แผนการตรวจสอบ
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รอบปงบประมาณ
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(ปรับปรุงครั้งที่ 1)

สํานักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เอกสารที่ 4/2562

คํานํา
แผนการตรวจสอบ (Audit Plan) รอบป ง บประมาณ 2562 ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ครั้ ง ที่ 1 นี้ ได มี
การทบทวนปรั บ ปรุ ง กิ จ กรมการตรวจสอบให มี ก ระชับ และเหมาะสมมากขึ้น และรวมทั้ ง มี ก ารเพิ่ ม
การตรวจสอบกองทุนใหมภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งโดยภาพรวมยังคงจัดทําตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายใน โดยมีกําหนดเปาหมายการตรวจสอบ กิจกรรมการตรวจสอบ ประเด็นการตรวจสอบ วัตถุประสงค
การตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนเครื่องมือในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
แผนการตรวจสอบฉบั บนี้ ไดนํานโยบาย/ความคิดเห็ นของหั วหนาส วนราชการ เขาร วมเปน
แนวทางการจัดทําแผนการตรวจสอบรอบปงบประมาณ 2562 ซึ่งเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพ
ของกรมบั ญชีก ลาง อี ก ทั้ ง ยัง ไดมีก ารวิเ คราะห ขอมู ลความเสี่ยงระดับ โครงการ/รายการ ดวยเทคนิค
การวิเคราะหขอมูล Data Analytics (หนา 66) เปนไปตามแนวทางการตรวจสอบสมัยใหม
ขอสรุปแผนการตรวจสอบฉบับนี้ ดังนี้
1. กิ จ กรรมการตรวจสอบมี จํ า นวน 15 หั ว ข อ ครอบคลุ ม 7 ประเภทการตรวจสอบและ
ใหคําปรึกษา โดยงานใหความเชื่อมั่นรวม 56 กิจกรรมการตรวจสอบ สวนงานใหคําปรึกษา
(ตามการขอรับบริการ) (ตารางที่ 4 หนา 65)
2. กลุมเปาหมาย มีจํานวน 23 หนวย แบงเปน 20 หนวยรับตรวจ และ 3 หนวยตรวจเยี่ยม
(ตารางที่ 3 หนา 18)
3. การใชเกณฑการประเมินความเสี่ยง 2 สวน (ภาพที่ 4 หนา 64) ไดแก
สวนที่ 1) เกณฑของกระทรวงศึกษาธิการ (ทั้งเกณฑประจํา และเกณฑเพิม่ เติมใหม)
สวนที่ 2) เกณฑของสํานักงานตรวจสอบภายใน
ทั้งนี้ สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ขอบคุณทุกหนวยงาน/ทุกภาค
สวนที่ไดใหความรวมมือสนับสนุนดานขอมูลตางๆ จนทําใหเกิดแผนการตรวจสอบฉบับนี้ขึ้นเปนผลสําเร็จ
และหวัง วาการร วมมื อกั นในการปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบภายในฉบั บนี้ จะชวยสนับ สนุนใหเกิด
ความโปรงใสภายใตหลักธรรมธิบาล อันจะสงผลที่ดีตอมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมตอไป

ผูชวยศาสตราจารยพุทธมน สุวรรณอาสน
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
5 ตุลาคม 2561
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ขอมูลทั่วไป
ขอมูลทั่วไปสํานักงานตรวจสอบภายใน
สํานักงานตรวจสอบภายใน เปนหนวยงาน ที่ทําหนาที่ตรวจสอบภายใน เริ่มแรกเปนสวนหนึ่งของ
งานประกันคุณภาพ ที่มหาวิทยาลัยมอบให ผศ.กมล รักสวน รองอธิการบดีฝายบริหารทั่วไป รับผิดชอบ
ร วมกั บ คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ที่ ตั้ง ขึ้นเฉพาะกิ จ ภายหลั ง จึงริเ ริ่มดําเนินการจัดตั้งอยางเปน
ทางการโดยใช ชื่ อ ว า “หน ว ยตรวจสอบภายใน” เมื่ อ ป ง บประมาณ 2546 ต อ มาในป พ.ศ.2557
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดมีมติใหเปลี่ยนเปน “สํานักงานตรวจสอบภายใน” โดยอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 18(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2557 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2557
สํานักงานตรวจสอบภายในเปนหนวยงานที่ทําหนาที่ตรวจสอบ สอบทาน ใหคําแนะนํา/ปรึกษาใน
การปฏิบัติงานแกหนวยรับตรวจ ใหบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายที่กําหนด โดยใหมีการใชทรัพยากร/
ทรั พ ยสิ นของทางราชการเป นไปอยางมีป ระสิ ท ธิภาพ-ประสิ ทธิผ ล และเกิ ดความคุม คา อี ก ทั้ ง เปน
เครื่องมือของผูบริหารที่สรางความเชื่อมั่นการปฏิบัติงานไดตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว
สํานักงานตรวจสอบภายในไดดําเนินการตรวจสอบแบงไดเปน 7 ประเภทดังนี้
1. การตรวจสอบงบการเงิน-บัญชี พัสดุและงบประมาณ (Financial Statement Audit)
2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบกฎหมาย (Compliance Audit)
3. การตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ (Performance Audit)
4. การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit)
5. การตรวจสอบการบริหารจัดการ (Management Audit)
6. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)
7. การบริการใหคําปรึกษา (Consulting)
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กระบวนการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน
สํานักงานตรวจสอบภายใน ไดมีการดําเนินงานตามกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในดังนี้

ภาพที่ 1 กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
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แนวการตรวจสอบการดําเนินการ
สํานักงานตรวจสอบภายใน ไดมีแนวการตรวจสอบการดําเนินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในดังนี้

ภาพที่ 2 แนวการตรวจสอบการดําเนินการ
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แนวการตรวจสอบและสอบทานการบริหารความเสี่ยง
สํานักงานตรวจสอบภายใน ไดมีแนวการตรวจสอบและสอบทานการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ภาพที่ 3 แนวการตรวจสอบและสอบทานการบริหารความเสี่ยง

แผนตรวจสอบประจําปงบประมาณ 2562
1. ชื่องาน/โครงการระดับหนวยงาน
แผนการตรวจสอบประจําปงบระมาณ 2562

2. โครงการสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
เปาประสงคที่ 1. การจัดการศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐาน
ตัวชี้วัดเปาประสงค 1.1 ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ

3. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ. 2551 ขอ 13 (6)
กําหนดใหหนวยงานตรวจสอบภายในของสวนราชการเสนอแผนการตรวจสอบประจําปตอหัวหนาสวน
ราชการพิ จารณาอนุมั ติภายในเดือ นกั นยายน และตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรม
การปฏิบั ติง านตรวจสอบภายในของส วนราชการในด านมาตรฐานการปฏิบั ติง าน เรื่ อ งการวางแผน
การตรวจสอบ ไดกําหนดใหจัดทําแผนการตรวจสอบ โดยนําผลการประเมินความเสี่ยงมาใชเปนขอมูลใน
การวางแผนการตรวจสอบประจําป ซึ่งเปนกระบวนการสําคัญที่จะชวยใหการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
เป นไปอยางมี ป ระสิ ท ธิภาพ นอกจากนี้แผนการตรวจสอบภายในยัง ทํ าให ผู บริ หารไดท ราบถึง ความ
เหมาะสมของขอบเขตการปฏิบั ติง านดานการตรวจสอบภายใน และเป นขอ มู ล ในดานการสนับ สนุน
การจัดสรรทรัพยากร เพื่อใหภารกิจบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามแผนการตรวจสอบภายใน
สํ านัก งานตรวจสอบภายใน มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏเชียงใหม ไดให ความสํ าคัญ และวางแผน
การตรวจสอบภายในตามผลการประเมินความเสี่ยง อีกทั้งไดนํานโยบาย/ความคิดเห็นของหัวหนาส วน
ราชการมาเปนแนวทางในปฏิบัติงาน รวมถึงขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบภายในนี้ดวย เพื่อทําให
แผนการตรวจสอบภายในเป นแนวทางในการปฏิบั ติง านดานการตรวจสอบภายในที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของสํานักงานตรวจสอบภายใน

4. วัตถุประสงค
1. เพื่ อ เป นแนวทางการปฏิบัติง านตรวจสอบภายในใหบรรลุเ ปาหมายและวัตถุประสงค ภายใต
จํานวนบุคลากรที่จํากัด
2. เพื่อจัดลําดับการเขาตรวจสอบหนวยงานตามผลการประเมินความเสี่ยง
3. เพื่อเปนขอมูลพิจารณาถึงความครบถวน ความเหมาะสมของหัวหนาสวนราชการ ในดานขอบเขต
การตรวจสอบ และระยะเวลาการตรวจสอบ
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5. ขอบเขตการตรวจสอบ
ขอบเขตการตรวจสอบมี 2 ดาน ไดแก ดานกลุมเปาหมาย และดานเรื่องที่ตรวจสอบ
5.1 ดานกลุมเปาหมาย
ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 มีขอบเขตการตรวจสอบดานกลุมเปาหมายหนวยรับตรวจ ระดับ
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก/สํานักงาน/ศูนย/กอง/หรือเทียบเทา จํานวน 23 หนวย ประกอบไปดวย
20 หนวยรับตรวจ และ 3 หนวยตรวจเยี่ยม ดังนี้
หนวยรับตรวจ
1. สํานักงานอธิการบดี
2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. สํานักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร
4. วิทยาลัยแมฮองสอน
5. วิทยาลัยนานาชาติ
6. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
7. คณะครุศาสตร
8. วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย
9. คณะวิทยาการจัดการ
10. สํานักงานบริหารและจัดการทรัพยสิน
11. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
12. สถาบันวิจัยและพัฒนา
13. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
14. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
15. สํานักงานบริหารศูนยแมริม
16. บัณฑิตวิทยาลัย
17. สํานักดิจทิ ัลเพื่อการศึกษา
18. สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
19. สํานักทะเบียนและประมวลผล
20. สํานักหอสมุด
หนวยตรวจเยี่ยม
21. ศูนยศึกษาศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
22. ศูนยประสานงาน (อพ.สธ.มรภ.ชม.)
23. ศูนยพัฒนามนุษยและบุคคลทีม่ ีความพิการ

