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คํานํา

การจั ด ทํ า แผนการตรวจสอบภายในมี ความสํ า คั ญ และจํ า เปนอยางมาก เพราะแผนการ
ตรวจสอบภายในเปรียบเสมือนเข็มทิศชี้ทางให)ผู)ตรวจสอบภายในสามารถติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของ
หนวยรับตรวจให)บรรลุวัตถุประสงค-ตามเป.าหมาย ได)ผลคุ)มคา คุ)มทุน โปรงใส เที่ยงธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล
ของระเบียบบริหารราชการแผนดิน เพื่อให)ผลสัมฤทธิ์ของงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด โดยแผนการตรวจสอบภายในฉบับนี้ ได)มาจากการวิเคราะห-ความเสี่ยงของหนวยรับตรวจตามเกณฑของกลุ มตรวจสอบภายในระดั บ กระทรวง กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี ก ารประเมิ น ความเสี่ ย ง 3 ระดั บ
ประกอบด)วย ประเมินความเสี่ยงระดับองค-กร จํานวน 7 ป<จจัย ประเมินความเสี่ยงระดับหนวยงาน จํานวน 6
ป<จจัย และประเมินความเสี่ยงระดับกิจกรรม จํานวน 5 ป<จจัย
สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงได)จัดทําแผนการตรวจสอบ
ภายใน ประจําป@งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใช)เปนแนวทางในการดําเนินงานให)เปนไปตามแผนฯ ที่กําหนดไว)

สํานักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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แผนการตรวจสอบ (Audit Plan)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
1. วิสัยทัศน4สํานักงานตรวจสอบภายใน (Vision)
มีระบบและกลไก การตรวจสอบภายใน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล สูมาตรฐาน
2. พันธกิจสํานักงานตรวจสอบภายใน (Mission)
2.1 สร) า งระบบและกลไกงานตรวจสอบภายในของมหาวิ ท ยาลั ย ให) เ ปนไปตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายใน
2.2 เพิ่มคุณคาและพัฒนาประสิทธิภาพขององค- กรเพื่ อสร)างความเชื่อมั่น ในการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย
2.3 สร)างความเชื่อมั่นและการให)คําปรึกษาแกหนวยรับตรวจและผู)ที่เกี่ยวข)องอยางเที่ยงธรรมและ
เปนอิสระ
2.4 เตรี ย มความพร) อ มเพื่ อรองรั บ การประเมิ น การประกั น คุ ณ ภาพงานตรวจสอบภายในจาก
ภายนอก
หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด)วยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ. 2551 ข)อ 13 (6)
กําหนดให)หนวยงานตรวจสอบภายในของสวนราชการ จัดทําแผนการตรวจสอบประจําป@เสนอหัวหน)าสวน
ราชการพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายน และตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสวนราชการในด)านมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องการวางแผนการตรวจสอบ
กําหนดให)จัดทํ าแผนการตรวจสอบ โดยนํ าผลการประเมินความเสี่ยงมาใช)เ ปนข)อมู ลในการวางแผนการ
ตรวจสอบประจํา ป@ ซึ่ งเปนกระบวนการสํ าคั ญที่ จะชวยให) การปฏิบัติ งานตรวจสอบภายในเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้แผนการตรวจสอบภายในทําให)ผู)บริหารได)ทราบความเหมาะสมของขอบเขตการ
ปฏิบัติ งานด)านการตรวจสอบภายใน และให)ความสนับสนุนการจั ดสรรทรัพยากร เพื่อให) สามารถปฏิบั ติ
ภารกิจตางๆ ได)ตามวัตถุประสงค-และเป.าหมายตามแผนการตรวจสอบภายใน
สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได)ให)ความสําคัญและวางแผนการ
ตรวจสอบภายในตามผลการประเมินความเสี่ย งและสอดคล)องกับ นโยบาย/ความคิด เห็นของหั วหน) าสวน
ราชการ เพื่อใช)เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน การกํากับและติดตามการดําเนินงานของสํานักงานตรวจสอบ
ภายในให)สามารถปฏิบัติภารกิจตางๆ ได)อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค-และเป.าหมายที่
กําหนดภายใต)จํานวนบุคลากรที่มีอยางจํากัด
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วัตถุประสงค4ของแผนการตรวจสอบ
1. เพื่อให)กิจกรรมการตรวจสอบสามารถให)ข)อสังเกตและข)อเสนอแนะที่เปนประโยชน-ด)วยความ
เปนอิสระ เที่ยงธรรม โดยเพิ่มมูลคาในกระบวนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย การปฏิบัติงานของหนวยงาน
ผู) ป ฏิ บั ติ งานทุ กระดั บ และกิ จ กรรมตางๆ ของมหาวิ ทยาลั ย ให) บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค- สอดคล) อ งกั บ นโยบาย
แผนงาน ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข)อง
2. เพื่อให)กิจกรรมการตรวจสอบสามารถสามารถสร)างความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวามหาวิทยาลัย
มีการกําหนดและประเมินผลกระทบจากความเสี่ยงที่สําคัญ นําไปสูระบบการควบคุมภายในที่ดี ภายใต)การใช)
ทรัพยากรอยางประหยัดและคุ)มคา
3. เพื่อให)เปนแนวทางในการปฏิบัติงานของสํานักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อัตราบุคลากรประจําสํานักงานตรวจสอบภายใน
นายสุรสิทธิ์
ขวัญบุญบําเพ็ญ
นางสาวชยาภา
อัตชู
นางสาวรัตติกาล
มูลศรี
นางสาวชลาลัย
วาสนาชอบ
นายปฐวี
ฉลวย
นางสาวรัชฎาภรณ- สนเนตรอัตราวาง (รอบรรจุ)

