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ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

สารจากประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

        ตลอดป�งบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ต้องเผชิญ
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ�งถือเป�น
อุปสรรคและความท้าทายในการบริหารงาน
ของผู้บริหาร รวมทั�งความเสี�ยงในด้านต่างๆ
ที�เกิดขึ�นและส่งผลกระทบโดยตรงต่อพันธกิจ
หลักของมหาวิทยาลัย ในฐานะประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบ ได้มุ่งมั�นและมีวิสัยทัศน์
ในการปฏิบัติงานที�ชัดเจน จนทําให้ในรอบป�
งบประมาณที�ผ่านมา การดําเนินงานสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการตรวจ
สอบตามหน้าที�ที�กําหนดไว้ในข้อบังคับที�เกี�ยว
ข้อง เช่น การสอบทานรายงานทางการเงินให้
เป�นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ การ
สอบทานแผนบริหารความเสี�ยง และข้อเสนอ
แนะเกี�ยวกับการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี�ยง เป�นต้น โดยคณะกรรมการได้มีข้อ
สังเกตและข้อเสนอแนะที�เป�นประโยชน์ต่อการ
กํากับติดตาม และการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
     นอกจากนี� ผลการดําเนินงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบในป�งบประมาณที�ผ่านมา
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการกํากับ
ติดตามเรื�องต่างๆ จากมติในที�ประชุมอย่าง
ใกล้ชิดผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน และ
ได้ให้ข้อเสนอแนะอันเป�นประโยชน์ต่อการปรับ
ปรุงกระบวนการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี�ยงในด้านต่างๆ เช่น ด้านลูกหนี�เงิน
ยืม ด้านการบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด การให้ข้อสังเกตที�เกี�ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานด้านกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา เป�นต้น   

      จากผลงานที�ผ่านมาช่วยให้บรรลุเป�าหมาย
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ อัน
จะส่งผลให้สภามหาวิทยาลัย ซึ�งมีหน้าที�ในการ
ทําให้เกิดความเชื�อมั�นว่ามหาวิทยาลัยได้จัดให้มี
การตรวจสอบภายในตามหลักเกณฑ์ของทาง
ราชการและเป�นไปตามมาตรฐานสากลที�รับรอง
โดยทั�วไป รวมทั�ง มีการตรวจสอบภายในที�มี
อิสระ เที�ยงธรรม มีประสิทธิภาพ สร้างความ
โปร่งใส ตามหลักของธรรมาภิบาล ในนามของ
คณะกรรมการตรวจสอบขอขอบพระคุณในความ
ร่วมมือของผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการ
ที�เกี�ยวข้องในชุดต่างๆ ที�ได้นําข้อเสนอแนะอัน
เป�นประโยชน์ ไปปรับปรุงการปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป�นรูปธรรม
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รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล
รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

      ในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม ซึ�งมีความรับผิดชอบโดยตรงต่อ

ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความ

เสี�ยง เพื� อให้เกิดความมั�นใจอย่างสมเหตุสม

ผลว่าการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ จะมีประสิทธิ

ภาพและประสิทธิผล บรรลุเป�าหมายด้านการ

ดําเนินงาน การเงิน และการปฏิบัติตามกฎ

ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 

      ในป�งบประมาณ 2565 ซึ�งถือเป�นป�แรก

ที�มีคณะกรรมการตรวจสอบที�มีประสิทธิภาพ

และมีความสําคัญต่อการกํากับติดตามการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื� อให้เกิดความ

เชื�อมั�นว่าการดําเนินงานจะเป�นไปตามกลไก

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี�ยง

เป�นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เช่น มหาวิทยาลัยได้มีการจัดทํารายงานทาง

การเงินเป�นไปตามกฎหมายที�เกี�ยวข้อง และ

ได้นําข้อเสนอแนะที�มีประโยชน์จากคณะ

กรรมการตรวจสอบไปพิจารณาสั�งการ และ

วางแผนการดําเนินงานในส่วนที�เกี�ยวข้อง

รวมทั�ง ได้มีการกํากับติดตามผ่านกลไกการ

ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื�อง

     

สารจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

     การดําเนินงานตามกลไกดังกล่าวเป�นเรื�องที�

สําคัญอย่างยิ�งที�จะช่วยให้มหาวิทยาลัยฯ มีกลไก

การกํากับดูแลที�สอดคล้องตามหลักธรรมมาภิบาล

ซึ�งจะทําให้เกิดความเชื�อมั�นต่อระบบการบริหารงาน

ว่าการดําเนินงานจะเป�นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล การจัดทํารายงานเป�นไปตามหลักการ

ที�ถูกต้อง และมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อ

บังคับ
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สารจากผู้ อํานวยการสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ ภักดี
ผู้อํานวยการสํานักงานตรวงจสอบภายใน

       ในป�งบประมาณ 2565 ที�ผ่านมา การตรวจสอบภายในต้องเผชิญกับอุปสรรคการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงทําให้เกิดความเสี�ยงในการ
ตรวจสอบภายใน อาจทําให้ผลการตรวจสอบไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่ด้วย
กลไกของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที�ได้มีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี�ยงตลอดช่วงเวลาที�มีการเปลี�ยนแปลง จึงทําให้การปฏิบัติงานตรวจ
สอบภายในที�ผ่านมาเป�นที�น่าพอใจ รวมทั�ง การมีกลไกของคณะกรรมการตรวจสอบที�มี
หน้าที�ในการกํากับติดตามผลการตรวจสอบภายใน และให้ข้อเสนอแนะที�เป�นประโยชน์ต่อ
การบริหารงานตรวจสอบภายในด้านต่างๆ จึงทําให้เกิดความมั�นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า
ผลการตรวจสอบที�เกิดขึ�นจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื�อให้บรรลุเป�าหมาย
ด้านการดําเนินงาน ด้านการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับที�เกี�ยวข้อง



คณะกรรมการ
ตรวจสอบประจํา

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม



คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มีความมุ่งมั�นในเรื�องของการกํากับ ติดตามและการบริหาร

ความเสี�ยงในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ�งถือเป�น
Disruption ที�จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดําเนินงานทุก
ระดับ ตั�งแต่ระดับปฏิบัติการ จนถึงระดับนโยบายที�ผู้บริหาร
ระดับสูงสุดต้องรับผิดชอบ รวมถึง ความสามารถในการ

แข่งขันของมหาวิทยาลัยในอนาคต โดยแผนการบริหารความ
เสี�ยงดังกล่าวควรครอบคลุมด้านการดําเนินงาน การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ด้านการเงิน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ทิศทางการตรวจสอบในอนาคตของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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     (1) จัดทํากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบใน
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  และมีการ
สอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยป�ละหนึ�งครั�ง
     (2) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหาร
ความเสี�ยงและกระบวนการกํากับดูแลที�ดี
     (3) สอบทานให้มหาวิทยาลัยมีการรายงานการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื�อถือ
     (4) สอบทานการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
หรือมติคณะรัฐมนตรีที�เกี�ยวข้องกับการดําเนินงาน รวมทั�งข้อกําหนดอื�นของมหาวิทยาลัย
     (5) กํากับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ให้มีความเป�นอิสระเพื� อพัฒนา
การปฏิบัติงานในหน้าที�
     (6) พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกันหรือรายการที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมี
โอกาสเกิดการทุจริตที�อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
     (7) ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั�ง โยกย้าย เลื�อนขั�น เลื�อนตําแหน่ง และประเมินผลงาน
ของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต่อสภามหาวิทยาลัย
     (8) ประชุมหารือร่วมกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีที�สํานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบ เกี�ยวกับผลการตรวจสอบและเรื�องอื�นๆ และอาจเสนอแนะให้สอบทาน 
หรือตรวจสอบรายการใดที�เห็นว่าจําเป�น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อสภา
มหาวิทยาลัย
     (9) รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยป�ละหนึ�งครั�งต่อสภา
มหาวิทยาลัย 
     (10) ประเมินผลการดําเนินงาน ป�ญหาและอุปสรรคของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั�ง
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างน้อยป�ละหนึ�งครั�งต่อสภามหาวิทยาลัย
     (11) แต่งตั�งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหนึ�งบุคคลใดเพื� อดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ�งที�อยู่
ในหน้าที�และอํานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ
     (12) เรียกให้บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาชี�แจง หรือแสดงความคิดเห็นหรือ
เรียกเอกสารหลักฐานต่างๆ เพื� อประกอบการพิจารณา
     (13) ปฏิบัติงานอื�นใดตามที�กฎหมายกําหนดหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หน้าที�และความรับผิดชอบ

         ตามที� มหาวิทยาลัยได้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2564 โดยเป�นการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบภายในให้
เป�นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที�แก้ไขเพิ� มเติม
         อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชถัฏ พ.ศ. 2547 
และข้อ 7 วรรคหนึ�ง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2564 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงแต่งตั�งคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตั�งแต่วันที� 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป�นต้นไป 
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ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายขจร จิตสุขุมมงคล

กรรมการตรวจสอบผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพดี พิลาศลักษณ์

กรรมการตรวจสอบผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวฤทัยชนก สิทธิพันธ์

กรรมการตรวจสอบผู้ทรงคุณวุฒิ



ลําดับที� การประชุมครั�งที� วันที�จัดประชุม

1 ครั�งที� 2/2564 วันอังคารที� 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564

2 ครั�งที� 3/2564 วันจันทร์ที� 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

3 ครั�งที� 4/2564 วันจันทร์ที� 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5 ครั�งที� 1/2565 วันพุธที� 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 

5 ครั�งที� 2/2565 วันพุธที� 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

6 ครั�งที� 3/2565 วันพุธที� 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565

7 ครั�งที� 4/2565 วันพุธที� 28 กันยายน พ.ศ. 2565

รายงานผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565

         ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้
ดําเนินงานตามหน้าที�ความรับผิดชอบโดยปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการ
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2564 ซึ�งสามารถสรุปผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ดังนี�

        1. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําป�งบประมาณ
พ.ศ. 2565 
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        หมายเหตุ : การประชุมนับครั�งที�ประชุมตามป�พุทธศักราช

        2. ให้ข้อเสนอแนะเพื� อใช้เป�นแนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนี�

              2.1 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ

ควบคุมภายใน ผ่านรายงานผลการตรวจสอบภายใน รวมทั�ง กระบวนการบริหารความเสี�ยงจากคณะ

กรรมการที�กําหนดโดยผู้บริหาร ซึ�งผลการสอบทานดังกล่าวได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปยังผู้บริหาร

ของมหาวิทยาลัยรวมถึงแนวทางการดําเนินเกี�ยวกับการปรับปรุงการควบคุมภายในด้านต่างๆ จากการ

พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน ซึ�งเป�นกลไกการกํากับดูแลให้มหาวิทยาลัยดําเนินงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทั�ง เป�นการสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และใช้ทรัพยากรของ

มหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยังให้นโยบายในการกํากับ ติดตามงานตรวจสอบภายในเพื� อเป�น

แนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับป�งบประมาณ พ.ศ. 2566 ควรมุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที�ใช้ใน

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย



รายงานผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565

               2.3 พิจารณาเลื�อนขั�นเงินเดือน และประเมินผลงานของผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบ

ภายใน โดยมีมติให้มหาวิทยาลัยพิจารณาและนําหลักเกณฑ์วิธีการและอัตราการจ่ายเงินประจําตําแหน่งแก่

ผู้บริหาร และผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการที�มหาวิทยาลัยถือปฏิบัติอยู่มาใช้บังคับโดยอนุโลม

               2.4 มาตรการลูกหนี�ที�ค้างชําระที�คณะกรรมการฝ�ายกฎหมายของมหาวิทยาลัยได้เสนอ

ผ่านสภามหาวิทยาลัย มอบฝ�ายเลขานุการนําข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ

เสนอฝ�ายบริหารและผู้ที�เกี�ยวข้อง ดังนี� 

                   - ควรจัดทําแผนการติดตามลูกหนี�ให้เป�นไปตามที�มติสภาให้ไว้

                   - ให้รายงานผลการดําเนินงานรวมถึงป�ญหาอุปสรรคในทางปฏิบัติต่อผู้บริหารและ

                     สภามหาวิทยาลัยอย่างสมํ�าเสมอ

                   - ให้จัดประเภทลูกหนี�ตามประเด็นป�ญหา เพื� อกําหนดกลยุทธ์การดําเนินงานและแก้ไข   

                     ป�ญหาที�เหมาะสม

             2.5 มหาวิทยาลัยควรนําข้อสังเกตของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จากการตรวจสอบ

รายงานการเงินว่ามีประเด็นใดบ้างที�ไม่ถูกต้องและให้สํานักงานตรวจสอบภายในติดตามประเด็นดังกล่าว

การแก้ไขตามประเด็นดังกล่าวจะช่วยให้ข้อผิดพลาดลดลง และในเรื�องที�จําเป�นคณะกรรมการตรวจสอบ

สามารถประชุมหารือร่วมกับสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน แต่ในป�งบประมาณที�ผ่านมาการใช้ขข้อมูลสารสน

เทศต่างๆ มีความเพียงพอ และสอดคล้องตามข้อเท็จจริงต่อการปฏิบัติงานและการตัดสินใจของคณะ

กรรมการตรวจสอบจึงไม่ได้มีการประชุมร่วมกัน

              2.6 เสนอแนะให้ทบทวนกลไกการกํากับติดตามลูกหนี�เงินยืมนอกงบประมาณ ดังนี�

                   - ให้มีหนังสือติดตามการชําระหนี� โดยแจ้งผ่านไปยังหัวหน้าหน่วยงานของผู้ยืมเงิน 

                      และให้ตอบชี�แจงเหตุผลที�ยังไม่ดําเนินการคืนเงินยืม

                   - สรุปรายงานยอดคงเหลือของลูกหนี�เงินยืมต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริหาร

                     มหาวิทยาลัยทุกเดือน โดยแสดงข้อมูลที�เกี�ยวข้องกับระยะเวลาการยืมและยอด

                     คงเหลือพร้อมรายชื�อผู้ยืมเงิน

                   - ในการกํากับติดตามลูกหนี�เงินยืมหากไม่ชําระคืนตามระยะเวลา ผู้บริหารควรนําไป

                     เป�นข้อมูลส่วนหนึ�งเพื� อใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบในการเลื�อนขั�นเงิน

                     เดือน

               2.7 การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี�ยงของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษม ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน

2565) โดยมอบเลขานุการนําข้อสังเกตเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เนื�องจากผ่านไปหลาย

ไตรมาสแล้วค่าของความเสี�ยงยังคงเดิม แสดงว่าระบบการควบคุมภายในยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

จึงขอให้พิจารณาทบทวนในเรื�องนี�และดําเนินการอย่างจริงจังเพื� อให้ความเสี�ยงลดลง           

9



รายงานผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565

           2.8 มอบเลขานุการนําเรื�องเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื� อติดตามเรื�องการ

ดําเนินงานที�เป�นประเด็นความเสี�ยงของมหาวิทยาลัย คือ เรื�องกรณีที�เป�นคดีความระหว่างมหาวิทยาลัย

กับวัด และเรื�องเงินบริจาคที�วิทยาลัยแพทย์ทางเลือกเกี�ยวกับเงินรับบริจาคเพื� อก่อสร้างอาคาร

               2.9 สอบทานให้มหาวิทยาลัยมีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื�อถือ

ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และเป�นไปตามกฎหมายที�เกี�ยวข้อง ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื� อรับ

ทราบ และนําเสนอไปยังสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์

วิจัยและนวัตกรรม ซึ�งในป�ที�ผ่านมาผลจากการสอบทานรายงานทางการเงินและข้อเสนอแนะของคณะ

กรรมการตรวจสอบช่วยให้ข้อสังเกตที�ได้รับจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินลดลง และมีเพียงประเด็นที�

เกี�ยวข้องกับจุดอ่อนของการควบคุมภายในที�เกี�ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

        3. ให้ข้อเสนอแนะเกี�ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ดังนี� 

              3.1 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานตรวจสอบภายใน

โดยภาพรวม ปฏิบัติงานได้ตามแผนการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีข้อจํากัด

เรื�องจํานวนบุคลากร ซึ�งในการปฏิบัติงานผู้บริหารได้สนับสนุนและมีการแก้ไขป�ญหาเฉพาะหน้า ทําให้การ

ปฏิบัติงานตรวจสอบผ่านไปได้ด้วยดี อย่างไรก็ตามสํานักงานตรวจสอบภายในควรเร่งพัฒนาศักยภาพ

ของผู้ตรวจสอบภายในให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที�มีความซับซ้อน และต้องอาศัยทักษะที�มีความเชี�ยว

ชาญเฉพาะ

              3.2 มอบฝ�ายเลขานุการศึกษามาตรการลูกหนี�ที�ค้างชําระที�คณะกรรมการฝ�ายกฎหมายของ

มหาวิทยาลัยได้เสนอผ่านสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ

              3.3 แนวทางการเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้นําข้อมูลจากคู่มือการ

ปฏิบัติงานมาใช้ประกอบในการพิจารณาจุดอ่อนของระบบควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ

              3.4 ติดตามการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจในการปรับปรุงการควบคุมครุภัณฑ์

              3.5 จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจําป� 2565 เพื� อนําเสนอผลการดําเนินงาน

ประจําป�ต่อสภามหาวิทยาลัย และเผยแพร่ให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกทราบ

              3.6 มอบเลขานุการจัดทําร่างกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย

              3.7 ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ของสํานักงานตรวจสอบภายใน ประจําป�งบประ

มาณ พ.ศ. 2565

              3.8 อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566
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หัวข้อประเมิน

ผลการประเมิน

 
 

ความคิด
เห็น/ข้อเสนอ

แนะ
 
 

      

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

1.1 จํานวนของคณะกรรมการตรวจสอบมีความ
เหมาะสม

4 2 4 4 14 3.5
 

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยบุคคล
ที�มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์เพียง
พอที�จะปฏิบัติหน้าที�ในฐานะกรรมการตรวจสอบ
ตามกฎบัตรที�กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

4 2 4 4 14 3.5

 

1.3 กระบวนการสรรหาบุคคลที�มีคุณสมบัติเหมาะ
สมมาเป�นคณะกรรมการตรวจสอบ มีความโปร่ง
ใส ยุติธรรม ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลใด
บุคคลหนึ�ง

4 2 3 3 12 3

 

2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบกําหนด
การประชุมในแต่ละป�ล่วงหน้า ช่วยให้คณะกรรม
การฯ สามารถจัดสรรเวลามาประชุมได้ทุกครั�ง

4 4 4 3 15 3.75  

ผลการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565
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หัวข้อประเมิน

ผลการประเมิน

 
 

ความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ

 
 

      

2.2 จํานวนครั�งของการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเหมาะสมที�จะช่วยให้คณะกร
รมการฯ สามารถปฏิบัติหน้าที�ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

4 4 4 3 15 3.75

 

2.3 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละ
วาระมีระยะเวลาเพียงพอ เหมาะสม

4 3 4 4 15 3.75
 

2.4 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับเอกสาร
ประกอบการประชุมล่วงหน้า และมีเวลาเพียง
พอในการศึกษาข้อมูลเพื�อเตรียมตัวเข้าประชุม

3 3 4 4 14 3.5

 

2.5 บรรยากาศในการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบเอื�ออํานวยให้เกิดการแสดงความคิด
เห็นอย่างสร้างสรรค์ของกรรมการทุกคน

4 3 4 4 15 3.75

 

3. หน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3.1 จัดทํากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และมีการสอบ
ทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่าง
น้อยป�ละหนึ�งครั�ง 

4 2 4 4 14 3.5  

ผลการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565
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หัวข้อประเมิน

ผลการประเมิน

 
 

ความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ

 
 

      

3.2 สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการ
บริหารความเสี�ยงและกระบวนการกํากับดูแลที�
ดี 

4 2 4 3 13 3.25

 

3.3 สอบทานให้มหาวิทยาลัยมีการรายงานการ
เงินอย่างถูกต้องและน่าเชื�อถือ 

4 2 4 3 13 3.25 ป�ที�ผ่านมายังไม่
สอบทานการ
บริหารความ

เสี�ยง

3.4 สอบทานการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อ
บังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที�เกี�ยวข้องกับ
การดําเนินงาน รวมทั�งข้อกําหนดอื�นของ
มหาวิทยาลัย

4 2 4 4 14 3.5

 

3.5 กํากับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัย ให้มีความเป�นอิสระเพื�อ
พัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที� 

4 2 4 3 13 3.25  

3.6 พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกันหรือ
รายการที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที�อาจมีผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

3 2 3 3 11 2.75  

ผลการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565
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หัวข้อประเมิน

ผลการประเมิน

 
 

ความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ

 
 

      

3.7 ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั�ง โยก
ย้าย เลื�อนขั�น เลื�อนตําแหน่ง และประเมินผล
งานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต่อ
สภามหาวิทยาลัย 

4 2 3 3 12 3  

3.8 ประชุมหารือร่วมกับสํานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินเกี�ยวกับผลการตรวจสอบ และอาจ
เสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใด
ที�เห็นว่าจําเป�น 

3 2 3 0 8 2 เมื�อสํานักงาน
ตรวจเงินแผ่น
ดินตรวจสอบ

แล้วเสร็จ ควรมี
การเชิญให้มาร

นําเสนอข้อ
สังเกตหรือข้อ
ตรวจพบที�ควร
แก้ไขปรับปรุง

3.9 รายงานผลการดําเนินงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยป�ละหนึ�งครั�ง
ต่อสภามหาวิทยาลัย 

4 2 4 4 14 3.5

 

3.10 ประเมินผลการดําเนินงาน ป�ญหาและ
อุปสรรคของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวม
ทั�ง เสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจ
สอบภายในอย่างน้อยป�ละหนึ�งครั�งต่อสภา
มหาวิทยาลัย 

4 2 3 3 12 3  

ผลการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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หัวข้อประเมิน

ผลการประเมิน

 
 

ความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ

 
 

      

3.11 แต่งตั�งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหนึ�ง
บุคคลใดเพื�อดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ�งที�
อยู่ในหน้าที�และอํานาจของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

3 3 3 2 11 2.75

 

3.12 เรียกให้บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยมาชี�แจง หรือแสดงความคิดเห็น
หรือเรียกเอกสารหลักฐานต่างๆ เพื�อประกอบ
การพิจารณา

3 3 3 3 12 3

 

3.13 ปฏิบัติงานอื�นใดตามที�กฎหมายกําหนด
หรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

4 3 4 2 13 3.25
 

ค่าเฉลี�ยรวม 3.26

ผลการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ความเห็นเพิ� มเติม
      ฝ�ายบริหารควรนําข้อสังเกต ข้อแนะนํา หรือมติที�ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบไปดําเนินการ
หากไม่สามารถดําเนินการได้ ควรแจ้งที�ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบหรือเสนอประเด็นต่อ
สภามหาวิทยาลัย เนื�องจากคณะกรรมการตรวจสอบเป�นกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย



ข้อมูล
ทั�วไป



        ในป� พ.ศ. 2542 กระทรวงการคลังได้กําหนดระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2542 เพื�อให้ตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมภายใน รวมถึง
การตรวจสอบภายในมากขึ�น อันเป�นผลมาจากในป� พ.ศ. 2540 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศและ
ต่างประเทศ ระบบเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองเปลี�ยนแปลงไป กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของ
ส่วนราชการ วิถีการดําเนินชีวิตในระบบสังคมเปลี�ยนแปลงไป มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การทํางานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชนโดยทั�วไป การปฏิบัติงานมีความซับซ้อนมากขึ�น
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในจึงมีความสําคัญ
         โดยรัฐได้ออกพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี
การรายงาน และการตรวจสอบ ประกอบด้วยมาตรา 68 ถึงมาตรา 79 มีสาระสําคัญดังนี� การทํา
บัญชี รายงาน และการตรวจสอบ กระทรวงการคลังต้องกําหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบาย การบัญชีภาครัฐเพื�อให้หน่วยงานของรัฐนําไปใช้ในการจัดทําบัญชีและรายงานการเงิน โดย
กระทรวงการคลังจะต้องจัดทํารายงานการเงินรวมภาครัฐให้คณะรัฐมนตรีทราบ และต้องเป�ดเผย
รายงานดังกล่าวต่อสาธารณชนด้วย ตามบทบัญญัติ มาตรา 69 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีผู้ทํา
บัญชีตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที�กระทรวงการคลังกําหนด เพื�อจัดทําบัญชีและรายงานการเงิน
ตามพระราชบัญญัตินี�มาตรา 70 หน่วยงานของรัฐต้องจัดทํารายงานการเงินประจําป�งบประมาณ
ซึ�งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินทั�ง
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื�นใด รวมถึงการก่อหนี� ทั�งนี� ตามหลักเกณฑ์และวิธี
การที�กระทรวงการคลังกําหนด และส่งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายใน 90 วัน
และมาตรา 79 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี�ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที�กระทรวงการคลังกําหนด (โดย
กรมบัญชีกลาง)
         ด้วยเหตุผลดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมซึ�งเป�นส่วนราชการที�มีฐานะเป�นกรมจึง
ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2542
จึงได้จัดตั�งสํานักงานตรวจสอบภายในเพื�อทําหน้าที�ตรวจสอบการปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติ
งานและการดําเนินงานด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั�ง และ
มติคณะรัฐมนตรีที�เกี�ยวข้อง การประเมินผลด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล และความคุ้มค่าของ
โครงการต่างๆ ของส่วนราชการ ประเมินผลระบบบริหารความเสี�ยงและระบบควบคุมภายในของ
หน่วยรับตรวจ ตามขอบเขตการตรวจสอบที�กําหนด
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ประวัติความ
เป�นมา



ปรัชญา
การตรวจสอบมีมาตรฐาน
 ยึดหลักธรรมาภิบาล 

เพื� อเป�าหมายขององค์กร
 

วิสัยทัศน์
สํานักงานตรวจสอบภายใน 

เป�นหน่วยงานที�มีระบบและกลไก
การตรวจสอบตามมาตรฐานสากล   

และเป�นที�ยอมรับ
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พันธกิจ
     1. สร้างระบบและกลไกการตรวจสอบภายในที�ทันสมัย
ตามมาตรฐานสากลการตรวจสอบภายในเพื� อเพิ� มคุณค่าแก่
องค์กร
     2. เพิ� มคุณค่าและพัฒนาประสิทธิภาพ สร้างความเชื�อ
มั�นต่อระบบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
     3. ให้คําแนะนําและคําปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจและผู้รับ
บริการอย่างเที�ยงธรรมและเป�นอิสระตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพผู้ตรวจสอบภายใน

เป�าหมาย
     1. มีระบบและกลไกการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยให้เป�นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
     2. เป�นองค์กรที�มหาวิทยาลัยและหน่วยรับตรวจให้
ความเชื�อมั�น
     3. เป�นองค์กรที�สร้างความเชื�อมั�นต่อคุณภาพการ
ปฏิบัติงานในทุกๆ ด้านของมหาวิทยาลัย
     4. มีผลการดําเนินงานเป�นไปตามาตรฐานการประกัน
คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐและเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

เอกลักษณ์ของหน่วยงาน
ปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความโปร่งใสและเที�ยงธรรม 

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจําป� 2565                                                                               19