- 16 5.2 ดานประเด็นที่ตรวจสอบ
ในป ง บประมาณ พ.ศ.2562 มี ขอบเขตการตรวจสอบดานประเด็นที่ ตรวจสอบ/เรื่องที่
ตรวจสอบ จํานวน 16 ประเด็นดังนี้
8. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. การบริหารงบประมาณ
9. การดําเนินงานตามแผน/โครงการ
2. การใชงบประมาณตามไตรมาส
10. ตรวจสอบเงินรายไดและผลประโยชน
3. ดานการเงิน (สินทรัพย/พัสดุ และคาใชจาย)
11. กองทุน
4. ระบบสารสนเทศดานการเงิน (GFMIS , e12. การบัญชีเพื่อการบริหาร
Payment)
13. ตรวจสอบดานความผิดทางละเมิดและแพง
5. การจัดซื้อจัดจาง (e-Market , e-Bidding)
14. การติดตามผลการตรวจสอบ
6. งานกอสราง
15. การใหคําปรึกษา
7. การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ภายใน

6. งบประมาณ
สํานักงานตรวจสอบภายในไดรับการจัดสรรงบประมาณในโครงการตรวจสอบประจําปงบประมาณ
2562 จากงบประมาณแผนดิน จํานวน 45,000 บาท โดยมีแผนการใชจายงบประมาณดังนี้
ตารางที่ 1 แผนการใชจายงบประมาณโครงการตรวจสอบประจําปงบประมาณ 2562
กิจกรรม

จํานวนเงิน
(บาท)

1. ประเมินความเสี่ยงเพื่อวาง
แผนการตรวจสอบ
2. แผนการตรวจสอบประจําป
3. ตรวจสอบหนวยรับตรวจ ณ
วิทยาลัยแมฮองสอน
4. รายงานผลการตรวจสอบ
รวม

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61)
2,000
2,000

แผนการใชจายงบประมาณ (บาท)
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
(ม.ค.62-มี.ค.62) (เม.ย.62-มิ.ย.62) (ก.ค.62-ก.ย.62)
0
0
0

5,000
30,000

5,000
30,000

0
0

0
0

0
0

8,000
45,000

3,000.
40,000

2,000
2,000

2,000
2,000

1,000
1,000

7. ระยะเวลาดําเนินงาน
ระยะเวลาดําเนินงาน ป ง บประมาณ 2562 (1 ตุล าคม 2561 – 30 กั นยายน 2562) ซึ่ ง มี
ระยะเวลากิจกรรมการดําเนินงานดังตารางที่ 2 นี้
ตารางที่ 2 ระยะเวลากิจกรรมการดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2562
ไตรมาส 4/61
ไตรมาส 1/62
ไตรมาส 2/62
ไตรมาส 3/62
ไตรมาส 4/62
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปงบประมาณ 2561

กิจกรรมการดําเนินงาน

1. ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
2. แผนการตรวจสอบประจําป
3. ตรวจสอบหนวยรับตรวจ
4. รายงานผลการตรวจสอบ

ตารางที่ 3 ปฏิทินปฏิบัติงานตรวจสอบ ปงบประมาณ 2562

หมายเหตุ อาจมีการปรับเปลี่ยนชวงเวลา ตามความเหมาะสมและสอดคลองกับหนวยรับตรวจ

ผูรับผิดชอบ
1. ผูอํานวยการ
2. ผูตรวจสอบภายใน
3. เจาหนาที่ผูตรวจ
สอบภายใน

1. ผูอํานวยการ
2. ผูตรวจสอบภายใน
3. เจาหนาที่ผูตรวจ
สอบภายใน

1. ผูอํานวยการ
2. ผูตรวจสอบภายใน
3. เจาหนาที่ผูตรวจ
สอบภายใน

1. ผูอํานวยการ
2. ผูตรวจสอบภายใน
3. เจาหนาที่ผูตรวจ
สอบภายใน
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ปฏิทินปฏิบตั ิงานตรวจสอบ ปงบประมาณ 2562
โครงการ : แผนการตรวจสอบประจําปงบระมาณ 2562 งบประมาณ : 45,000 บาท
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
หนวยรับตรวจ
จํานวนคน/วัน ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
1 สํานักงานอธิการบดี (1/2)
4/30
S1 ศูนยศึกษาศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
4/1
S2 ศูนยประสานงาน (อพ.สธ.มรภ.ชม.)
4/1
S3 ศูนยพัฒนามนุษยและบุคคลที่มคี วามพิการ
4/1
2 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4/15
3 สํานักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร
4/5
4 วิทยาลัยแมฮองสอน
4/5
สํานักงานอธิการบดี (2/2 : กองทุน)
5 วิทยาลัยนานาชาติ
4/5
6 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
4/15
7 คณะครุศาสตร
4/15
8 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย
4/15
9 คณะวิทยาการจัดการ
4/15
10 สํานักงานบริหารและจัดการทรัพยสิน
4/15
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
4/15
12 สถาบันวิจัยและพัฒนา
4/15
13 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
4/15
14 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
4/5
15 สํานักงานบริหารศูนยแมริม
4/5
16 บัณฑิตวิทยาลัย
4/15
17 สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
4/15
18 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
4/5
19 สํานักทะเบียนและประมวลผล
4/5
20 สํานักหอสมุด
4/5

หนวยรับตรวจ
1. สํานักงานอธิการบดี
- กองคลัง
- กองกลาง
- กองพัฒนานักศึกษา
- กองนโยบายและแผน
- กองบริหารงานบุคคล
- กองอาคารสถานที่

กิจกรรมหนวยรับตรวจ
กิจกรรมการตรวจสอบ/เรื่องที่ตรวจสอบ

งบแผนดิน
งบรายได

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จํานวน
ผูรับผิดชอบ
คน/วัน
1 ตุลาคม 2561 –
4/30 1. ผอ.สนง.ตรวจสอบฯ
30 กันยายน 2562
2. นักตรวจสอบภายใน
3. เจาหนาที่ผูตรวจสอบ
ภายใน
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1. การบริหารงบประมาณ
2. การใชงบประมาณตามไตรมาส
3. ดานการเงิน (สินทรัพย/พัสดุ และคาใชจาย)
- เงินฝากธนาคาร
- ลูกหนี้
- สินทรัพยและพัสดุ
- คาใชจาย
4. ระบบสารสนเทศดานการเงิน (GFMIS , e-Payment)
- ระบบ GFMIS
- ระบบ e-Payment
5. การจัดซื้อจัดจาง (e-market , e-bidding)
- วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e-market)
- วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
6. งานการกอสราง
7. การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
8. การดําเนินงานตามแผน/โครงการ
9. กองทุน
- กองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย
- กองทุนกอสรางองคพระมหาเจดีย
- กองทุนพัฒนาบุคลากร
- กองทุนสวัสดิการบุคลากร
- กองทุนพัฒนานักศึกษา
- กองทุนดําเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
- กองทุนชวยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัย
- กองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษา

ประเภท

หนวยรับตรวจ

กิจกรรมหนวยรับตรวจ
กิจกรรมการตรวจสอบ/เรื่องที่ตรวจสอบ

ประเภท

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จํานวน
คน/วัน

ผูรับผิดชอบ

- กองทุนพัฒนาพื้นที่สะลวง – ขี้เหล็ก
10. การบัญชีเพื่อการบริหาร
11. ตรวจสอบดานความผิดทางละเมิดและแพง
- ความรับผิดทางละเมิดและแพง , สัญญาการรับทุน
และฐานขอมูลลูกหนี้
12. การติดตามผลการตรวจสอบ
13. การใหคําปรึกษา
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หนวยรับตรวจ
S1. ศูนยศึกษาศาสตร
พระราชาเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น

กิจกรรมการตรวจสอบ
กิจกรรมการตรวจสอบ/เรื่องที่ตรวจสอบ
(site visit)

งบแผนดิน
งบรายได

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จํานวน
ผูรับผิดชอบ
คน/วัน
1 ตุลาคม 2561 –
4/1 1. ผอ.สนง.ตรวจสอบฯ
30 กันยายน 2562
2. นักตรวจสอบภายใน
3. เจาหนาที่ผูตรวจสอบ
ภายใน
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1. การบริหารงบประมาณ
2. การใชงบประมาณตามไตรมาส
3. ดานการเงิน (สินทรัพย/พัสดุ และคาใชจาย)
- สินทรัพยและพัสดุ
- คาใชจาย
4. การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
5. การดําเนินงานตามแผน/โครงการ
6. การติดตามผลการตรวจสอบ
7. การใหคําปรึกษา

ประเภท

หนวยรับตรวจ
S2. ศูนยประสานงาน
(อพ.สธ.มรภ.ชม.)