ผู)อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
นักตรวจสอบภายใน
นักตรวจสอบภายใน
นักตรวจสอบภายใน
นักตรวจสอบภายใน
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป

งบประมาณ
งบประมาณที่ได)รับจัดสรรสําหรับการดําเนินงานประจําป@งบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการที่ 1 บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
67,290 บาท
โครงการที่ 2 บริหารจัดการสํานักงานตรวจสอบภายใน
66,210 บาท
รวมเปน เงิน
133,500 บาท
(หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันห)าร)อยบาทถ)วน)
งบพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
บุคลากรสํานักงานตรวจสอบภายใน จํานวน 7 คนๆ 4,000 บาท

รวมเปนเงิน 28,000 บาท

ขอบเขตการตรวจสอบ
สํานักงานตรวจสอบภายใน ได)นําผลจากการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ-การประเมินความเสี่ยง
ของกลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง รวมทั้งนโยบายของผู)บริหารมหาวิทยาลัยฯ/ผู)บริหารหนวยรับตรวจ
มาจัดทําแผนการตรวจสอบให)ครอบคลุมประเภทงานการตรวจตามเกณฑ-การประกันคุณภาพงานตรวจสอบ
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ภายในภาครัฐ พ.ศ.2555 ข) อ 7 เรื่องการวางแผนการตรวจสอบ การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ
ได)กําหนดให)มีการวางแผนการตรวจสอบที่ครอบคลุมประเภทงานให)ความเชื่อมั่น ได)แก
1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)
2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)
3. การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน (Operational Auditing)
4. การตรวจสอบผลการดําเนินงานหรือผลการปฏิบัติงาน (Performance Auditing)
5. การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Auditing)
6. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)
โดยในป@งบประมาณ พ.ศ. 2561 เข)าตรวจหนวยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบระยะยาว 5 ป@
จํานวน 14 หนวยงาน โดยจัด ลําดับตามผลการประเมินจากเกณฑ-การตรวจสอบตามป<จจัยเสี่ ยงของกลุ ม
ตรวจสอบภายในระดับกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1. คณะเกษตรและชีวภาพ
2. กองบริหารงานบุคคล
3. คณะมนุษยศาสตร-และสังคมศาสตร4. คณะวิทยาศาสตร5. ศูนย-การศึกษา มจษ.-ชัยนาท
6. บัณฑิตวิทยาลัย
7. กองคลัง
8. กองกลาง
- งานสารบรรณ
- งานประชาสัมพันธ- งานอาคารสถานที่
9. วิทยาลัยการแพทย-ทางเลือก ,คลินิกแพทย-แผนจีน
10. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
11. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. คณะวิทยาการจัดการ
13. คณะศึกษาศาสตร14. กองพัฒนานักศึกษา
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ภาระงานของสํานักงานตรวจสอบภายใน
ภาระงานของสํานักงานตรวจสอบภายใน ประจําป@งบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งกําหนดประเด็นการตรวจสอบตามที่
กรมบัญชีกลางกําหนด มีดังนี้
กิจกรรม/เรื่องที่ตรวจสอบ
และหนAวยรับตรวจ
1. งานใหEความเชื่อมั่น
1.1 ด)านการเงินและบัญชี
1.1.1 ตรวจสอบการรั บ -จายของสวน
ราชการผานระบบอิ เ ล็ ค ทรอนิ ก ส- (ePayment)
หนวยรับตรวจ :
กองคลัง

1.1.2 ตรวจสอบความถูกต)อง ครบถ)วน
ของบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร
หนวยรับตรวจ :
1) กองคลัง
2) วิทยาลั ยการแพทย-ทางเลือ ก
(คลีนิกแพทย-แผนจีน)

