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แผนการตรวจสอบ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดดําเนินการจัดทําแผนการตรวจสอบ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใตหลักเกณฑกระทรวงการคลังวา

ดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดใหหนวยงาน

ตรวจสอบภายในจัดทําแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเส่ียง เพื่อจัดลําดับความสําคัญกอนหลังของ

กิจกรรมท่ีจะทําการตรวจสอบใหสอดคลองกับเปาหมายของมหาวิทยาลัยและระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วาดวยการตรวจสอบภายใน พุทธศักราช ๒๕๔๘  

 การท่ีจะดําเนินการตามแผนการตรวจสอบดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ

ภายในและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน นอกจาก

จะตองมีการพัฒนาระบบการตรวจสอบ การกํากับดูแล การบรหิารความเส่ียง และการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพ

ควบคูไปกับการพัฒนาบุคลากรดานการตรวจสอบภายในใหมีความรู ความเช่ียวชาญแลว ยังจําเปนตองอาศัยความ

รวมมือจากผูบริหารและบุคลากรระดับปฏิบัติการทุกสวนงานรวมท้ังการสนับสนุนทรัพยากรท่ีเพียงพออีกดวย 

 หวังเปนอยางยิ่งวาแผนการตรวจสอบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓ ฉบับนี้จะเปนเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ กํากับดูแล บริหารความเส่ียง และควบคุมการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยในรอบปงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตอไป 
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แผนการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบ ((AAuuddiitt  PPllaann))  

มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๕๖๓๓ 

 
 

   หลักการและเหตุผล  

ตามท่ีหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับ

หนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ กําหนดใหหนวยงานตรวจสอบภายใน จัดทําแผนการ

ตรวจสอบตามผลการประเมินความเส่ียง เพื่อจัดลําดับความสําคัญกอนหลังของกิจกรรมท่ีจะทําการตรวจสอบให

สอดคลองกับเปาหมายของหนวยงานของรัฐ นอกจากนี้ ยังใชขอมูลขาวสาร นโยบายของผูบริหารและขอสังเกต

จากการตรวจสอบรายงานการเงินมาเปนขอมูลในการวางแผนการตรวจสอบ เพื่อเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ

และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติ ซึ่งเปนกระบวนการท่ีสําคัญท่ีจะชวยใหผูตรวจสอบภายในของ

หนวยงานของรัฐใชเปนกรอบหรือแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล และแผนการตรวจสอบนี้ยังทําใหผูบริหารไดทราบความเหมาะสมของขอบเขตการปฏิบัติงานดานการ

ตรวจสอบภายใน และใหความสนับสนุนการจัดสรรทรัพยากร เพื่อใหสามารถปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ไดตาม

วัตถุประสงคและเปาหมายตามแผนการตรวจสอบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

สํานักงานตรวจสอบภายใน พิจารณาเห็นความสําคัญของการจัดทําแผนการตรวจสอบมหาวิทยาลัย

ประจําป โดยมีการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย และขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อใชเปนแนวทางใน

การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน สงเสริมกระบวนการกํากับดูแล การบริหารความเส่ียง และการควบคุม รวมท้ัง

การใหความเช่ือมั่นอยางเท่ียงธรรม ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชนสูงสุด สอดคลองกับเปาหมาย

ของมหาวิทยาลัย 

 ปรัชญา ปณิธาน วิสยัทัศน พนัธกิจ 

ปรัชญา   พัฒนาระบบกลไกการตรวจสอบภายในใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน เกิดประโยชนสูงสุดแก

มหาวิทยาลัย 

ปณิธาน  ปฏิบัติหนาท่ีอยางมีสติ เปนกัลยาณมิตร มีความเปนอิสระ เท่ียงธรรม สอดคลองกับ

มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 

แผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑ 



วิสัยทัศน   เปนสวนงานสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยดานการตรวจสอบและควบคุม

ภายใน การตรวจสอบ วิเคราะหและประมวลผล และการบริหารความเส่ียงท่ีมี

มาตรฐานและเปนมืออาชีพ 

พันธกิจ  ๑. พัฒนาบุคลากรสํานักงานตรวจสอบภายในใหมีคุณภาพและมาตรฐานคุณสมบัติตาม

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

 ๒. สรางระบบและกลไกงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามมาตรฐาน

การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และมาตรฐานสากล 

๓. สรางความเช่ือมั่นและใหบริการคําปรึกษาแนะนําแกสวนงานรับตรวจและผูท่ี

เกี่ยวของอยางเท่ียงธรรมและเปนอิสระ 

๔. เตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

จากภายนอก 

๕. สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยมหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย ภายใตระเบียบวาดวยคณะกรรมการตรวจสอบ พุทธศักราช 

๒๕๔๘ 

 วัตถุประสงคของการตรวจสอบภายใน 

๑. การปฏิบัติงานโดยอิสระปราศจากการแทรกแซงในการทําหนาท่ีตรวจสอบและประเมินผลการดําเนิน

กิจกรรมตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห ประเมิน ใหคําปรึกษา ใหขอมูลและขอเสนอแนะ 

๓. สนันสนุนผูปฏิบัติงานทุกระดับของมหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติหนาท่ี และดําเนินงานเปนไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๔. สนับสนุนใหมีการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพภายใตคาใชจายท่ีเหมาะสม 

 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนการตรวจสอบ 

๑. เพื่อใหมีการกําหนดวัตถุประสงค  เปาหมาย  และขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระยะเวลาท่ี

กําหนด  ซึ่งจะทําใหทราบวาควรตรวจสอบกิจกรรมใด  ดวยวัตถุประสงคอะไรท่ีหนวยรับตรวจใด  ณ  เวลาไหน  