กิจกรรมการตรวจสอบ
กิจกรรมการตรวจสอบ/เรื่องที่ตรวจสอบ
(site visit)

งบแผนดิน
งบรายได

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จํานวน
ผูรับผิดชอบ
คน/วัน
1 ตุลาคม 2561 –
4/1 1. ผอ.สนง.ตรวจสอบฯ
30 กันยายน 2562
2. นักตรวจสอบภายใน
3. เจาหนาที่ผูตรวจสอบ
ภายใน
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1. การบริหารงบประมาณ
2. การใชงบประมาณตามไตรมาส
3. ดานการเงิน (สินทรัพย/พัสดุ และคาใชจาย)
- สินทรัพยและพัสดุ
- คาใชจาย
4. การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
5. การดําเนินงานตามแผน/โครงการ
6. การติดตามผลการตรวจสอบ
7. การใหคําปรึกษา

ประเภท

หนวยรับตรวจ
S3. ศูนยพัฒนามนุษยและ
บุคคลที่มีความพิการ

กิจกรรมการตรวจสอบ
กิจกรรมการตรวจสอบ/เรื่องที่ตรวจสอบ
(site visit)

งบแผนดิน
งบรายได

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จํานวน
ผูรับผิดชอบ
คน/วัน
1 ตุลาคม 2561 –
4/1 1. ผอ.สนง.ตรวจสอบฯ
30 กันยายน 2562
2. นักตรวจสอบภายใน
3. เจาหนาที่ผูตรวจสอบ
ภายใน
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1. การบริหารงบประมาณ
2. การใชงบประมาณตามไตรมาส
3. ดานการเงิน (สินทรัพย/พัสดุ และคาใชจาย)
- สินทรัพยและพัสดุ
- คาใชจาย
4. การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
5. การดําเนินงานตามแผน/โครงการ
6. การติดตามผลการตรวจสอบ
7. การใหคําปรึกษา

ประเภท

หนวยรับตรวจ
2. คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

กิจกรรมการตรวจสอบ
กิจกรรมการตรวจสอบ/เรื่องที่ตรวจสอบ

งบแผนดิน
งบรายได

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จํานวน
ผูรับผิดชอบ
คน/วัน
1 ตุลาคม 2561 –
4/15 1. ผอ.สนง.ตรวจสอบฯ
30 กันยายน 2562
2. นักตรวจสอบภายใน
3. เจาหนาที่ผูตรวจสอบ
ภายใน
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1. การบริหารงบประมาณ
2. การใชงบประมาณตามไตรมาส
3. ดานการเงิน (สินทรัพย/พัสดุ และคาใชจาย)
- สินทรัพยและพัสดุ
- คาใชจาย
4. การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
5. การดําเนินงานตามแผน/โครงการ
6. ตรวจสอบกองทุน
7. การติดตามผลการตรวจสอบ
8. การใหคําปรึกษา

ประเภท

หนวยรับตรวจ
3. สํานักงานจัดการศึกษา
ทั่วไปและศิลป
วิทยาศาสตร

กิจกรรมการตรวจสอบ
กิจกรรมการตรวจสอบ/เรื่องที่ตรวจสอบ

งบแผนดิน
งบรายได

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จํานวน
ผูรับผิดชอบ
คน/วัน
1 ตุลาคม 2561 –
4/5 1. ผอ.สนง.ตรวจสอบฯ
30 กันยายน 2562
2. นักตรวจสอบภายใน
3. เจาหนาที่ผูตรวจสอบ
ภายใน
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1. การบริหารงบประมาณ
2. การใชงบประมาณตามไตรมาส
3. ดานการเงิน (สินทรัพย/พัสดุ และคาใชจาย)
- สินทรัพยและพัสดุ
- คาใชจาย
4. การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
5. การดําเนินงานตามแผน/โครงการ
6. การติดตามผลการตรวจสอบ
7. การใหคําปรึกษา

ประเภท

หนวยรับตรวจ
4. วิทยาลัยแมฮองสอน

กิจกรรมการตรวจสอบ
กิจกรรมการตรวจสอบ/เรื่องที่ตรวจสอบ

งบแผนดิน
งบรายได

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จํานวน
ผูรับผิดชอบ
คน/วัน
1 ตุลาคม 2561 –
4/5 1. ผอ.สนง.ตรวจสอบฯ
30 กันยายน 2562
2. นักตรวจสอบภายใน
3. เจาหนาที่ผูตรวจสอบ
ภายใน
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1. การบริหารงบประมาณ
2. การใชงบประมาณตามไตรมาส
3. ดานการเงิน (สินทรัพย/พัสดุ และคาใชจาย)
- สินทรัพยและพัสดุ
- คาใชจาย
4. การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
5. การดําเนินงานตามแผน/โครงการ
6. ตรวจสอบกองทุน
7. การติดตามผลการตรวจสอบ
8. การใหคําปรึกษา

ประเภท

หนวยรับตรวจ
5. วิทยาลัยนานาชาติ

กิจกรรมการตรวจสอบ
กิจกรรมการตรวจสอบ/เรื่องที่ตรวจสอบ

งบแผนดิน
งบรายได

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จํานวน
ผูรับผิดชอบ
คน/วัน
1 ตุลาคม 2561 –
4/5 1. ผอ.สนง.ตรวจสอบฯ
30 กันยายน 2562
2. นักตรวจสอบภายใน
3. เจาหนาที่ผูตรวจสอบ
ภายใน
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1. การบริหารงบประมาณ
2. การใชงบประมาณตามไตรมาส
3. ดานการเงิน (สินทรัพย/พัสดุ และคาใชจาย)
- สินทรัพยและพัสดุ
- คาใชจาย
4. การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
5. การดําเนินงานตามแผน/โครงการ
6. ตรวจสอบกองทุน
7. การติดตามผลการตรวจสอบ
8. การใหคําปรึกษา

ประเภท

หนวยรับตรวจ
6. คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

กิจกรรมการตรวจสอบ
กิจกรรมการตรวจสอบ/เรื่องที่ตรวจสอบ

งบแผนดิน
งบรายได

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จํานวน
ผูรับผิดชอบ
คน/วัน
1 ตุลาคม 2561 –
4/15 1. ผอ.สนง.ตรวจสอบฯ
30 กันยายน 2562
2. นักตรวจสอบภายใน
3. เจาหนาที่ผูตรวจสอบ
ภายใน
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1. การบริหารงบประมาณ
2. การใชงบประมาณตามไตรมาส
3. ดานการเงิน (สินทรัพย/พัสดุ และคาใชจาย)
- สินทรัพยและพัสดุ
- คาใชจาย
4. การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
5. การดําเนินงานตามแผน/โครงการ
6. ตรวจสอบกองทุน
7. การติดตามผลการตรวจสอบ
8. การใหคําปรึกษา

ประเภท

หนวยรับตรวจ
7. คณะครุศาสตร

กิจกรรมการตรวจสอบ
กิจกรรมการตรวจสอบ/เรื่องที่ตรวจสอบ

งบแผนดิน
งบรายได

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จํานวน
ผูรับผิดชอบ
คน/วัน
1 ตุลาคม 2561 –
4/15 1. ผอ.สนง.ตรวจสอบฯ
30 กันยายน 2562
2. นักตรวจสอบภายใน
3. เจาหนาที่ผูตรวจสอบ
ภายใน
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1. การบริหารงบประมาณ
2. การใชงบประมาณตามไตรมาส
3. ดานการเงิน (สินทรัพย/พัสดุ และคาใชจาย)
- สินทรัพยและพัสดุ
- คาใชจาย
4. การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
5. การดําเนินงานตามแผน/โครงการ
6. ตรวจสอบกองทุน
7. การติดตามผลการตรวจสอบ
8. การใหคําปรึกษา

ประเภท

หนวยรับตรวจ

กิจกรรมการตรวจสอบ
กิจกรรมการตรวจสอบ/เรื่องที่ตรวจสอบ

งบแผนดิน
งบรายได

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จํานวน
ผูรับผิดชอบ
คน/วัน
1 ตุลาคม 2561 –
4/15 1. ผอ.สนง.ตรวจสอบฯ
30 กันยายน 2562
2. นักตรวจสอบภายใน
3. เจาหนาที่ผูตรวจสอบ
ภายใน
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8. วิทยาลัยพัฒนา
1. การบริหารงบประมาณ
เศรษฐกิจและเทคโนโลยี 2. การใชงบประมาณตามไตรมาส
ชุมชนแหงเอเชีย
3. ดานการเงิน (สินทรัพย/พัสดุ และคาใชจาย)
- สินทรัพยและพัสดุ
- คาใชจาย
4. การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
5. การดําเนินงานตามแผน/โครงการ
6. ตรวจสอบกองทุน
7. การติดตามผลการตรวจสอบ
8. การใหคําปรึกษา

ประเภท

หนวยรับตรวจ
9. คณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมการตรวจสอบ
กิจกรรมการตรวจสอบ/เรื่องที่ตรวจสอบ

งบแผนดิน
งบรายได

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จํานวน
ผูรับผิดชอบ
คน/วัน
1 ตุลาคม 2561 –
4/15 1. ผอ.สนง.ตรวจสอบฯ
30 กันยายน 2562
2. นักตรวจสอบภายใน
3. เจาหนาที่ผูตรวจสอบ
ภายใน
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1. การบริหารงบประมาณ
2. การใชงบประมาณตามไตรมาส
3. ดานการเงิน (สินทรัพย/พัสดุ และคาใชจาย)
- สินทรัพยและพัสดุ
- คาใชจาย
4. การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
5. การดําเนินงานตามแผน/โครงการ
6. ตรวจสอบกองทุน
7. การติดตามผลการตรวจสอบ
8. การใหคําปรึกษา

ประเภท

หนวยรับตรวจ
10. สํานักงานบริหารและ
จัดการทรัพยสิน

กิจกรรมการตรวจสอบ
กิจกรรมการตรวจสอบ/เรื่องที่ตรวจสอบ

งบแผนดิน
งบรายได

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จํานวน
ผูรับผิดชอบ
คน/วัน
1 ตุลาคม 2561 –
4/15 1. ผอ.สนง.ตรวจสอบฯ
30 กันยายน 2562
2. นักตรวจสอบภายใน
3. เจาหนาที่ผูตรวจสอบ
ภายใน
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1. การบริหารงบประมาณ
2. การใชงบประมาณตามไตรมาส
3. ดานการเงิน (สินทรัพย/พัสดุ และคาใชจาย)
- สินทรัพยและพัสดุ
- คาใชจาย
4. การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
5. การดําเนินงานตามแผน/โครงการ
6. ตรวจสอบเงินรายไดและผลประโยชน
7. การติดตามผลการตรวจสอบ
8. การใหคําปรึกษา