1.1.3 ตรวจสอบลู ก หนี้ เ งิ น ยื ม นอก
งบประมาณ
หนวยรับตรวจ :
กองคลัง

1.1.4 ตรวจสอบการควบคุ ม วั ส ดุ แ ละ
ครุภัณฑหนวยรับตรวจ :
1) คณะเกษตรฯ

จํานวน
วัตถุประสงค4
วันทําการ
ผูEรับผิดชอบ
(คนxวันxครั้ง)
1,082
560
1. เพื่อให)ทราบวา การจายเงินโดยโอนเงินผานระบบ
2x20x1
1. น.ส.รัตติกาล มูลศรี
KTB Corporate Online เปนไปตามหลักเกณฑ-และวิธี
2. น.ส.ชลาลัย วาสนาชอบ
ปฏิบัติ
2. เพื่อให)ทราบวา การจายเงินโดยโอนเงินผานระบบ
KTB Corporate Online มีการควบคุมภายในอยาง
สม่ําเสมอ
3. เพื่อให)ทราบป<ญหา อุปสรรคและให)ข)อเสนอแนะใน
การแก)ไขปรับปรุงเกี่ยวกับการจายเงินโดยโอนเงินผาน
ระบบ ระบบ KTB Corporate Online
1. เพื่อตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ที่เกี่ยวข)องกับบัญชี
2x20x1
1. น.ส.รัตติกาล มูลศรี
2. น.ส.ชลาลัย วาสนาชอบ
เงินสดและเงินฝากธนาคาร วาถูกต)องครบถ)วนเปนไป
ตามระเบียบ หลักเกณฑ- แนวทาง และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข)องหรือไม
2. เพื่ อ ให) ท ราบถึ ง การปฏิ บั ติ ง านวาถู ก ต) อ งครบถ) ว น
เปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑ- แนวทางและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข)องหรือไม
3. เพื่อสอบทานกระบวนการควบคุมภายในวามีความ
เหมาะสมและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน และเปนไปตาม
ระเบี ย บ หลั ก เกณฑ- แนวทาง และหนั ง สื อ สั่ ง การที่
เกี่ยวข)องหรือไม
4. เพื่ อ ให) คํ า ปรึ ก ษา เสนอแนะแนวทางแก) ไ ขป< ญ หา
อุปสรรคตางๆ เพื่อนําไปปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงาน
ให)มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1. เพื่อให)ทราบวาการอนุมัติ เบิกจาย และการรับชําระ
2x20x1
1. น.ส.รัตติกาล มูลศรี
คื น เงิ น ยื ม ปฏิ บั ติ ถู ก ต) อ งตามระเบี ย บและข) อ บั ง คั บ ที่
2. น.ส.ชลาลัย วาสนาชอบ
เกี่ยวข)อง
2. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการยืมเงิน
การอนุมัติ และการรับชําระคืนเงินยืมวาเพียงพอเหมาะสม
3. เพื่อเสนอแนวทางแก)ไ ขป<ญหา อุปสรรคตางๆ และ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให)มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1. เพื่อให)ทราบวาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมวัสดุ
1x10x14
1. น.ส.ชยาภา อัตชู
ครุภัณฑ- เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย มติครม.ที่เกี่ยวข)อง
2. เพื่อ ให)ท ราบวา ระบบการควบคุ ม ภายในด)า นการ
ควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ- มีความเหมาะสม เพียงพอ
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2) กองบริหารงานบุคคล
3) คณะมนุษยศาสตร-และ
สังคมศาสตร4) คณะวิทยาศาสตร5) ศูนย-การศึกษา มจษ.-ชัยนาท
6) บัณฑิตวิทยาลัย
7) กองคลัง
8) กองกลาง
9) วิทยาลัยการแพทย-ทางเลือก
10) สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
11) สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
12) คณะวิทยาการจัดการ
13) คณะศึกษาศาสตร14) กองพัฒนานักศึกษา
1.1.5 ตรวจสอบเอกสารหลัก ฐานการ
เบิกจายใบสําคัญ
หนวยรับตรวจ :
กองคลัง

1.1.6 ตรวจสอบรายงานการเบิ ก จาย
งบประมาณจากการบริหารการเงิน การ
คลังภาครัฐ และอิเล็กทรอนิกส- (GFMIS)
หนวยรับตรวจ :
กองคลัง
1.1.7 ตรวจสอบการประเมิ น ผลการ
ปฏิ บั ติ ง านด) า นบั ญ ชี ข องสวนราชการ
ประจําป@งบประมาณ พ.ศ.2560
หนวยรับตรวจ :
กองคลัง

วัตถุประสงค4

จํานวน
วันทําการ
(คนxวันxครั้ง)

ผูEรับผิดชอบ

3. เพื่ อ ให) คํ า ปรึ ก ษา ข) อ เสนอแนะ แนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการควบคุมภายในด)านวัสดุ
ครุภัณฑ- ให)มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1. เพื่อให)การเบิกจายเงินมีความถูกต)อง ครบถ)วน ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงิ น แผนดิ น วาด) ว ยวิ นั ย ทางงบประมาณและ
การคลัง พ.ศ.2544
2. เพื่อให)การเบิกจายเงินมีความถูกต)อง ครบถ)วนตาม
ระเบียบข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
3. เพื่ อ ให) คํ า ปรึ ก ษา ข) อ เสนอแนะ แนวทางในการ
ดําเนินงาน แก)ไขป<ญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้น
1. เพื่อสอบทานความถูกต)องของข)อมูลในรายงานเบิก
จายเงินงบประมาณรายจาย และรายงานกันเงินไว)เบิก
เหลื่อมป@งบประมาณรายจายลงทุน หลังสิ้นทุกไตรมาส
และจัดสงกระทรวงศึกษาธิการ
2. เพื่อทราบป<ญหา อุปสรรคการเบิกจายงบประมาณ
และเสนอแนะปรั บ ปรุ ง แก) ไ ข พั ฒ นาหนวยงานให) มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
1. เพื่อให)งานด)านบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม มีการปฏิบัติงานตามเกณฑ-การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด)านบัญชีสวนราชการ จํานวน 5 เรื่อง ดังนี้
เรื่องที่ 1 บัญชีเงินสดและบัญชีเงินฝากธนาคาร
เรื่องที่ 2 บัญชีสินทรัพย-ถาวร
เรื่องที่ 3 บัญชีพักที่มียอดคงค)าง
เรื่องที่ 4 งบทดลอง
เรื่องที่ 5 รายงานการเงิน
2. เพื่อให)ทราบการจัดทํารายงานและข)อมูลทางการเงิน