และงบประมาณท่ีตองใชในการตรวจสอบเทาใด  อันจะทําใหบรรลุวัตถุประสงคของงานตรวจสอบภายใน  คือ  

งานบริการท่ีจะใหหลักประกันท่ีเท่ียงธรรมและคําปรึกษาท่ีเปยมดวยคุณคาแกสวนราชการ 

๒. เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน ท่ีตองนําวัตถุประสงคและ

ขอบเขตการตรวจสอบท่ีกําหนดไวในแผนการตรวจสอบ  มากําหนดวิธีการ  เทคนิค  และข้ันตอนในการตรวจสอบ

อยางละเอียด 

 

แผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๒ 



 ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน 

๑. การสอบทานความเช่ือถือไดและความสมบูรณของสารสนเทศ ดานการบัญชี การเงินและการ

ดําเนินงาน 

๒. การสอบทานใหเกิดความมั่นใจวาระบบท่ีใชเปนไปตามนโยบาย แผน และวิธีปฏิบัติงานท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนดไว และควรแสดงผลกระทบสําคัญท่ีเกิดข้ึน 

๓. การสอบทานวิธีการปองกันดูแลทรัพยสินวาเหมาะสม และสามารถพิสูจนความมีอยูจริงของทรัพยสิน

เหลานั้นได 

๔. การประเมินการใชทรัพยากรวาเปนไปโดยความประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

๕. การสอบทานการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีระดับตาง ๆ วาไดผลตามวัตถุประสงค

และเปาหมาย รวมถึงความคืบหนาตามแผนงานท่ีกําหนดไว 

 ความสําคัญและประโยชนของการตรวจสอบภายใน 

การตรวจสอบภายใน เปนการใหบริหารขอมูลแกฝายบริหาร และเปนหลักประกันขององคกรในดานการ

ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมายภในท่ีเหมาะสม ท้ังในดานการเงินและการ

บริหารงาน เพื่อสงเสริมการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร โดยการเสนอรายงาน

เกี่ยวกับกิจกรรมการเพิ่มมูลคาขององคกร รวมท้ังการเปนผูใหคําปรึกษากับฝายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภ

พาการทํางานเพื่อเพิ่มประสทธิผล และดูแลใหมีการใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา ซึ่งการตรวจสอบภายใน

มีสวนผลักดันความสําเร็จดังกลาว ดังนี้ 

๑. สงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลท่ีดี (Good Corporate Governance) และความโปรงใสในการ

ปฏิบัติงาน (Transparency) ปองกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเปนการลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจน

ทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

๒. สงเสริมใหเกิดการบันทึกบัญชีและการรายงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบ (Accountability and 

Responsibility)  

๓. สงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Efficiency and Effectiveness of 

Performance) ของมหาวิทยาลัย 

๔. เปนมาตรการถวงดุลแหงอํานาจ (Check and Balance) สงเสริมใหเกิดการจัดสรรการใชทรัพยากร

ของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางเหมาะสมตามลําดับความสําคัญ  

๕. ให สัญญาณเตือนภัยลวงหนา (Warning Signals) ของการประพฤติมิชอบหรือการทุจริตใน

มหาวิทยาลัย ลดโอกาสความรายแรงและความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังเพื่อเพิ่มโอกาสความสําเร็จของงาน 

 

 

 

 

แผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๓ 



 ประโยชนในการจัดแผนการตรวจสอบ 

๑. เพื่อใหฝายบริหารใชเปนเครื่องมือในการติดตามผลการปฏิบัติงาน 

๒. ใชเปนเครื่องมือในการมอบหมายและควบคุมงาน รวมท้ังติดตามผลการปฏิบัติงานของหัวหนา

สํานักงานตรวจสอบภายใน 

๓. ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๔. ใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนการตรวจสอบในครั้งตอไป 

๕. ชวยในการจัดทํางบประมาณของสํานักงานตรวจสอบภายใน 

 ข้ันตอนและวิธีการจัดทําแผนการตรวจสอบ 

สํานักงานตรวจสอบภายใน ไดจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากผล

การประเมินความเส่ียง เปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการ

ตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีข้ันตอนและวิธีการดังนี้ 

 

 

  

๑) ศึกษาและรวบรวมขอมูล ๑) กําหนดวัตถุประสงค 

การตรวจสอบ 

๑) กําหนดวัตถุประสงคการ

ตรวจสอบ ๒) ระบุปจจัยเส่ียง   

๓) วิเคราะหความเส่ียง ๒) จัดลําดับความสําคัญ 

ของกิจกรรม/หนวยรับตรวจ 

๒) กํ าห น ดขอบ เขตการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบ ๔) จัดลําดับความเส่ียง   

  ๓) กําหนดระยะเวลา ๓) กําหนดผูรับผิดชอบ 

  ๔) คํานวณจํานวนคนวันท่ี 

จะใชในการตรวจสอบ 

๔)  กําหนดงบประมาณท่ีใช

ในการปฏิบัติงาน 

  ๕) กําหนดจํานวนผูตรวจสอบ

ภายในและงบประมาณท่ีใช 

  

      

 ภาระ อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของสํานักงานตรวจสอบภายใน  

สํานักงานตรวจสอบภายใน มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบงานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 

วิเคราะหการดําเนินงานดานงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ และการดําเนินงานตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย รวมท้ังการควบคุมภายในและการประเมินความเส่ียงของทุกสวนงานภายในมหาวิทยาลัยและ

ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย ประกอบดวย ๓ กลุมงานดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี ๑ 

