แบบฟอร์ม SLA 1

ข้อตกลงระดับการให้บริการ
1. งานที่ให้บริการ
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน Assurance Service (การบริการให้ความเชื่อมั่น)
งานตรวจสอบ สานักงานสภาสถาบัน

3. ขอบเขตการให้บริการ
3.1 สถานที่/ช่องทางการให้บริการ

3.2 ระยะเวลาเปิดให้บริการ

งานตรวจสอบ สานักงานสภาสถาบัน
ที่อยู่: สานักงานสภาสถาบัน
อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 9
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ถนนฉลองกรุง แขวง/เขตลาดกระบัง กทม. 10520
โทรศัพท์: 02-329-8000 ต่อ 3239 , 3011
เว็บไซต์ : http://council.kmitl.ac.th
อีเมล์ : InternalAudit@kmitl.ac.th

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

4. ข้อกาหนดการให้บริการ
4.1 เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
ชื่อแบบฟอร์ม/เอกสาร
1. แบบฟอร์ม การควบคุมภายใน ปค. 5

จานวน

2. แบบฟอร์ม แผนการตรวจสอบ Audit Universe
3. แบบฟอร์ม แผนการตรวจสอบประจาปี
4. แบบฟอร์ม แผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี
5. แบบฟอร์ม แนวการตรวจสอบ Audit Program
6. แบบฟอร์ม กระดาษทาการ Working Paper
7. แบบฟอร์ม รายงานผลการตรวจสอบ Audit Report
8. แบบฟอร์ม รายงานการกากับดูแล
9. แบบฟอร์ม รายงานการติดตาม

1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด

4.2 ค่าธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
4.3 ข้อกาหนดอื่นๆ
-ไม่ม-ี
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แบบฟอร์ม SLA 1
5. ระดับการให้บริการ
5.1 ระยะเวลาการให้บริการ
(1) การปฏิบัติงานตรวจสอบใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกินจานวนวันที่กาหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ ในแต่
ละเรื่อง โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่การสารวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบ จนถึงประชุม
การปิดการตรวจสอบ จานวน 80 วัน (หัวข้อ 2.1-3.3) นับวันจากระยะเวลารวมทั้งหมด
(2) การดาเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ตามแผนการตรวจสอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
5.2 คุณภาพการให้บริการ
(1) ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
6. ขั้นตอนการให้บริการ / ผังกระบวนงาน (Workflow)
ลาดับ

ผังกระบวนงาน

ระยะเวลา

1. การวางแผนการตรวจสอบ
1.1
1.2

สารวจข้อมูลเบื้องต้น

20
วัน

การประเมินการควบคุมภายใน

10
วัน

การประเมินความเสีย่ ง

10
วัน

การจัดทาแผนการตรวจสอบ

5
วัน

1.3
1.4
กรณีไม่อนุมัติแผนการตรวจสอบ No
1.5

พิจารณาอนุมัติ
แผนฯ

5
วัน

กรณีอนุมตั ิแผนการตรวจสอบ Yes
1.6
แจ้งอธิการบดีทราบ

3
วัน

แจ้งเวียนแผนการตรวจสอบ

2
วัน

1.7

ขั้นตอนการให้บริการ

แบบฟอร์ม

สารวจข้อมูลเบื้องต้นเกีย่ วกับ กระดาษทาการ
หน่วยรับตรวจทุกหน่วยงาน
ในสถาบัน
สอบทานผลการประเมินการ กระดาษทาการ
ควบคุมภายในทุกหน่วยงาน
ในสถาบัน
สอบทานผลการประเมินความ กระดาษทาการ
เสี่ยงทุกหน่วยงานในสถาบัน
นาผลการประเมินความเสี่ยงและแผนการ
การควบคุมภายใน มาจัดทา ตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบประจาปีและ
ระยะยาว Audit Universe
คณะกรรมการตรวจสอบ
แผนการ
(คตส.) พิจารณาอนุมัติ
ตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบ ภายใน
เดือนกันยายน
แจ้งอธิการบดี รับทราบแผนการแผนการ
ตรวจสอบประจาปี และ
ตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบระยะยาว
แจ้งเวียนแผนการตรวจสอบ
ให้หน่วยงานรับตรวจทราบ
และเผยแพร่ทางเว็บไซต์
สานักงานสภาสถาบัน