2x20x1

1. น.ส.รัตติกาล มูลศรี
2. น.ส.ชลาลัย วาสนาชอบ

2x20x1

1. น.ส.รัตติกาล มูลศรี
2. น.ส.ชลาลัย วาสนาชอบ

2x10x1

1. น.ส.รัตติกาล มูลศรี
2. น.ส.ชลาลัย วาสนาชอบ
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1.1.8 ตรวจสอบติดตามการเบิกจาย
งบประมาณรายจาย ประจําป@
งบประมาณ 2561 (รายไตรมาส)
หนวยรับตรวจ :
กองนโยบายและแผน
1.2 ด)านการจัดซื้อจัดจ)าง
1.2.1 ตรวจสอบความถูกต)องครบถ)วน
ของกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ)าง
ประกอบด)วย
1) ตรวจสอบการจั ด หาพั ส ดุ ด) ว ยวิ ธี
พิเศษ
2) ตรวจสอบการจั ด หาพั ส ดุ ด) ว ย
วิธีการตลาดอิเล็กทรอนิกส- (Electronic
Market : e-market) และวิธีประกวด
ร า ค า อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส- ( Electronic
Bidding : e-bidding)
3) จัดให)มีระบบการติดตามการจัดซื้อ
จัดจ)างที่เหมาะสม
หนวยรับตรวจ :
กองคลัง (พัสดุกลาง)
1.3 ด)านความรับผิดทางละเมิดและแพง
ตรวจสอบระบบงานความรับผิดทาง
ละเมิดและแพง ประกอบด)วย
1) ระบบงานความรับผิดทางละเมิด
2) ระบบงานความรับผิดทางแพง
3) ระบบงานผิ ด สั ญ ญารั บ ทุ น /ลา
ศึกษา
4) ระบบงานฐานข)อมูลลูกหนี้
หนวยรับตรวจ :
กองบริหารงานบุคคล

วัตถุประสงค4

จํานวน
วันทําการ
(คนxวันxครั้ง)

ผูEรับผิดชอบ

การบัญชีไ ด)ถูกต)องเปนไปตามที่กําหนดไว)ในหลักการ
นโยบายบัญชีหนวยงานรัฐ
3. เพื่อให)ทราบสาเหตุ ป<ญหา อุปสรรค และผลกระทบ
ในการดํา เนินการเพื่อให)ข) อเสนอแนะในการปรับปรุ ง
แก)ไขให)มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1. เพื่อให)การเบิกจายเงินงบประมาณเปนไปตามมติที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด และจัดสงกระทรวงศึกษาธิการ
ภายใน 15 วันหลังสิ้นทุกไตรมาส
2. เพื่อทราบป<ญหา อุปสรรคการเบิกจายงบประมาณ
และเสนอแนะปรั บ ปรุ ง แก) ไ ข พั ฒ นาหนวยงานให) มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น

1x10x4

1. น.ส.รัตติกาล มูลศรี

1. เพื่อสอบทานขั้นตอน กระบวนการดําเนินงานจัดซื้อ
จัดจ)างเปนไปด)วยความโปรงใส เปนธรรม ตามกฎหมาย
ระเบียบ หลักเกณฑ-และประกาศของทางราชการ
2. เพื่อสอบทานการนําข)อมูลเข)าสูระบบมีความถูกต)อง
ครบถ)วน และเปนป<จจุบัน
3. เพื่อให)ทราบสาเหตุ ป<ญหา อุปสรรค และผลกระทบ
ในการดํา เนินการเพื่อให)ข) อเสนอแนะในการปรับปรุ ง
แก)ไขให)มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

40
2x20x1

40
2x20x1

1. น.ส.ชยาภา อัตชู
2. นายปฐวี ฉลวย

1. นายปฐวี ฉลวย
2. น.ส.ชลาลัย วาสนาชอบ
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1.4 ด)านโครงการที่ได)รับการ
จัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําป@
ตรวจสอบผลการดําเนินงาน
โครงการตางๆ ที่ได)รับจัดสรร
งบประมาณ รายจายประจําป@
หมายเหตุ โครงการที่มีคาใช)จายสูง
ที่มีสาระสําคัญ
หนวยรับตรวจ :
1) คณะเกษตรและชีวภาพ
2) กองบริหารงานบุคคล
3) คณะมนุษยศาสตร-และ
สังคมศาสตร4) คณะวิทยาศาสตร5) ศูนย-การศึกษา มจษ.ชัยนาท
6) บัณฑิตวิทยาลัย
7) กองคลัง
8) กองกลาง
9) วิ ท ย า ลั ย ก า ร แ พ ท ยทางเลือก
10) สํ า นั ก สงเสริ ม วิ ช าการ
และงานทะเบียน
11) สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
12) คณะวิทยาการจัดการ
13) คณะศึกษาศาสตร14) กองพัฒนานักศึกษา
1.5 ด)านการบริหาร
1.5.1 ตรวจสอบการบริ ห าร
งบประมาณ ประจําป@งบประมาณ
พ.ศ.2561
หนวยรับตรวจ :
1) คณะเกษตรฯ
2) คณะมนุษยศาสตร-ฯ
3) คณะศึกษาศาสตร4) คณะวิทยาการจัดการ
5) คณะวิทยาศาสตร-

วัตถุประสงค4

1. เพื่อให)ทราบวาผลการดําเนินงานโครงการตางๆ บรรลุ
วัตถุประสงค-/เป.าหมายที่กําหนดหรือไม
2. เพื่อให)ทราบถึงป<ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน และ
ให)ข)อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานตอไป

1. เพื่อให)มั่นใจวา การจัดทําคําของบประมาณเปนไปตาม
ยุทธศาสตร-และนโยบายที่เกี่ยวข)อง
2. เพื่อให)มั่นใจวา การจัดสรรงบประมาณเปนไปตามลําดับ
ความสําคัญและความจําเปนเรงดวนของโครงการตาม
ยุทธศาสตร-ของประเทศ กระทรวงและกลุมกระทรวง รวมทั้ง
นโยบาย และการจัดทําแผนการ

จํานวน
วันทําการ
(คนxวันxครั้ง)
140
1x10x14

182
2x3x7

ผูEรับผิดชอบ

1. น.ส.ชยาภา อัตชู

1. นายปฐวี ฉลวย
2. น.ส.ชลาลัย วาสนาชอบ
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6) วิทยาลัยการแพทยทางเลือก
7) ศูนย-การศึกษา มจษ.ชัยนาท