นโยบายการปฏิบัติงานการตรวจสอบ
ภายในของอธิการบดี

       1. มีความอิสระเที�ยงธรรม มีความ

ระมัดระวัง และเชี�ยวชาญในการปฏิบัติงาน

ให้ความเชื�อมั�นและคําปรึกษาแก่หน่วยรับ

ตรวจ เพื� อสนับสนุนการควบคุมภายในที�ดี

ของมหาวิทยาลัย

       2. ปฏิบัติงานตามกรอบมาตรฐาน

วิชาชีพการตรวจสอบภายใน

นโยบายการปฏิบัติงานการตรวจสอบ
ภายในของผู้อํานวยการสํานักงาน

ตรวจสอบภายใน

       1. ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเพื� อ

เพิ� มคุณค่าให้กับมหาวิทยาลัย และเป�นไปตาม

นโยบายของหัวหน้าส่วนราชการ

       2. พัฒนาความรู้ความสามารถและ

ทักษะของผู้ตรวจสอบภายในเพื� อสร้างสรรค์

การปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายในให้เป�นไป

ตามการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน

ระดับสากล (International Professional

Practices Framework: IPPF) รองรับ

การเปลี�ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในการ

ดําเนินงาน
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โครงสร้างสํานักงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน

งานบริหารงานทั�วไป งานตรวจสอบและติดตาม
ผลการตรวจสอบ

21



บุคลากรสํานักงานตรวจสอบภายใน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ ภักดี
ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน

22



 นางสาวชยาภา อัตชู
นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

นางสาวยุภาลัย เตียงนิล
พนักงานการเงินและบัญชี ส.3

นางสาวจันทร์เพ็ญ วงค์เสนา
นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

นางสาวธนิตยา ผลสว่าง
นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

บุคลากรสํานักงานตรวจสอบภายใน
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  1.พนักงานการเงินและการบัญชี 

      2526 - 2533 ศูนย์การแปลนานานชาติ              

  2.พนักงานบัญชี 

      2533 - 2534 บริษัทแจ็กเจีย (ไทย) จํากัด                              

  3.นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชํานาญการพิเศษ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน          

      2534  สายตรวจองค์การแบตเตอรี�                                                   

      2536  สายตรวจองค์การแก้ว                                                       

      2538  สายตรวจองค์การสวนสัตว์                                                   

      2542  สายตรวจการไฟฟ�านครหลวง                                                         

      2546  สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที� 5 (สายตรวจจังหวัดอุบลราชธานี)             

      2549  สายตรวจสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน                        

      2550  สายตรวจกรุงเทพมหานคร                                                 

      2551   สายตรวจการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย                                  

      2553  สํานักตรวจสอบการเงินที� 14 (สายตรวจกระทรวงศึกษาธิการ)           

       2561 - 2564  สํานักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที� 20 (สายตรวจกระทรวงอุดมศึกษาฯ)

  4.งานด้านวิชาการ
      อาจารย์พิเศษสาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวส.

      วิทยากรของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน                                                   

23

นางเอื�อมนภา กูบกระบี�
ที�ปรึกษาด้านการเงินการคลังและการตรวจสอบภายใน

ของมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

 บธ.บ. (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การศึกษา 

ประสบการณ์การทํางาน

24
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 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565

      กฎบัตรฉบับนี�จัดทําขึ�นโดยความเห็นชอบของอธิการบดีและคณะกรรมการตรวจ
สอบประจํามหาวิทยาลัย เพื� อใช้เป�นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื� อให้
ฝ�ายบริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนงานได้ทราบถึง
สถานภาพของสํานักงานตรวจสอบภายใน สายการรายงาน สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
บุคลากรและทรัพย์สินต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รวมถึง
กําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ของสํานักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดังต่อไปนี�

1. คํานิยาม
     (1) การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมให้ความเชื�อมั�นและการให้คําปรึกษา
อย่างเที�ยงธรรมและเป�นอิสระ ซึ�งจัดให้มีขึ�นเพื� อเพิ� มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัยให้ดีขึ�น การตรวจสอบภายในจะช่วยให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัย
บรรลุถึงเป�าหมายและวัตถุประสงค์ที�กําหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล
ของกระบวนการบริหารความเสี�ยง การควบคุมและการกํากับดูแลอย่างเป�นระบบ
     (2) งานบริการให้ความเชื�อมั�น หมายถึง การตรวจสอบหลักฐานต่างๆ อย่าง
เที�ยงธรรม เพื� อให้ได้มาซึ�งการประเมินผลอย่างอิสระ โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
กระบวนการการกํากับดูแลการบริหารความเสี�ยง และการควบคุมของหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัย เช่น การตรวจสอบงบการเงิน ผลการดําเนินงาน การปฏิบัติตามกฎ  
 หลักเกณฑ์และข้อบังคับความมั�นคงปลอดภัยของระบบต่างๆ และการตรวจสอบความ
ถูกต้องและเชื�อถือได้ของข้อมูลทางการเงินการบัญชี เป�นต้น 
     (3) งานบริการให้คําปรึกษา หมายถึง การบริการให้คําปรึกษาแนะนํา และบริการ
อื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง โดยลักษณะงานและขอบเขตของงานจะจัดทําข้อตกลงร่วมกับผู้รับ
บริการและมีจุดประสงค์ เพื� อเพิ� มคุณค่าให้กับหน่วยงานของรัฐ โดยการปรับปรุง
กระบวนการการกํากับดูแล การบริหารความเสี�ยง และการควบคุมของหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยให้ดีขึ�น เช่น การให้คําปรึกษาแนะนําในเรื�องความคล่องตัวในการดําเนิน
งาน การออกแบบระบบงาน วิธีการต่างๆ ในการปฏิบัติงานและการฝ�กอบรม เป�นต้น
     (4) สํานักงานตรวจสอบภายใน หมายถึง หน่วยงานที�จัดตั�งขึ�นโดยสภา-
มหาวิทยาลัย เพื� อทําหน้าที�รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
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     (5) ผู้ตรวจสอบภายใน หมายถึง ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบภายในหรือดํารง
ตําแหน่งอื�นที�ทําหน้าที�เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม
     (6) หน่วยรับตรวจ หมายถึง หน่วยงานที�รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้แก่ สํานักงานอธิการบดี คณะ วิทยาลัย สถาบัน
ศูนย์ กอง หน่วยงานในกํากับของมหาวิทยาลัยตามที�คณะกรรมการตรวจสอบกําหนด
     (7) คณะกรรมการตรวจสอบ หมายถึงคณะกรรมการตรวจสอบประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
     (8) มาตรฐานการตรวจสอบภายใน หมายถึง มาตรฐานการตรวจสอบภายในของ
หน่วยงานของรัฐ เพื� อให้ผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐใช้เป�นกรอบหรือ
แนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลน่าเชื�อถือ
และมีคุณภาพ ประกอบด้วยมาตรฐานด้านคุณสมบัติและมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน
 
2. วัตถุประสงค์และพันธกิจ
          วัตถุประสงค์
          เพื� อให้ความเชื�อมั�นต่อการปฏิบัติงานอย่างเป�นอิสระและเที�ยงธรรม รวมทั�ง
การให้คําปรึกษาต่อฝ�ายบริหารและหน่วยรับตรวจ เกี�ยวกับการบริหารความเสี�ยง   
 การควบคุมภายใน เพื� อให้เกิดความมั�นใจต่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การดําเนินงาน และความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร รวมทั�งความถูกต้องเชื�อถือได้
ของข้อมูลทางการเงิน การป�องกันทรัพย์สิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ ประกาศ และมติคณะรัฐมนตรี
          พันธกิจ
            (1) สร้างระบบและกลไกการตรวจสอบภายในที�ทันสมัย ตามมาตรฐานสากล
การตรวจสอบภายใน เพื� อเพิ� มคุณค่าแก่องค์กร
            (2) เพิ� มคุณค่าและพัฒนาประสิทธิภาพ สร้างความเชื�อมั�นต่อระบบการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
            (3) ให้คําแนะนําและคําปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจและผู้รับบริการอย่าง   
 เที�ยงธรรมและเป�นอิสระตามจรรยาบรรณวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายใน
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3. สายการบังคับบัญชา
   (1) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สํานักงานตรวจสอบภายในขึ�นตรงต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย
   (2) การบริหารทั�วไปของสํานักงานตรวจสอบภายในขึ�นตรงต่ออธิการบดี 
การพิจารณาแต่งตั�งโยกย้าย ถอดถอน เลื�อนขั�น เลื�อนตําแหน่ง และประเมินผลงาน
ของผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในให้เป�นไปตามอํานาจหน้าที�ของคณะ
กรรมการตรวจสอบ ทั�งนี� อาจกําหนดให้อธิการบดีมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยก็ได้ 
   (3) ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในเป�นผู้บริหารสูงสุดของสํานักงานตรวจ
สอบภายใน

4. ขอบเขตการปฏิบัติงาน
   (1) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานในหน้าที�ของหน่วย
รับตรวจ เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี�ยง การควบคุมและการกํากับดูแล
อย่างต่อเนื�อง
   (2) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และมติ
คณะรัฐมนตรี ที�เกี�ยวข้องกับการดําเนินงาน รวมทั�งข้อกําหนดอื�นของหน่วยงานของรัฐ
   (3) สอบทานความถูกต้องและเชื�อถือได้ของข้อมูลการดําเนินงานและการเงินการคลัง
   (4) ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับ
ตรวจให้มีความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั�น
   (5) วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร

5. อํานาจหน้าที�
   (1) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม และมีอํานาจในการเข้าถึงข้อมูลเอกสาร ทรัพย์สิน และการดําเนินกิจกรรมต่างๆ
รวมทั�งการสอบถาม คําชี�แจงจากเจ้าหน้าที�ที�เกี�ยวข้องกับงานตรวจสอบ
   (2) สํานักงานตรวจสอบภายในไม่มีอํานาจหน้าที�ในการกําหนดนโยบาย วิธีการปฏิบัติ
งาน หรือการแก้ไขการบริหารความเสี�ยงและระบบการควบคุมภายใน ซึ�งหน้าที�ดังกล่าว
อยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหารที�เกี�ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที�เป�นเพียงผู้ให้
คําปรึกษาแนะนํา
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      (3) ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที�
เกี�ยวข้อง การสอบทานและการประเมินผลระบบการบริหารความเสี�ยงและระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทั�งการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานที�มีความสําคัญต่อ
ผลสําเร็จของนโยบาย หรือที�มีความเสี�ยงสูง
     (4) ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป�นอิสระปราศจากการแทรกแซงใดๆ ต่อการปฏิบัติ
งาน การรายงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบตามมาตรฐานการประกอบ
วิชาชีพตรวจสอบภายใน 
     (5) ปฏิบัติงานตรวจสอบอื�นที�ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีของมหาวิทยาลัยนอก
เหนือจาก  แผนการตรวจสอบที�อนุมัติแล้วตามควรแก่กรณี

6. การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
      การปฏิบัติงานของสํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 และที�แก้ไขเพิ� มเติม (ฉบับที� 2)
พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที� 3) พ.ศ. 2564 ซึ�งประกอบด้วย
         (1) มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ
         (2) หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ
         (3) จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ

7. หน้าที�ความรับผิดชอบ
     (1) กําหนดเป�าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพื� อสนับสนุนการ
บริหารงาน และการดําเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยให้สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะ
กรรมการอื�นใดที�ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน โดยคํานึงถึงการกํากับดูแลที�ดี ความมี
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี�ยงและความเพียงพอของการควบคุม
ภายในของมหาวิทยาลัยด้วย
     (2) กําหนดกฎบัตรไว้เป�นลายลักษณ์อักษรและเสนออธิการบดีก่อนเสนอคณะ
กรรมการตรวจสอบ เพื� อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจทราบ
รวมทั�งมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยป�ละหนึ�งครั�ง
     (3) จัดให้มีการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั�งภายในและ
ภายนอกตามรูปแบบและวิธีการที�กรมบัญชีกลางกําหนด
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     (4) จัดทําและเสนอแผนการตรวจสอบประจําป�ต่ออธิการบดีก่อนเสนอคณะ
กรรมการตรวจสอบ เพื� อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของป�งบประมาณหรือ
ป�ปฏิทินแล้วแต่กรณี ในกรณีที�สํานักงานตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบที�มี
ระยะเวลาตั�ง แต่หนึ�งป�ขึ�นไป ให้นํามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ
ประจําป�ด้วย
     (5) ให้ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป�นไปตามแผนการตรวจสอบประจําป�ที�ได้รับอนุมัติ
ตามข้อ (4)
     (6) จัดทําและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่ออธิการบดีและคณะกรรมการตรวจ
สอบภายในเวลาอันสมควรและไม่เกินสองเดือนนับจากวันที�ดําเนินการตรวจสอบแล้ว
เสร็จ กรณีเรื�องที�ตรวจพบเป�นเรื�องที�จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการ
ตรวจสอบทันที
     (7) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพื� อ
ให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป�นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจ
สอบ
     (8) ในกรณีมีความจําเป�นต้องอาศัยผู้เชี�ยวชาญมาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้
เสนอขอบเขตและรายละเอียดของงาน คุณสมบัติของผู้รับจ้าง ระยะเวลาดําเนินการ
และผลงานที�คาดหวังจากผู้รับจ้าง รวมทั�งข้อเสนอโครงการของผู้รับจ้าง ให้อธิการบดี
พิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้างผู้เชี�ยวชาญต่อไป
     (9) ปฏิบัติงานในการให้คําปรึกษาแก่อธิการบดี หน่วยรับตรวจ และผู้ที�เกี�ยวข้อง
     (10) ประสานงานกับผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอื�นที�
ปฏิบัติเช่นเดียวกัน และหน่วยงานต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง เพื� อให้เกิดความมั�นใจว่าขอบเขต
ของงานตรวจสอบครอบคลุมเรื�องที�สําคัญอย่างเหมาะสมและลดการปฏิบัติงานที�ซํ�า
ซ้อนกัน
     (11) ปฏิบัติงานอื�นที�เกี�ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที�ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและอธิการบดี

8. จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน
     ผู้ตรวจสอบภายในต้องพึงประพฤติปฏิบัติตนภายใต้กรอบความประพฤติที�ดีงาม
ในอันที�จะนํามาซึ�งความเชื�อมั�น และให้คําปรึกษาอย่างเที�ยงธรรมเป�นอิสระ และเป�� ยมด้วย
คุณภาพ โดยดํารงไว้ซึ�งหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี�
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 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565

     (1) ความซื�อสัตย์ (Integrity) ความซื�อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภายในจะสร้าง ให้เกิด
ความไว้วางใจ และทําให้ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภายในมีความน่าเชื�อถือและยอมรับจาก
บุคคลทั�วไป
     (2) ความเที�ยงธรรม (Objectivity) ผู้ตรวจสอบภายในจะแสดงความเที�ยงธรรม
เยี�ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการรวบรวมข้อมูล ประเมินผล และรายงานด้วยความ  ไม่
ลําเอียง ผู้ตรวจสอบภายในต้องทําหน้าที�อย่างเป�นธรรมในทุกๆ สถานการณ์ และไม่ปล่อย
ให้ความรู้สึกส่วนตัวหรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื�นเข้ามา มีอิทธิพลเหนือ การปฏิบัติ
งาน
     (3) การปกป�ดความลับ (Confidentiality) ผู้ตรวจสอบภายในจะเคารพในคุณค่า
และสิทธิของผู้เป�นเจ้าของข้อมูลที�ได้รับทราบจากการปฏิบัติงาน และไม่เป�ดเผยข้อมูลดัง
กล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ที�มีอํานาจหน้าที�โดยตรงเสียก่อน ยกเว้นในกรณีที�มีพันธะ
ในแง่ของงานอาชีพและเกี�ยวข้องกับกฎหมายเท่านั�น
     (4) ความสามารถในหน้าที� (Competency) ผู้ตรวจสอบภายในจะนําความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที�

9. การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
      จัดให้มีการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั�งภายในและภายนอก
และเสนอรายงานผลการประเมินป�ญหาและอุปสรรค รวมทั�งแผนปรับปรุงการดําเนินงาน
เสนออธิการบดีและคณะกรรมการตรวจสอบตามแนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุง
คุณภาพงานตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง ซึ�งประกอบด้วย
     (1) การประเมินภายในองค์กร ซึ�งประกอบด้วย 2 รูปแบบ ดังนี�
         (1.1) การติดตามประเมินผลในระหว่างที�งานดําเนินไป ตามรูปแบบที�ผู้อํานวยการ
สํานักงานตรวจสอบภายในกําหนด โดยเป�นกระบวนการที�รวมเข้าเป�นส่วนหนึ�งของการ
ควบคุมดูแล การสอบทาน และการติดตามประเมินผล
         (1.2) การประเมินตนเองเป�นระยะ ตามรูปแบบที�กรมบัญชีกลางกําหนด โดยการ
ประเมิน การตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเป�นรายครั�ง พร้อมทั�งจัดส่งรายงานผล
การประเมินตนเองเป�นระยะให้กรมบัญชีกลางภายในไตรมาสแรกของป�งบประมาณถัดไป
     (2) การประเมินผลจากภายนอก โดยจัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในจากภายนอกทุกๆ 5 ป� ตามแนวทางที�กรมบัญชีกลางกําหนด

กฎบัตรฉบับนี�ให้ใช้บังคับตั�งแต่วันที� 20 ธันวาคม 2564 เป�นต้นไป
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หลักการและเหตุผล
          พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงานผล
และการตรวจสอบ มาตรา 79 กําหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายในและการบริหารจัดการความเสี�ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที�กระทรวงการ
คลังกําหนด ซึ�งตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในสําหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 และที�แก้ไขเพิ� มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2562 และ (ฉบับที� 3)
พ.ศ. 2564 ข้อ 17 (4) กําหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในจัดทําและเสนอแผนการตรวจสอบประจําป�
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื� อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้าย
ของป�งบประมาณหรือป�ปฏิทินแล้วแต่กรณี ในกรณีที�หน่วยงานตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบ
ที�มีระยะเวลาตั�งแต่หนึ�งป�ขึ�นไปให้นํามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมติแผนการตรวจสอบประจําป�ด้วย
และตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐในด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน ได้
กําหนดให้มีการวางแผนการตรวจสอบ โดยนําผลการประเมินความเสี�ยงมาใช้เป�นข้อมูลในการวางแผน
การตรวจสอบประจําป�ซึ�งเป�นกระบวนการสําคัญที�จะช่วยให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป�นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ นอกจากนี�แผนการตรวจสอบภายในยังทําให้ผู้บริหารได้ทราบถึงความเหมาะสมของ
ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และเป�นข้อมูลในการสนับสนุนการจัดสรรทรัพยากร เพื� อให้
ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์และเป�าหมายตามแผนการตรวจสอบภายใน
           สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงได้จัดทําแผนการตรวจสอบ
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ�งเป�นเครื�องมือสําคัญในการบริหารงานของส่วนราชการ กล่าวคืองาน
ตรวจสอบภายในที�มีคุณภาพจะช่วยสนับสนุนให้การดําเนินงานของส่วนราชการมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมไปถึงการบริหารความเสี�ยงและการควบคุมที�เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ก็จะสร้าง
มูลค่าเพิ� มให้กับส่วนราชการ     
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วัตถุประสงค์การตรวจสอบภายใน

1. เพื� อให้ความเชื�อมั�นต่อความถูกต้องและเชื�อถือได้ของข้อมูลและ
สารสนเทศ ตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ การปฏิบัติงาน ผลการดําเนินงานตามแผนงานและ
โครงการ และการบริหารงานด้านต่างๆ

 2. เพื� อให้ความเชื�อมั�นต่อการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ว่า
เป�นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั�งมติคณะรัฐมนตรี และ
นโยบายที�กําหนด

  3. เพื� อให้ความเชื�อมั�นต่อการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจ ระบบ
งาน ตลอดจนวิธีปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ�ของงาน

   4. เพื� อให้ความเชื�อมั�นต่อระบบการควบคุมภายใน และการบริหาร
จัดการความเสี�ยงของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม

  5. เพื� อกํากับ ติดตามผลการตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนิน
งานตลอดจนให้คําปรึกษา และข้อเสนอแนะ หรือแนวทาง การปรับปรุง
แก้ไข

  6. เพื� อให้คําปรึกษากับหน่วยรับตรวจเกี�ยวกับ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี�ยงที�ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน

 7. เพื� อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบป�ญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้
บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจแก้ป�ญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
และทันเหตุการณ์
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กองคลัง
สํานักส่งเสริม
วิชาการและ
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มหาวิทยาลัย

ศูนย์การ
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ชัยนาท
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สังคมศาสตร์
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ศาสตร์

บัณฑิต
วิทยาลัย

คณะ
วิทยาการ
จัดการ

วิทยาลัยการ
แพทย์ทาง

เลือก

สํานักงาน
หมวดวิชา
ศึกษาทั�วไป

สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

งานนิติการ คณะเกษตร
และชีวภาพ
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2 3 4

8 7 6 5

12119 10

1314

ขอบเขตงานตรวจสอบ
1.หน่วยรับตรวจ
       ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจํานวนหน่วยรับตรวจ 14 หน่วยงาน ซึ�งเป�น
ไปตามแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 5 ป� (พ.ศ. 2562 – 2566) ที�กําหนดไว้
จํานวน 13 หน่วยงาน และมี 1 หน่วยงานที�ตรวจเพิ� มตามประเด็นที�กรมบัญชีกลาง
กําหนด มีหน่วยรับตรวจดังนี�
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       การตรวจสอบความถูกต้องเชื�อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางการเงิน  
       การบัญชีและรายงานทางการเงินโดยครอบคลุมถึงการดูแลป�องกันทรัพย์สิน 
       และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆว่า
       มีเพียงพอที�จะมั�นใจได้ว่าข้อมูลที�บันทึกในบัญชี รายงาน ทะเบียน และเอกสาร 
       ต่างๆ ถูกต้อง และสามารถสอบทานได้หรือเพียงพอที�จะป�องกันการรั�วไหล  
       สูญหาย ของทรัพย์สินต่างๆ ได้

การตรวจสอบ
ทางการเงิน
(Financial
Auditing) 
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       การตรวจสอบการปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรว่าเป�นไปตาม  
       นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั�ง มติคณะรัฐมนตรี
       ที�เกี�ยวข้องที�กําหนดทั�งจากภายนอกและภายในองค์กร

การตรวจสอบ
การปฏิบัติตามกฎ

ระเบียบ
(Compliance

Auditing)

       เป�นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ระบบงาน ตลอด
       จนวิธีปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมตามที�ฝ�ายบริหารกําหนดไว้ 
       เพื� อประเมินระบบการควบคุมภายใน และประเมินประสิทธิภาพของ
       การดําเนินงานว่าแต่ละหน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที�ดี 
       และปฏิบัติงานเป�นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน
(Operational

Auditing)

       การตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการ ให้เป�น
       ไปตามวัตถุประสงค์และเป�าหมาย หรือหลักการที�กําหนด การ
       ตรวจสอบเน้นถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า โดย
       ต้องมีผลผลิตและผลลัพธ์ เป�นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป�าหมาย 
       ซึ�งวัดจากตัวชี�วัดที�เหมาะสม ทั�งนี�ต้องคํานึงถึงความเพียงพอ 
       ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี�ยงและการ
       ควบคุมภายในขององค์กร ประกอบด้วย
            ความมีประสิทธิภาพ คือ มีการจัดระบบงานให้มั�นใจได้ว่าการ 
       ใช้ทรัพยากร สําหรับแต่ละกิจกรรมสามารถเพิ� มผลผลิตและลด
       ต้นทุน อันมีผลให้องค์กรได้รับผลประโยชน์อย่างคุ้มค่า
            ความมีประสิทธิผล คือ มีการจัดระบบงาน และวิธีปฏิบัติงาน  
       ซึ�งทําให้ผลที�เกิดจากการดําเนินงานเป�นไปตามเป�าหมายของ
       มหาวิทยาลัย
            ความคุ้มค่า/ประหยัด คือ มีการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ 
       ระมัดระวัง ไม่สุรุ่ยสุร่ายฟุ�มเฟ�อย ซึ�งส่งผลให้องค์กรสามารถ
       ประหยัดต้นทุน หรือลดการใช้ทรัพยากรตํ�ากว่าที�กําหนดไว้ โดย
       ยังได้รับผลผลิตตามเป�าหมาย

 การตรวจสอบ
ผลการดําเนินงาน
(Performance

Auditing)

  2.1 ตรวจสอบตามประเภทการตรวจสอบ 6 ประเภท

ขอบเขตงานตรวจสอบ
2. เรื�องที�ตรวจสอบ
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        การพิสูจน์ความถูกต้องและเชื�อถือได้ของระบบงาน
        และข้อมูลที�ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ 
        รวมทั�ง ระบบการเข้าถึงข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข
        และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

 การตรวจสอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(Information
Technology
Auditing)
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      การตรวจสอบการบริหารงานด้านต่างๆ ว่ามีระบบ
      การบริหารจัดการเกี�ยวกับการวางแผน การควบคุม 
      การประเมินผล เกี�ยวกับการงบประมาณ การเงิน 
      การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั�งการบริหารงาน
      ด้านต่างๆ ว่าเป�นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้อง 
      กับภารกิจขององค์กรรวมทั�งเป�นไปตามหลักการ
      บริหารงานและหลักการกํากับดูแลที�ดี (Good   
      Governance) ในเรื�องความน่าเชื�อถือ ความรับ
      ผิดชอบ ความเป�นธรรม และความโปร่งใส

 การตรวจสอบ
การบริหาร

(Management
Auditing)

    1) การรับ – จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e – Payment) 
    2) การปฏิบัติงานจัดซื�อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื�อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื�อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
    3) การปฏิบัติงานในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง      
    4) การดําเนินงานของของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการ
    5) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขป�ญหาหนี�ค่าสาธารณูปโภคค้างชําระของ
ส่วนราชการ
    6) การติดตามการดําเนินงานเกี�ยวกับการกํากับดูแลการปฏิบัติงานด้าน
การเงิน การบัญชี และการจัดซื�อจัดจ้าง

2.1 ตรวจสอบตามประเภทการตรวจสอบ 6 ประเภท (ต่อ)

2.2. ตรวจสอบตามที�กรมบัญชีกลางกําหนด

2.3. ติดตามตรวจสอบเรื�องที�อธิการบดีมอบหมาย

2. เรื�องที�ตรวจสอบ
ขอบเขตงานตรวจสอบ
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3. งานให้คําปรึกษาและสร้างมูลค่าเพิ� มให้กับหน่วยรับตรวจ
        งานให้คําปรึกษา ด้านการบริหารความเสี�ยงและประเมินการควบคุมภายใน
ด้านการเงินบัญชี ด้านงานพัสดุ ด้านกฎ ระเบียบต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง

4. งานติดตามและสอบทานผลการตรวจสอบ
        ติดตามและสอบทานผลการตรวจสอบภายในประจําป�งบประมาณ

5. งานสอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี�ยง
        สอบทานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี�ยงตามระเบียบและแนวทาง
การจัดวางระบบการควบคุมภายในที�กําหนด

6. งานพัฒนาการตรวจสอบภายใน
        พัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื� อให้
ผลการตรวจสอบเป�นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

7. งานอื�นๆ ที�ได้รับมอบหมาย
        การปฏิบัติงานตรวจสอบอาจมีการปฏิบัติงานอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการตรวจสอบ
หรือหัวหน้าหน่วยงานให้ปฏิบัติเพิ� มเติมต่อการให้ความเชื�อมั�นต่องานตรวจสอบภายใน
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ขอบเขตงานตรวจสอบ
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งาน ผลผลิต ตัวชี�วัดความสําเร็จ

1. งานตรวจสอบติดตาม
และประเมินผล

รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจ
สอบภายใน

รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจ
สอบภายในมีความครบถ้วน 
ถูกต้อง และทันเวลา

2. งานให้คําปรึกษาและ
สร้างมูลค่าเพิ�มให้กับหน่วย
รับตรวจ

รายงานผลการให้บริการคําปรึกษา
แนะนํา

ร้อยละของผลการประเมินความ
พึงพอใจในส่วนของการให้
บริการคําปรึกษาแนะนําอยู่ใน
ระดับไม่ตํ�ากว่า ร้อยละ 80

3. งานติดตามและสอบทาน
ผลการตรวจสอบ

รายงานการติดตามและสอบทาน
ผลการตรวจสอบ

รายงานผลการติดตามและ
สอบทานผลการตรวจสอบ
โดยที�หน่วยรับตรวจมีการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
ร้อยละ 70

4. งานสอบทานระบบ
ควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี�ยง

รายงานผลการสอบทานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในของ
ผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.)

