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คํานํา 

 

  การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในมีความสําคัญและจําเป�นอย�างมาก เพราะแผนการ
ตรวจสอบภายในเปรียบเสมือนเข็มทิศชี้ทางให)ผู)ตรวจสอบภายในสามารถติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของ
หน�วยรับตรวจให)บรรลุวัตถุประสงค-ตามเป.าหมาย ได)ผลคุ)มค�า คุ)มทุน โปร�งใส เท่ียงธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล
ของระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน  เพ่ือให)ผลสัมฤทธิ์ของงานเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด  โดยแผนการตรวจสอบภายในฉบับนี้ ได)มาจากการวิเคราะห-ความเสี่ยงของหน�วยรับตรวจตามเกณฑ-
ของกลุ�มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ  มีการประเมินความเสี่ยง 3 ระดับ 
ประกอบด)วย ประเมินความเสี่ยงระดับองค-กร จํานวน 7 ป<จจัย  ประเมินความเสี่ยงระดับหน�วยงาน จํานวน 6 
ป<จจัย และประเมินความเสี่ยงระดับกิจกรรม จํานวน 5 ป<จจัย  
  สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  จึงได)จัดทําแผนการตรวจสอบ
ภายใน ประจําป@งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือใช)เป�นแนวทางในการดําเนินงานให)เป�นไปตามแผนฯ ท่ีกําหนดไว) 
 
 

สํานักงานตรวจสอบภายใน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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แผนการตรวจสอบ (Audit Plan) 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 

สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 
1. วิสัยทัศน4สํานักงานตรวจสอบภายใน (Vision) 
 มีระบบและกลไก การตรวจสอบภายใน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล สู�มาตรฐาน 
 
2. พันธกิจสํานักงานตรวจสอบภายใน (Mission) 

2.1 สร)างระบบและกลไกงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยให)เป�นไปตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายใน 

2.2 เพ่ิมคุณค�าและพัฒนาประสิทธิภาพขององค-กรเพ่ือสร)างความเชื่อม่ันในการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย 

2.3 สร)างความเชื่อม่ันและการให)คําปรึกษาแก�หน�วยรับตรวจและผู)ท่ีเก่ียวข)องอย�างเท่ียงธรรมและ
เป�นอิสระ 

2.4 เตรียมความพร)อมเพ่ือรองรับการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในจาก
ภายนอก 

 
 หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว�าด)วยการตรวจสอบภายในของส�วนราชการ พ.ศ. 2551 ข)อ 13 (6) 
กําหนดให)หน�วยงานตรวจสอบภายในของส�วนราชการ จัดทําแผนการตรวจสอบประจําป@เสนอหัวหน)าส�วน
ราชการพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายน  และตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส�วนราชการในด)านมาตรฐานการปฏิบัติงาน  เรื่องการวางแผนการตรวจสอบ
กําหนดให)จัดทําแผนการตรวจสอบ  โดยนําผลการประเมินความเสี่ยงมาใช)เป�นข)อมูลในการวางแผนการ
ตรวจสอบประจําป@  ซ่ึงเป�นกระบวนการสําคัญท่ีจะช�วยให)การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป�นไปอย�างมี    
ประสิทธิภาพ  นอกจากนี้แผนการตรวจสอบภายในทําให)ผู)บริหารได)ทราบความเหมาะสมของขอบเขตการ
ปฏิบัติงานด)านการตรวจสอบภายใน  และให)ความสนับสนุนการจัดสรรทรัพยากร เพ่ือให)สามารถปฏิบัติ
ภารกิจต�างๆ ได)ตามวัตถุประสงค-และเป.าหมายตามแผนการตรวจสอบภายใน  
 สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได)ให)ความสําคัญและวางแผนการ
ตรวจสอบภายในตามผลการประเมินความเสี่ยงและสอดคล)องกับนโยบาย/ความคิดเห็นของหัวหน)าส�วน
ราชการ  เพ่ือใช)เป�นแนวทางในการปฏิบัติงาน  การกํากับและติดตามการดําเนินงานของสํานักงานตรวจสอบ
ภายในให)สามารถปฏิบัติภารกิจต�างๆ ได)อย�างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค-และเป.าหมายท่ี
กําหนดภายใต)จํานวนบุคลากรท่ีมีอย�างจํากัด 
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วัตถุประสงค4ของแผนการตรวจสอบ 
1. เพ่ือให)กิจกรรมการตรวจสอบสามารถให)ข)อสังเกตและข)อเสนอแนะท่ีเป�นประโยชน-ด)วยความ

เป�นอิสระ เท่ียงธรรม โดยเพ่ิมมูลค�าในกระบวนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย การปฏิบัติงานของหน�วยงาน 
ผู)ปฏิบัติงานทุกระดับและกิจกรรมต�างๆ ของมหาวิทยาลัยให)บรรลุวัตถุประสงค- สอดคล)องกับนโยบาย 
แผนงาน ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข)อง 