1.5.2 ตรวจสอบการบริหารระบบ
สารสนเทศ
หนวยรับตรวจ :
1) คณะเกษตรและชีวภาพ
2) กองบริหารงานบุคคล
3) คณะมนุษยศาสตร-และ
สังคมศาสตร4) คณะวิทยาศาสตร5) ศูนย-การศึกษา มจษ.ชัยนาท
6) บัณฑิตวิทยาลัย

วัตถุประสงค4
ปฏิบัติงานและแผนการใช)จายงบประมาณสอดคล)องกับการ
จัดทําคําขอที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานและเปนไป
ตามมติคณะรัฐมนตรี
3. เพื่อให)มั่นใจวา การใช)จายงบประมาณ และการโอน
เปลี่ยนแปลงมีการบริหารเงินงบประมาณเปนไปตามที่เสนอ
ของบประมาณไว) และควบคุมการใช)จายงบประมาณตาม
แผนงาน/โครงการ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช)
จายงบประมาณ
4. การติดตามการใช)จายงบประมาณ การบริหารเงิน
งบประมาณตามที่เสนอขอใช)งบประมาณเปนไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช)จายงบประมาณ โดยรายงานผลการ
ปฏิบัติงานเพียงพอเหมาะสม เอื้อตอการบริหารจัดการ และ
เปนประโยชน-ตอการตัดสินในของผู)บริหารตามลําดับ
ความสําคัญและความจําเปนเรงดวนของโครงการตาม
ยุทธศาสตร-ของประเทศ กระทรวงและกลุมกระทรวง รวมทั้ง
นโยบาย และการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช)
จายงบประมาณสอดคล)องกับการจัดทําคําขอที่มีความ
เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานและเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี
3. เพื่อให)มั่นใจวา การใช)จายงบประมาณ และการโอน
เปลี่ยนแปลงมีการบริหารเงินงบประมาณเปนไปตามที่เสนอ
ของบประมาณไว) และควบคุมการใช)จายงบประมาณตาม
แผนงาน/โครงการ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช)
จายงบประมาณ
4. การติ ด ตามการใช) จ ายงบประมาณ การบริ ห ารเงิ น
งบประมาณตามที่เสนอขอใช)งบประมาณเปนไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช)จายงบประมาณ โดยรายงานผลการ
ปฏิบัติงานเพียงพอเหมาะสม เอื้อตอการบริหารจัดการ และ
เปนประโยชน-ตอการตัดสินในของผู)บริหาร
1. เพื่อให)มั่นใจวาระบบการเข)าถึงข)อมูลในการปรับปรุงแก)ไข
และการรักษาความปลอดภัยของข)อมูลมีความนาเชื่อถือ
2. เพื่อให)มั่นใจวาได)มีการปฏิบตั ิตามประกาศแนวนโยบาย
และแนวปฏิบตั ิในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
หนวยงานภาครัฐ ตามมาตรา7 ในพระราชกฤษฎีกากําหนด
หลักเกณฑ-และวิธีการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส-ภาครัฐ
พ.ศ.2559
3. เพื่อให)ทราบถึงป<ญหา อุปสรรค และให)ข)อเสนอแนะในการ
บริหาร

จํานวน
วันทําการ
(คนxวันxครั้ง)

1x10x14

ผูEรับผิดชอบ

1. นายปฐวี ฉลวย

10

กิจกรรม/เรื่องที่ตรวจสอบ
และหนAวยรับตรวจ
7) กองคลัง
8) กองกลาง
9) วิ ท ย า ลั ย ก า ร แ พ ท ยทางเลือก
10) สํ า นั ก สงเสริ ม วิ ช าการ
และงานทะเบียน
11) สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
12) คณะวิทยาการจัดการ
13) คณะศึกษาศาสตร14) กองพัฒนานักศึกษา
1.6 ด)านการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยง
ตรวจสอบการประเมินผลการ
ควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสีย่ ง
หนวยรับตรวจ :
1) คณะเกษตรและชีวภาพ
2) กองบริหารงานบุคคล
3) คณะมนุษยศาสตร-และ
สังคมศาสตร4) คณะวิทยาศาสตร5) ศูนย-การศึกษา มจษ.ชัยนาท
6) บัณฑิตวิทยาลัย
7) กองคลัง
8) กองกลาง
9) วิทยาลัยการแพทยทางเลือก
10) สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
11) สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
12) คณะวิทยาการจัดการ
13) คณะศึกษาศาสตร14) กองพัฒนานักศึกษา

วัตถุประสงค4

จํานวน
วันทําการ
(คนxวันxครั้ง)

ผูEรับผิดชอบ

140
1. เพื่อให)ทราบวาหนวยรับตรวจมีการปฏิบัติงานตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาด)วยการกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ.2544
2. เพื่อให)หนวยรับตรวจมีระบบควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสีย่ งที่สามารถสร)างความมัน่ ใจให)แกผู)มีสวนได)สวนเสีย
วามหาวิทยาลัยมีการจัดการป<จจัยเสี่ยงตาง ๆ อยาง
สมเหตุสมผล
3. เพื่อให)การดําเนินงานของหนวยรับตรวจบรรลุผลตาม
เป.าหมาย และวัตถุประสงค-ที่กําหนดไว)

2x5x14

1. น.ส.ชลาลัย วาสนาชอบ
2. น.ส.ชยาภา อัตชู

11

กิจกรรม/เรื่องที่ตรวจสอบ
และหนAวยรับตรวจ
1.7 ติดตามผลการปฏิบตั ิงาน
ติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
ข)อเสนอแนะของผู)ตรวจสอบ
ภายใน
หนวยรับตรวจ : (14 หนวยงาน)