การประเมินความเส่ียงเพื่อ

วางแผนการตรวจสอบ 

ข้ันตอนท่ี ๒ 

การวางแผนการตรวจสอบ

ระยะยาว 

ข้ันตอนท่ี ๓ 

การวางแผนการตรวจสอบ

ประจําป 

แผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๔ 



๑) กลุมงานระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน ปฏิบัติงานวางระบบการตรวจสอบและการควบคุม

ภายใน รวมท้ังประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย แลวรายงานหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และปฏิบัติงาน

อื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

๒) กลุมงานตรวจสอบ วิเคราะหและประมวลผล ปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล

ดานการเงิน การบัญชี การพัสดุ การบริหาร การจัดการ และดานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ และประมวลผลการดําเนินงาน

ตามแผนงาน โครงการและกิจกรรมใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายท่ีกําหนดและปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือ

ท่ีไดรับมอบหมาย 

๓) กลุมงานบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติงานวางระบบบริหารความเส่ียง ระบุปจจัยเส่ียง ตรวจสอบและ

ประเมินความเส่ียง รวมท้ังนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข เพื่อลดและกําจัดความเส่ียง และปฏิบัติงานอื่นท่ี

เกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

เพื่อใหมั่นใจวางานตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงกิจกรรมตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อใหทราบถึงจุดออน จุดแข็งของการบริหารงาน ระบบการควบคุมภายใน ความถูกตองเช่ือถือไดของขอมูลทาง

บัญชีและการเงิน การควบคุมดูแลและการใชทรัพยากร การปฏิบัติตามระเบียบคําส่ัง การประเมินประสิทธิผล 

ประสิทธิภาพและความประหยัดในการจัดการและการบริหารงานของผูบริหารในมหาวิทยาลัย การปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายในยังตองมีการปฏิบัติงานตามผลการประเมินความเส่ียงและความตองการของผูท่ีเกี่ยวของ โดยใหมี

การวางแผนการตรวจสอบท่ีครอบคลุมกิจกรรมการตรวจสอบภายใน ซึ่งการนํามาตรฐานมาใชในงานตรวจสอบจะ

มี ๒ ดาน ไดแก  

(๑) งานบริการใหความเช่ือม่ัน (Assurance Services) เปนการตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ อยางเท่ียง

ธรรม เพื่อใหไดมาซึ่งการประเมินผลอยางอิสระ โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการกํากับดูแล การ

บริหารความเส่ียง และการควบคุมของมหาวิทยาลัย ท่ีประเภทของการตรวจสอบประกอบดวย 

๑) การตรวจสอบทางการเงิน  (Financial  Auditing) เปนการตรวจสอบความถูกตอง เช่ือถือได

ของขอมูลทางการเงินและการดําเนินงาน โดยครอบคลุมถึงการดูแลปองกันทรัพยสิน  และประเมินความเพียงพอ

ของระบบการควบคุมภายในของระบบงานตาง ๆ วามีความเพียงพอท่ีจะมั่นใจไดวา ขอมูลท่ีบันทึกและปรากฏใน

รายงาน ทะเบียน และเอกสารตาง ๆ ถูกตองและสามารถสอบทานได รวมท้ังสามารถปองกันการรั่วไหล สูญหาย

ของทรัพยสินตาง ๆ ได 

๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและขอกําหนด (Compliance  Auditing)  เปนการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานตาง ๆ วาเปนไปตามนโยบาย  กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีท่ี

เกี่ยวของ ท้ังจากภายในและภายนอกองคกร 

๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน (Operation Auditing)  เปนการตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานท่ัวไปวาเปนไปตามระบบงาน ข้ันตอนตลอดจนวิธีการปฏิบัติงานของแตละกิจกรรมตามท่ีฝายบริหารกําหนด

แผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๕ 



ไว เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพของการดําเนินงานวาแตละหนวยงานมีระบบการควบคุม

ภายในท่ีดี และการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

๔) การตรวจสอบผลการดําเนินงานหรือผลการปฏิบั ติงาน (Performance Auditing) เปนการ

ตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการท่ีตองคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  ท่ีเนนถึงผลงาน 

โดยใหความสนใจเปนพิเศษเกี่ยวกับผลงานท่ีเกิดข้ึนวามีปริมาณแคไหน คุณภาพอยางไร และความมีประสิทธิผล 

(Effectiveness) คือมีการจัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติงานซึ่งทําใหผลท่ีเกิดจากการดําเนินงานเปนผลงานท่ีไดทันตอ

การนําไปใชใหเปนประโยชนหรือไม โดยมีผลผลิตและผลลัพธเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายหรือมาตรฐานงานท่ี

กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความคุมคา (Economy) ซึ่งวัดจากตัวช้ีวัดท่ีเหมาะสม  

๕) การตรวจสอบสารสนเทศ  (Information Technology Auditing)  เปนการตรวจสอบงานท่ี

ใชระบบสารสนเทศในการดําเนินงาน เพื่อใหทราบวาขอมูลท่ีไดจากการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร ระบบงานมี

ความถูกตอง เช่ือถือได รวมท้ังระบบปองกันการเขาถึงขอมูลในการใชงาน ปรับปรุงแกไขและการรักษาความ

ปลอดภัยของขอมูล 

๖) การตรวจสอบการบริหาร  (Management Auditing)  เปนการตรวจสอบการบริหารงานวามี

ระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผล การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร

งบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารการพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ังการบริหารงานดานตาง ๆ ท่ีเหมาะสม 

สอดคลองกับภารกิจ รวมท้ังเปนไปตามหลักการบริหารงานและหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good  