2. เพ่ือให)กิจกรรมการตรวจสอบสามารถสามารถสร)างความม่ันใจอย�างสมเหตุสมผลว�ามหาวิทยาลัย
มีการกําหนดและประเมินผลกระทบจากความเสี่ยงท่ีสําคัญ นําไปสู�ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ภายใต)การใช)
ทรัพยากรอย�างประหยัดและคุ)มค�า 
 3. เพ่ือให)เป�นแนวทางในการปฏิบัติงานของสํานักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 
อัตราบุคลากรประจําสํานักงานตรวจสอบภายใน 
 นายสุรสิทธิ์ ขวัญบุญบําเพ็ญ ผู)อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 
  นางสาวชยาภา อัตชู  นักตรวจสอบภายใน 
  นางสาวรัตติกาล มูลศรี  นักตรวจสอบภายใน 
  นางสาวชลาลัย วาสนาชอบ  นักตรวจสอบภายใน 
  นายปฐวี ฉลวย  นักตรวจสอบภายใน   
  นางสาวรัชฎาภรณ- สนเนตร-  เจ)าหน)าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
  อัตราว�าง (รอบรรจุ)    เจ)าหน)าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 
งบประมาณ  
งบประมาณท่ีได)รับจัดสรรสําหรับการดําเนินงานประจําป@งบประมาณ พ.ศ. 2561 
  โครงการท่ี 1 บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน    67,290 บาท 
  โครงการท่ี 2 บริหารจัดการสํานักงานตรวจสอบภายใน    66,210 บาท 
        รวมเป�น เงิน          133,500 บาท 

                                     (หนึ่งแสนสามหม่ืนสามพันห)าร)อยบาทถ)วน) 
 

  งบพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
  บุคลากรสํานักงานตรวจสอบภายใน จํานวน 7 คนๆ 4,000 บาท             รวมเป�นเงิน 28,000 บาท 
 
ขอบเขตการตรวจสอบ 
 สํานักงานตรวจสอบภายใน ได)นําผลจากการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ-การประเมินความเสี่ยง
ของกลุ�มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง รวมท้ังนโยบายของผู)บริหารมหาวิทยาลัยฯ/ผู)บริหารหน�วยรับตรวจ 
มาจัดทําแผนการตรวจสอบให)ครอบคลุมประเภทงานการตรวจตามเกณฑ-การประกันคุณภาพงานตรวจสอบ
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ภายในภาครัฐ พ.ศ.2555 ข)อ 7 เรื่องการวางแผนการตรวจสอบ การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ       
ได)กําหนดให)มีการวางแผนการตรวจสอบท่ีครอบคลุมประเภทงานให)ความเชื่อม่ัน 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)าตรวจหน�วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบระยะยาว 5 ป@ 

จํานวน 14 หน�วยงาน โดยจัดลําดับตามผลการประเมินจากเกณฑ-การตรวจสอบตามป<จจัยเสี่ยงของกลุ�ม
ตรวจสอบภายในระดับกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

1. คณะเกษตรและชีวภาพ 
2. กองบริหารงานบุคคล 
3. คณะมนุษยศาสตร-และสังคมศาสตร- 
4. คณะวิทยาศาสตร- 
5. ศูนย-การศึกษา มจษ.-ชัยนาท 
6. บัณฑิตวิทยาลัย 
7. กองคลัง 
8. กองกลาง 

- งานสารบรรณ 
- งานประชาสัมพันธ- 
- งานอาคารสถานท่ี 

9. วิทยาลัยการแพทย-ทางเลือก ,คลินิกแพทย-แผนจีน 
10. สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
11. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
12. คณะวิทยาการจัดการ 
13. คณะศึกษาศาสตร- 
14. กองพัฒนานักศึกษา 
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ภาระงานของสํานักงานตรวจสอบภายใน 
    ภาระงานของสํานักงานตรวจสอบภายใน ประจําป@งบประมาณ พ.ศ. 2561  ซ่ึงกําหนดประเด็นการตรวจสอบตามท่ี    
กรมบัญชีกลางกําหนด มีดังนี้ 

กิจกรรม/เร่ืองท่ีตรวจสอบ 
และหนAวยรับตรวจ 

วัตถุประสงค4 
จํานวน 

วันทําการ 
(คนxวันxคร้ัง) 

ผูEรับผิดชอบ 

1. งานใหEความเชื่อมั่น  1,082  
1.1 ด)านการเงินและบัญชี  560  
1.1.1 ตรวจสอบการรับ-จ�ายของส�วน
ราชการผ�านระบบอิเล็คทรอนิกส- (e-
Payment) 
หน�วยรับตรวจ : 
     กองคลัง 

1. เพ่ือให)ทราบว�า การจ�ายเงินโดยโอนเงินผ�านระบบ 
KTB Corporate Online เป�นไปตามหลักเกณฑ-และวิธี
ปฏิบัติ  
2. เพ่ือให)ทราบว�า การจ�ายเงินโดยโอนเงินผ�านระบบ 
KTB Corporate Online มีการควบคุมภายในอย�าง
สม่ําเสมอ 
3. เพ่ือให)ทราบป<ญหา อุปสรรคและให)ข)อเสนอแนะใน
การแก)ไขปรับปรุงเก่ียวกับการจ�ายเงินโดยโอนเงินผ�าน
ระบบ ระบบ KTB Corporate Online 

2x20x1 1. น.ส.รัตติกาล มูลศรี 
2. น.ส.ชลาลัย วาสนาชอบ 

1.1.2 ตรวจสอบความถูกต)อง ครบถ)วน
ของบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
หน�วยรับตรวจ : 

1) กองคลัง 
2) วิทยาลัยการแพทย-ทางเลือก 

(คลีนิกแพทย-แผนจีน) 

1. เพ่ือตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ท่ีเก่ียวข)องกับบัญชี
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ว�าถูกต)องครบถ)วนเป�นไป
ตามระเบียบ หลักเกณฑ- แนวทาง และหนังสือสั่งการท่ี
เก่ียวข)องหรือไม� 
2. เพ่ือให)ทราบถึงการปฏิบัติงานว�าถูกต)องครบถ)วน 
เป�นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ- แนวทางและหนังสือสั่ง
การท่ีเก่ียวข)องหรือไม� 
3. เพ่ือสอบทานกระบวนการควบคุมภายในว�ามีความ
เหมาะสมและเพียงพอต�อการปฏิบัติงาน และเป�นไปตาม
ระเบียบ หลักเกณฑ- แนวทาง และหนังสือสั่งการท่ี
เก่ียวข)องหรือไม� 
4. เพ่ือให)คําปรึกษา เสนอแนะแนวทางแก)ไขป<ญหา 
อุปสรรคต�างๆ เพ่ือนําไปปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงาน
ให)มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2x20x1 1. น.ส.รัตติกาล มูลศรี 
2. น.ส.ชลาลัย วาสนาชอบ 

