่เกี่ยวข้องในส่วนงานบริหารทั่วไป  

ของหน่วยตรวจสอบภายใน และทบทวนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
3.2 ร่วมก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ให้ค าปรึกษาแนะน า/ปรับปรุงแก้ไขปัญหาในการ

ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป ของหน่วยตรวจสอบภายใน เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์

ที่ก าหนด 

3.3 ร่วมพิจารณาค าของบประมาณประจ าปีของหน่วยตรวจสอบภายใน เพ่ือน าเสนอมหาวิทยาลัย 

3.4 ควบคุมงานบริหารทั่วไปในหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายก าหนด 

3.5 จัดท าแผนการปฏิบัติงานบริหารทั่วไปประจ าปี เสนอหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

3.6 ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป ตามแผนประจ าปีที่ก าหนด 

 3.6.1 ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณของหน่วยตรวจสอบภายใน (ระบบeDocument) 

 3.6.2 เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยตรวจสอบภายใน 

 3.6.3 จัดท าบัญชีวัสดุของหน่วยตรวจสอบภายใน 

 3.6.4 ปฏิบัติงานการเงินและงบประมาณของหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งจัดท ารายงานการใช้

จ่ายงบประมาณของหน่วยตรวจสอบภายใน ในระบบ MIS 

 3.6.5 จัดท าทะเบียนคุมวันลาและสรุปผลการลาของบุคลากรในหน่วยงาน เสนอหัวหน้าหน่วย

ตรวจสอบภายใน เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

3.7 จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบรายไตรมาส เสนอหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

3.8 จัดท ารายงานประจ าปีของงานตรวจสอบ เสนอหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

3.9 ร่วมจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self - Assessment) เสนอหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

3.10 จัดท าเอกสารประกอบการเบิกจ่ายในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย 

3.11 งานปรับปรุงและพัฒนา website ของหน่วยตรวจสอบภายใน 

3.12 จัดท ารายงานการประชุมของหน่วยตรวจสอบภายใน 
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3.13 ร่วมจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านการบริหารงานทั่วไป 

เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ 

ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย 

แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 

3.14 ร่วมจัดท าเอกสารการประกันคุณภาพการตรวจสอบภายใน 

3.15 จัดท าค าของบประมาณประจ าปีของหน่วยตรวจสอบภายใน 

3.16 จัดท าโครงการอบรมของหน่วยตรวจสอบภายใน เสนอหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

3.17 บันทึกข้อมูลโครงการของหน่วยตรวจสอบภายใน ในระบบ eMENSCR ของส านักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

3.18 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 