2. งานใหEคําปรึกษา
2.1 ให)คําปรึกษาแนะนํา
2.1.1 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ด) า นการควบคุ ม ภายในและการ
บริหารความเสี่ยง
2.1.2 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ด)านการเบิกจายงบประมาณ ด)าน
งานพัสดุ
2.2 จัดฝvกอบรมเชิงปฏิบัติการ
จั ด ฝv ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ให)
ความรู)เกี่ยวกับ เรื่อง การควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง

3. งานบริหารสํานักงานตรวจสอบ
ภายใน
3.1 งานประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบ
3.1.1 งานประกันคุณภาพของ
สํานักงานตรวจสอบภายในตาม
เกณฑ-ของมหาวิทยาลัย
3.1.2 งานประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐตาม
เกณฑ-กรมบัญชีกลาง
3.1.3 รายงานการประเมินตนเอง
4. งานสารบรรณ
งานสารบรรณ

วัตถุประสงค4
เพื่อให)มั่นใจวาข)อเสนอแนะ / แนวทางแก)ไขในการ
ปฏิบัติงานนั้น หนวยรับตรวจสามารถนําไปปฏิบัตไิ ด)อยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม หรือ หัวหน)าสวน
ราชการพิจารณา จะยอมรับความเสี่ยงจากการไมปฏิบัตติ าม
ข)อเสนอแนะนั้น ๆ

เพื่อให)บริการให)คําปรึกษาและข)อเสนอแนะตามความต)องการ
ของผู)รับบริการ เชน การวิเคราะห-ความเสี่ยง หรือการ
เบิกจายคาใช)จายตางๆ ตามระเบียบที่เกี่ยวข)อง

เพื่อให)หนวยรับตรวจ มีความรู) ความเข)าใจ เกี่ยวกับระเบียบ
หลักเกณฑ- วิธีการ และแนวทาง ในการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ ยงและสามารถนํา แนวทางที่ กําหนดไป
ปฏิบัติได)จริง

จํานวน
วันทําการ
ผูEรับผิดชอบ
(คนxวันxครั้ง)
140
1x10x4
1. น.ส.รัตติกาล มูลศรี

166
160
4x2x20

6
6x1x1

1. น.ส.ชยาภา อัตชู
2. น.ส.รัตติกาล มูลศรี
3. นายปฐวี ฉลวย
4. น.ส.ชลาลัย วาสนาชอบ

1. ดร.สุรสิทธ- ขวัญบุญ
บําเพ็ญ
2. น.ส.ชยาภา อัตชู
3. น.ส.รัตติกาล มูลศรี
4. นายปฐวี ฉลวย
5. น.ส.ชลาลัย วาสนาชอบ
6. น.ส.รัชฎาภรณ- สนเนตร-

198
198
เพื่อให)ระบบการตรวจสอบภายในมีความเข)มแข็ง

6x15x1

เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ พ.ศ.2555

6x15x1

สามารถเปนกลไกหลักที่จะขับเคลือ่ นให)เกิดหลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance)

6x3x1

1. ดร.สุรสิทธ- ขวัญบุญ
บําเพ็ญ
2. น.ส.ชยาภา อัตชู
3. น.ส.รัตติกาล มูลศรี
4. นายปฐวี ฉลวย
5. น.ส.ชลาลัย วาสนาชอบ
6. น.ส.รัชฎาภรณ- สนเนตร-

450
1x221x2

1. น.ส.รัชฎาภรณ- สนเนตร-

เพื่อให)การบริหารงานทั่วไปในสํานักงาน เชน งานธุรการ งาน
บริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งาน
บริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งาน
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สัดสวนการดําเนินงานสํานักงานตรวจสอบภายใน
ประจําปงบประมาณ 2561
งานใหความเชื่อมั่น 50%

10%

3%

ใหคําปรึกษาแนะนํา 7%

21%

50%

งานบริหารสํานักงานตรวจสอบ
ภายใน 9%
งานสารบรรณ 21%
งานประชาสัมพันธ*เผยแพร, 3%

9%

งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร 10%
7%

14

ปฏิทินการปฏิบัติงานการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กิจกรรม/เรื่องที่ตรวจสอบ
และหนวยรับตรวจ
1. งานให/ความเชื่อมั่น
1.1 ดานการเงินและบัญชี
1.1.1 ตรวจสอบการรับ-จ,าย ของส,วนราชการผ,าน
ระบบอิเล็คทรอนิกส* (e-Payment)
หน,วยรับตรวจ :
กองคลัง
1.1.2 ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของบัญชีเงิน
สดและเงินฝากธนาคาร
หน,วยรับตรวจ :
1) กองคลัง
2) วิ ท ยาลั ย การแพทย* ท างเลื อ ก (คลี นิ ก
แพทย*แผนจีน
1.1.3 ตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
หน,วยรับตรวจ :
กองคลัง
1.1.4 ตรวจสอบการควบคุมวัสดุและครุภณ
ั ฑ*
หน,วยรับตรวจ :
1) คณะเกษตรและชีวภาพ
2) กองบริหารงานบุคคล
3) คณะมนุษยศาสตร*และสังคมศาสตร*
4) คณะวิทยาศาสตร*
5) ศูนย*การศึกษา มจษ.-ชัยนาท