1.1.3 ตรวจสอบลูกหน้ีเ งินยืมนอก
งบประมาณ 
หน�วยรับตรวจ : 
กองคลัง 
 

1. เพ่ือให)ทราบว�าการอนุมัติ เบิกจ�าย และการรับชําระ
คืนเงินยืมปฏิบัติถูกต)องตามระเบียบและข)อบังคับท่ี
เก่ียวข)อง 
2. เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในเก่ียวกับการยืมเงิน 
การอนุมัติ และการรับชําระคืนเงินยืมว�าเพียงพอเหมาะสม 
3. เพ่ือเสนอแนวทางแก)ไขป<ญหา อุปสรรคต�างๆ และ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให)มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2x20x1 1. น.ส.รัตติกาล มูลศรี 
2. น.ส.ชลาลัย วาสนาชอบ 

1.1.4 ตรวจสอบการควบคุมวัสดุและ
ครุภัณฑ- 
หน�วยรับตรวจ : 

1) คณะเกษตรฯ 

1. เพ่ือให)ทราบว�าการปฏิบัติงานเก่ียวกับการควบคุมวัสดุ 
ครุภัณฑ- เป�นไปตามระเบียบ กฎหมาย มติครม.ท่ีเก่ียวข)อง 
2. เพ่ือให)ทราบว�า ระบบการควบคุมภายในด)านการ
ควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ- มีความเหมาะสม เพียงพอ 

1x10x14 1. น.ส.ชยาภา อัตชู 
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กิจกรรม/เร่ืองท่ีตรวจสอบ 
และหนAวยรับตรวจ 

วัตถุประสงค4 
จํานวน 

วันทําการ 
(คนxวันxคร้ัง) 

ผูEรับผิดชอบ 

2) กองบริหารงานบุคคล 
3) คณะมนุษยศาสตร-และ

สังคมศาสตร- 
4) คณะวิทยาศาสตร- 
5) ศูนย-การศึกษา มจษ.-ชัยนาท 
6) บัณฑิตวิทยาลัย 
7) กองคลัง 
8) กองกลาง  
9) วิทยาลัยการแพทย-ทางเลือก 
10) สํานักส�งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 
11) สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
12) คณะวิทยาการจัดการ 
13) คณะศึกษาศาสตร- 
14) กองพัฒนานักศึกษา 

3. เพ่ือให)คําปรึกษา ข)อเสนอแนะ แนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการควบคุมภายในด)านวัสดุ 
ครุภัณฑ- ให)มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

  

1.1.5 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการ
เบิกจ�ายใบสําคัญ  
หน�วยรับตรวจ : 
     กองคลัง 

1. เพ่ือให)การเบิกจ�ายเงินมีความถูกต)อง ครบถ)วน ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ�นดิน ว�าด)วยวินัยทางงบประมาณและ     
การคลัง พ.ศ.2544 
2. เพ่ือให)การเบิกจ�ายเงินมีความถูกต)อง ครบถ)วนตาม 
ระเบียบข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม  
3. เพ่ือให)คําปรึกษา ข)อเสนอแนะ แนวทางในการ
ดําเนินงาน แก)ไขป<ญหา อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึน 

2x20x1 1. น.ส.รัตติกาล มูลศรี 
2. น.ส.ชลาลัย วาสนาชอบ 

1.1.6 ตรวจสอบรายงานการเบิกจ�าย
งบประมาณจากการบริหารการเงิน การ
คลังภาครัฐ และอิเล็กทรอนิกส- (GFMIS) 
หน�วยรับตรวจ : 
     กองคลัง 

1. เพ่ือสอบทานความถูกต)องของข)อมูลในรายงานเบิก
จ�ายเงินงบประมาณรายจ�าย และรายงานกันเงินไว)เบิก
เหลื่อมป@งบประมาณรายจ�ายลงทุน หลังสิ้นทุกไตรมาส 
และจัดส�งกระทรวงศึกษาธิการ 
2. เพ่ือทราบป<ญหา อุปสรรคการเบิกจ�ายงบประมาณ 
และเสนอแนะปรับปรุง แก)ไข พัฒนาหน�วยงานให)มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

2x20x1 1. น.ส.รัตติกาล มูลศรี 
2. น.ส.ชลาลัย วาสนาชอบ 

1.1.7 ตรวจสอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด)านบัญชีของส�วนราชการ 
ประจําป@งบประมาณ พ.ศ.2560 
หน�วยรับตรวจ : 
     กองคลัง 

1. เพ่ือให)งานด)านบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม มีการปฏิบัติงานตามเกณฑ-การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด)านบัญชีส�วนราชการ จํานวน 5 เรื่อง ดังน้ี 
     เรื่องท่ี 1 บัญชีเงินสดและบัญชีเงินฝากธนาคาร 
     เรื่องท่ี 2 บัญชีสินทรัพย-ถาวร 
     เรื่องท่ี 3 บัญชีพักท่ีมียอดคงค)าง 
     เรื่องท่ี 4 งบทดลอง 
     เรื่องท่ี 5 รายงานการเงิน 
2. เพ่ือให)ทราบการจัดทํารายงานและข)อมูลทางการเงิน  