จัดทํารายงาน (แบบ ปส.) ตาม
กําหนดระยะเวลา

5. งานพัฒนาวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน

บุคลากรสํานักงานตรวจสอบ
ภายใน มีการฝ�กอบรมด้านการ
ตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายใน การบริหารความเสี�ยง
หรือความรู้ที�เป�นประโยชน์ที�
เกี�ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

มีการฝ�กอบรมด้านการตรวจ
สอบภายใน การควบคุมภายใน
การบริหารความเสี�ยง หรือ
ความรู้ที�เป�นประโยชน์ ที�
เกี�ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
จํานวน 30 ชั�วโมง/คน/ป�

ผลผลิตและตัวชี�วัดความสําเร็จ
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กิจกรรม/เรื�องที�ตรวจ
สอบและหน่วยรับตรวจ วัตถุประสงค์

จํานวนวัน
ทําการ

(คนxวันxครั�ง)
ผู้รับผิดชอบ

1. งานตรวจสอบและติดตามประเมินผล 995

1.1 การรับ-จ่ายเงิน ของ
ส่วนราชการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e – Payment)    
 หน่วยรับตรวจ
    - กองคลัง

1. เพื�อให้ทราบว่า การจ่ายเงินโดยโอนเงิน
ผ่านระบบ KTB Corporate Online เป�นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ 
2. เพื�อให้ทราบว่า การจ่ายเงินโดยโอนเงิน
ผ่านระบบ KTB Corporate Online มีการ
ควบคุมภายในอย่างสมํ�าเสมอ
3. เพื�อให้ทราบป�ญหา อุปสรรคและให้ข้อเสนอ
แนะในการแก้ไขปรับปรุงเกี�ยวกับการจ่ายเงิน
โดยโอนเงินผ่านระบบ ระบบ KTB
Corporate Online

2x10x1=20 1. น.ส.อลิสา จิวสกุล
2. นักตรวจสอบภาย
ใน (อยู่ระหว่างสอบ
คัดเลือก)

1.2 ตรวจสอบความถูก
ต้อง ครบถ้วน ของบัญชี
เงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร 
หน่วยรับตรวจ
  1) กองคลัง
  2) วิทยาลัยการแพทย์
ทางเลือก (คลีนิกแพทย์
แผนจีน)
  

1. เพื�อตรวจสอบเอกสาร หลักฐานที�เกี�ยว
ข้องกับบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร ว่า
ถูกต้องครบถ้วนเป�นไปตามระเบียบ หลัก
เกณฑ์ แนวทาง และหนังสือสั�งการที�
เกี�ยวข้องหรือไม่
2. เพื�อให้ทราบถึงการปฏิบัติงานว่าถูกต้อง
ครบถ้วน เป�นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์
แนวทางและหนังสือสั�งการที�เกี�ยวข้องหรือไม่
3. เพื�อสอบทานกระบวนการควบคุมภายในว่า
มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติ
งาน และเป�นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์
แนวทาง และหนังสือสั�งการที�เกี�ยวข้องหรือ
ไม่
4. เพื�อให้คําปรึกษา เสนอแนะแนวทางแก้ไข
ป�ญหา อุปสรรคต่างๆ เพื�อนําไปปรับปรุง
พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น

  2x15x2=60
  

1. น.ส.อลิสา  จิวสกุล
2. นักตรวจสอบภาย
ใน (อยู่ระหว่างสอบ
คัดเลือก)
   
   
  

ภาระงานของสํานักงานตรวจสอบภายใน
ภาระงานของสํานักงานตรวจสอบภายใน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีดังนี�
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กิจกรรม/เรื�องที�ตรวจ
สอบและหน่วยรับตรวจ

วัตถุประสงค์
จํานวนวัน
ทําการ

(คนxวันxครั�ง)
ผู้รับผิดชอบ

1.3 ตรวจสอบการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานด้าน
บัญชีของส่วนราชการ
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.
2563
หน่วยรับตรวจ
    - กองคลัง
  

1. เพื�อให้งานด้านบัญชีของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม มีการปฏิบัติงานตาม
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ส่วนราชการ จํานวน 5 เรื�อง ดังนี�
  เรื�องที� 1 บัญชีเงินสดและบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร
  เรื�องที� 2 บัญชีสินทรัพย์ถาวร
  เรื�องที� 3 บัญชีพักที�มียอดคงค้าง
  เรื�องที� 4 งบทดลอง   
  เรื�องที� 5 รายงานการเงิน
2. เพื�อให้ทราบการจัดทํารายงานและข้อมูล
ทางการเงินการบัญชีได้ถูกต้องเป�นไปตามที�
กําหนดไว้ในหลักการนโยบายบัญชีหน่วยงาน
รัฐ
3. เพื�อให้ทราบสาเหตุ ป�ญหา อุปสรรค และ
ผลกระทบในการดําเนินการเพื�อให้ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น

2x15x1=30 1. น.ส.อลิสา จิวสกุล
2. นักตรวจสอบภาย
ใน (อยู่ระหว่างสอบ
คัดเลือก)
   
   
  

1.4 การจัดซื�อจัดจ้าง
   ตรวจสอบความถูก
ต้องครบถ้วนของกระ
บวนการจัดซื�อ/จัดจ้าง   
   เป�นการตรวจสอบการ
จัดหาพัสดุด้วยวิธีการ
ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื�อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560
  - วิธีการประกาศเชิญ
ชวน
  - วิธีคัดเลือก
  - วิธีเฉพาะเจาะจง
หน่วยรับตรวจ 
    - กองคลัง (พัสดุ
กลาง)  

1. เพื�อสอบทานขั�นตอน กระบวนการดําเนิน
งานจัดซื�อจัดจ้างเป�นไปด้วยความโปร่งใส
เป�นธรรม ตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์
และประกาศของทางราชการ
2. เพื�อสอบทานการนําข้อมูลเข้าสู่ระบบมี
ความถูกต้อง ครบถ้วน และเป�นป�จจุบัน
3. เพื�อให้ทราบสาเหตุ ป�ญหา อุปสรรค และ
ผลกระทบในการดําเนินการเพื�อให้ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น
  

  1x45x1=45
  

1. น.ส.อลิสา จิวสกุล
  

ภาระงานของสํานักงานตรวจสอบภายใน
ภาระงานของสํานักงานตรวจสอบภายใน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีดังนี�
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กิจกรรม/เรื�องที�ตรวจ
สอบและหน่วยรับตรวจ วัตถุประสงค์

จํานวนวัน
ทําการ

(คนxวันxครั�ง)
ผู้รับผิดชอบ

1.5 การปฏิบัติงานใน
ระบบความรับผิดทาง
ละเมิดและแพ่ง 
   1) ระบบงานความรับ
ผิดทางละเมิด
   2) ระบบงานความรับ
ผิดทางแพ่ง
   3) ระบบงานผิด
สัญญารับทุน/ลาศึกษา
   4) ระบบงานฐานข้อมูล
ลูกหนี�
หน่วยรับตรวจ
   - งานนิติการ กอง
บริหารงานบุคคล 

1. เพื�อประโยชน์ในการตรวจสอบ ควบคุม
ติดตามผลการดําเนินการด้านความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที� ด้านคดีแพ่งและคดี
ผิดสัญญาลาศึกษา 
2. เพื�อให้มีฐานข้อมูลลูกหนี�ตามคําพิพากษา
และลูกหนี�ในคดีปกครองของหน่วยงานภาค
รัฐที�ครบถ้วนและเป�นป�จจุบัน สามารถติดตาม
หนี�เพื�อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายหรือเยียวยา
ความเสียหาย อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
  

  1x30x1=30
  

1. น.ส.ชยาภา อัตชู
   
  

1.6 การดําเนินงานของงาน/
โครงการตามแผนการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการ 
หน่วยรับตรวจ จํานวน 13
หน่วยงาน
    1. กองคลัง
    2. สํานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
    3. สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย
    4. ศูนย์การศึกษา มจษ.-
ชัยนาท
    5. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
    6. คณะวิทยาศาสตร์
    7. คณะศึกษาศาสตร์
    8. บัณฑิตวิทยาลัย
    9. คณะวิทยาการจัดการ
    10. วิทยาลัยการแพทย์
ทางเลือก
    11. สํานักงานหมวดวิชา
ศึกษาทั�วไป
    12. สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
    13. คณะเกษตรและ
ชีวภาพ
  

1. เพื�อให้ทราบว่าผลการดําเนินงานโครงการ
ต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์/เป�าหมายที�กําหนด
หรือไม่
2. เพื�อให้การเบิกจ่ายเงินเป�นไปตามแผนการ
ดําเนินการที�กําหนด
3. เพื�อให้ทราบถึงป�ญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะเพื�อปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงานต่อไป
  

  1x15x13=195

  

1. น.ส.อลิสา จิวสกุล
  

ภาระงานของสํานักงานตรวจสอบภายใน
ภาระงานของสํานักงานตรวจสอบภายใน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีดังนี�
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กิจกรรม/เรื�องที�ตรวจ
สอบและหน่วยรับตรวจ วัตถุประสงค์

จํานวนวัน
ทําการ

(คนxวันxครั�ง)
ผู้รับผิดชอบ

1.7 ตรวจสอบด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยรับตรวจ
    - สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  

1. เพื�อให้มั�นใจว่าระบบการเข้าถึงข้อมูลในการ
ปรับปรุงแก้ไขและการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลมีความน่าเชื�อถือ
2. เพื�อให้มั�นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามประกาศ
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ
มั�นคงปลอดภัยของหน่วยงานภาครัฐ ตาม
มาตรา 7 ในพระราชกฤษฎีกากําหนดหลัก
เกณฑ์และวิธีการทําธุรกรรมทาอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ พ.ศ.2559
3. เพื�อให้ทราบถึงป�ญหา อุปสรรค และให้ข้อ
เสนอแนะในการบริหาร 

  2x10x1=20
  

1. น.ส.ชยาภา อัตชู
2. นักตรวจสอบภาย
ใน (อยู่ระหว่างสอบ
คัดเลือก)
   
   
  

1.8 ตรวจสอบการควบคุม
พัสดุ
หน่วยรับตรวจ จํานวน 13
หน่วยงาน
    1. กองคลัง
    2. สํานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
    3. สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย
    4. ศูนย์การศึกษา มจษ.-
ชัยนาท
    5. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
    6. คณะวิทยาศาสตร์
    7. คณะศึกษาศาสตร์
    8. บัณฑิตวิทยาลัย
    9. คณะวิทยาการจัดการ
    10. วิทยาลัยการแพทย์
ทางเลือก   
    11. สํานักงานหมวดวิชา
ศึกษาทั�วไป
    12. สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
    13. คณะเกษตรและ
ชีวภาพ  

1. เพื�อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานเกี�ยวกับการ
ควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ เป�นไปตามระเบียบ
กฎหมาย มติ ครม.ที�เกี�ยวข้อง
2. เพื�อให้ทราบว่า ระบบการควบคุมภายใน
ด้านการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ มีความเหมาะ
สม เพียงพอ
3. เพื�อให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะ แนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ�งขึ�น
  

1x15x13=195 1. น.ส.ชยาภา อัตชู
   
  

ภาระงานของสํานักงานตรวจสอบภายใน
ภาระงานของสํานักงานตรวจสอบภายใน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีดังนี�
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กิจกรรม/เรื�องที�ตรวจ
สอบและหน่วยรับตรวจ วัตถุประสงค์

จํานวนวัน
ทําการ

(คนxวันxครั�ง)
ผู้รับผิดชอบ

1.9 การสอบทานการประเมินผล
การควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี�ยง 
หน่วยรับตรวจ จํานวน 13
หน่วยงาน
    1. กองคลัง
    2. สํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
    3. สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย
    4. ศูนย์การศึกษา มจษ.-
ชัยนาท
    5. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
    6. คณะวิทยาศาสตร์
    7. คณะศึกษาศาสตร์
    8. บัณฑิตวิทยาลัย
    9. คณะวิทยาการจัดการ
    10. วิทยาลัยการแพทย์ทาง
เลือก    
    11. สํานักงานหมวดวิชา
ศึกษาทั�วไป
    12. สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
    13. คณะเกษตรและชีวภาพ 

1. เพื�อให้ทราบว่าหน่วยรับตรวจมีการปฏิบัติ
งานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่น
ดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ.2544
2. เพื�อให้หน่วยรับตรวจมีระบบควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี�ยงที�สามารถสร้าง
ความมั�นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า
มหาวิทยาลัยมีการจัดการป�จจัยเสี�ยงต่างๆ
อย่างสมเหตุสมผล
3. เพื�อให้การดําเนินงานของหน่วยรับตรวจ
บรรลุผลตามเป�าหมาย และวัตถุประสงค์ที�
กําหนดไว้
  

2x10x13=260 1. น.ส.ชยาภา อัตชู
2. นักตรวจสอบภาย
ใน (อยู่ระหว่างสอบ
คัดเลือก)
  

