แผนการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
หลักการและเหตุผล
การตรวจสอบภายในนับว่าเป็นเครื่องมือหรือผู้ช่วยที่สาคัญของผู้บริหารหน่วยงานในการกากับติดตามผล
การปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ ภายในหน่วยงาน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการที่จะทาให้ผล
การดาเนินงานสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ การจัดทาแผนการตรวจสอบ
ภายใน ถือ เป็น ขั ้น ตอนการด าเนิน งานที ่ส าคัญ ต่อ ผลสัม ฤทธิ ์ข องการ ตรวจสอบภายใน เนื่ องจากแผน
การตรวจสอบภายในที่ดีจะช่วยให้งานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดภายใต้
เงื่อนไขทรัพยากรที่จากัด นอกจากนี้แผนการตรวจสอบภายในยังเป็นเครื่องมือที่ทาให้ศึกษาธิการจังหวัดรับทราบ
ขอบเขตการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการตรวจสอบภายใน และให้ การสนั บสนุ นโดยการจั ดหาทรั พยากรให้ กั บ
หน่ วยตรวจสอบภายใน เพื่ อให้ สามารถปฏิ บั ติ ภารกิ จ ที่ ก าหนดให้ บรรลุ วั ตถุ ประสงค์ และเป้ าหมายของแผน
การตรวจสอบภายในโดยแผนการตรวจสอบภายในที่จัดทาขึ้นนี้ เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและ
เกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
นโยบายการตรวจสอบ
การตรวจสอบภายใน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จัดให้มีขึ้นเพื่อสนับสนุนส่งเสริม
ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านของส่ ว นราชการหรื อหน่ ว ยงานและสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์
และเป้ าหมายอย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ มีการใช้ ทรั พยากรอย่ างคุ้ มค่ า มีการบริหารความเสี่ยง การควบคุ ม และ
การกากับดูแล ที่เหมาะสม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในกาหนดกิจกรรมการตรวจสอบภายในได้ครอบคลุมภารกิจและ
สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ภายใต้ทรัพยากรด้านการตรวจสอบที่มีอยู่
2. เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานตามกิจกรรมการตรวจสอบภายในให้บรรลุวัตถุประสงค์
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ และแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ขอบเขตการตรวจสอบ/การดาเนินงาน
1. หน่วยรับตรวจ ประกอบด้วย
1.1 หน่วยงานในสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
1.2 หน่วยงานในสังกัด หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ระหว่างตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
กิจกรรมการตรวจสอบ
1. การสอบทานและประเมินระบบควบคุมภายใน
วัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร มีความเพียงพอเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานการจัดวางระบบควบคุมภายในของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

/2. การติดตาม…

-22. การติดตามการใช้จา่ ยงบประมาณในส่วนของงบลงทุน
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อให้ทราบว่า หน่วยงานจัดให้มีการกากับ ควบคุม และบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้
การใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุนเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี
(2) เพื่อให้ทราบว่า ผลการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุน เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
3. การตรวจสอบการดาเนินงานโครงการเชิงบูรณาการกับกลุม่ ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อให้ทราบว่า หน่วยงานจัดให้มีการกากับ ควบคุม และบริหารจัดการความเสี่ยงในการ
ดาเนินงานโครงการ
(2) เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงานโครงการ
4. การตรวจสอบการเงิน การบัญชีและพัสดุ ตามแนวทางบูรณาการของกลุ่มตรวจสอบภายใน
ระดับกระทรวง หรือตามแนวทางกรมบัญชีกลาง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ดาเนินการเป็นไป
ตามระเบียบทางราชการ
กิจกรรมการตรวจสอบจาแนกตามประเภทการตรวจสอบ

รายการ

การตรวจสอบ
การเงิน

/

1.การสอบทานและประเมินระบบควบคุมภายใน
2.การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุน
(บูรณาการงานตรวจสอบภายในร่วมกับกลุ่มตรวจสอบภายใน
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษา)

การตรวจสอบ
การตรวจสอบ
การปฏิบตั ิ
การ
ตาม
ปฏิบตั งิ าน
กฎระเบียบ
/

/

/

/

/

3.การตรวจสอบการดาเนินงานโครงการเชิงบูรณาการ
กับกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
4.การตรวจสอบการเงิน การบัญชีและพัสดุ ตามแนวทาง
บูรณาการกับกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
หรือตามแนวทางกรมบัญชีกลาง

การตรวจสอบ
การบริหาร

/

/

/กิจกรรมการพัฒนา…

-3กิจกรรมการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน
กิจกรรมพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน สานักงานศึกษาธิการจังหวัด การเข้าร่วมอบรม และ/หรือ
การศึกษาดูงาน
กิจกรรมการบริหารงานตรวจสอบภายใน
1. ประเมินตนเองตามแบบประเมินตนเองของกรมบัญชีกลาง
2. การจัดทาประเมินความเสี่ยง
3. การจัดทาแผนการตรวจสอบ
4. ทบทวนกฎบัตรตรวจสอบภายในประจาปี
5. การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ
6. งานธุรการ
กิจกรรมปฏิบตั งิ านอืน่ ๆตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
คณะกรรมการ/คณะทางาน/อื่นๆ
งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ
งบดาเนินงาน
32,520 บาท
กิจกรรม
1. กิจกรรมการตรวจสอบ/ติดตามผลการตรวจสอบ
1.1 ค่าวัสดุ/เอกสาร/รายงานผลการตรวจสอบ
และวัสดุสานักงาน (งานธุรการ) บริหารงานตรวจสอบ
1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง 1 คน วันละ 120 บาท จานวน 3 วัน
1.3 ค่าพาหนะเดินทาง ภาคสนาม 10 แห่งเป็นเงิน
2. กิจกรรมการพัฒนาการตรวจสอบภายใน
2.1 ค่าที่พัก 3 วันๆ 1 คน ละ 800 บาท
2.2 ค่าพาหนะ 1 คน คนละ 600 บาท
2.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง 1 คน วันละ 240 บาท 3 วัน
2.4 ค่าลงทะเบียนอบรมหลักสูตร CGIA (comprehensive)
รวม

งบประมาณ
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

5,000.00
3,600.00
10,000.00

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

2,400.00
800.00
720.00
10,000.00
32,520

หมายเหตุ ขอถั่วจ่ายทุกรายการ
ผูร้ ับผิดชอบในการตรวจสอบ
นางสาวธราธิป กอบัว ตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
(กรอบอัตรากาลังมีจานวน 3 ตาแหน่ง)

-4ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
1. หน่วยรับตรวจมีการควบคุม กากับดูแล และมีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสม
2. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ทราบและลด จุดอ่อน/ความเสี่ยง ในการปฏิบัติงาน
พร้อมทั้งพัฒนาการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
3. ผู้บริหารของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด และกระทรวงศึกษาธิการมีข้อมูลในการบริหารจัดการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กาหนด

ลงชื่อ

ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวธราธิป กอบัว)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

ว่าที่ร้อยตรี
(อานนท์ สุขภาคกิจ)
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

อนุมัติ