2x10x1 1. น.ส.รัตติกาล มลูศร ี
2. น.ส.ชลาลัย วาสนาชอบ 
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กิจกรรม/เร่ืองท่ีตรวจสอบ 
และหนAวยรับตรวจ 

วัตถุประสงค4 
จํานวน 

วันทําการ 
(คนxวันxคร้ัง) 

ผูEรับผิดชอบ 

 การบัญชีได)ถูกต)องเป�นไปตามท่ีกําหนดไว)ในหลักการ
นโยบายบัญชีหน�วยงานรัฐ 
3. เพ่ือให)ทราบสาเหตุ ป<ญหา อุปสรรค และผลกระทบ
ในการดําเนินการเพ่ือให)ข)อเสนอแนะในการปรับปรุง
แก)ไขให)มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

  

1.1.8 ตรวจสอบติดตามการเบิกจ�าย
งบประมาณรายจ�าย ประจําป@
งบประมาณ 2561 (รายไตรมาส) 
หน�วยรับตรวจ : 
     กองนโยบายและแผน 

1. เพ่ือให)การเบิกจ�ายเงินงบประมาณเป�นไปตามมติท่ี
คณะรัฐมนตรีกําหนด และจัดส�งกระทรวงศึกษาธิการ
ภายใน 15 วันหลังสิ้นทุกไตรมาส 
2. เพ่ือทราบป<ญหา อุปสรรคการเบิกจ�ายงบประมาณ 
และเสนอแนะปรับปรุง แก)ไข พัฒนาหน�วยงานให)มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

1x10x4 1. น.ส.รัตติกาล มลูศร ี

1.2 ด)านการจัดซ้ือจัดจ)าง  40  
1.2.1 ตรวจสอบความถูกต)องครบถ)วน
ของกระบวนการจัดซ้ือ/จัดจ)าง 
ประกอบด)วย 
   1) ตรวจสอบการจัดหาพัสดุด)วยวิธี
พิเศษ 
   2) ตรวจสอบการจัดหาพัสดุด)วย
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)มีระบบการติดตามการจัดซ้ือ
จัดจ)างท่ีเหมาะสม 
หน�วยรับตรวจ : 
     กองคลัง (พัสดุกลาง)  

1. เพ่ือสอบทานข้ันตอน กระบวนการดําเนินงานจัดซ้ือ
จัดจ)างเป�นไปด)วยความโปร�งใส เป�นธรรม ตามกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ-และประกาศของทางราชการ 
2. เพ่ือสอบทานการนําข)อมูลเข)าสู�ระบบมีความถูกต)อง 
ครบถ)วน และเป�นป<จจุบัน 
3. เพ่ือให)ทราบสาเหตุ ป<ญหา อุปสรรค และผลกระทบ
ในการดําเนินการเพ่ือให)ข)อเสนอแนะในการปรับปรุง
แก)ไขให)มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2x20x1 1. น.ส.ชยาภา อัตชู 
2. นายปฐวี ฉลวย 

1.3 ด)านความรับผิดทางละเมิดและแพ�ง  40  
ตรวจสอบระบบงานความรับผิดทาง
ละเมิดและแพ�ง ประกอบด)วย 

1) ระบบงานความรับผิดทางละเมิด 
2) ระบบงานความรับผิดทางแพ�ง 
3) ระบบงานผิดสัญญารับทุน/ลา

ศึกษา 
4) ระบบงานฐานข)อมูลลูกหน้ี 

หน�วยรับตรวจ : 
     กองบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 

 2x20x1 1. นายปฐวี ฉลวย 
2. น.ส.ชลาลัย วาสนาชอบ 
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กิจกรรม/เร่ืองท่ีตรวจสอบ 
และหนAวยรับตรวจ 

วัตถุประสงค4 
จํานวน 

วันทําการ 
(คนxวันxคร้ัง) 

ผูEรับผิดชอบ 

1.4 ด)านโครงการท่ีได)รับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ�าย
ประจําป@ 

 140  

ตรวจสอบผลการดําเนินงาน
โครงการต�างๆ ท่ีได)รับจัดสรร
งบประมาณ รายจ�ายประจําป@ 
หมายเหตุ โครงการท่ีมีค�าใช)จ�ายสูง
ท่ีมีสาระสําคัญ 
หน�วยรับตรวจ :  

1) คณะเกษตรและชีวภาพ 
2) กองบริหารงานบุคคล 
3) คณะมนุษยศาสตร-และ

สังคมศาสตร- 
4) คณะวิทยาศาสตร- 
5) ศูนย-การศึกษา มจษ.-

ชัยนาท 
6) บัณฑิตวิทยาลัย 
7) กองคลัง 
8) กองกลาง  
9) วิ ท ย า ลั ย ก า ร แ พ ท ย-

ทางเลือก 
10) สํานักส�งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 
11) สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
12) คณะวิทยาการจัดการ 
13) คณะศึกษาศาสตร- 
14) กองพัฒนานักศึกษา 

1. เพ่ือให)ทราบว�าผลการดําเนินงานโครงการต�างๆ บรรลุ
วัตถุประสงค-/เป.าหมายท่ีกําหนดหรือไม� 
2. เพ่ือให)ทราบถึงป<ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน และ
ให)ข)อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานต�อไป 

1x10x14 1. น.ส.ชยาภา อัตชู 

1.5 ด)านการบริหาร  182  
1 . 5 . 1  ตรวจสอบการบริ ห าร
งบประมาณ ประจําป@งบประมาณ 
พ.ศ.2561 
หน�วยรับตรวจ : 

1) คณะเกษตรฯ 
2) คณะมนุษยศาสตร-ฯ 
3) คณะศึกษาศาสตร- 
4) คณะวิทยาการจัดการ 
5) คณะวิทยาศาสตร- 
 