ประเภท

หนวยรับตรวจ
11. โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม

กิจกรรมการตรวจสอบ
กิจกรรมการตรวจสอบ/เรื่องที่ตรวจสอบ

งบแผนดิน
งบรายได

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จํานวน
ผูรับผิดชอบ
คน/วัน
1 ตุลาคม 2561 –
4/15 1. ผอ.สนง.ตรวจสอบฯ
30 กันยายน 2562
2. นักตรวจสอบภายใน
3. เจาหนาที่ผูตรวจสอบ
ภายใน
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1. การบริหารงบประมาณ
2. การใชงบประมาณตามไตรมาส
3. ดานการเงิน (สินทรัพย/พัสดุ และคาใชจาย)
- สินทรัพยและพัสดุ
- คาใชจาย
4. การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
5. การดําเนินงานตามแผน/โครงการ
6. ตรวจสอบกองทุน
7. การติดตามผลการตรวจสอบ
8. การใหคําปรึกษา

ประเภท

หนวยรับตรวจ

กิจกรรมการตรวจสอบ
กิจกรรมการตรวจสอบ/เรื่องที่ตรวจสอบ

งบแผนดิน
งบรายได

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จํานวน
ผูรับผิดชอบ
คน/วัน
1 ตุลาคม 2561 –
4/15 1. ผอ.สนง.ตรวจสอบฯ
30 กันยายน 2562
2. นักตรวจสอบภายใน
3. เจาหนาที่ผูตรวจสอบ
ภายใน
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12. สถาบันวิจัยและพัฒนา 1. การบริหารงบประมาณ
2. การใชงบประมาณตามไตรมาส
3. ดานการเงิน (สินทรัพย/พัสดุ และคาใชจาย)
- สินทรัพยและพัสดุ
- คาใชจาย
4. การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
5. การดําเนินงานตามแผน/โครงการ
6. ตรวจสอบกองทุน
7. การติดตามผลการตรวจสอบ
8. การใหคําปรึกษา

ประเภท

หนวยรับตรวจ
13. คณะเทคโนโลยี
การเกษตร

กิจกรรมการตรวจสอบ
กิจกรรมการตรวจสอบ/เรื่องที่ตรวจสอบ

งบแผนดิน
งบรายได

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จํานวน
ผูรับผิดชอบ
คน/วัน
1 ตุลาคม 2561 –
4/15 1. ผอ.สนง.ตรวจสอบฯ
30 กันยายน 2562
2. นักตรวจสอบภายใน
3. เจาหนาที่ผูตรวจสอบ
ภายใน
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1. การบริหารงบประมาณ
2. การใชงบประมาณตามไตรมาส
3. ดานการเงิน (สินทรัพย/พัสดุ และคาใชจาย)
- สินทรัพยและพัสดุ
- คาใชจาย
4. การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
5. การดําเนินงานตามแผน/โครงการ
6. ตรวจสอบกองทุน
7. การติดตามผลการตรวจสอบ
8. การใหคําปรึกษา

ประเภท

หนวยรับตรวจ
14. สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

กิจกรรมการตรวจสอบ
กิจกรรมการตรวจสอบ/เรื่องที่ตรวจสอบ

งบแผนดิน
งบรายได

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จํานวน
ผูรับผิดชอบ
คน/วัน
1 ตุลาคม 2561 –
4/5 1. ผอ.สนง.ตรวจสอบฯ
30 กันยายน 2562
2. นักตรวจสอบภายใน
3. เจาหนาที่ผูตรวจสอบ
ภายใน
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1. การบริหารงบประมาณ
2. การใชงบประมาณตามไตรมาส
3. ดานการเงิน (สินทรัพย/พัสดุ และคาใชจาย)
- สินทรัพยและพัสดุ
- คาใชจาย
4. การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
5. การดําเนินงานตามแผน/โครงการ
6. ตรวจสอบกองทุน
7. การติดตามผลการตรวจสอบ
8. การใหคําปรึกษา

ประเภท

หนวยรับตรวจ
15. สํานักงานบริหารศูนย
แมริม

กิจกรรมการตรวจสอบ
กิจกรรมการตรวจสอบ/เรื่องที่ตรวจสอบ

งบแผนดิน
งบรายได

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จํานวน
ผูรับผิดชอบ
คน/วัน
1 ตุลาคม 2561 –
4/5 1. ผอ.สนง.ตรวจสอบฯ
30 กันยายน 2562
2. นักตรวจสอบภายใน
3. เจาหนาที่ผูตรวจสอบ
ภายใน
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1. การบริหารงบประมาณ
2. การใชงบประมาณตามไตรมาส
3. ดานการเงิน (สินทรัพย/พัสดุ และคาใชจาย)
- สินทรัพยและพัสดุ
- คาใชจาย
4. การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
5. การดําเนินงานตามแผน/โครงการ
6. การติดตามผลการตรวจสอบ
7. การใหคําปรึกษา

ประเภท

หนวยรับตรวจ
16. บัณฑิตวิทยาลัย

กิจกรรมการตรวจสอบ
กิจกรรมการตรวจสอบ/เรื่องที่ตรวจสอบ

งบแผนดิน
งบรายได

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จํานวน
ผูรับผิดชอบ
คน/วัน
1 ตุลาคม 2561 –
4/15 1. ผอ.สนง.ตรวจสอบฯ
30 กันยายน 2562
2. นักตรวจสอบภายใน
3. เจาหนาที่ผูตรวจสอบ
ภายใน
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1. การบริหารงบประมาณ
2. การใชงบประมาณตามไตรมาส
3. ดานการเงิน (สินทรัพย/พัสดุ และคาใชจาย)
- สินทรัพยและพัสดุ
- คาใชจาย
4. การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
5. การดําเนินงานตามแผน/โครงการ
6. ตรวจสอบกองทุน
7. การติดตามผลการตรวจสอบ
8. การใหคําปรึกษา

ประเภท

หนวยรับตรวจ
17. สํานักดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา

กิจกรรมการตรวจสอบ
กิจกรรมการตรวจสอบ/เรื่องที่ตรวจสอบ

งบแผนดิน
งบรายได

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จํานวน
ผูรับผิดชอบ
คน/วัน
1 ตุลาคม 2561 –
4/15 1. ผอ.สนง.ตรวจสอบฯ
30 กันยายน 2562
2. นักตรวจสอบภายใน
3. เจาหนาที่ผูตรวจสอบ
ภายใน
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1. การบริหารงบประมาณ
2. การใชงบประมาณตามไตรมาส
3. ดานการเงิน (สินทรัพย/พัสดุ และคาใชจาย)
- สินทรัพยและพัสดุ
- คาใชจาย
4. การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
5. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. การดําเนินงานตามแผน/โครงการ
7. ตรวจสอบกองทุน
8. การติดตามผลการตรวจสอบ
9. การใหคําปรึกษา

ประเภท

หนวยรับตรวจ
18. สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย

กิจกรรมการตรวจสอบ
กิจกรรมการตรวจสอบ/เรื่องที่ตรวจสอบ

งบแผนดิน
งบรายได

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จํานวน
ผูรับผิดชอบ
คน/วัน
1 ตุลาคม 2561 –
4/5 1. ผอ.สนง.ตรวจสอบฯ
30 กันยายน 2562
2. นักตรวจสอบภายใน
3. เจาหนาที่ผูตรวจสอบ
ภายใน
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1. การบริหารงบประมาณ
2. การใชงบประมาณตามไตรมาส
3. ดานการเงิน (สินทรัพย/พัสดุ และคาใชจาย)
- สินทรัพยและพัสดุ
- คาใชจาย
4. การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
5. การดําเนินงานตามแผน/โครงการ
6. การติดตามผลการตรวจสอบ
7. การใหคําปรึกษา

ประเภท

หนวยรับตรวจ
19. สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล

กิจกรรมการตรวจสอบ
กิจกรรมการตรวจสอบ/เรื่องที่ตรวจสอบ

งบแผนดิน
งบรายได

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จํานวน
ผูรับผิดชอบ
คน/วัน
1 ตุลาคม 2561 –
4/5 1. ผอ.สนง.ตรวจสอบฯ
30 กันยายน 2562
2. นักตรวจสอบภายใน
3. เจาหนาที่ผูตรวจสอบ
ภายใน
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1. การบริหารงบประมาณ
2. การใชงบประมาณตามไตรมาส
3. ดานการเงิน (สินทรัพย/พัสดุ และคาใชจาย)
- สินทรัพยและพัสดุ
- คาใชจาย
4. การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
5. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. การดําเนินงานตามแผน/โครงการ
7. ตรวจสอบกองทุน
8. การติดตามผลการตรวจสอบ
9. การใหคําปรึกษา

ประเภท

หนวยรับตรวจ
20. สํานักหอสมุด

กิจกรรมการตรวจสอบ
กิจกรรมการตรวจสอบ/เรื่องที่ตรวจสอบ

งบแผนดิน
งบรายได

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จํานวน
ผูรับผิดชอบ
คน/วัน
1 ตุลาคม 2561 –
4/5 1. ผอ.สนง.ตรวจสอบฯ
30 กันยายน 2562
2. นักตรวจสอบภายใน
3. เจาหนาที่ผูตรวจสอบ
ภายใน
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1. การบริหารงบประมาณ
2. การใชงบประมาณตามไตรมาส
3. ดานการเงิน (สินทรัพย/พัสดุ และคาใชจาย)
- สินทรัพยและพัสดุ
- คาใชจาย
4. การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
5. การดําเนินงานตามแผน/โครงการ
6. ตรวจสอบกองทุน
7. การติดตามผลการตรวจสอบ
8. การใหคําปรึกษา