ประเภท
ตรวจสอบ

ระยะเวลา
2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

จํานวน
วันทําการ
ปฏิบัติงาน
1,312
630

ผู/รับผิดชอบ

F, C, O

1. น.ส.รัตติกาล มูลศรี
2. น.ส.ชลาลัย วาสนาชอบ

F, C, O

1. น.ส.รัตติกาล มูลศรี
2. น.ส.ชลาลัย วาสนาชอบ

F, C, O

1. น.ส.รัตติกาล มูลศรี
2. น.ส.ชลาลัย วาสนาชอบ

C, O

1. น.ส.ชยาภา อัตชู

15

กิจกรรม/เรื่องที่ตรวจสอบ
และหนวยรับตรวจ
บัณฑิตวิทยาลัย
กองคลัง
กองกลาง
วิทยาลัยการแพทย*ทางเลือก
สํานักส,งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สํ า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ
12) คณะวิทยาการจัดการ
13) คณะศึกษาศาสตร*
14) กองพัฒนานักศึกษา
1.1.5 ตรวจสอบเอกสารหลั ก ฐานการเบิ ก จ, า ย
ใบสําคัญ
หน,วยรับตรวจ :
กองคลัง
1.1.6 ตรวจสอบรายงานการเบิกจ,ายงบประมาณ
จากการบริ ห ารการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ และ
อิเล็กทรอนิกส* (GFMIS) (หลังสิ้นทุกไตรมาส)
หน,วยรับตรวจ :
กองคลัง
1.1.7 ตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานดาน
บัญชีของส,วนราชการ ประจําปUงบประมาณ พ.ศ.
2560
หน,วยรับตรวจ :
กองคลัง

ประเภท
ตรวจสอบ

ระยะเวลา
2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

2561
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จํานวน
วันทําการ
ปฏิบัติงาน

ผู/รับผิดชอบ

6)
7)
8)
9)
10)
11)

F, C, O

1. น.ส.รัตติกาล มูลศรี
2. น.ส.ชลาลัย วาสนาชอบ

F

1. น.ส.รัตติกาล มูลศรี
2. น.ส.ชลาลัย วาสนาชอบ

F

1. น.ส.รัตติกาล มูลศรี
2. น.ส.ชลาลัย วาสนาชอบ

16

กิจกรรม/เรื่องที่ตรวจสอบ
และหนวยรับตรวจ

ประเภท
ตรวจสอบ

1.1.8 ตรวจสอบติดตามการเบิ กจ,ายงบประมาณ
รายจ,าย ประจําปUงบประมาณ พ.ศ.2561 (รายไตร
มาส
หน,วยรับตรวจ :
กองนโยบายและแผน
1.2 ด/านการจัดซื้อจัดจ/าง
1.2.1 ตรวจสอบความถู ก ตองครบถวนของ
กระบวนการจัดซื้อ/จัดจาง ประกอบดวย
1) ตรวจสอบการจัดหาพัสดุดวยวิธีพิเศษ
2) ตรวจสอบการจั ด หาพั ส ดุ ด วยวิ ธี ก ารตลาด
อิเล็กทรอนิกส* (Electronic Market : e-market)
และวิ ธีป ระกวดราคาอิเ ล็ กทรอนิก ส* (Electronic
Bidding ; e-bidding)
หน,วยรับตรวจ :
กองคลัง (พัสดุกลาง)
1.3 ด/านความรับผิดทางละเมิดและแพง
ตรวจสอบระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ,ง
ประกอบดวย
1) ระบบงานความรับผิดทางละเมิด
2) ระบบงานความรับผิดทางแพ,ง
3) ระบบงานผิดสัญญารับทุน/ลาศึกษา
4) ระบบงานฐานขอมูลลูกหนี้

F, C, O

ระยะเวลา
2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

2561
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จํานวน
วันทําการ
ปฏิบัติงาน

ผู/รับผิดชอบ
1. น.ส.รัตติกาล มูลศรี

40
1. น.ส.ชยาภา อัตชู
2. นายปฐวี ฉลวย

C, O

40
C, O

1. นายปฐวี ฉลวย
2. น.ส.ชลาลัย วาสนาชอบ
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กิจกรรม/เรื่องที่ตรวจสอบ
และหนวยรับตรวจ
1.4 ด/านโครงการที่ได/รับการจัดสรรงบประมาณ
ตรวจสอบผลการดํ า เนิ น งานโครงการต, า งๆ ที่
ไดรับการจัดสรรประมาณรายจ,ายประจําปU
หน,วยรับตรวจ :
1) คณะเกษตรและชีวภาพ
2) กองบริหารงานบุคคล
3) คณะมนุษยศาสตร*และสังคมศาสตร*
4) คณะวิทยาศาสตร*
5) ศูนย*การศึกษา มจษ.-ชัยนาท
6) บัณฑิตวิทยาลัย
7) กองคลัง
8) กองกลาง
9) วิทยาลัยการแพทย*ทางเลือก
10) สํานักส,งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
11) สํ า นั ก วิ ท ยบ ริ ก า รและ เทคโ นโล ยี
สารสนเทศ
12) คณะวิทยาการจัดการ
13) คณะศึกษาศาสตร*
14) กองพัฒนานักศึกษา
1.5 ด/านการบริหาร
1.5.1 ตรวจสอบการบริหารงบประมาณประจําปU
งบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 2)
หน,วยรับตรวจ :
1) คณะเกษตรและชีวภาพ
2) คณะมนุษยศาสตร*และสังคมศาสตร*

ประเภท
ตรวจสอบ

ระยะเวลา
2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

2561
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จํานวน
วันทําการ
ปฏิบัติงาน
140