 

1. เพ่ือให)มั่นใจว�า การจัดทําคําของบประมาณเป�นไปตาม
ยุทธศาสตร-และนโยบายท่ีเก่ียวข)อง 
2. เพ่ือให)มั่นใจว�า การจัดสรรงบประมาณเป�นไปตามลําดับ
ความสําคัญและความจําเป�นเร�งด�วนของโครงการตาม
ยุทธศาสตร-ของประเทศ กระทรวงและกลุ�มกระทรวง รวมท้ัง
นโยบาย และการจัดทําแผนการ 

2x3x7 1. นายปฐวี ฉลวย 
2. น.ส.ชลาลัย วาสนาชอบ 



9 

 

กิจกรรม/เร่ืองท่ีตรวจสอบ 
และหนAวยรับตรวจ 

วัตถุประสงค4 
จํานวน 

วันทําการ 
(คนxวันxคร้ัง) 

ผูEรับผิดชอบ 

6) วิทยาลัยการแพทย-
ทางเลือก 

7) ศูนย-การศึกษา มจษ.-
ชัยนาท 

ปฏิบัติงานและแผนการใช)จ�ายงบประมาณสอดคล)องกับการ
จัดทําคําขอท่ีมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานและเป�นไป
ตามมติคณะรัฐมนตร ี
3. เพ่ือให)มั่นใจว�า การใช)จ�ายงบประมาณ และการโอน
เปลี่ยนแปลงมีการบริหารเงินงบประมาณเป�นไปตามท่ีเสนอ
ของบประมาณไว) และควบคุมการใช)จ�ายงบประมาณตาม
แผนงาน/โครงการ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช)
จ�ายงบประมาณ 
4. การติดตามการใช)จ�ายงบประมาณ การบริหารเงิน
งบประมาณตามท่ีเสนอขอใช)งบประมาณเป�นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช)จ�ายงบประมาณ โดยรายงานผลการ
ปฏิบัติงานเพียงพอเหมาะสม เอ้ือต�อการบริหารจัดการ และ
เป�นประโยชน-ต�อการตัดสินในของผู)บริหารตามลําดับ
ความสําคัญและความจําเป�นเร�งด�วนของโครงการตาม
ยุทธศาสตร-ของประเทศ กระทรวงและกลุ�มกระทรวง รวมท้ัง
นโยบาย และการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช)
จ�ายงบประมาณสอดคล)องกับการจัดทําคําขอท่ีมีความ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานและเป�นไปตามมติคณะรัฐมนตร ี
3. เพ่ือให)มั่นใจว�า การใช)จ�ายงบประมาณ และการโอน
เปลี่ยนแปลงมีการบริหารเงินงบประมาณเป�นไปตามท่ีเสนอ
ของบประมาณไว) และควบคุมการใช)จ�ายงบประมาณตาม
แผนงาน/โครงการ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช)
จ�ายงบประมาณ 
4. การติดตามการใช)จ�ายงบประมาณ การบริหารเ งิน
งบประมาณตามท่ีเสนอขอใช)งบประมาณเป�นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช)จ�ายงบประมาณ โดยรายงานผลการ
ปฏิบัติงานเพียงพอเหมาะสม เอ้ือต�อการบริหารจัดการ และ
เป�นประโยชน-ต�อการตัดสินในของผู)บริหาร 

  

1.5.2 ตรวจสอบการบริหารระบบ
สารสนเทศ 
หน�วยรับตรวจ :  

1) คณะเกษตรและชีวภาพ 
2) กองบริหารงานบุคคล 
3) คณะมนุษยศาสตร-และ

สังคมศาสตร- 
4) คณะวิทยาศาสตร- 
5) ศูนย-การศึกษา มจษ.-

ชัยนาท 
6) บัณฑิตวิทยาลัย 

 

1. เพ่ือให)มั่นใจว�าระบบการเข)าถึงข)อมูลในการปรับปรุงแก)ไข
และการรักษาความปลอดภัยของข)อมูลมีความน�าเช่ือถือ 
2. เพ่ือให)มั่นใจว�าได)มีการปฏิบัติตามประกาศแนวนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภยัของ
หน�วยงานภาครัฐ ตามมาตรา7 ในพระราชกฤษฎีกากําหนด
หลักเกณฑ-และวิธีการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส-ภาครัฐ 
พ.ศ.2559 
3. เพ่ือให)ทราบถึงป<ญหา อุปสรรค และให)ข)อเสนอแนะในการ
บริหาร 

1x10x14 1. นายปฐวี ฉลวย 
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กิจกรรม/เร่ืองท่ีตรวจสอบ 
และหนAวยรับตรวจ 

วัตถุประสงค4 
จํานวน 

วันทําการ 
(คนxวันxคร้ัง) 

ผูEรับผิดชอบ 

7) กองคลัง 
8) กองกลาง  
9) วิ ท ย า ลั ย ก า ร แ พ ท ย-

ทางเลือก 
10) สํานักส�งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 
11) สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
12) คณะวิทยาการจัดการ 
13) คณะศึกษาศาสตร- 
14) กองพัฒนานักศึกษา 

   

1.6 ด)านการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยง 

 140  

ตรวจสอบการประเมินผลการ
ควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสีย่ง 
หน�วยรับตรวจ :  

1) คณะเกษตรและชีวภาพ 
2) กองบริหารงานบุคคล 
3) คณะมนุษยศาสตร-และ

สังคมศาสตร- 
4) คณะวิทยาศาสตร- 
5) ศูนย-การศึกษา มจษ.-

ชัยนาท 
6) บัณฑิตวิทยาลัย 
7) กองคลัง 
8) กองกลาง  
9) วิทยาลัยการแพทย-

ทางเลือก 
10) สํานักส�งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน 
11) สํ า นั ก วิทยบริ การและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
12) คณะวิทยาการจัดการ 
13) คณะศึกษาศาสตร- 
14) กองพัฒนานักศึกษา 