1.10 ติดตามผลการปฏิบัติงาน
ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ
สอบภายใน
หน่วยรับตรวจ จํานวน 14
หน่วยงาน
    1. กองคลัง
    2. สํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
    3. สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย
    4. ศูนย์การศึกษา มจษ.-
ชัยนาท
    5. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
    6. คณะวิทยาศาสตร์
    7. คณะศึกษาศาสตร์
    8. บัณฑิตวิทยาลัย
    9. คณะวิทยาการจัดการ
    10. วิทยาลัยการแพทย์ทาง
เลือก   
    11. สํานักงานหมวดวิชา
ศึกษาทั�วไป
    12. สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
    13. คณะเกษตรและชีวภาพ
    14. งานนิติการ 

เพื�อให้มั�นใจว่าข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขใน
การปฏิบัติงานนั�น หน่วยรับตรวจสามารถนํา
ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
หรือไม่ หรือหัวหน้าส่วนราชการพิจารณา จะ
ยอมรับความเสี�ยงจากการไม่ปฏิบัติตามข้อ
เสนอแนะนั�น ๆ
  

1x10x14=140 1. น.ส.อลิสา จิวสกุล
  

ภาระงานของสํานักงานตรวจสอบภายใน
ภาระงานของสํานักงานตรวจสอบภายใน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีดังนี�
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กิจกรรม/เรื�องที�ตรวจ
สอบและหน่วยรับตรวจ

วัตถุประสงค์
จํานวนวัน
ทําการ

(คนxวันxครั�ง)
ผู้รับผิดชอบ

2. งานให้คําปรึกษา 80

2.1 งานให้คําปรึกษาในการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี�ยง/เรื�องอื�นๆ
ตามความต้องการของ
หน่วยรับตรวจ 

เพื�อให้บริการให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะตาม
ความต้องการของผู้รับบริการ เช่น การ
วิเคราะห์ความเสี�ยง หรือการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายต่างๆ ตามระเบียบที�เกี�ยวข้อง
  

4x1x20=80
  

1. ผศ.อนุวัฒน์ ภักดี
2. น.ส.ชยาภา  อัตชู
3. น.ส.อลิสา จิวสกุล
4. นักตรวจสอบภาย
ใน (อยู่ระหว่างสอบ
คัดเลือก)

3. งานบริหารสํานักงานตรวจสอบภายใน 425

3.1 งานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ์
มหาวิทยาลัยและ สกอ.
  

เพื�อให้ระบบการตรวจสอบภายในมีความเข้ม
แข็ง
  

5x20x1=100
 

1. ผศ.อนุวัฒน์ ภักดี
2. น.ส.ชยาภา  อัตชู
3. น.ส.อลิสา จิวสกุล
4. นักตรวจสอบภาย
ใน (อยู่ระหว่างสอบ
คัดเลือก)
5. น.ส.รัชฎาภรณ์ สน
เนตร์ 

3.2 งานด้านการประกัน
คุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในภาครัฐตามเกณฑ์
กรมบัญชีกลาง
  

เพื�อปฏิบัติตามแนวทางการประกันคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ.2560
  

5x20x1=100
 

1. ผศ.อนุวัฒน์ ภักดี
2. น.ส.ชยาภา  อัตชู
3. น.ส.อลิสา จิวสกุล
4. นักตรวจสอบ
ภายใน (อยู่ระหว่าง
สอบคัดเลือก)
5. น.ส.รัชฎาภรณ์ สน
เนตร์

3.3 งานสารบรรณ
  

เพื�อให้การบริหารงานทั�วไปในสํานักงาน เช่น งาน
ธุรการ  งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหาร
แผนปฏิบัติราชการ งานบริหารงบประมาณ
งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และ
แจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ ดูแล
การจัดการประชุม งานรับรองและงานพิธีการต่าง
ๆ งานบันทึกเรื�องเสนอที�ประชุม จัดทํารายงาน
การประชุมและรายงานอื�น ๆ เป�นต้น เพื�อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในหน่วยงานให้
เป�นไปอย่างราบรื�น มีประสิทธิภาพ 

1x225x1=225
  

1. น.ส.รัชฎาภรณ์ สน
เนตร์
   
  

ภาระงานของสํานักงานตรวจสอบภายใน
ภาระงานของสํานักงานตรวจสอบภายใน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีดังนี�
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กิจกรรม/เรื�องที�ตรวจ
สอบและหน่วยรับตรวจ วัตถุประสงค์

จํานวนวัน
ทําการ

(คนxวันxครั�ง)
ผู้รับผิดชอบ

4. งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 100

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ข้อมูลและพัฒนาเว็บไซต์
ของสํานักงานตรวจสอบ
ภายใน
  

เพื�อประชาสัมพันธ์เผยแพร่และพัฒนาเว็บไซต์
ของหน่วยงานให้เป�นป�จจุบัน  
  

5x5x4=100
  

1. ผศ.อนุวัฒน์ ภักดี
2. น.ส.ชยาภา  อัตชู
3. น.ส.อลิสา จิวสกุล
4. นักตรวจสอบ
ภายใน (อยู่ระหว่าง
สอบคัดเลือก)
5. น.ส.รัชฎาภรณ์ สน
เนตร์ 

5. งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร 25

ฝ�กอบรม/สัมมนา เกี�ยว
กับงานตรวจสอบภายใน
และงานที�เกี�ยวข้อง
  

1. เพื�อพัฒนาบุคลากรตรวจสอบภายในและ
นําองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื�อง
2. เพื�อจัดทําสรุปองค์ความรู้ที�ได้ โดยเผย
แพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบและ
นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที�เกี�ยวข้อง
  

5x1x5=25
   
  

1. ผศ.อนุวัฒน์ ภักดี
2. น.ส.ชยาภา อัตชู
3. น.ส.อลิสา จิวสกุล
4. นักตรวจสอบภาย
ใน (อยู่ระหว่างสอบ
คัดเลือก)
5. น.ส.รัชฎาภรณ์ สน
เนตร์
  

รวมวันทําการทั�งสิ�น 1,625

ภาระงานของสํานักงานตรวจสอบภายใน
ภาระงานของสํานักงานตรวจสอบภายใน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีดังนี�

หมายเหตุ 1. ระยะเวลาที�ตรวจสอบ จํานวนวันและจํานวนคน อาจปรับเปลี�ยนได้ตามความเหมาะสม
           2. วันในการปฏิบัติงานใน 1 ป� = 365 – (104+18) – 10 – 10 = 223 วัน
              (จํานวนวันทําการของบุคลากร 1 คน ใน 1 ป� หักวันหยุดเสาร์อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์  
              วันลาป�วยและวันลาพักผ่อน รวม 223 วันทําการ)
           3. จํานวนบุคลากรในสํานักงานตรวจสอบภายในทั�งหมด 5 คน มีวันทําการตลอดทั�งป� 
              (5 คน x 223 วัน) = 1,115 วันทําการ
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ ภักดี อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 

นางสาวชยาภา อัตชู นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

นางสาวอลิสา จิวสกุล นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

นางสาวจันทร์เพ็ญ วงค์เสนา นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

นางสาวธนิตยา ผลสว่าง นักตรวจสอบภายใน

นางสาวยุภาลัย เตียงนิล พนักงานการเงินและบัญชี ส.3

นางสาวรัชฎาภรณ์ สนเนตร์ เจ้าหน้าที�บริหารงานทั�วไป

          งบประมาณที�ได้รับจัดสรรสําหรับการดําเนินงานประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565

          โครงการที� 1 บริหารจัดการสํานักงานตรวจสอบภายใน         35,660 บาท

          โครงการที� 2 โครงการตรวจสอบศูนย์การศึกษา มจษ.-ชัยนาท

                         ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565                   3,140 บาท           

                                                    รวมเป�น เงิน         38,800 บาท

อัตราบุคลากรประจําสํานักงานตรวจสอบภายใน

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ
    เพื� อประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ อย่างเป�นอิสระและเที�ยงธรรม รวม
ทั�งการให้คําปรึกษาต่อฝ�ายบริหารและหน่วยรับตรวจเกี�ยวกับการควบคุมภายใน
เพื� อให้เกิดความมั�นใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินงาน
และความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน รวมทั�งความถูกต้องเชื�อถือได้ของข้อมูล
ทางการเงิน การป�องกันทรัพย์สิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ที�เกี�ยวข้อง

งบประมาณ
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ที� หน่วยรับ
ตรวจ

เรื�องที�ตรวจ
ประเภทการตรวจ

F C O P IT M

1 กองคลัง
  

สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี�ยง

√
  

√
  

√
  

√
  

ตรวจสอบการควบคุมพัสดุ √ √ 

ตรวจสอบการดําเนินงานของงาน/โครงการตามแผนการ
ปฏิบัติราชการ 

√ √ √ √ √

ตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี √ √ √ √ √ 

2
  

สํานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน
  

สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี�ยง 

√ √ √ √
  

ตรวจสอบการควบคุมพัสดุ √ √ 

ตรวจสอบการดําเนินงานของงาน/โครงการตามแผนการ
ปฏิบัติราชการ 

√ √ √ √ √ 

3
  

สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย
  

สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี�ยง    

√ √ √ √

ตรวจสอบการควบคุมพัสดุ  √ √ 

ตรวจสอบการดําเนินงานของงาน/โครงการตามแผนการ
ปฏิบัติราชการ  

√ √ √ √ √ 

4
  

ศูนย์การศึกษา
มจษ.-ชัยนาท
  

สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี�ยง 

√ √  √ √

ตรวจสอบการควบคุมพัสดุ √ √ 

ตรวจสอบการดําเนินงานของงาน/โครงการตามแผนการ
ปฏิบัติราชการ 

√ √ √ √ √

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจําป� 2565

เรื�องที�ตรวจและประเภทการตรวจสอบ 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565
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ที� หน่วยรับ
ตรวจ

เรื�องที�ตรวจ
ประเภทการตรวจ

F C O P IT M

5
  

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
  

สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี�ยง

√ √ √  √ 

ตรวจสอบการควบคุมพัสดุ √ √  

ตรวจสอบการดําเนินงานของงาน/โครงการตามแผนการ
ปฏิบัติราชการ 

√ √ √ √  √

6
  

คณะวิทยาศาสตร์
  

สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี�ยง  

√
  

√
  

√
  

 √
  

ตรวจสอบการควบคุมพัสดุ √ √  

ตรวจสอบการดําเนินงานของงาน/โครงการตามแผนการ
ปฏิบัติราชการ 

√  √ √ √  √

7
  

คณะศึกษาศาสตร์
  

สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี�ยง  

√ √ √  √ 

ตรวจสอบการควบคุมพัสดุ √ √  

ตรวจสอบการดําเนินงานของงาน/โครงการตามแผนการ
ปฏิบัติราชการ 

√ √ √ √   √ 

8
  

บัณฑิตวิทยาลัย
  

สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี�ยง 

√
  

√
  

√
  

√
  

ตรวจสอบการควบคุมพัสดุ √ √

ตรวจสอบการดําเนินงานของงาน/โครงการตามแผนการ
ปฏิบัติราชการ 

√
  

√
  

√
  

√
  

√
  

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจําป� 2565

เรื�องที�ตรวจและประเภทการตรวจสอบ 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565
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ที� หน่วยรับ
ตรวจ เรื�องที�ตรวจ

ประเภทการตรวจ

F C O P IT M

9
  

คณะวิทยาการ
จัดการ
  

สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี�ยง

√ √ √ √

ตรวจสอบการควบคุมพัสดุ √  √  

ตรวจสอบการดําเนินงานของงาน/โครงการตามแผนการ
ปฏิบัติราชการ

√
  

√
  

√
  

√
  

√
  

10
  

วิทยาลัยการแพทย์
ทางเลือก
  

สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี�ยง

√
  

√
  

√
  

√
  

ตรวจสอบการควบคุมพัสดุ √ √ 

ตรวจสอบการดําเนินงานของงาน/โครงการตามแผนการ
ปฏิบัติราชการ  

√ √ √ √ √

ตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี √ √ √ √ √

11
  

สํานักงานหมวด
วิชาศึกษาทั�วไป
  

สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี�ยง 

√ √ √ √ 

ตรวจสอบการควบคุมพัสดุ √ √

ตรวจสอบการดําเนินงานของงาน/โครงการตามแผนการ
ปฏิบัติราชการ 

√ √ √ √ √

12 สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
  

สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี�ยง 

√ √ √ √ 

ตรวจสอบการควบคุมพัสดุ √ √ 

ตรวจสอบการดําเนินงานของงาน/โครงการตามแผนการ
ปฏิบัติราชการ  

√ √ √ √ √ 

ตรวจสอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ √ √ √

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจําป� 2565

เรื�องที�ตรวจและประเภทการตรวจสอบ 
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ที� หน่วยรับ
ตรวจ

เรื�องที�ตรวจ
ประเภทการตรวจ

F C O P IT M

13
  

คณะเกษตรและ
ชีวภาพ
  

สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี�ยง

√ √ √ √

ตรวจสอบการควบคุมพัสดุ √ √ 

ตรวจสอบการดําเนินงานของงาน/โครงการตามแผนการ
ปฏิบัติราชการ 

√ √ √ √ √

14 กองบริหารงาน
บุคคล
  

สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี�ยง

√ √ √ √

ตรวจสอบการควบคุมพัสดุ √ √

ตรวจสอบการดําเนินงานของงาน/โครงการตามแผนการ
ปฏิบัติราชการ

√ √ √ √ √

ตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานในระบบความรับผิดทาง
ละเมิดและแพ่ง

√ √ √ 

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจําป� 2565
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กองคลัง

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

ศูนย์การศึกษา มจษ.-ชัยนาท

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะวิทยาการจัดการ

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

สํานักงานหมวดวิชาศึกษาทั�วไป

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนิติการ

คณะเกษตรและชีวภาพ

งานให้คําปรึกษา

ติดตามการควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี�ยง

จัดทําแผนการตรวจสอบป�งบประมาณ 2566

หน่วยรับตรวจ

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจําป� 2565

ปฏิทินการปฏิบัติงานการตรวจสอบ 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565

สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2564 2565

ระยะเวลา
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ผลการตรวจสอบ
ข้อตรวจพบด้านการควบคุมพัสดุ1 .