A
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บันทึกข้อความ

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้างาน
ตรวจสอบ
ภายใน
หัวหน้างาน
ตรวจสอบ
ภายใน
หัวหน้างาน
ตรวจสอบ
ภายใน
หัวหน้างาน
ตรวจสอบ
ภายใน
หัวหน้างาน
ตรวจสอบ
ภายใน
หัวหน้างาน
ตรวจสอบ
ภายใน
ผู้ตรวจสอบ
ภายใน

แบบฟอร์ม SLA 1
ลาดับ

ผังกระบวนงาน

ระยะเวลา

ขั้นตอนการให้บริการ

แบบฟอร์ม

ผู้รับผิดชอบ

15
วัน

จัดทาหนังสือขอข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับหน่วยรับ
ตรวจ

บันทึกข้อความ

ผู้ตรวจสอบ
ภายใน

5
วัน

นาข้อมูลเบื้องต้นมาจัดทาแนว กระดาษทาการ
การตรวจสอบ Audit
Program

หัวหน้าทีม
ตรวจสอบ
ภายใน

3
วัน

พิจารณาอนุมัติแนวการ
ตรวจสอบ

หัวหน้างาน
ตรวจสอบ
ภายใน

1
วัน

จัดทาหนังสือแจ้งหน่วยรับ
บันทึกข้อความ
ตรวจเพื่อแจ้งรายละเอียดการ
ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ
ภายใน

1
วัน

ประชุมร่วมกับหัวหน้าหน่วย
รับตรวจและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะ
ตรวจสอบ

30
วัน

ปฏิบัติงานตรวจตามแผนการ กระดาษทาการ
จัดตรวจสอบโดยจัดทา
กระดาษทาการรวบรวมข้อมูล
ตรวจสอบ

หัวหน้าทีม
ตรวจสอบ
ภายใน/ผู้
ตรวจสอบ
ภายใน
ผู้ตรวจสอบ
ภายใน

5
วัน

นาข้อมูลที่รวบรวมได้จาก
กระดาษทาการ
หลักฐานและกระดาษทาการ
มาวิเคราะห์และประเมินผล
และสรุปผลการตรวจสอบ

2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ
A

2.1
สารวจข้อมูลเบื้องต้น

2.2
จัดทาแนวการตรวจสอบ
กรณีไม่อนุมตั ิแนวการตรวจ No
2.3
อนุมัติแนวการ
ตรวจสอบ

แนวการ
ตรวจสอบ

กรณีอนุมัติแนวการตรวจสอบ Yes
2.4
จัดทาหนังสือเปิดตรวจ
2.5
ประชุมเปิดตรวจ
2.6
ปฏิบัติงานตรวจ

2.7
สรุปผลการตรวจสอบ

A
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กระดาษทาการ

หัวหน้าทีม
ตรวจสอบ
ภายใน

แบบฟอร์ม SLA 1
ลาดับ
3.

ผังกระบวนงาน

ระยะเวลา

ขั้นตอนการให้บริการ

แบบฟอร์ม

ผู้รับผิดชอบ

การจัดทารายงานและติดตามผลการ
ตรวจสอบ
A

3.1

จัดทา (ร่าง) รายงานฯ

5
วัน

จัดทา(ร่าง)รายงานผลการ
ตรวจสอบ

(ร่าง)รายงานผล
การตรวจสอบ

หัวหน้าทีม
ตรวจสอบ
ภายใน

5
วัน

นาเสนอ(ร่าง)รายงานผลการ
ตรวจสอบให้หัวหน้างาน
ตรวจสอบพิจารณา

(ร่าง)รายงานผล
การตรวจสอบ

หัวหน้าทีม
ตรวจสอบ
ภายใน

10
วัน

แจ้ง(ร่าง)รายงานผลการ
(ร่าง)รายงานผล
ตรวจสอบแก่หน่วยรับตรวจ การตรวจสอบ
(ปรับแก้ไขรายงาน กรณีมีข้อ
ทักท้วง) และประชุมปิดตรวจ