 
 
 
  

1. เพ่ือให)ทราบว�าหน�วยรับตรวจมกีารปฏิบัติงานตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดินว�าด)วยการกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ.2544 
2. เพ่ือให)หน�วยรับตรวจมีระบบควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสีย่งท่ีสามารถสร)างความมัน่ใจให)แก�ผู)มีส�วนได)ส�วนเสยี
ว�ามหาวิทยาลยัมีการจัดการป<จจัยเสี่ยงต�าง ๆ อย�าง
สมเหตุสมผล 
3. เพ่ือให)การดําเนินงานของหน�วยรับตรวจบรรลผุลตาม
เป.าหมาย และวัตถุประสงค-ท่ีกําหนดไว) 

2x5x14 1. น.ส.ชลาลัย วาสนาชอบ 
2. น.ส.ชยาภา อัตชู 
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กิจกรรม/เร่ืองท่ีตรวจสอบ 
และหนAวยรับตรวจ 

วัตถุประสงค4 
จํานวน 

วันทําการ 
(คนxวันxคร้ัง) 

ผูEรับผิดชอบ 

1.7 ติดตามผลการปฏิบัติงาน  140  
ติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
ข)อเสนอแนะของผู)ตรวจสอบ
ภายใน 
หน�วยรับตรวจ : (14 หน�วยงาน) 

 เพ่ือให)มั่นใจว�าข)อเสนอแนะ / แนวทางแก)ไขในการ
ปฏิบัติงานน้ัน  หน�วยรับตรวจสามารถนําไปปฏิบัตไิด)อย�างมี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลหรือไม�   หรือ      หัวหน)าส�วน
ราชการพิจารณา จะยอมรับความเสี่ยงจากการไม�ปฏิบัตติาม
ข)อเสนอแนะน้ัน ๆ 
 
 

1x10x4 1. น.ส.รัตติกาล มลูศร ี

2. งานใหEคําปรึกษา  166  
2.1 ให)คําปรึกษาแนะนํา  160  
2.1.1 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ด)านการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยง 
2.1.2 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ด)านการเบิกจ�ายงบประมาณ ด)าน
งานพัสดุ 

เพ่ือให)บริการให)คําปรึกษาและข)อเสนอแนะตามความต)องการ
ของผู)รับบริการ เช�น การวิเคราะห-ความเสี่ยง หรือการ
เบิกจ�ายค�าใช)จ�ายต�างๆ ตามระเบียบท่ีเก่ียวข)อง 

4x2x20 1. น.ส.ชยาภา อัตชู 
2. น.ส.รัตติกาล มลูศร ี
3. นายปฐวี ฉลวย 
4. น.ส.ชลาลยั วาสนาชอบ 

2.2 จัดฝvกอบรมเชิงปฏิบัติการ  6  
   จัดฝvกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให)
ความรู)เก่ียวกับ เรื่อง การควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง 

เพ่ือให)หน�วยรับตรวจ มีความรู) ความเข)าใจ เก่ียวกับระเบียบ 
หลักเกณฑ- วิธีการ และแนวทาง ในการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยงและสามารถนําแนวทางท่ีกําหนดไป
ปฏิบัติได)จริง 

6x1x1 1. ดร.สุรสิทธ- ขวัญบุญ
บําเพ็ญ 
2. น.ส.ชยาภา อัตชู 
3. น.ส.รัตติกาล มลูศร ี
4. นายปฐวี ฉลวย 
5. น.ส.ชลาลยั วาสนาชอบ 
6. น.ส.รัชฎาภรณ- สนเนตร- 

3. งานบริหารสํานักงานตรวจสอบ
ภายใน 

 198  

3.1 งานประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบ 

 198  

3.1.1 งานประกันคุณภาพของ
สํานักงานตรวจสอบภายในตาม
เกณฑ-ของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือให)ระบบการตรวจสอบภายในมีความเข)มแข็ง 6x15x1 1. ดร.สุรสิทธ- ขวัญบุญ
บําเพ็ญ 
2. น.ส.ชยาภา อัตชู 
3. น.ส.รัตติกาล มลูศร ี
4. นายปฐวี ฉลวย 
5. น.ส.ชลาลยั วาสนาชอบ 
6. น.ส.รัชฎาภรณ- สนเนตร- 

3.1.2 งานประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐตาม
เกณฑ-กรมบัญชีกลาง 

 เพ่ือปฏิบัติตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ พ.ศ.2555 

6x15x1 

3.1.3 รายงานการประเมินตนเอง สามารถเป�นกลไกหลักท่ีจะขับเคลือ่นให)เกิดหลัก 
ธรรมาภิบาล (Good Governance) 

6x3x1 

4. งานสารบรรณ  450  
งานสารบรรณ  เพ่ือให)การบริหารงานท่ัวไปในสํานักงาน เช�น งานธุรการ  งาน

บริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารแผนปฏบัิติราชการ งาน
บริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งาน  

1x221x2 1. น.ส.รัชฎาภรณ- สนเนตร- 
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50%

7%

9%

21%

3% 10%

สัดส�วนการดําเนินงานสํานักงานตรวจสอบภายใน 
ประจําป�งบประมาณ 2561

งานให�ความเช่ือมั่น 50%

ให�คําปรึกษาแนะนํา 7%

งานบริหารสํานักงานตรวจสอบ
ภายใน 9%
งานสารบรรณ 21%

งานประชาสัมพันธ*เผยแพร, 3%

งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร 10%
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ปฏิทินการปฏิบัติงานการตรวจสอบ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 
สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