ผู/รับผิดชอบ
1. น.ส.ชยาภา อัตชู

F, C, O, P

182
M

1. นายปฐวี ฉลวย
2. น.ส.ชลาลัย วาสนาชอบ
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กิจกรรม/เรื่องที่ตรวจสอบ
และหนวยรับตรวจ
3) คณะศึกษาศาสตร*
4) คณะวิทยาการจัดการ
5) คณะวิทยาศาสตร*
6) วิทยาลัยการแพทย*ทางเลือก
7) ศูนย*การศึกษา มจษ.-ชัยนาท
1.5.2 ตรวจสอบการบริหารระบบสารสนะทศ
หน,วยรับตรวจ :
1) คณะเกษตรและชีวภาพ
2) กองบริหารงานบุคคล
3) คณะมนุษยศาสตร*และสังคมศาสตร*
4) คณะวิทยาศาสตร*
5) ศูนย*การศึกษา มจษ.-ชัยนาท
6) บัณฑิตวิทยาลัย
7) กองคลัง
8) กองกลาง
9) วิทยาลัยการแพทย*ทางเลือก
10) สํานักส,งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
11) สํ า นั ก วิ ท ยบ ริ ก า รและ เทคโ นโล ยี
สารสนเทศ
12) คณะวิทยาการจัดการ
13) คณะศึกษาศาสตร*
14) กองพัฒนานักศึกษา

ประเภท
ตรวจสอบ

IT

ระยะเวลา
2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

2561
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จํานวน
วันทําการ
ปฏิบัติงาน

ผู/รับผิดชอบ

1. นายปฐวี ฉลวย
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กิจกรรม/เรื่องที่ตรวจสอบ
และหนวยรับตรวจ
1.6 ด/านการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง
ตรวจสอบการประเมินผลการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยง
หน,วยรับตรวจ :
1) คณะเกษตรและชีวภาพ
2) กองบริหารงานบุคคล
3) คณะมนุษยศาสตร*และสังคมศาสตร*
4) คณะวิทยาศาสตร*
5) ศูนย*การศึกษา มจษ.-ชัยนาท
6) บัณฑิตวิทยาลัย
7) กองคลัง
8) กองกลาง
9) วิทยาลัยการแพทย*ทางเลือก
10) สํานักส,งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
11) สํ า นั ก วิ ท ยบ ริ ก า รและ เทคโ นโล ยี
สารสนเทศ
12) คณะวิทยาการจัดการ
13) คณะศึกษาศาสตร*
14) กองพัฒนานักศึกษา
1.7 ติดตามผลการปฏิบัติงาน
ติดตามผลการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะของ
ผูตรวจสอบภายใน

ประเภท
ตรวจสอบ

ระยะเวลา
2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

2561
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จํานวน
วันทําการ
ปฏิบัติงาน
140

ผู/รับผิดชอบ

1. น.ส.รัตติกาล มูลศรี
2. น.ส.ชลาลัย วาสนาชอบ
3. น.ส.ชยาภา อัตชู

F, C, O, P,
IT

140
O

1. น.ส.รัตติกาล มูลศรี
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กิจกรรม/เรื่องที่ตรวจสอบ
และหนวยรับตรวจ
2. งานให/คําปรึกษา
2.1 ใหคําปรึกษาแนะนํา
การปฏิบัตติ ามกฎ ระเบียบ ดานการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง ดานการ
เบิกจ,ายงบประมาณ และดานงานพัสดุ

ประเภท
ตรวจสอบ

ระยะเวลา
2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

จํานวน
วันทําการ
ปฏิบัติงาน
66

ผู/รับผิดชอบ

1. น.ส.ชยาภา อัตชู
2. น.ส.รัตติกาล มูลศรี
3. นายปฐวี ฉลวย
4. น.ส.ชลาลัย วาสนาชอบ

2.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรู เกี่ยวกับ เรื่อง
การควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ ง

1. ดร.สุรสิทธิ์ ขวัญบุญบําเพ็ญ
2. น.ส.ชยาภา อัตชู
3. น.ส.รัตติกาล มูลศรี
4. นายปฐวี ฉลวย
5. น.ส.ชลาลัย วาสนาชอบ
6. น.ส.รัชฎาภรณ* สนเนตร*

3. งานบริหารสํานักงานตรวจสอบภายใน
3.1 งานประกันคุณภาพของสํานักงานตรวจสอบ
ภายในตามเกณฑ*ของมหาวิทยาลัย
3.2 งานประกันคุณภาพงานงานตรวจสอบภายใน
ภาครัฐตามเกณฑ*กรมบัญชีกลาง
3.3 รายงานการประเมินตนเอง

132

4. งานสารบรรณ
งานสารบรรณ
5. งานประชาสัมพันธEเผยแพร
ประชาสัมพันธ*เผยแพร,ขอมูล และพัฒนาเว็บไซต*
ของสํานักงานตรวจสอบภายใน

221

1. ดร.สุรสิทธิ์ ขวัญบุญบําเพ็ญ
2. น.ส.ชยาภา อัตชู
3. น.ส.รัตติกาล มูลศรี
4. นายปฐวี ฉลวย
5. น.ส.ชลาลัย วาสนาชอบ
6. น.ส.รัชฎาภรณ* สนเนตร*
1. น.ส.รัชฎาภรณ* สนเนตร*
80
1. นายปฐวี ฉลวย
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กิจกรรม/เรื่องที่ตรวจสอบ
และหนวยรับตรวจ

ประเภท
ตรวจสอบ

ระยะเวลา
2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

6. งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ฝhกอบรม/สัมมนา เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน
และงานที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จํานวนวันและจํานวนคน อาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมา ะสม
ประเภทการตรวจสอบ มี 6 ประเภท ดังนี้
1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)
2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)
3. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing)
4. การตรวจสอบผลการดําเนินงาน (Performance Auditing)
5. การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing)
6. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)

2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

จํานวน
วันทําการ
ปฏิบัติงาน
72

ผู/รับผิดชอบ
1. ดร.สุรสิทธิ์ ขวัญบุญบําเพ็ญ
2. น.ส.ชยาภา อัตชู
3. น.ส.รัตติกาล มูลศรี
4. นายปฐวี ฉลวย
5. น.ส.ชลาลัย วาสนาชอบ
6. น.ส.รัชฎาภรณ* สนเนตร*