  ข้อตรวจพบ 
       จากการสุ่มตรวจนับวัสดุคงเหลือของหน่วยรับตรวจจํานวน 13 หน่วย
พบว่าหน่วยรับตรวจที�มียอดวัสดุคงเหลือตรงกับยอดวัสดุคงเหลือในทะเบียน
คุมวัสดุในระบบ MIS ซึ�งทําให้การจัดทําทะเบียนคุมวัสดุในระบบ MIS เป�น
ป�จจุบัน มีจํานวน 9 หน่วย คิดเป�นร้อยละ 69.23  และหน่วยรับตรวจที�ยอด
วัสดุคงเหลือไม่ตรงกับยอดวัสดุคงเหลือในทะเบียนคุมวัสดุในระบบ MIS ซึ�ง
ทําให้การจัดทําทะเบียนคุมวัสดุในระบบ MIS ยังไม่เป�นป�จจุบัน มีจํานวน 4
หน่วย คิดเป�นร้อยละ 30.77

   ข้อเสนอแนะ 
       บัญชีวัสดุ (ทะเบียนคุมวัสดุในระบบ MIS) ต้องจัดทําให้เป�นป�จจุบัน
เพื� อให้เป�นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื�อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 203 เมื�อเจ้าหน้าที�ได้รับมอบพัสดุแล้ว
ให้ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื� อควบคุมพัสดุ แยกเป�นชนิดหรือรายการโดยให้มี
หลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย และข้อ 204
ถึงข้อ 205 การเบิกจ่ายพัสดุ ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของ
ใบเบิก และเอกสารประกอบแล้วลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั�งที�มีการจ่ายและ
เก็บใบเบิกจ่ายไว้เป�นหลักฐาน ประกอบการตรวจสอบให้ถูกต้อง 

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจําป� 2565

ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

วัสดุ
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ผลการตรวจสอบ
ข้อตรวจพบด้านการควบคุมพัสดุ ( ต่อ)1 .

 

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจําป� 2565

  ข้อตรวจพบ 
      จากการตรวจสอบครุภัณฑ์ของหน่วยรับตรวจ จํานวน 13 หน่วย พบว่าหน่วยรับตรวจมีการจัดทํา
ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ในระบบ MIS ซึ�งจากการตรวจนับครุภัณฑ์ที�จัดซื�อในป�งบประมาณ 2564 - 2565 
พบว่า ครุภัณฑ์มีให้ตรวจจริง อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และมีการนํามาใช้งานในป�จจุบัน โดยได้เขียนหมาย
เลขครุภัณฑ์กํากับทุกรายการ จํานวน 8 หน่วย คิดเป�นร้อยละ 61.54 ไม่ได้เขียนหมายเลขครุภัณฑ์กํากับที�
ตัวครุภัณฑ์ จํานวน 2 หน่วย คิดเป�นร้อยละ 15.38 และไม่มีการดําเนินการจัดซื�อครุภัณฑ์ในป�งบประมาณ
พ.ศ. 2564 - 2565 ไตรมาสที� 1 – 2 จํานวน 3 หน่วย คิดเป�นร้อยละ 23.08 ประเด็นอื�นๆ ที�พบมีดังนี� 
        1. ครุภัณฑ์ที�จัดซื�อบางรายการมีปริมาณการใช้งานน้อย 
        2. ยังไม่ได้ระบุสถานที�จัดเก็บครุภัณฑ์ไว้อย่างชัดเจน
        3. มีครุภัณฑ์ที�ยังไม่ได้นํามาใช้งาน 
        4. มีรายการครุภัณฑ์ที�เป�นชุดครุภัณฑ์ ยังไม่ได้ดําเนินการแจ้งให้พัสดุกลางแตกหมายเลขครุภัณฑ์
        5. บริเวณอาคารและครุภัณฑ์ของหน่วยรับตรวจมีปลวกกัดแทะเป�นแนวยาวทําให้เกิดความเสีย
หาย จากการสอบถามเจ้าหน้าที�ของหน่วยรับตรวจให้ข้อมูลว่าหน่วยรับตรวจไม่ได้ดําเนินการฉีดนํ�ายา
กําจัดปลวกมาเป�นเวลานาน เนื�องจากงบประมาณไม่เพียงพอ

 

  ข้อเสนอแนะ 
      1. ในการจัดซื�อครุภัณฑ์ หน่วยรับตรวจต้องคํานึงถึงการใช้งานครุภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ�งจะ
ก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน เพื� อให้เป�นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื�อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และควรมีแผนการใช้ครุภัณฑ์หรือการแบ่งป�น (Sharing) การใช้งานครุภัณฑ์
ร่วมกับหน่วยงานอื�นๆ ภายในมหาวิทยาลัยและรายงานผลการใช้งานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน
     2. หน่วยรับตรวจควรมีการควบคุมการระบุสถานที�จัดเก็บให้ชัดเจน เพื� อให้การควบคุมครุภัณฑ์ของ
หน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสะดวกในการตรวจสอบหรือค้นหาครุภัณฑ์ที�ต้องการ
     3. ควรมีการวางแผนการจัดหาครุภัณฑ์ให้ชัดเจน ว่าหน่วยรับตรวจจะซื�อครุภัณฑ์อะไร มาใช้เพื� อ
วัตถุประสงค์ใด และจะนําไปใช้เมื�อไร เพื� อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ
เป�นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื�อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 112 ให้หน่วย
งานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที�อยู่ในความครอบครองให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที�เหมาะ
สม คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที�สุด
     4. เมื�อได้รับครุภัณฑ์และกําหนดรหัสครุภัณฑ์แล้ว หน่วยรับตรวจต้องให้ผู้รับผิดชอบในการควบคุม
ครุภัณฑ์ดําเนินการตรวจสอบครุภัณฑ์และเขียนหมายเลขรหัสที�ครุภัณฑ์ทุกรายการทันที เพื� อเป�นการลด
ความเสี�ยงครุภัณฑ์สูญหาย และเพื� อให้เป�นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื�อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
     5. มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณในการแก้ไขป�ญหาเกี�ยวกับปลวกโดยด่วน เนื�องจากป�ญหา
จากการทําลายของปลวกจะส่งผลกระทบต่ออาคารและครุภัณฑ์ในวงกว้าง และหากไม่รีบดําเนินการแก้ไข
 อาจทําให้เสียงบประมาณในการบริหารจัดการจํานวนมาก

ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ครุภัณฑ์
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ผลการตรวจสอบ
ข้อตรวจพบด้านการควบคุมพัสดุ ( ต่อ)1 .

  ข้อตรวจพบ 
        จากการสอบทานรายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําป�งบประมาณ
ของหน่วยรับตรวจ จํานวน 13 หน่วย พบว่าหน่วยรับตรวจได้จัดทํารายงานพัสดุคง
เหลือ ประจําป�งบประมาณ 2564 ตามวิธีการควบคุมพัสดุของมหาวิทยาลัยส่งไปยัง
หน่วยงานพัสดุกลางตามระยะเวลาที�กําหนด จํานวน 5 หน่วย คิดเป�นร้อยละ 38.46
และไม่ได้จัดทํารายงานพัสดุคงเหลือฯ ส่งไปยังหน่วยงานพัสดุกลางตามระยะเวลาที�
กําหนด จํานวน 8 หน่วย คิดเป�นร้อยละ 61.54

   ข้อเสนอแนะ 
       หน่วยรับตรวจต้องจัดทํารายงานพัสดุคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายนของ
ทุกป� ตามวิธีการควบคุมพัสดุของมหาวิทยาลัยฯ โดยต้องส่งภายในวันที� 30 ตุลาคม
ตามที�พัสดุกลางกองคลังกําหนด เพื� อให้เป�นประโยชน์ต่อการตรวจนับและการราย
งานในงบการเงินของมหาวิทยาลัย และเป�นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื�อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจําป� 2565

ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

รายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป�
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ผลการตรวจสอบ

2. ข้อตรวจพบด้านการสอบทานแผนการบริหารความเสี�ยง

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจําป� 2565

ข้อตรวจพบ
     จากการสอบทานแผนการบริหารความเสี�ยงของหน่วยรับตรวจ จํานวน 13
หน่วย พบว่าหน่วยรับตรวจมีการจัดตั�งคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงและจัด
ทําแผนบริหารจัดการความเสี�ยงในภาพรวมของหน่วยงาน โดยมีกระบวนการ
วิเคราะห์ ระบุความเสี�ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบและจัดลําดับความเสี�ยง
โดยมีการติดตามการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี�ยงรอบ 9 เดือน
และรอบ 12 เดือน พบว่า หน่วยรับตรวจทั�ง 13 หน่วย มีความเสี�ยงลดลงอย่าง
น้อย 1 ประเด็น ซึ�งการบริหารความเสี�ยงของหน่วยรับตรวจเป�นไปตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

 

ข้อเสนอแนะ
     เพื� อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ หน่วยรับ
ตรวจควรทบทวนวิเคราะห์ความเสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ�น ซึ�งส่งผลกระทบต่อการไม่
บรรลุวัตถุประสงค์หลักของหน่วยรับตรวจ เนื�องจากหน่วยรับตรวจมีการเปลี�ยน
แปลงในด้านสภาพแวดล้อมและระบบการทํางานต่างๆ อย่างต่อเนื�อง และควรมี
การกํากับติดตามโครงการหรือกิจกรรมตามแผนการบริหารความเสี�ยงเพื� อให้
ทราบถึงป�ญหาในทางปฏิบัติและเพื� อให้ความเสี�ยงอยู่ในระดับที�ยอมรับได้  

ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
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ผลการตรวจสอบ

3. ข้อตรวจพบด้านการควบคุมภายใน

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจําป� 2565

ข้อตรวจพบ      
     จากการตรวจสอบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ จํานวน 14 หน่วย
พบว่าหน่วยรับตรวจมีการกําหนดภารกิจที�ชัดเจน และสอดคล้องกับภารกิจของ
มหาวิทยาลัย มีการจัดทําแผนงานอย่างเป�นระบบ มีการปฏิบัติงานตามแผนงานที�
กําหนดไว้ รวมทั�งมีการติดตามผลการปฏิบัติงานเพื� อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป�าหมายของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั�งนี� เกิดจากหน่วย
รับตรวจมีระบบการควบคุมภายในที�ค่อนข้างดี จํานวน 7 หน่วย คิดเป�นร้อยละ 50
และหน่วยรับตรวจที�เหลือจํานวน 7 หน่วย ยังมีจุดอ่อนด้านต่างๆ เช่น
       1. ด้านการเงินเรื�องลูกหนี�เงินยืมนอกงบประมาณ ประเด็นชําระเงินคืนเกิน
วันครบกําหนดและค้างชําระเงินยืม 
       2. ด้านการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
       3. ด้านการควบคุมครุภัณฑ์ เนื�องจากเจ้าหน้าที�พัสดุของหน่วยรับตรวจ
ดูแลควบคุมพัสดุได้ไม่ทั�วถึง 
       4. ด้านการควบคุมพัสดุ เนื�องจากยังไม่มีการกําหนดวิธีปฏิบัติงานที�
สอดคล้องกับการควบคุมวัสดุให้มีความถูกต้องเป�นป�จจุบัน 
       5. ด้านการควบคุมพัสดุ เนื�องจากครุภัณฑ์บางรายการยังไม่ได้เขียน
หมายเลขครุภัณฑ์ และยังไม่ได้ดําเนินการตัดจ่ายรายการวัสดุที�เบิกไปใช้งานแล้วใน
ระบบ MIS

ข้อเสนอแนะ      
     1. ควรปรับปรุงการควบคุมภายใน โดยการติดตามเพื� อให้ทราบถึงป�ญหาใน
การค้างชําระ และจัดทํารายงานลูกหนี�ค้างชําระ ประกอบด้วยจํานวนลูกหนี�และ
จํานวนเงิน ในการเสนอผู้บริหารเพื� อทราบและกําหนดนโยบายเกี�ยวกับการจัดการ
ลูกหนี�เงินยืมของมหาวิทยาลัย และปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมภายในสําหรับลูก
หนี�ที�ค้างชําระเกินกว่าระยะเวลาที�กําหนด โดยมีวิธีการจัดการลูกหนี�ที�ค้างชําระใน
แต่ละช่วงเวลาแตกต่างกัน เพื� อลดจุดอ่อนการควบคุมภายในด้านการเงินดังกล่าว
      2. ควรทําการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื�อง เพื� อไม่ให้เกิดจุด
อ่อนของระบบควบคุมภายในและสามารถป�องกันมิให้เกิดผลเสียหายต่อการปฏิบัติ
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
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ผลการตรวจสอบ
4. ข้อตรวจพบด้านการดํา เ นินงานของงาน/โครงการตาม
  แผนการปฏิบั ติราชการ