กิจกรรม/เรื่องที่ตรวจสอบ 
และหน�วยรับตรวจ 

ประเภท
ตรวจสอบ 

ระยะเวลา จํานวน 
วันทําการ 
ปฏิบัติงาน 

ผู/รับผิดชอบ 2560 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. งานให/ความเชื่อมั่น              1,312  
1.1 ด�านการเงินและบัญชี              630  
1.1.1 ตรวจสอบการรับ-จ,าย ของส,วนราชการผ,าน
ระบบอิเล็คทรอนิกส* (e-Payment) 
หน,วยรับตรวจ : 
       กองคลัง 

F, C, O              1. น.ส.รัตติกาล มูลศรี 
2. น.ส.ชลาลัย วาสนาชอบ 

1.1.2 ตรวจสอบความถูกต�อง ครบถ�วนของบัญชีเงิน
สดและเงินฝากธนาคาร 
หน,วยรับตรวจ : 

1) กองคลัง 
2) วิทยาลัยการแพทย*ทางเลือก (คลี นิก

แพทย*แผนจีน 

F, C, O              1. น.ส.รัตติกาล มูลศรี 
2. น.ส.ชลาลัย วาสนาชอบ 

1.1.3 ตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 
หน,วยรับตรวจ : 
      กองคลัง 

F, C, O              1. น.ส.รัตติกาล มูลศรี 
2. น.ส.ชลาลัย วาสนาชอบ 

1.1.4 ตรวจสอบการควบคุมวัสดุและครภุณัฑ* 
หน,วยรับตรวจ : 

1) คณะเกษตรและชีวภาพ 
2) กองบริหารงานบุคคล 
3) คณะมนุษยศาสตร*และสังคมศาสตร* 
4) คณะวิทยาศาสตร* 
5) ศูนย*การศึกษา มจษ.-ชัยนาท 

C, O              1. น.ส.ชยาภา อัตชู 
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กิจกรรม/เรื่องที่ตรวจสอบ 
และหน�วยรับตรวจ 

ประเภท
ตรวจสอบ 

ระยะเวลา จํานวน 
วันทําการ 
ปฏิบัติงาน 

ผู/รับผิดชอบ 2560 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6) บัณฑิตวิทยาลัย 
7) กองคลัง 
8) กองกลาง  
9) วิทยาลัยการแพทย*ทางเลือก 
10) สํานักส,งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
11) 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 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ,าย
ใบสําคัญ 
หน,วยรับตรวจ : 
     กองคลัง 

F, C, O              1. น.ส.รัตติกาล มูลศรี 
2. น.ส.ชลาลัย วาสนาชอบ 

1.1.6 ตรวจสอบรายงานการเบิกจ,ายงบประมาณ
จากการบริหารการเงิน การคลังภาครัฐ และ
อิเล็กทรอนิกส* (GFMIS) (หลังสิ้นทุกไตรมาส) 
หน,วยรับตรวจ : 
     กองคลัง 

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

1.1.7 ตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานด�าน
บัญชีของส,วนราชการ ประจําปUงบประมาณ พ.ศ.
2560 
หน,วยรับตรวจ : 
     กองคลัง 
 

F              1. น.ส.รัตติกาล มูลศรี 
2. น.ส.ชลาลัย วาสนาชอบ 
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กิจกรรม/เรื่องที่ตรวจสอบ 
และหน�วยรับตรวจ 

ประเภท
ตรวจสอบ 

ระยะเวลา จํานวน 
วันทําการ 
ปฏิบัติงาน 

ผู/รับผิดชอบ 2560 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.1.8 ตรวจสอบติดตามการเบิกจ,ายงบประมาณ
รายจ,าย ประจําปUงบประมาณ พ.ศ.2561 (รายไตร
มาส 
หน,วยรับตรวจ : 
     กองนโยบายและแผน 

F, C, O              1. น.ส.รัตติกาล มูลศรี 
 

1.2 ด/านการจัดซื้อจัดจ/าง              40  
1.2 .1  ตรวจสอบความ ถูกต�องครบถ� วนของ
กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ�าง ประกอบด�วย 
1) ตรวจสอบการจัดหาพัสดุด�วยวิธีพิเศษ 
2) ตรวจสอบการจัดหาพัสดุด�วยวิธีการตลาด
อิเล็กทรอนิกส* (Electronic Market : e-market) 
และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส* (Electronic 
Bidding ; e-bidding) 
หน,วยรับตรวจ : 
     กองคลัง (พัสดุกลาง) 

C, O              1. น.ส.ชยาภา  อัตชู 
2. นายปฐวี ฉลวย 

1.3 ด/านความรับผิดทางละเมิดและแพ�ง              40  
ตรวจสอบระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ,ง 
ประกอบด�วย 

1) ระบบงานความรับผิดทางละเมิด 
2) ระบบงานความรับผิดทางแพ,ง 
3) ระบบงานผิดสัญญารับทุน/ลาศึกษา 
4) ระบบงานฐานข�อมูลลูกหนี้ 

C, O              1. นายปฐวี ฉลวย 
2. น.ส.ชลาลัย วาสนาชอบ 

 
 



17 

 

กิจกรรม/เรื่องที่ตรวจสอบ 
และหน�วยรับตรวจ 

ประเภท
ตรวจสอบ 

ระยะเวลา จํานวน 
วันทําการ 
ปฏิบัติงาน 

ผู/รับผิดชอบ 2560 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.4 ด/านโครงการที่ได/รับการจัดสรรงบประมาณ              140  
ตรวจสอบผลการดําเนินงานโครงการต,างๆ ที่
ได�รับการจัดสรรประมาณรายจ,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 นัก วิทยบริ ก า รและ เทค โน โล ยี