หัวหน้าทีม
ตรวจสอบ
ภายใน

10
วัน

ส่งรายงานผลการตรวจสอบ
ให้หน่วยรับตรวจเพื่อให้
รับทราบข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ

บันทึกข้อความ / หัวหน้าทีม
รายงานผลการ ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ภายใน

5
วัน

นาเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบแก่ คตส.เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
(ถ้ามี)

รายงานผลการ
ตรวจสอบ

หัวหน้าทีม
ตรวจสอบ
ภายใน

5
วัน

นาเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบแก่อธิการบดีเพื่อ
รับทราบ

รายงานผลการ
ตรวจสอบ

หัวหน้าทีม
ตรวจสอบ
ภายใน

5
วัน

จัดทารายงานการกากับดูแล รายงานการ
เสนอให้สภาสถาบันรับทราบ กากับดูแล

กรณีไม่อนุมัติ(ร่าง)รายงาน No
3.2
3.3

เสนอ (ร่าง) รายงานผล
การตรวจสอบ

กรณีอนุมัติ(ร่าง)รายงาน Yes
No กรณีมีขอ้ ทักท้วง (ปรับแก้)
ประชุมปิดการ
ตรวจสอบ
กรณีไม่มีข้อทักท้วง Yes

3.4
แจ้งผลการตรวจสอบให้
หน่วยรับตรวจ
กรณีไม่เห็นชอบรายงาน NO
3.5
เสนอรายงาน
การตรวจสอบให้ คตส.
เพื่อพิจารณา

กรณีเห็นขอบรายงาน Yes
3.6
เสนอรายงานฯ อธิการบดี
3.7
รายงานการกากับดูแลให้
สภาสถาบันรับทราบ

A
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หัวหน้างาน
ตรวจสอบ
ภายใน

แบบฟอร์ม SLA 1
ลาดับ

ผังกระบวนงาน

ระยะเวลา

ขั้นตอนการให้บริการ

แบบฟอร์ม

ผู้รับผิดชอบ

A

3.8
จัดทาบันทึกข้อความให้
อธิการบดีสั่งการ

3.9
หน่วยรับตรวจรับทราบ
รายงานผลการตรวจสอบ
ดาเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ ภายใน 60 วัน
3.10
จัดทาหนังสือบันทึกข้อความ
ติดตามผลการดาเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะ

3.11
หน่วยรับตรวจจัดส่งผลการ
ดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ

5
วัน

จัดทาบันทึกข้อความให้
บันทึกข้อความ
อธิการบดีสั่งการ แจ้งให้
หน่วยรับตรวจรับทราบและ
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะ

หัวหน้าทีม
ตรวจสอบ
ภายใน

60
วัน

หน่วยรับตรวจได้รับรายงาน บันทึกข้อความ/
ผลการตรวจสอบพร้อมกับ
รายงานผลการ
ข้อเสนอแนะและเริม่
ตรวจสอบ
ดาเนินการแก้ไขให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กาหนด

ผู้ตรวจสอบ
ภายใน

1
วัน

กรณีหน่วยรับตรวจไม่
ดาเนินการภายในกาหนด ผู้
ตรวจสอบภายในจัดทา
หนังสือติดตามผลการแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ

ผู้ตรวจสอบ
ภายใน

5
วัน

หน่วยรับตรวจจัดส่งรายงาน รายงานการ
ผลการดาเนินการตาม
ติดตาม
ข้อเสนอแนะ (กรณีดาเนินการ
ไม่แล้วเสร็จภายในกาหนด ผู้
ตรวจสอบภายในติดตามการ
แก้ไขจนแล้วเสร็จ)

หน่วยรับตรวจ

เสนอรายงานผลการติดตาม รายงานการ
การดาเนินการตาม
ติดตาม
ข้อเสนอแนะ ให้คณะกรรม
การตรวจสอบ รับทราบ

ผู้ตรวจสอบ
ภายใน

3.12
นาผลการดาเนินการ
รายงาน คตส.

1
วัน

บันทึกข้อความ

7. การรับเรื่องร้องเรียน
การให้บริการ หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถร้องเรียนได้ตามสถานทีแ่ ละช่องทางในข้อ 3.1
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