Governance) ในดานความเช่ือถือ ความรับผิดชอบ ความเปนธรรม และความโปรงใส 

นอกจากการตรวจสอบดานตาง ๆ แลว สํานักงานตรวจสอบภายในยังตองติดตามผลการตรวจสอบ 

(Monitoring Auditing) วาขอเสนอแนะหรือแนวทางแกไขปรับปรุงท่ีไดรายงานผลการตรวจสอบไปนั้นไดมีการ

นําไปปฏิบัติหรือไม อยางไร หรือติดตามผลตามนโยบายของผูบรหิาร 

(๒) งานบริการใหคําปรึกษาและสรางคุณคาเพิ่ม 

๒.๑) งานบริการใหคําปรึกษา  (Consulting Services) การบริการใหคําปรึกษาแนะนํา และ

บริการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยลักษณะงานและขอบเขตของงานจะจัดทํา ขอตกลงรวมกับผูรับบริการและมี

จุดประสงค เพื่อเพิ่มคุณคาใหกับมหาวิทยาลัย โดยการปรับปรุงกระบวนการการกํากับดูแล การบริหารความเส่ียง 

และการควบคุมของมหาวิทยาลัยใหดีข้ึน เชน การใหคําปรึกษาแนะนํา ในเรื่องความคลองตัวในการดําเนินงาน 

การออกแบบระบบงาน วิธีการตาง ๆ ในการปฏิบัติงานและการฝกอบรม โดยมีการใหบริการหลากหลายชองทาง 

อาทิ ทางโทรศัพท ทางออนไลนผานแอบพลิเคช่ัน Line และ Facebook ตลอดจนมีการติดตอดวยตนเอง เปนตน 

๒.๒) การสรางคุณคาเพิ่ม (Add Value) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในดวยความเท่ียงธรรม ใน

อันท่ีจะเปนการสรางคุณคาเพิ่มใหกับมหาวิทยาลัยและผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ โดยทําใหสามารถปรับปรุงการ

ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน ซึ่งอาจดําเนินการในรูปแบบของการใหคําปรึกษาแนะนําหรือ

การรายงานเปนลายลักษณอักษรหรืออื่น ๆ ท่ีเห็นสมควร เพื่อใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยสามารถบรรลุ

เปาหมายตามท่ีวางไว 
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ตามมาตรฐานดานการปฏิบัติงาน มีลักษณะของงานและกระบวนการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบ

ภายใน ๗ ดาน ประกอบดวย การบริหารงานตรวจสอบภายใน ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน การวางแผนการ

ปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน การรายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผล และการยอมรับสภาพความเส่ียงของฝาย

บริหาร  ท้ังนี้ สํานักงานตรวจสอบภายใน ไดมีการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองตามมาตรฐานดานการปฏิบัติงานดังนี ้

(๑) งานบริการใหความเช่ือม่ัน ประกอบดวย 

๑.๑ การวางแผนการตรวจสอบ 

๑.๒ งานปฏิบัติงานการตรวจสอบ 

๑.๓ งานวิเคราะห ติดตาม ประเมินและรายงานผล 

๑.๔ งานกํากับดูแล การบริหารความเส่ียง และควบคุมภายใน 

(๒) งานบริการใหคําปรึกษาและสรางคุณคาเพิ่ม 

(๓) งานบริหารสํานักงานตรวจสอบภายใน 

๓.๑ งานดานนโยบายและแผน 

๓.๒ งานดานการบริหารทรัพยากร 

๓.๓ งานดานการบริหารการเงินและพัสดุ 

๓.๔ งานดานการบริหารงานสารบรรณ 

๓.๕ งานดานการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน (ประจําสวนงาน) 

๓.๖ งานดานการบริหารท่ัวไป 

(๔) งานเลขานุการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ 

 ๔.๑ คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย 

 ๔.๒ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัย 

 ๔.๓ คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนมหาวิทยาลัย 

๔.๔ คณะกรรมการและคณะทํางานจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสการดําเนินงาน (ITA) ของมหาวิทยาลัย 

(๕) งานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลัก 

  

 ทรัพยากรท่ีไดรับจัดสรรสําหรับการดําเนินงานในการตรวจสอบภายใน 

๑. อัตราบุคลากรสํานักงานตรวจสอบภายใน จํานวน ๕ อัตรา 

(๑) พระมหาสุเทพ     สุปณฺฑิโต รักษาการผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 

(๒) นางมาลีรัตน   พัฒนต้ังสกุล รองผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 

(๓) นางสาวพัทยา   สิงหคํามา นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

(๔) นางสาวอโนทัย     บุญทัน นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

(๕) นางสาวณัฐชา      ทองภูสวรรค  นักวิชาการเงินและบัญชี (อัตราจาง)  
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ตําแหนง 

จํานวน (รูป/คน) 

รวม 
พนักงานมหาวิทยาลัย 

(เงินงบประมาณ) 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

(เงินรายได) 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ๓    ๓ 

นักวิชาการการเงินและบัญชี    ๑  ๑ 

อาจารย (รักษาการผูอํานวยการ)   ๑*   ๑ 

รวมท้ังสิ้น - ๓ ๑ ๑ - ๕ 

* กําลังศึกษาปริญญาเอก 

 

๒. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรใชในการดําเนินงานตรวจสอบภายใน 

สํานักงานตรวจสอบภายใน ไดรับจัดสรรจากงบประมาณรายจาย คาใชจายดําเนินงาน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  จํานวนเงิน ๖๐๘,๕๐๐.๐๐ บาท ประกอบดวย  

ท่ี 
หมวด

รายจาย 
รายการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

๑. คาใชสอย คาเบ้ียเล้ียง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ ประกอบดวย :- ๓๒๓,๐๐๐.๐๐ 

  - คาจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 60,000.00  

  - คาจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ

ควบคุมภายใน 

๒0,000.00  

  - คาจัดประชุมคณะทํางานบริหารความเส่ียงและ

ควบคุมภายใน 

๑0,000.00  

  - คาใชสอยในการออกตรวจสอบงบการเงินและผลการ

ดําเนินงาน* 

๑๓0,000.00  

  - คาใชสอยในการเขารวมประชุมอบรมสัมมนากับ

หนวยงานภายนอก** 

๗0,000.00  

  - คาใชสอยอื่น ๆ 13,000.00  

  - คาจางเหมาบริการ 20,000.00  

๒. คาวัสดุ คาวัสดุสํานักงาน  30,000.00 

๓. เงินอุดหนุน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ๒๐0,000.00 

  โครงการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน สวนงานสนบัสนุนการศึกษา 55,500.00 

รวม 608,500.00 
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* ประมาณการคาใชสอยในการออกตรวจสอบงบการเงินและผลการดําเนินงาน ประกอบดวย 

๑) คาเบ้ียเล้ียง ( ๒๑๐ บาท x ๖ คน x ๑๖ วัน) 20,160.00 บาท 

๒) คาท่ีพักแบบเหมาจาย (๕๐๐ บาท x ๖ คน x ๑๖ วัน) 48,000.00 บาท 

๓) คาพาหนะเหมาจาย (๖๐๐ บาท x ๖ คน x ๘ ครั้ง) 28,800.00 บาท 

๔) คาน้ํามัน/แกสเช้ือเพลิง 33,040.00 บาท 

รวม 130,000.00 บาท 

** คาใชสอยในการเขารวมประชุมอบรมสัมมนากับหนวยงานภายนอก มีรายละเอียดดังนี ้

๑) การพัฒนาความรูใหกับเจาหนาท่ีของสํานักงานตรวจสอบภายในทุกคน ในการอบรม/สัมมนา/ดู

งาน ท่ีเกี่ยวกับการปฏิ บั ติงานตรวจสอบภายใน ไดแก  โครงการฝกอบรมในหลักสูตรประกาศนีย บัตร 

ผูตรวจสอบภายในภาครัฐของกรมบัญชีกลาง โครงการอบรมสัมมนาของกลุมตรวจสอบภายในภาครัฐ การอบรม

พัฒนาดานอื่น ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือสถาบันภายนอกจัด และศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยอื่น เปนตน  

๒) การพัฒนาความรูใหกับสวนงานรับตรวจโดยการจัดประชุมช้ีแจง/อบรม ใหความรูดานการเงิน 

บัญชี พัสดุ การบริหาร การจัดการใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ  

 

 กําหนดจํานวนคน/วันท่ีใชในการตรวจสอบ 

เวลาท่ีใชตรวจสอบ (Available Mandays) 

๑. จํานวนวันในแตละเดือนหักวันหยุดวันพระ-อาทิตย วันหยุดตามประเพณี วันหยุดอื่น  

๒. วันทํางาน ๕ วัน/สัปดาห 

๓. ผูตรวจสอบภายใน ๕ รูป/คน (ตามอัตราบุคลากรสํานักงานตรวจสอบภายใน) 

วันหยุดอื่น หมายถึง วันหยุดพักผอนประจําป ลากิจ ลาปวย อบรม ประชุมกิจกรรมอื่น ๆ  

วันในการปฏิบัติงานใน ๑ ป = ๓๖๕/๓๖๖ วัน เจาหนาท่ีปฏิบัติงานตรวจสอบ จํานวน ๕ รูป/คน 

รายการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวม

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

จํานวนวันในเดือน 31 30 31 31 29 31 30 31 30 31 31 30 366 

หัก วั น ห ยุ ด วั น พ ระ -

อาทิตย 

7 9 9 8 9 10 8 9 8 9 9 8 103 

 วันหยุดตามประเพณี 2 - 3 1 1 0 3 2 0 1 0 - 13 

 วันหยุดอื่น ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๖๐ 

 รวมวันหยุด 14 14 17 14 15 15 16 16 13 15 14 13 176 

วันทํางาน(สุทธิ)/คน/

เดือน 

17 16 14 17 14 16 14 15 17 16 17 17 190 
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หมายเหตุ 

๑. จํานวนวันทําการโดยประมาณของบุคลากร ๑ คน ใน ๑ ป หักจากวันหยุดนักขัตฤกษ วันลาปวย วันลา

พักผอน และการฝกอบรมรวม  ๑๗๖ วัน 

๒. บุคลากรในสํานักงานตรวจสอบภายใน จํานวน ๕ รูป/คน มีวันทําการโดยประมาณรวมตลอดท้ังป 

๙๕๐ วัน (จํานวนคน/วันใน ๑ ป = ๕ คน x ๑๙๐ วัน = ๙๕๐วัน) 

๓. ระยะเวลาในการตรวจสอบท่ีกําหนดไวในแผนการตรวจสอบ คือ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานดานการ

เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล การสอบทาน สรุปผลการสอบทานและขอเสนอแนะ แตไมรวมถึงระยะเวลาใน

การประชุมปดการตรวจสอบกับสวนงานท่ีรับตรวจ เนื่องจากอาจจะมีปญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับการนัดหมายกับ

ผูท่ีเกี่ยวของ ดังนั้น การจัดทํารายงานการตรวจสอบตามมาตรฐานเริ่มนับต้ังแตมีการประชุมปดการตรวจสอบแลว 

๔. ระยะเวลาท่ีตรวจสอบ จํานวนวันและจํานวนคน ในแผนการตรวจสอบอาจมีการปรับเปล่ียนไดตาม