สารสนเทศ 
12) คณะวิทยาการจัดการ 
13) คณะศึกษาศาสตร* 
14) กองพัฒนานักศึกษา 

 F, C, O, P              1. น.ส.ชยาภา  อัตชู 

1.5 ด/านการบริหาร              182  
1.5.1 ตรวจสอบการบริหารงบประมาณประจําปU
งบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 2)  
หน,วยรับตรวจ : 

1) คณะเกษตรและชีวภาพ 
2) คณะมนุษยศาสตร*และสังคมศาสตร* 

M              1. นายปฐวี ฉลวย 
2. น.ส.ชลาลัย วาสนาชอบ 
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กิจกรรม/เรื่องที่ตรวจสอบ 
และหน�วยรับตรวจ 

ประเภท
ตรวจสอบ 

ระยะเวลา จํานวน 
วันทําการ 
ปฏิบัติงาน 

ผู/รับผิดชอบ 2560 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

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 นัก วิทยบริ ก า รและ เทค โน โล ยี

สารสนเทศ 
12) คณะวิทยาการจัดการ 
13) คณะศึกษาศาสตร* 
14) กองพัฒนานักศึกษา 

 
 

IT              1. นายปฐวี ฉลวย 
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กิจกรรม/เรื่องที่ตรวจสอบ 
และหน�วยรับตรวจ 

ประเภท
ตรวจสอบ 

ระยะเวลา จํานวน 
วันทําการ 
ปฏิบัติงาน 

ผู/รับผิดชอบ 2560 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.6 ด/านการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง 

             140  

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 นัก วิทยบริ ก า รและ เทค โน โล ยี

สารสนเทศ 
12)  คณะวิทยาการจัดการ 
13) คณะศึกษาศาสตร* 
14) กองพัฒนานักศึกษา 

F, C, O, P, 
IT 

             1. น.ส.รัตติกาล มลูศร ี
2. น.ส.ชลาลยั วาสนาชอบ 
3. น.ส.ชยาภา อัตชู 

1.7 ติดตามผลการปฏิบัติงาน              140  
ติดตามผลการปฏิบัติงานตามข�อเสนอแนะของ   
ผู�ตรวจสอบภายใน 
 
 

O              1. น.ส.รัตติกาล มลูศร ี
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กิจกรรม/เรื่องที่ตรวจสอบ 
และหน�วยรับตรวจ 

ประเภท
ตรวจสอบ 

ระยะเวลา จํานวน 
วันทําการ 
ปฏิบัติงาน 

ผู/รับผิดชอบ 2560 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2. งานให/คําปรึกษา              66  
2.1 ให�คําปรึกษาแนะนํา                
การปฏิบัตติามกฎ ระเบียบ ด�านการควบคุม
ภายในและการบรหิารความเสี่ยง ด�านการ
เบิกจ,ายงบประมาณ และด�านงานพัสด ุ

              1. น.ส.ชยาภา อัตชู 
2. น.ส.รัตติกาล มลูศร ี
3. นายปฐวี ฉลวย 
4. น.ส.ชลาลยั วาสนาชอบ 

2.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ                
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให�ความรู� เกี่ยวกับ เรื่อง 
การควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ง 

              1. ดร.สรุสิทธิ์ ขวัญบุญบําเพ็ญ 
2. น.ส.ชยาภา อัตชู 
3. น.ส.รัตติกาล มลูศร ี
4. นายปฐวี ฉลวย 
5. น.ส.ชลาลยั วาสนาชอบ 
6. น.ส.รัชฎาภรณ* สนเนตร* 

3. งานบริหารสํานักงานตรวจสอบภายใน              132  
3.1 งานประกันคุณภาพของสํานักงานตรวจสอบ
ภายในตามเกณฑ*ของมหาวิทยาลยั 
3.2 งานประกันคุณภาพงานงานตรวจสอบภายใน
ภาครัฐตามเกณฑ*กรมบัญชีกลาง 
3.3 รายงานการประเมินตนเอง 

              1. ดร.สรุสิทธิ์ ขวัญบุญบําเพ็ญ 
2. น.ส.ชยาภา อัตชู 
3. น.ส.รัตติกาล มลูศร ี
4. นายปฐวี ฉลวย 
5. น.ส.ชลาลยั วาสนาชอบ 
6. น.ส.รัชฎาภรณ* สนเนตร* 

4. งานสารบรรณ              221  
งานสารบรรณ               1. น.ส.รัชฎาภรณ* สนเนตร* 
5. งานประชาสัมพันธEเผยแพร�              80  
ประชาสมัพันธ*เผยแพร,ข�อมูล และพัฒนาเว็บไซต*
ของสํานักงานตรวจสอบภายใน 

              1. นายปฐวี ฉลวย 
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กิจกรรม/เรื่องที่ตรวจสอบ 
และหน�วยรับตรวจ 

ประเภท
ตรวจสอบ 

ระยะเวลา จํานวน 
วันทําการ 
ปฏิบัติงาน 

ผู/รับผิดชอบ 2560 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6. งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร              72  
ฝhกอบรม/สมัมนา เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน
และงานที่เกี่ยวข�อง 

              1. ดร.สรุสิทธิ์ ขวัญบุญบําเพ็ญ 
2. น.ส.ชยาภา อัตชู 
3. น.ส.รัตติกาล มลูศร ี
4. นายปฐวี ฉลวย 
5. น.ส.ชลาลยั วาสนาชอบ 
6. น.ส.รัชฎาภรณ* สนเนตร* 

 
หมายเหตุ  ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จํานวนวันและจํานวนคน อาจปรับเปลี่ยนได�ตามความเหมา 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) 
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