ข้อตรวจพบ
      จากการตรวจสอบการดําเนินงานของงาน/โครงการตามแผนการปฏิบัติราชการของหน่วยรับตรวจ
จํานวน 13 หน่วย และจํานวนโครงการที�ตรวจทั�งหมด จํานวน 30 โครงการ สามารถแยกออกเป�นโครงการที�
ใช้เงินจากงบประมาณ ดังต่อไปนี�
      1. เงินงบประมาณแผ่นดิน 17 โครงการ พบว่า มีหน่วยรับตรวจที�ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินในการจัด
โครงการ จํานวน 11 หน่วย ผลการตรวจสอบเป�นดังนี�
           - ได้ดําเนินงานตามที�กําหนดกิจกรรม ตัวชี�วัด ค่าเป�าหมาย และการเบิกจ่ายเป�นไปตามแผน 
             ที�กําหนดไว้ จํานวน 13 โครงการ
           - ได้ดําเนินงานตามที�กําหนดกิจกรรม ตัวชี�วัด ค่าเป�าหมาย แต่การเบิกจ่ายไม่เป�นไปตามแผน 
             ที�กําหนดไว้ จํานวน 2 โครงการ
           - ไม่ได้ดําเนินงานตามที�กําหนดกิจกรรม ตัวชี�วัด ค่าเป�าหมาย และการเบิกจ่ายไม่เป�นไปตามแผน
             ที�กําหนดไว้ จํานวน 2 โครงการ
      2. เงินงบประมาณรายได้ - งบกลาง 10 โครงการ พบว่า มีหน่วยรับตรวจที�ใช้เงินงบประมาณรายได้ใน
การจัดโครงการ จํานวน 10 หน่วย ผลการตรวจสอบเป�นดังนี�
           - ได้ดําเนินงานตามที�กําหนดกิจกรรม ตัวชี�วัด ค่าเป�าหมาย และการเบิกจ่ายเป�นไปตามแผน
             ที�กําหนดไว้ จํานวน 9 โครงการ
           - ได้ดําเนินงานตามที�กําหนดกิจกรรม ตัวชี�วัด ค่าเป�าหมาย แต่การเบิกจ่ายไม่เป�นไปตามแผน
             ที�กําหนดไว้ จํานวน 1 โครงการ
      3. เงิบงบประมาณรายได้ - ของหน่วยงานตนเอง 2 โครงการ พบว่า มีหน่วยรับตรวจที�ใช้เงินงบ
ประมาณรายได้ของหน่วยงานตนเองในการจัดโครงการ จํานวน 1 หน่วย และได้ดําเนินงานตามที�กําหนด
กิจกรรม ตัวชี�วัด ค่าเป�าหมายและการเบิกจ่ายเป�นไปตามแผนที�กําหนดไว้ทั�ง 2 โครงการ
      4. เงินเบิกแทน - กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 1 โครงการ พบว่า มีหน่วย
รับตรวจที�ใช้เงินเบิกแทนในการจัดโครงการ จํานวน 1 หน่วย และได้ดําเนินงานตามที�กําหนดกิจกรรม ตัวชี�วัด
ค่าเป�าหมาย และการเบิกจ่ายเป�นไปตามแผนที�กําหนดไว้

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจําป� 2565

ข้อเสนอแนะ
     1. หน่วยรับตรวจควรดําเนินการขั�นตอนติดต่อผู้ขายหรือร้านค้า และทําบันทึกภายในต้นเดือนของไตรมาส
นั�นๆ เพื� อฝ�ายพัสดุกลางจะได้ดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างให้เป�นไปตามไตรมาสและสามารถรายงานแผนได้ตรงตาม
เป�าหมายที�ตั�งไว้
     2. ประสานงานกับผู้ดูแลกิจกรรม เพื� อให้การจัดกิจกรรมตรงตามเป�าหมายที�กําหนดไว้ นอกจากนี�ผู้รับผิด
ชอบเกี�ยวกับการติดตามการดําเนินงานตามแผนงานควรนําเสนอข้อมูลการจัดกิจกรรม/โครงการต่อผู้บริหาร
ทุกไตรมาสอย่างสมํ�าเสมอ และควรแสดงข้อมูลที�ครบกําหนดการจัดกิจกรรม/โครงการ ว่าได้ดําเนินการแล้ว
หรือไม่อย่างไร เพื� อให้การกํากับติดตามมีความเข้มงวดมากยิ�งขึ�น และการแก้ไขป�ญหาการจัดกิจกรรมหรือ
โครงการเป�นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
     3. ตามที�โครงการได้กําหนดจํานวนกลุ่มเป�าหมายไว้ หากดําเนินการกิจกรรมจํานวนกลุ่มเป�าหมายไม่ตรง
กับที�ตั�งไว้ ให้หน่วยรับตรวจดําเนินการปรับจํานวนกลุ่มเป�าหมายใหม่ เพื� อให้สอดคล้องกับการดําเนินกิจกรรม
     4. การดําเนินกิจกรรมในการโอนเปลี�ยนแปลงงบประมาณ หน่วยรับตรวจควรให้เหตุผลที�แสดงให้เห็นถึง
ความจําเป�นที�ต้องใช้งบประมาณจากกิจกรรมอื�นให้ชัดเจน เช่น หน่วยรับตรวจตั�งงบประมาณสําหรับนักศึกษา
ปฏิบัติงานไว้จํานวน 3 คน แต่เปลี�ยนแปลงงบประมาณโดยเพิ� มเจ้าหน้าที�มาทดแทนเพียง 1 คน ควรระบุว่าให้
เจ้าหน้าที�มาทดแทนการปฏิบัติงานของนักศึกษา เป�นต้น
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5. ข้อตรวจพบด้านการบริหารจัดการลูกหนี� เ งินยืมนอก   
  งบประมาณ

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจําป� 2565

ข้อตรวจพบ
    จากการทดสอบยอดลูกหนี�คงเหลือ ณ วันที� 26 มกราคม 2565 พบว่า
มียอดลูกหนี�ค้างชําระเกินกว่าที�กําหนด จํานวน 40 ราย แบ่งออกเป�น 
         1. เกินกําหนด 1 เดือน จํานวน 18 ราย 
         2. เกินกําหนดในช่วง 2- 3 เดือน จํานวน 17 ราย 
         3. เกินกําหนดตั�งแต่ 4 เดือนขึ�นไป จํานวน 5 ราย 
    จากการสอบถามเพิ� มเติมพบว่า ลูกหนี�ทุกรายยังมีอยู่จริง และได้ดําเนิน
การจัดทําหนังสือทวงถาม 2 ครั�ง โดยครั�งแรก สําหรับลูกหนี�ที�ค้างชําระเกิน
กําหนด 1 เดือน ในวันที� 5 ของเดือน และครั�งที� 2 จะทวงถามในวันที� 20
ของเดือน และเมื�อทวงถามครบ 2 ครั�งแล้วจะดําเนินการหักเงินเดือนของผู้
ยืมเงิน

ข้อเสนอแนะ
    1. ควรมีการติดตามเพื� อให้ทราบถึงป�ญหาในการค้างชําระ และจัดทํา
รายงานลูกหนี�ค้างชําระ ประกอบด้วยจํานวนลูกหนี� จํานวนเงิน ระยะเวลาที�
ค้างชําระและสาเหตุ และเสนอผู้บริหารเพื� อทราบและกําหนดนโยบายเกี�ยวกับ
การจัดการลูกหนี�เงินยืมของมหาวิทยาลัย
    2. ควรปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมภายใน สําหรับลูกหนี�ที�ค้างชําระเกิน
กว่าระยะเวลาที�กําหนด โดยมีวิธีการจัดการลูกหนี�ที�ค้างชําระในแต่ละช่วงเวลา
แตกต่างกัน
    3. ในกรณีที�มีเงินสดคงเหลือ เมื�อโครงการสิ�นสุดแล้วให้ส่งคืนเงินยืม
ทันที
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6. ข้อตรวจพบด้านการรับ - จ่ายเ งินผ่านระบบอิเ ล็กทรอนิกส์ 
  (e - payment)

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจําป� 2565

ข้อตรวจพบ
    จากการสอบถามเจ้าหน้าที�ของหน่วยรับตรวจ พบว่า หน่วยรับตรวจได้
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้
แก่บุคลากรและนักศึกษา สําหรับเงินยืมทดรองราชการ เงินสํารองจ่ายของ
บุคลากร เงินคืนให้แก่นักศึกษา ค่าสอน และค่าตอบแทนต่างๆ โดยผ่านระบบ
KTB Corporate Online ของธนาคารกรุงไทย โดยได้ดําเนินการโอนเงิน
ผ่านระบบ KTB Corporate Online ตั�งแต่วันที� 15 กรกฎาคม 2564 

ข้อตรวจพบ
    จากการสอบถามเจ้าหน้าที�ของหน่วยรับตรวจที�รับผิดชอบด้านการแก้ไข
ป�ญหาหนี�สินค่าสาธารณูโภคค้างชําระ พบว่า หน่วยรับตรวจมีการจัดทําประมาณ
การค่าสาธารณูปโภค โดยพิจารณาจากความจําเป�นของมหาวิทยาลัย พร้อมทั�งมี
การจัดทําแผนการใช้สาธารณูปโภคแต่ละประเภท เพื� อควบคุมและบริหารการใช้
จ่ายให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที�ได้รับ 

7. ข้อตรวจพบด้านการปฏิบั ติตามมาตรการแก้ไขป�ญหาหนี�
  สินค่าสาธารณูโภคค้างชําระ
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8. ข้อตรวจพบด้านการจัดซื�อ จัดจ้าง

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจําป� 2565

ข้อตรวจพบ
    ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 และป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีหน่วยงานที�
ดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างพัสดุ จํานวน 4 หน่วยงาน โดยจัดซื�อจัดจ้างตามวิธี 
ดังต่อไปนี� 
           1. ประกาศเชิญชวนทั�วไป 
           2. วิธีการคัดเลือก 
           3. วิธีเฉพาะเจาะจง
    ซึ�งหน่วยงานมีการปฏิบัติการจัดซื�อจัดจ้างเป�นไปตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื�อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการ
คลังว่าด้วยการจัดซื�อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ข้อตรวจพบ
    จากการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชีของหน่วยรับตรวจ จํานวน 1
หน่วย พบว่าเมื�อทําการยืนยันยอดกับทะเบียนคุมเงินสด ยอดเงินสดคงเหลือมี
ความถูกต้อง ครบถ้วน มีการเก็บรักษาเงินสดในสถานที�ที�เหมาะสมและรัดกุม
มีการจัดทําทะเบียนคุมเงินสด รวมทั�งมีการจัดทํารายงานทางการเงินประจํา
เดือนเพื� อนําส่งกองคลังทุกเดือน ทั�งนี�เกิดจากหน่วยรับตรวจมีระบบควบคุม
ภายในด้านการเงินที�ค่อนข้างดี
     ข้อสังเกต การควบคุมใบเสร็จรับเงิน พบว่าหน่วยรับตรวจมีการให้เลขที�
เรียงลําดับไว้ล่วงหน้าโดยใช้ระบบการทํามือของผู้ปฏิบัติงาน ซึ�งไม่ได้เกิดจาก
การกําหนดเลขที�อัตโนมัติของเครื�องบันทึกการออกใบเสร็จ  ในกรณีเกิดข้อผิด
พลาดหรือเครื�องพิมพ์ขัดข้อง อาจส่งผลให้เกิดใบเสร็จสูญหายโดยไม่ทราบ
สาเหตุได้  

9. ข้อตรวจพบด้านการเ งินการบัญชี
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10. ข้อตรวจพบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจําป� 2565

ข้อตรวจพบ
    จากการตรวจสอบหน่วยรับตรวจที�รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย จํานวน 1 หน่วย พบว่าหน่วยรับตรวจมีการควบคุมการเข้า
ถึงและการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกําหนดหน้าที�ความรับผิดชอบ
และมีการจัดทําระบบสํารองและแผนเตรียมความพร้อมฉุกเฉินไว้อยู่ในเกณฑ์ที�ดี
สามารถใช้งานระบบสํารองได้หากมีสถานการณ์ฉุกเฉินและกําหนดให้มีการกู้คืน
และรายงานผลข้อมูลได้

ข้อตรวจพบ
    จากการสอบถามเจ้าหน้าที�ผู้รับผิดชอบเกี�ยวกับสํานวนคดีความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
พบว่า กรณีผิดสัญญารับทุน/ลาศึกษา มีสํานวนทั�งสิ�น 11 รายการ แบ่งเป�น
       1. เงินรายได้มหาวิทยาลัย จํานวน 7 รายการ (อยู่ภายใต้ประกาศการให้ทุนการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และระเบียบวิทยาลัยการแพทย์ทาง
เลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยทุนการศึกษาของนักศึกษา)
       2. เงินงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 4 ราย (อยู่ภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการทําสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝ�กอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548) พบว่าได้มีการบันทึกข้อมูลในระบบละเมิด
แล้ว จํานวน 2 รายการ และยังไม่ได้บันทึก จํานวน 2 รายการ เหตุที�เจ้าหน้าที�ผู้รับผิดชอบ
ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบ เนื�องจากป�จจุบันอยู่ระหว่างนําเสนอท่านอธิการบดีลงนามใน
หนังสือแจ้งลูกหนี�และผู้คํ�าประกันขอให้นําเงินทุนพร้อมเบี�ยปรับไปชําระให้แก่มหาวิทยาลัย

1 1 . ข้อตรวจพบด้านการปฏิบั ติงานในระบบงานความรับ
  ผิดทางละเ มิดและแพ่ง

ข้อเสนอแนะ
    การบันทึกข้อมูลหรือนําเข้าข้อมูลเกี�ยวกับระบบงานผิดสัญญารับทุน/ลาศึกษา 
(เงินงบประมาณแผ่นดิน และเป�นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ) ของกรมบัญชีกลาง
ควรบันทึกข้อมูลอย่างสมํ�าเสมอและให้เป�นป�จจุบัน เพื� อควบคุม ตรวจสอบและติดตามผล
การดําเนินการ ตลอดจนเมื�อลูกหนี�ไม่ชําระหนี� และให้มหาวิทยาลัยใช้สิทธิฟ�องร้องคดีต่อศาล
ปกครองกลางภายในกําหนดอายุความ 5 ป�

ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
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ภาคผนวก
 



คําสั�งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เรื�อง แต่งตั�งคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สํานักงานตรวจสอบภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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คณะผู้จัดทํา
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565
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คณะผู้จัดทํา
สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 
 

ติดต่อสํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
39/1 อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั�น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 0-2942-5800 ต่อ 7052
Email: cruaudit@gmail.com
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