ความเหมาะสม และไดรับมอบหมายกรณีเรงดวน 

 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. ขอมูลและรายงานการเงินมีความถูกตอง ครบถวน เช่ือถือได และเปนปจจุบัน 

๒. มหาวิทยาลัยมีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

๓. การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

๔. สวนงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการ และการบริหารความเส่ียง การควบคุม และการ

กํากับดูแลท่ีดี การปฏิบัติงานเปนระบบท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส สามารถตรวจสอบได 

๕. มหาวิทยาลัย ไดรับทราบปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานและมีวิธีการแนวทางปรับปรุงแกไขให

ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๖. สวนงานในมหาวิทยาลัยมีการใชทรัพยสินอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุมคา 

๗. ผูบริหารไดรับทราบขอมูลตาง ๆ เพื่อนําไปเปนขอมูลในการตัดสินใจไดอยางเหมาะสม และทันตอการ

แกไขปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนตอการบริหารจัดการงานภายในมหาวิทยาลัย 

   ผลผลิตและตัวช้ีวัดของสํานักงานตรวจสอบภายใน 

๑. ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจําป รอยละ ๘๐ 

๒. สวนงานท่ีรับตรวจมีการพัฒนางานและพบขอผิดพลาดลดลงจากการตรวจสอบครั้งท่ีผานมา 

ผลผลิต/กิจกรรมงานตรวจสอบ ตัวช้ีวัด 

๑. งานบริการใหความเช่ือม่ัน 

๑.๑  งานวางแผนการตรวจสอบ 

๑.๑.๑ วางแผนการตรวจสอบ 

๑.๑.๒ จัดทํา Audit Plan/ Audit Program 

๑.๑.๓ เสนออนุมัติแผนการตรวจสอบ 

 

 

- แผนการตรวจสอบ 

- แผนการปฏิบัติงาน 

- บันทึกขออนุมัติแผนฯ 
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ผลผลิต/กิจกรรมงานตรวจสอบ ตัวช้ีวัด 

๑.๒  งานปฏิบัติงานตรวจสอบ 

(๑) การตรวจสอบทางการเงิน  

(๒) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ และขอกําหนด 

(๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน 

(๔) การตรวจสอบผลการดําเนินงานหรือผลการปฏิบัติงาน  

(๕) การตรวจสอบสารสนเทศ 

(๖) การตรวจสอบการบริหาร 

- รายงานผลการตรวจสอบ 

- ร อ ย ล ะ  ๘ ๐  ข อ ง

ข อ เส น อ แ น ะ แ ล ะ แ น ว

ทางแกไขไดนําไปปฏิบัติ 

 

๑.๓  งานวิเคราะห ติดตาม ประเมินและรายงานผล 

- ติดตามผลการตรวจสอบ และสอบทานการดําเนินการ 

- ประมวลผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการและกิจกรรม 

- รายงานผลการปรับปรุงแกไขจากสวนงานรับตรวจ 

- สรุปผลการดําเนิ น งาน ทุก ไตรมาสเสนออธิการบ ดีและ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

- รายงานการติดตามผลการ

ดําเนินงาน 

 

๑.๔  งานกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน 

- การจัดทําแผนบริหารความเส่ียง และแผนควบคุมภายใน  

- ติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงและ

การควบคุมภายใน 

- สอบทานและรายงานผลการประเมินความเส่ียงและการควบคุม

ภายในตอผูบริหาร 

- รายงานผลการบริหารความเส่ียงและประเมินผลการควบคุม

ภายในตออธิการบดีและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 

- ร า ย ง าน ผ ล ติ ด ต าม ก า ร

ประเมิน 

- รายงานผลการประเมินการ

ควบคุมภายใน  

๒. งานบริการใหคําปรึกษาและสรางคุณคาเพิ่ม 

บริการใหคําปรึกษาแนะนําดานการตรวจสอบภายใน ดานระบบบัญชี 

ดานการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ดานการบริหารความเส่ียงและการ

ควบคุมภายใน  และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

- สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย 

- แบบสํารวจความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงาน/จัดกิจกรรม 

- ผลประเมินความพึงพอใจไม

นอยกวา ๓.๕๐ 

 

๓. งานบริหารสํานักงานตรวจสอบภายใน 

๓.๑ งานดานนโยบายและแผน 

- แผนพัฒนา/แผนการตรวจสอบ/แผนปฏิบัติงานประจําป 

- แผนอัตรากําลังและจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป 

- ประเมินความเส่ียง สรุปผล และปรับปรุงแผนในปถัดไป 

 

 

รอยละ ๑๐๐ 

จํานวน ๑ แผน 

 

แผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๑ 



ผลผลิต/กิจกรรมงานตรวจสอบ ตัวช้ีวัด 

๓.๒ งานดานการบริหารทรัพยากร 

- จํานวนแผนพัฒนาบุคลากรสวนบุคคล 

- บุคลากรในสวนงานไดรับการพัฒนาวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

๓.๓ งานดานการบริหารการเงินและพสัดุ 

- ควบคุมการเบิกจายตามกรอบจัดสรรงบประมาณรายจาย 

๓.๔ งานดานการบริหารงานสารบรรณ 

- บริหารงานสารบรรณเอกสารรับ-สง 

๓.๕ งานดานการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน (ประจําสวนงาน) 

- รายงานประเมินตนเอง 

- ระดับคะแนนผลการประเมิน 

๓.๖ งานบริหารท่ัวไป 

- ระบบฐานขอมูลดานการตรวจสอบ 

- ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานในระบบสารสนเทศ 

  : พัฒนาเว็บไซต / รายงานประจําป / เว็บบอรด 

จํานวน ๒ คน / ปงบประมาณ 

 