ประเภท

เรื่องที่ตรวจสอบ
1. การบริหารงบประมาณ
กิจกรรมตรวจสอบ
ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ
ประเด็นการตรวจสอบ
1. กระบวนการบริหารงบประมาณ
2. การเบิกจายงบประมาณ
3. การควบคุมภายใน
วัตถุประสงคการตรวจสอบ
1. เพื่ อ ให ท ราบวากระบวนบริห ารงบประมาณเปนไปดวยความถูก ตอ งตามกฎระเบียบของ
ราชการ
2. เพื่อใหทราบวาการเบิกจายไปตามแผนงบประมาณ
3. เพื่อใหทราบวาการเบิกจายภาพรวมไปตามมติคณะรัฐมนตรี
4. เพื่อใหมั่นใจวามีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
ขอบเขตการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบการจัดทําคําของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การใชจายงบประมาณ และ
การติดตามการใชงบประมาณ
2. ตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามแผนงาน
3. ตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี
4. สอบทานระบบการควบคุมภายในดานงบประมาณ
หนวยรับตรวจ
ระดับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก/สํานักงาน/ศูนย/กอง/หรือเทียบเทา
จํานวนวันการตรวจสอบ
2 วันทําการ/หนวยรับตรวจ
ผูรับผิดชอบการตรวจสอบ
1. ผศ.พุทธมน
สุวรรณอาสน
2. นางสาวอัมพวา รินสินจอย
3. นางสาวจันทนา พรมเสน
4. นายสุวิทย
วิมุตติโพธิ์

ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
ตําแหนง นักตรวจสอบภายใน
ตําแหนง นักตรวจสอบภายใน
ตําแหนง นักวิชาการศึกษา
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2. การใชงบประมาณตามไตรมาส
กิจกรรมตรวจสอบ
ผลการใชงบประมาณตามไตรมาส
ประเด็นการตรวจสอบ
1. การเบิกจายเปนไปตามเปาหมายมติคณะรัฐมนตรี
2. การเบิกจายจายตามแผนรายไตรมาส
วัตถุประสงคการตรวจสอบ
1. เพื่อใหทราบวาการเบิกจายรายไตรมาสเปนไปตามเปาหมายมติคณะรัฐมนตรี
2. เพื่อใหทราบวาการเบิกจายรายไตรมาสไปตามแผนงบประมาณรายไตรมาส
ขอบเขตการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณรายไตรมาสเปนไปตามแผนงาน
2. ตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณรายไตรมาสเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี
หนวยรับตรวจ
ระดับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก/สํานักงาน/ศูนย/กอง/หรือเทียบเทา
จํานวนวันการตรวจสอบ
2 วันทําการ/หนวยรับตรวจ
ผูรับผิดชอบการตรวจสอบ
1. ผศ.พุทธมน
สุวรรณอาสน
2. นางสาวอัมพวา รินสินจอย
3. นางสาวจันทนา พรมเสน
4. นายสุวิทย
วิมุตติโพธิ์

ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
ตําแหนง นักตรวจสอบภายใน
ตําแหนง นักตรวจสอบภายใน
ตําแหนง นักวิชาการศึกษา

- 45 -

3. ดานการเงิน (สินทรัพย/พัสดุ และคาใชจาย)
กิจกรรมตรวจสอบ
1. เงินสด
2. เงินฝากธนาคาร
3. ลูกหนี้
4. สินทรัพยและพัสดุ
5. คาใชจาย
ประเด็นการตรวจสอบ
1. เอกสารหลักฐานวาครบถวนและถูกตองในสาระสําคัญตามที่กําหนดในระเบียบ หลักเกณฑ
แนวทาง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
2. การปฏิบัติงานวาถูกตองตามระเบียบ หลักเกณฑ แนวทาง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
3. การควบคุมภายในดานการเงิน (สินทรัพย/พัสดุ และคาใชจาย)
วัตถุประสงคการตรวจสอบ
1. เพื่อใหทราบวาหนวยงานไดถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของทางราชการ และมหาวิทยาลัย
2. เพื่อใหทราบถึงขอมูลทางการเงิน การบัญชี มีความถูกตอง ครบถวน ทันกาล
3. เพื่อใหทราบถึงกระบวนการมีความเหมาะสม และเปนไปตามกฎ ระเบียบของทางราชการ
4. เพื่อใหมั่นใจวามีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
ขอบเขตการตรวจสอบ
เงินสด
1. การตรวจสอบยอดเงินสดคงเหลือที่มีอยูจริงกับรายงานเงินคงเหลือประจําวัน
2. พิจารณารายการบัญชีเงินขาด/เกินบัญชี (ถามี) วาไดดําเนินการติดตาม/เรงรัด ใหมีการชดใช
เงินคืนครบถวนและถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด
3. ความถูกตองเหมาะสมของการควบคุมใบเสร็จรับเงิน
เงินฝากธนาคาร
1. การจัดทํางบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีเปนประจําทุกเดือน
2. การยืนยันยอดเงินฝากธนาคารกับธนาคารสํานักงานใหญและสาขาอยางนอยปละ 1 ครั้ง
ลูกหนี้
การตรวจสอบยอดคงเหลือของลูกหนี้กับสัญญาการยืมเงินและเปรียบเทียบยอดคงคางของลูกหนี้
เงิ นยืม และเงินทดรองราชการเพื่อ ชวยเหลือ ผูประสบภัยพิ บัติ กรณีฉุก เฉินในแตละงวดบัญชี วามี ยอด
คงคางเพิ่มขึ้นหรือไม รวมทั้งวิเคราะหสาเหตุของลูกหนี้ที่มียอดคงคางเปนระยะเวลานาน

- 46 สินทรัพยและพัสดุ
1. เปรียบเทียบยอดคงเหลือของทรัพยสินและวัสดุในแตละงวดบัญชีวามียอดคงเหลือเพิ่ ม ขึ้น
หรือไม รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมของการบริหารสินทรัพย
2. การตรวจสอบวิธีการจัดซื้อจัดจางสําหรับรายการทรัพยสนิ และวัสดุที่มีสาระสําคัญ โดยเฉพาะ
วิธีพิเศษ
3. ตรวจสอบความครบถวนและถูก ตองของรายงานการตรวจนับ ทรัพยสินและวัสดุคงเหลื อ
ประจําป เพื่อแสดงวาทรัพยสินมีตัวตนอยูจริง และตรวจสอบความครบถวนและถูกตองของ
การรับ-จาย และจําหนวยทรัพยสินและวัสดุ
4. ตรวจสอบความเหมาะสมระบบการควบคุมครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ
คาใชจาย
ตรวจสอบจํานวนเงินที่เกิ ดขึ้นจากคาใชจายที่ มีสาระสําคัญตามภารกิ จในแตละงวดบัญชี เชน
คาจางที่ปรึกษา คาประชาสัมพันธ และคาใชจายในการจัดงาน เปนตน โดยใหพิจารณาวิธีการจัดซื้อจัดจาง
สําหรับรายการคาใชจาย ที่มีสาระสําคัญโดยเฉพาะวิธีพิเศษ
หนวยรับตรวจ
สํานักงานอธิการบดี
จํานวนวันการตรวจสอบ
10 วันทําการ/หนวยรับตรวจ (5กิจกรรม x กิจกรรมละ 2วันทําการ)
ผูรับผิดชอบการตรวจสอบ
1. ผศ.พุทธมน
สุวรรณอาสน
2. นางสาวอัมพวา รินสินจอย
3. นางสาวจันทนา พรมเสน
4. นายสุวิทย
วิมุตติโพธิ์

ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
ตําแหนง นักตรวจสอบภายใน
ตําแหนง นักตรวจสอบภายใน
ตําแหนง นักวิชาการศึกษา
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4. ระบบสารสนเทศทางการเงิน (GFMIS , e-payment)
4.1 GFMIS
กิจกรรมตรวจสอบ
1. การควบคุมทั่วไป
2. ระบบเบิกจาย
3. ระบบรับและนําเงินสงคลัง
4. ระบบจัดซื้อจัดจาง
ประเด็นการตรวจสอบ
1. เอกสารหลักฐานวาครบถวนและถูกตองในสาระสําคัญตามที่กําหนดในระเบียบ หลักเกณฑ
แนวทาง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
2. การปฏิบัติงานวาถูกตองตามระเบียบ หลักเกณฑ แนวทาง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
3. การควบคุมภายในดานระบบสารสนเทศทางการเงิน (GFMIS , e-payment)
วัตถุประสงคในการตรวจสอบ
1. เพื่อใหมั่นใจวามีการควบคุมทั่วไปเพียงพอและเหมาะสม
2. เพื่อทราบวาการเบิกเงินระบบเบิกจายเปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบ
3. เพื่อทราบวาการจายเงินในระบบเบิกจายถูกตองตรงตัวเจาหนี้/ผูมีสิทธิรับเงิน
4. เพื่อทราบการบันทึกจายในระบบ GFMIS ถูกตองตรงกับหลักฐานการจายเงินที่เกิดขึ้นจริง
5. เพื่อใหมั่นใจมีการควบคุมดานเงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS ที่เพียงพอ และเหมาะสม
6. เพื่อใหทราบวาการจัดซื้อจัดจางเปนไปดวยความถูกตองตามกฎระเบียบของราชการ
ขอบเขตการตรวจสอบ
1. การควบคุมทั่วไป
1.1 ตรวจสอบคําสั่งมอบหมายงาน
1.2 ตรวจสอบวามีการกําหนดผูรับผิดชอบ
1.3 ตรวจสอบมาตรการในการปองกันปญหา
1.4 สอบทางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ผูบริหารหรือหัวหนางาน
2. ระบบเบิกจาย
2.1 การเบิกจาย
- สอบทานระบบควบคุมการเบิกจายเงิน
- ตรวจสอบความถูกตองของการเบิกจายเงิน
2.2 การบันทึกจายในระบบ GFMIS
- สอบถามผูทําหนาที่บันทึกจายในระบบเกีย่ วกับขั้นตอนในการดํานเนการและการไหล
ของหลักฐานการจายไปยังผูทําหนาที่บันทึกจายในระบบ
- ทดสอบการบันทึกจาย
- สอบถามผูไดรับมอบหมายใหทําหนาที่สอบทานการบันทึกจายในระบบ
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หลักฐาน
2.3 การควบคุมเงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS
- สอบทานระบบควบคุมภายใน
- ตรวจสอบบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารกับหลักฐานการจายประกอบกับตนขึ้ว
เช็ค และทะเบียนคุมเช็ค
- จัดทํางบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร โดยเทียบยอดเงินตามรายงานของธนาคารกับ
บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS และกระทบยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตาม
รายงานของธนาคารหลังปรับปรุงในระบบ GFMIS กับรายละเอียดฎีกาคางจายใน
ระบบ ณ วันตรวจตัดยอด
- เปรียบเทียบฎีกาคางจายในระบบ GFMIS กับระบบ Manual โดยตรวจสอบรายการ
ที่ไดรับเงินแลวแตยังไมไดชําระเงินใหผูขาย หรือรายงานแสดงบรรทัดรายการผูขาย
โดยเลือกทุกรายการหรือเลือรายการคงคางของบัญชีเจหานี้บุคคลภายนอก
3. ระบบรับและนําเงินสงคลัง
- สอบทานการควบคุมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
- สอบทานการควบคุมการรับและนําเงินสงคลัง และการบันทึกขอมูลการรับและนําสงเงิน
ในระบบ GFMIS
- ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลการรับและนําเงินสงคลังในระบบ GFMIS
4. ระบบจัดซื้อจัดจาง
- สอบทานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
- สอบทานการปฏิบัติงานวามีการแตงตั้งมอบหมาย
- สุมตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ
4.2 e-Payment
กิจกรรมที่ตรวจสอบ
ตรวจสอบเปดใชบริการ การรับเงิน การจายเงิน และการนําเงินสงคลัง ผานระบบ e-payment
ประเด็นการตรวจสอบ
1. การปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติที่กําหนดปฏิบัติงาน หรือรายการที่เกิดขึ้น
มีความถูกตอง ครบถวน ตามหลักเกณฑ
2. การปฏิบัติงานมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ
วัตถุประสงคการตรวจสอบ
1. เพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติที่กําหนดปฏิบัติงาน หรือ
รายการที่เกิดขึ้นมีความถูกตอง ครบถวน ตามหลักเกณฑ
2. เพื่อใหเชื่อมั่นไดวาการปฏิบัติงานมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ
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1. รายการรับ จาย และนําเงินสงคลังผานระบบ ประจําเดือน
2. การปฏิบัติงานในขั้นตอนการขอเปด การรับ การจาย การนําเงินสงคลัง และการตรวจสอบ
ขอมูล ณ สิ้นวัน
3. สอบทานระบบการควบคุมภายใน
หนวยรับตรวจ
สํานักงานอธิการบดี
จํานวนวันการตรวจสอบ
10 วันทําการ/หนวยรับตรวจ (5กิจกรรม x กิจกรรมละ 2 วันทําการ)
ผูรับผิดชอบการตรวจสอบ
1. ผศ.พุทธมน
สุวรรณอาสน
2. นางสาวอัมพวา รินสินจอย
3. นางสาวจันทนา พรมเสน
4. นายสุวิทย
วิมุตติโพธิ์

ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
ตําแหนง นักตรวจสอบภายใน
ตําแหนง นักตรวจสอบภายใน
ตําแหนง นักวิชาการศึกษา
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5. การจัดซื้อจัดจาง (e-market , e-bidding)
กิจกรรมตรวจสอบ
การจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง โดยวิ ธี พิ เ ศษ วิ ธี ต ลาดอิ เ ล็ ก ทรอนิก ส (e-market) และวิ ธี ป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
ประเด็นการตรวจสอบ
1. การจั ดหาพัสดุดวยวิธีพิเศษ วิธีวิธีตลาดอิ เล็ กทรอนิก ส (e-market) และวิธีป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เฉพาะรายการที่มีสาระสําคัญ โดยตรวจสอบในเรื่องตอไปนี้
- การจัดทํารายงานของซื้อของจาง
- การแตงตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
- การดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
- การพิจารณาผลการเสนอราคา
- การขออนุมัติการสั่งซื้อสั้งจาง
- การจัดทําสัญญาและการบริหารสัญญา
2. ความโปรงใสในการดําเนินการ เชน การเผยแพรขอมูลการจัดซื้อจัดจางในชองทางที่กําหนด
การมีสัญญาคุณธรรม การมีสวนรวมของภาคประชาชนในการจัดซื้อจัดจาง เปนตน
3. การปฏิบัติงานวาถูกตองตามระเบียบ หลักเกณฑ แนวทาง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
4. ความเปนธรรมในการจัดซื้อจัดจาง เชน การกําหนดคุณสมบัติของสินคาที่ไมเ ฉพาะเจาจง
สําหรับผูคารายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เปนตน
5. การนําขอมูลเขาสูระบบมีความถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน ตามเอกสารหลักฐานการ
จัดซื้อจัดจาง
6. การจัดใหมีระบบการติดตามการจัดซื้อจัดจางที่เหมาะสม เชน มีคณะกรรมการเรงรัดการ
จัดซื้อจัดจาง/คณะกรรมการเรงรัดการเบิกจาย มีแผนการเรงรัดการจัดซื้อจัดจาง มีรายงาน
ผลการดําเนินงานและป ญ หา/อุ ป สรรคเสนอหัวหนาส วนราชการเป นระยะๆ และมี แนว
ทางแกไขปญหา/อุปสรรค เปนตน
วัตถุประสงคการตรวจสอบ
1. เพื่อใหทราบวาหนวยงานไดถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของทางราชการ และมหาวิทยาลัย
2. เพื่อใหทราบถึงกระบวนการมีความเหมาะสม และเปนไปตามกฎ ระเบียบของทางราชการ
3. เพื่อใหทราบถึงปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และใหขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง
การปฏิบัติงานของหนวยงาน
4. เพื่อใหมั่นใจวามีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
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1. ตรวจสอบการวางแผนการจัดหาพัสดุ
2. ตรวจสอบการดําเนินการจัดหาพัสดุ
3. ตรวจสอบการแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับ
4. ตรวจสอบการบันทึกรายการวัดสุ ครุภัณฑ และการดําเนินการจัดจาง
5. ตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานการจัดหาพัสดุและการจัดจาง
6. สอบทานระบบการควบคุมภายในดานการจัดซื้อจัดจาง
หนวยรับตรวจ
สํานักงานอธิการบดี
จํานวนวันการตรวจสอบ
5 วันทําการ/หนวยรับตรวจ
ผูรับผิดชอบการตรวจสอบ
1. ผศ.พุทธมน
สุวรรณอาสน
2. นางสาวอัมพวา รินสินจอย
3. นางสาวจันทนา พรมเสน
4. นายสุวิทย
วิมุตติโพธิ์

ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
ตําแหนง นักตรวจสอบภายใน
ตําแหนง นักตรวจสอบภายใน
ตําแหนง นักวิชาการศึกษา
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6. ตรวจสอบงานกอสราง
กิจกรรมตรวจสอบ
ตรวจสอบงานกอสราง
ประเด็นการตรวจสอบ
วิธีก ารจั ดจ าง ร างขอบเขตของงาน แบบรู ป รายการ และการกํ าหนดราคากลางเป นไปตาม
กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
วัตถุประสงคการตรวจสอบ
เพื่อใหมั่นใจวา วิธีการจัดจาง รางขอบเขตของงาน แบบรูปรายการ และการกําหนดราคากลาง
เปนไปตามกฎระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
ขอบเขตการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบรายการ งบประมาณที่ ใชดําเนินการ หลั ก ฐานการจั ดจ าง และเหตุผ ลที่ เ ลื อก
วิธีการจาง
2. ตรวจสอบว า มี คํ าสั่ ง หรื อ มี ก ารมอบหมายผู รั บ ผิ ด ชอบจั ด ทํ า ร า งขอบเขตของงานพร อ ม
ทั้งกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสอนและมีคําสั่งหรือมอบหมายใหจัดทําแบบ
รูปรายการงานกอสราง และหลักฐานการขอความเห็นขอบแบบรูปรายการและรางขอบเขต
ของงานจากหัวหนาหนวยงานรัฐ
3. ตรวจสอบเอกสารแบบรูปรายการงานกอสรางและรายการ ปริมาณงานที่ไดถอดแบบ นั้นวา
ไดรั บ การรับ รองจากผูอ อกแบบทุก ครั้ ง รวมถึง กรณีที่มี การปรับ ปรุงเปลี่ยนแปลงแบบรูป
รายการ
4. ตรวจสอบวามีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคารกลาง องคประกอบของคณะกรรมการ
ถูกตอง การกําหนดราคากลางเปนปจจุบัน ราคากลางมีความเหมาะสม และมีการเผยแพร
ราคากลางทางเว็ บ ไซต ข องหน ว ยงานรั ฐ และทางเว็ บ ไซต ข องกรมบั ญ ชี ก ลาง โดยแนบ
รายละเอียดการคํานวณราคารกลางตาม B.O.Q
5. ตรวจสอบกระบวนการจัดจางแตละวิธี
หนวยรับตรวจ
สํานักงานอธิการบดี
จํานวนวันการตรวจสอบ
5 วันทําการ/หนวยรับตรวจ
ผูรับผิดชอบการตรวจสอบ
1. ผศ.พุทธมน
สุวรรณอาสน
2. นางสาวอัมพวา รินสินจอย
3. นางสาวจันทนา พรมเสน
4. นายสุวิทย
วิมุตติโพธิ์

ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
ตําแหนง นักตรวจสอบภายใน
ตําแหนง นักตรวจสอบภายใน
ตําแหนง นักวิชาการศึกษา
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7. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
กิจกรรมตรวจสอบ
ติดตามผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหนวยงาน
ประเด็นการตรวจสอบ
1. หนวยงานมีระบบบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผนการควบคุม และการประเมินผลมีความ
เหมาะสมสอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน
2. ระบบการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงมีความเพียงพอเหมาะสมและดําเนินการ
ตามที่ไดกําหนด
วัตถุประสงคการตรวจสอบ
1. เพื่ อ ให ท ราบวาหนวยงานมี ร ะบบบริ ห ารจั ดการเกี่ ย วกั บ การวางแผน การควบคุม และ
การประเมินผลมีความเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน
2. เพื่ อ ให ท ราบว า ระบบการควบคุ ม ภายในและแผนบริ ห ารความเสี่ ย งของหน ว ยงานมี
ความเพียงพอ และเหมาะสม และมีการดําเนินการตามที่ไดกําหนด
3. เพื่อใหทราบถึงปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และใหขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง
การปฏิบัติงานของหนวยงาน
4. เพื่อใหมั่นใจวามีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
ขอบเขตการตรวจสอบ
1. การปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิ นแผ น ดิน ว า ด ว ย การกํ า หนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
2. ประเมินการจัดวางระบบ และการรายงานการควบคุมภายใน
3. สอบทานระบบควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง
4. ติดตามรายงานผลการตรวจสอบ ในประเด็นที่คงคางการดําเนินการตามขอเสนอแนะ
5. ใหคําปรึกษาการทํารายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ตามขอ 6
หนวยรับตรวจ
ระดับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก/สํานักงาน/ศูนย/กอง/หรือเทียบเทา
จํานวนวันการตรวจสอบ
2 วันทําการ/หนวยรับตรวจ
ผูรับผิดชอบการตรวจสอบ
1. ผศ.พุทธมน
สุวรรณอาสน
2. นางสาวอัมพวา รินสินจอย
3. นางสาวจันทนา พรมเสน
4. นายสุวิทย
วิมุตติโพธิ์

ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
ตําแหนง นักตรวจสอบภายใน
ตําแหนง นักตรวจสอบภายใน
ตําแหนง นักวิชาการศึกษา
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8. ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
กิจกรรมตรวจสอบ
สอบทานระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ประเด็นการตรวจสอบ
1. การควบคุมทั่วไป (General Control) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การปฏิบัติงานของหนวยงานสามารถใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค
วัตถุประสงคการตรวจสอบ
1. เพื่อทราบมาตรการในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อทราบถึงแผนสํารองฉุกเฉินทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพื่อใหทราบวามีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวของ
4. เพื่อใหมั่นใจวามีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
ขอบเขตการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบการการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ตรวจสอบแผนสํารองฉุกเฉินทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ตรวจสอบการการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวของดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. สอบทานระบบการควบคุมภายในดานงบประมาณ
หนวยรับตรวจ
สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา และสํานักทะเบียนและประมวลผล
จํานวนวันในการตรวจสอบ
2 วันทําการ/หนวยรับตรวจ
ผูรับผิดชอบการตรวจสอบ
1. ผศ.พุทธมน
สุวรรณอาสน
2. นางสาวอัมพวา รินสินจอย
3. นางสาวจันทนา พรมเสน
4. นายสุวิทย
วิมุตติโพธิ์

ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
ตําแหนง นักตรวจสอบภายใน
ตําแหนง นักตรวจสอบภายใน
ตําแหนง นักวิชาการศึกษา

- 55 -

9. การดําเนินงานตามแผน/โครงการ
กิจกรรมตรวจสอบ
ตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผน/โครงการ
ประเด็นการตรวจสอบ
1. การดําเนินงานของแผนยุทธศาสตร/กลยุทธ ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
2. การนําแผนยุทธศาสตร/กลยุทธ มากําหนดและเชื่อมโยง (Link) เปนแผนปฏิบัติการ (Action
Plan) เพื่อการนําไปสูการปฏิบัติ
3. ผลสําเร็จของการนําแผนยุทธศาสตรในการปฏิบัติงานประจํา
วัตถุประสงคการตรวจสอบ
1. เพื่อตรวจสอบการนําแผนยุทธศาสตร/กลยุทธมาใชในการดําเนินงานของหนวยงาน
2. เพื่อประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร/กลยุทธ ตามแผนปฏิบัติการประจําป
3. เพื่อประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการใหมีประสิทธิภาพตามแผนการปฏิบัติการที่
กําหนด
4. เพื่อใหมั่นใจวามีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
ขอบเขตการตรวจสอบ
1. สอบทานแผนยุ ท ธศาสตร / กลยุ ท ธ เพื่ อ ประเมิ น ความสอดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ร ะดับ
มหาวิทยาลัย
2. ตรวจสอบผลสําเร็จของตัวชี้วัดการนําแผนยุทธศาสตรในการปฏิบัติงานประจําปตามแผนงาน
โครงการ/กิจกรรม
3. สอบทานระบบการควบคุมภายใน
หนวยรับตรวจ
ระดับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก/สํานักงาน/ศูนย/กอง/หรือเทียบเทา
จํานวนวันการตรวจสอบ
2 วันทําการ/หนวยรับตรวจ
ผูรับผิดชอบการตรวจสอบ
1. ผศ.พุทธมน
สุวรรณอาสน
2. นางสาวอัมพวา รินสินจอย
3. นางสาวจันทนา พรมเสน
4. นายสุวิทย
วิมุตติโพธิ์

ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
ตําแหนง นักตรวจสอบภายใน
ตําแหนง นักตรวจสอบภายใน
ตําแหนง นักวิชาการศึกษา
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10. ตรวจสอบเงินรายไดและผลประโยชน
กิจกรรมตรวจสอบ
การดําเนินการเงินรายไดและผลประโยชน
ประเด็นการตรวจสอบ
1. การดําเนินการตามคําสั่ง ระเบียบ ประกาศของเงินรายไดและผลประโยชน
2. การดําเนินการตามวัตถุประสงคเงินรายไดและผลประโยชน
3. การรับเงิน และการนําสงเงินรายไดและผลประโยชน
4. การเบิกจายเงินเงินรายไดและผลประโยชน
5. การรายงานผลการดําเนินงาน
6. การควบคุม ติดตาม การดําเนินงาน
วัตถุประสงคการตรวจสอบ
1. เพื่อใหทราบวาหนวยงานไดถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของทางราชการ และมหาวิทยาลัย
2. เพื่อใหทราบถึงกระบวนการมีความเหมาะสม และเปนไปตามกฎ ระเบียบของทางราชการ
3. เพื่อใหทราบถึงปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และใหขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง
การปฏิบัติงานของหนวยงาน
4. เพื่อใหมั่นใจวามีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
ขอบเขตการตรวจสอบ
1. พิจารณาการปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบ ประกาศของเงินรายไดและผลประโยชน
2. ตรวจสอบการเบิกจายเงินเงินรายไดและผลประโยชน
3. ตรวจสอบการรับเงิน-จายเงิน เงินฝาก เงินรายไดและผลประโยชน
4. ตรวจสอบการดําเนินงานของเงินรายไดและผลประโยชน
5. สอบทานระบบการควบคุมภายในดานเงินรายไดและผลประโยชน
หนวยรับตรวจ
สํานักงานบริหารและจัดการทรัพยสิน และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
จํานวนวันการตรวจสอบ
3 วันทําการ/หนวยรับตรวจ
ผูรับผิดชอบการตรวจสอบ
1. ผศ.พุทธมน
สุวรรณอาสน
2. นางสาวอัมพวา รินสินจอย
3. นางสาวจันทนา พรมเสน
4. นายสุวิทย
วิมุตติโพธิ์

ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
ตําแหนง นักตรวจสอบภายใน
ตําแหนง นักตรวจสอบภายใน
ตําแหนง นักวิชาการศึกษา
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11. กองทุน
กิจกรรมตรวจสอบ
กองทุน
ประเด็นการตรวจสอบ
1. การดําเนินการตามคําสั่ง ระเบียบ ประกาศของกองทุน
2. การดําเนินการตามวัตถุประสงคกองทุน
3. การเบิกจายเงินกองทุน
4. การรายงานผลการดําเนินงาน
5. การควบคุมภายใน
วัตถุประสงคการตรวจสอบ
1. เพื่อใหทราบวาหนวยงานไดถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของทางราชการ และมหาวิทยาลัย
2. เพื่อใหทราบถึงกระบวนการมีความเหมาะสม และเปนไปตามกฎ ระเบียบของทางราชการ
3. เพื่อใหทราบถึงปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และใหขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง
การปฏิบัติงานของหนวยงาน
4. เพื่อใหมั่นใจวามีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
ขอบเขตการตรวจสอบ
1. พิจารณาการปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบ ประกาศของกองทุน
2. ตรวจสอบการรับเงิน-จายเงิน เงินฝาก กองทุน
3. ตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุน
4. ตรวจสอบการควบคุมภายในของกองทุน
หนวยรับตรวจ
สํานักงานอธิการบดี
จํานวนวันการตรวจสอบ
3 วันทําการ/หนวยรับตรวจ
ผูรับผิดชอบการตรวจสอบ
1. ผศ.พุทธมน
สุวรรณอาสน ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
2. นางสาวอัมพวา รินสินจอย ตําแหนง นักตรวจสอบภายใน
3. นางสาวจันทนา พรมเสน
ตําแหนง นักตรวจสอบภายใน
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12. การบัญชีเพื่อการบริหาร
กิจกรรมตรวจสอบ
ตรวจสอบบัญชีเพื่อการบริหาร
ประเด็นการตรวจสอบ
บัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต
วัตถุประสงคการตรวจสอบ
เพื่อใหมั่นใจวาการจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตเปนไปตามเกณฑและแนวทางที่กําหนดโดย
กรมบัญชีกลาง
ขอบเขตการตรวจสอบ
กระบวนการจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต
หนวยรับตรวจ
สํานักงานอธิการบดี
จํานวนวันการตรวจสอบ
3 วันทําการ/หนวยรับตรวจ
ผูรับผิดชอบการตรวจสอบ
1. ผศ.พุทธมน
สุวรรณอาสน
2. นางสาวอัมพวา รินสินจอย
3. นางสาวจันทนา พรมเสน
4. นายสุวิทย
วิมุตติโพธิ์

ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
ตําแหนง นักตรวจสอบภายใน
ตําแหนง นักตรวจสอบภายใน
ตําแหนง นักวิชาการศึกษา
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13. ความรับผิดทางละเมิดและแพง
กิจกรรมตรวจสอบ
ความรับผิดทางละเมิดและแพง สัญญาการรับทุน และฐานขอมูลลูกหนี้
ประเด็นการตรวจสอบ
1. หนวยงานมีระบบบริหารจัดการเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดและแพง มีความเพียงพอ
เหมาะสม
2. มี ความตระหนัก และเขาใจในความรั บ ผิ ดชอบทางละเมิ ดและแพ ง ที่ อ าจก อ ให เ กิ ดความ
เสียหายในการปฏิบัติหนาที่
3. ตรวจสอบการบันทึกขอมูลที่ครบถวนและถูก ตองตามเอกสารหลัก ฐาน ซึ่งไดกําหนดไวใน
ระบบงานฯ
4. การจัดใหมีระบบการติดตามการดําเนินงาน เพื่อหาผูรับผิดทางละเมิดและแพง ผูผิดสัญญารับ
ทุน/ลาศึกษา และลูกหนี้ของสวนราชการที่เหมาะสมกอนหมดอายุความการดําเนินคดี
วัตถุประสงคการตรวจสอบ
1. เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานความรับผิดชอบทางละเมิดและแพงตามพระราชบัญญัติความรับ
ผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย หลักเกณฑ
การปฏิบัติเกี่ยวกับความผิดทางละเมิดของเจาที่ พ.ศ. 2539 และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2. เพื่อใหทราบวาหนวยงานมีระบบบริหารจัดการเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดและแพง มี
ความเพียงพอเหมาะสม
3. เพื่อใหทราบวาบุคลากรมีความตระหนักและเขาใจในความรับผิดชอบทางละเมิดและแพงที่
อาจกอใหเกิดความเสียหายในการปฏิบัติหนาที่
4. เพื่อใหทราบถึงปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และใหขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง
การปฏิบัติงานของหนวยงาน
5. เพื่อตรวจสอบระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพง ประกอบดวย 4 ระบบงาน ดังนี้
5.1 ระบบงานความรับผิดทางละเมิด
5.2 ระบบงานความรับผิดทางแพง
5.3 ระบบงานผิดสัญญารับทุน/ลาศึกษา
5.4 ระบบงานฐานขอมูลลูกหนี้
6. เพื่อใหมั่นใจวามีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
หนวยรับตรวจ
สํานักงานอธิการบดี

- 60 ขอบเขตการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
2. ตรวจสอบการดําเนินงานระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย หลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3. ตรวจสอบเอกสาร/ขอมูลการปฏิบัติหนาที่ที่อาจกอใหเกิดความรับผิดชอบทางละเมิดและแพง
4. สอบทานระบบการบันทึกขอมูลความรับผิดชอบทางละเมิดและแพง
5. สอบทานระบบการควบคุมภายในดานความรับผิดทางละเมิดและแพง
จํานวนวันการตรวจสอบ
2 วันทําการ/หนวยรับตรวจ
ผูรับผิดชอบการตรวจสอบ
1. ผศ.พุทธมน
สุวรรณอาสน
2. นางสาวอัมพวา รินสินจอย
3. นางสาวจันทนา พรมเสน
4. นายสุวิทย
วิมุตติโพธิ์

ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
ตําแหนง นักตรวจสอบภายใน
ตําแหนง นักตรวจสอบภายใน
ตําแหนง นักวิชาการศึกษา
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14. การติดตามผลการตรวจสอบ
กิจกรรมตรวจสอบ
การติดตามผลตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะ
ประเด็นการตรวจสอบ
1. การดําเนินงานปรับปรุง แกไข การปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะ
2. การดําเนินงานเปนไปตามระเบียบของทางราชการ
3. ระบบการควบคุมภายใน
วัตถุประสงคการตรวจสอบ
1. เพื่อติดตามผลการดําเนินงานปรับปรุง แกไข การปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะที่ใหไว
2. เพื่อกระตุน และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจถือปฏิบัติตามระเบียบ
ของทางราชการ ใหถูกตองมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อใหมีระบบควบคุมภายใน ใหรัดกุมและเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหมากยิ่งขึ้น
ขอบเขตการตรวจสอบ
1. บันทึการดําเนินการปรับปรุง แกไข การปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะของหนวยงาน
2. ตรวจสอบการดําเนินงานปรับปรุง แกไข การปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะ และเปนไปตามกฎ
ระเบียบของทางราชการ
3. สอบทานระบบการควบคุมภายใน
หนวยรับตรวจ
ระดับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก/สํานักงาน/ศูนย/กอง/หรือเทียบเทา
จํานวนวันการตรวจสอบ
2 วันทําการ/หนวยรับตรวจ
ผูรับผิดชอบการตรวจสอบ
1. ผศ.พุทธมน
สุวรรณอาสน
2. นางสาวอัมพวา รินสินจอย
3. นางสาวจันทนา พรมเสน
4. นายสุวิทย
วิมุตติโพธิ์

ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
ตําแหนง นักตรวจสอบภายใน
ตําแหนง นักตรวจสอบภายใน
ตําแหนง นักวิชาการศึกษา
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15. การใหคําปรึกษา
กิจกรรมตรวจสอบ
การใหคําปรึกษา
ประเด็นการตรวจสอบ
การใหคําปรึกษาในการดําเนินการดานตางๆ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ
ไดแก ดานการตรวจสอบภายใน ดานระบบบัญชี ดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ดานการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน
วัตถุประสงคการตรวจสอบ
เพื่อเพิ่มคุณคาใหแกสวนราชการและปรับปรุงการดําเนินงานของสวนราชการอยางเปนระบบ และ
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการใหดียิ่งขึ้น
ขอบเขตการตรวจสอบ
การบริ ก ารใหคําปรึก ษาแนะนํา หรื อ บริ ก ารอื่นๆ ที่ เ กี่ ยวขอ งกั บ การปฏิบัติง านตามกฎหมาย
ระเบียบของทางราชการ โดยลักษณะงานและขอบเขตของงานขึ้นอยูกับผูรับบริการในแตละเรื่อง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบทางราชการ
หนวยรับตรวจ
ระดับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก/สํานักงาน/ศูนย/กอง/หรือเทียบเทา
จํานวนวันการตรวจสอบ
2 วันทําการ/หนวยรับตรวจ
ผูรับผิดชอบการตรวจสอบ
1. ผศ.พุทธมน
สุวรรณอาสน
2. นางสาวอัมพวา รินสินจอย
3. นางสาวจันทนา พรมเสน
4. นายสุวิทย
วิมุตติโพธิ์

ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
ตําแหนง นักตรวจสอบภายใน
ตําแหนง นักตรวจสอบภายใน
ตําแหนง นักวิชาการศึกษา

ภาคผนวก
1. คะแนนตามเกณฑประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
2. สรุปกิจกรรมการตรวจสอบตามประเภทการตรวจสอบ
3. การวิเคราะหขอมูล Data Analytics ในการวางแผนการตรวจสอบ
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ภาพที่ 4 คะแนนตามเกณฑประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
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สรุปกิจกรรมการตรวจสอบตามประเภทการตรวจสอบ
ในแผนการตรวจสอบฉบับนี้ได มีการกําหนดหัวขอการตรวจสอบไวจํานวน 16 หัวขอ ซึ่งแตละ
หัวขอไดมีการจัดประเภทงานตรวจสอบ 6 ประเภท รวม 56 กิจกรมการตรวจสอบ ดังตารางที่ 4 และ
ตารางที่ 5 นี้
ตารางที่ 4 สรุปกิจกรรมการตรวจสอบตามประเภทการตรวจสอบ (1)
ประเภทการตรวจสอบ
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)
7. การบริการใหคําปรึกษา (Consulting)

F
C
O
P
IT
M
รวม

จํานวน
7
19
15
6
5
4
+
56

หมายเหตุ “+” หมายถึง จํานวนกิจกรรมที่จะเพิ่มขึ้นตามการขอรับบริการของหนวยรับตรวจ

ตารางที่ 5 สรุปกิจกรรมการตรวจสอบตามประเภทการตรวจสอบ (2)
ลําดับ
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

หัวขอการตรวจสอบ
การบริหารงบประมาณ
การใชงบประมาณตามไตรมาส
ดานการเงิน (สินทรัพย/พัสดุ และคาใชจาย)
- เงินสด
- เงินฝากธนาคาร
- ลูกหนี้
- สินทรัพยและพัสดุ
- คาใชจาย
ระบบสารสนเทศดานการเงิน (GFMIS, e-Payment)
การจัดซื้อจัดจาง (e-Market, e-Bidding)
งานกอสราง
การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การดําเนินงานตามแผน/โครงการ
ตรวจสอบเงินรายไดและผลประโยชน
กองทุน
การบัญชีเพื่อการบริหาร
ตรวจสอบดานความผิดทางละเมิดและแพง
การติดตามผลการตรวจสอบ
การใหคําปรึกษา
รวม 56 กิจกรรม

F

F
F
F

ประเภทการตรวจสอบ
C
O
P
IT
C
P
C
P
O
O
O
O
O
O
O
O
O

F

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

O
O

7

18

14

F

F
F

M
M
M

P
IT
IT
IT

O
O
O

P
P

M

P

IT
IT

M

6

5

4

การวิเคราะหขอมูล Data Analytics ในการวางแผนการตรวจสอบ
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แผนการตรวจสอบ (Audit Plan)
รอบปงบประมาณ 2562
(ปรับปรุงครั้งที่ 1)
สํานักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
คณะทํางาน
ผูชวยศาสตราจารยพุทธมน สุวรรณอาสน
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
นางสาวอัมพวา รินสินจอย
นางสาวจันทนา พรมเสน
นายสุวิทย วิมุตติโพธิ์
นายประชา ทองนา
วิเคราะหขอมูล
ผูชวยศาสตราจารยพุทธมน สุวรรณอาสน
จัดทําขอมูล / รูปเลม / ปก
นางสาวจันทนา พรมเสน
สํานักงานตรวจสอบภายใน
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
โทรศัพท 0 – 5388 – 5988
โทรสาร 0 – 5388 – 5989
Website : http://www.internalaudit.cmru.ac.th/