 

 

รอยละ ๑๐๐ 

 

รอยละ ๑๐๐ 

 

- รายงานผลการประเมิน 

- คะแนนไมนอยกวา ๓.๕๑ 

 

จํานวน ๑ ระบบ 

อยางนอย ๒ ชองทาง 

 

๔. งานเลขานุการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ 

๔.๑ คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยฯ 

๔.๒ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

๔.๓ คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุน 

๔.๔ คณะกรรมการและคณะทํางานจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน

ตามตัวช้ี วัดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการ

ดําเนินงาน (ITA) ของมหาวิทยาลัย 

- จํานวนครั้งการประชุม 

- จํานวนผูเขาประชุม  

- ผลการดําเนินการตามมติคณะกรรมการ 

- ผลการตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุน 

 

 

 

 

 

 

ไมนอยกวา ๒ ครั้งตอป 

รอยละ ๕๐ 

รอยละ ๙๐ 

ไมนอยกวารอยละ ๓.๕๑ 

๕. งานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลัก 

- จํานวนครั้งท่ีเขารวมกิจกรรม 

- จํานวนบุคลากรในสวนงานท่ีเขารวมกิจรรม 

- รายงานผลการเขารวมกิจกรรม 

 

 

ไมนอยกวา ๒ กิจกรรมตอป 

ไมนอยกวารอยละ ๒๐ 

รอยละ ๑๐๐ 

 

แผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๒ 



   แผนการตรวจสอบ  

  แผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดําเนินการปฏิบัติงานตรวจสอบตามนโยบายและ

ความตองการของผูมีสวนไดเสียและสวนงานตามลําดับความเส่ียง จากผลการประเมินความเส่ียง เพื่อจัดลําดับ

ความสําคัญกอนหลังของกิจกรรมท่ีจะทําการตรวจสอบใหสอดคลองกับเปาหมายของมหาวิทยาลัย  

เร่ืองท่ีตรวจสอบในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ : 

ประเภทการตรวจสอบ เร่ืองท่ีตรวจสอบ สวนงานท่ีรับตรวจ 

๑. การตรวจสอบ ทางการเงิน 

(Financial Auditing)  

 

(๑) สอบทานการวิ เคราะห งบการเงิน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

(๒) ตรวจสอบเอกสารการเบิกจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(๓) ตรวจนับเงินคงเหลือประจําวัน 

(๔) ตรวจสอบยอดลูกหนี้คงเหลือ 

(๕) ตรวจสอบการตรวจสอบการจัดทํางบ

การ เงิน กอ งทุน สวั ส ดิ ก ารภาย ใน

มหาวิทยาลัย 

๑. กองคลังและทรัพยสิน 

๒. กองกลาง (กองทุนสวัสดิการ

ภายใน) 

๓. วิทยาเขตนครสวรรค 

๔. วิทยาเขตขอนแกน 

๕. วิทยาเขตบาฬึศึกษาพุทธโฆส  

๖. สวนธรรมนิเทศ สํานักสงเสริมฯ 

๗. หนวยงานวิสาหกิจ ๓ แหง 

๘. ทุกสวนงาน  

๒. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ตามกฎระเบียบ และขอกําหนด 

(Compliance  Auditing) 

(๑ ) ก าร จั ดซื้ อ จั ดจ า งพั ส ดุ  ป ระ จํ าป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(๒ ) โครงการ/กิจกรรมท่ี ดําเนินงานใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(๓) สอบทานและประเมินผลการจัดทําแผน

บริหารความเส่ียงและการควบคุม

ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และรอบท่ี ๑ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(๔) การตรวจประเมินการปฏิบติงานสวน

งานสนับสนนุ ๓๓ สวนงาน 

๑. กองคลังและทรัพยสิน 

๒. วิทยาเขตนครสวรรค 

๓. วิทยาเขตขอนแกน 

๔. วิทยาเขตบาฬึศึกษาพุทธโฆส  

๕. ทุกสวนงาน 
๓. การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือ

ก า ร ดํ า เนิ น งาน  (Operation 

Auditing)   

๔. การตรวจสอบผลการดําเนินงาน

ห รื อ ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น 

(Performance Auditing)  

๕. การตรวจสอบ สารสน เทศ  

(Information Technology 

Auditing)   

 

ตรวจสอบการใชงานระบบสารสนเทศ MIS 

งบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุรวมท้ัง

ระบบการเขาถึงขอมูลในการปรับปรุงแกไข

และการรักษาความปลอดภัยของขอมูล 

๑. กองคลังและทรัพยสิน 

๒. กองแผนงาน 

๓. กองกิจการวิทยาเขต 

๔. ส วนเทคโน โลยีสารสน เทศ 

สํานั กหอสมุดและ เทคโน โลยี

สารสนเทศ 

๖. การตรวจสอบ การบ ริห าร  

(Management Auditing) 

การบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน

การบริหารการพัสดุและทรัพยสิน 

แผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๓ 



สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

แผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หนวยรับตรวจ / กิจกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จํานวนคนวัน 

(คนxวันxครั้ง) 
ผูรับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ 

๑. งานบริการใหความเช่ือม่ัน             ๔๓๖  

 ๑.๑ การวางแผนการตรวจสอบ 

- การวางแผน 

- การจัดทํา Audit Plan / Audit Program 

- เสนออนุมัติแผนการตรวจสอบ 

            ๒๐ 

(๕x๒x๒) 

 

ทีมงานสตน. 

รองผอ. 

ผอ. 

 ๑.๒ การปฏิบัติงานตรวจสอบ             ๒๙๐  

  ๑.๒.๑ การตรวจสอบทางการเงิน (Financial 

Auditing) 

            ๑๔๐  

  (๑)  การตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือ

ประจําวัน 

สวนงานท่ีตรวจ : 

๑. กองคลังและทรัพยสิน 

๒. สวนธรรมนเิทศ สํานักพระพุทธศาสนาฯ 

๓. โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔. มหาจุฬาบรรณาคาร 

๕. อาคาร ๙๒ ป ปญญานันทะ 

            ๒๕ 

(๕x๑x๕) 

ทีมงานสตน. 

แผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๔ 



หนวยรับตรวจ / กิจกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จํานวนคนวัน 

(คนxวันxครั้ง) 
ผูรับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ 

  (๒) ตรวจสอบรายงานการเงินมหาวิทยาลัย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

สวนงานท่ีรับตรวจ : กองคลังและทรัพยสิน 

            ๒๕ 

(๕x๕x๑) 

ทีมงานสตน. 

  (๓ ) ตรวจสอบ การ เบิ กจ าย โครงก าร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สวนงานท่ีรับตรวจ : 

๑. วิทยาเขตนครสวรรค 

๒. วิทยาเขตขอนแกน 

๓. วิทยาเขตบาฬึศึกษาพุทธโฆส 

            ๖๐ 

(๕x๔x๓) 

ทีมงานสตน. 

  (๔) การตรวจสอบยอดลูกหนี้คงเหลือ 

สวนงานท่ีตรวจ :  ทุกสวนงาน 

            ๑๕ 

(๕x๓x๑) 

ทีมงานสตน. 

  (๕ ) ก ารตรวจสอบ การ จัด ทํ างบ การ

เงิ น ก อ ง ทุ น ส วั ส ดิ ก า ร ภ า ย ใน

มหาวิทยาลัย 

สวนงานท่ีตรวจ : กองทุนสวัสดิการภายใน  

            ๑๕ 

(๕x๓x๑) 

 

  ๑.๒.๒ การตรวจสอบการปฏิบั ติงานตาม

ก ฎ ร ะ เบี ย บ  แ ล ะ ข อ กํ า ห น ด 

(Compliance Auditing) 

            ๑๑๐ 

 

 

 

แผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๕ 



หนวยรับตรวจ / กิจกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จํานวนคนวัน 

(คนxวันxครั้ง) 
ผูรับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ 

  ๑.๒.๓ การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการ

ดําเนินงาน (Operation Auditing)   

              

  ๑.๒.๔  การตรวจสอบผลการดําเนินงานหรือ

ผลการป ฏิ บั ติ งาน  (Performance 

Auditing) 

             

 

๖๐ 

 

  (๑ ) ก าร จัด ซื้ อ จัด จ า งพั ส ดุ  ป ระ จํ าป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(๒) โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินงานใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สวนงานท่ีตรวจ : 

๑. กองคลังและทรัพยสิน 

๒. วิทยาเขตนครสวรรค 

๓. วิทยาเขตขอนแกน 

๔. วิทยาเขตบาฬึศึกษาพุทธโฆส 

            (๕x๓x๔)  

  (๓) สอบทานและประเมินผลการจัดทําแผน

บริหารความเส่ียงและการควบคุม

ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และรอบท่ี ๑ 

            ๕๐ 

(๕x๕x๒) 

 

แผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๖ 



หนวยรับตรวจ / กิจกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จํานวนคนวัน 

(คนxวันxครั้ง) 
ผูรับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ 

ปงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

สวนงานท่ีตรวจ : ทุกสวนงาน 

  ๑.๒.๕  การตรวจสอบสารสนเทศ  

(Information Technology Auditing)   

            ๔๐ 

(๕x๒x๔) 

 

  ๑.๒.๖. การตรวจสอบการบริหาร  

(Management Auditing) 

              

  สวนงานท่ีตรวจ : 

๑. กองคลังและทรัพยสิน 

๒. กองแผนงาน  

๓. กองกิจการวิทยาเขต 

๔. สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักหอสมุด

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

              

 ๑.๓   งานวิเคราะห ติดตาม ประเมินและรายงานผล             ๔๘  

  - มีการติดตามผลการตรวจสอบ (Monitoring 

Auditing)  

- ประมวลผล  

- รายงานผล 

- สรุปผลการตรวจสอบเสนออธิการบดี 

              

แผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๗ 



หนวยรับตรวจ / กิจกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จํานวนคนวัน 

(คนxวันxครั้ง) 
ผูรับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ 

 ๑.๔ งานกํากับดูแล บริหารความเสี่ยง และควบคุม

ภายใน 

            ๗๘  

  (๑) การจัดทําแผนบริหารความเส่ียง และแผน

ควบคุมภายใน และส่ือสารกับผูท่ีเกี่ยวของ 

            ๘ 

(๒x๒x๒) 

ณัฐชา , 

อโนทัย 

  (๒) ติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผน

บริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

            ๕๐ 

(๕x๕x๒) 

ทีมงานสตน. 

  (๓) สอบทานและสรุปผลการบริหารความเส่ียง

และการควบคุมภายในตอผูบริหาร 

            ๑๒ 

(๓x๒x๒) 

รองผอ., ณัฐชา, 

อโนทัย 

  (๔ ) รายงานผลการบริหารความเส่ียงและ

ประเมินผลการควบคุมภายในตออธิการบดี

และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 

            ๘ 

(๒x๔x๑) 

ผอ. ,  

รองผอ. 

๒. งานบริการใหคําปรึกษาและสรางคุณคาเพิ่ม 

บริการใหคําปรึกษาแนะนําดานการตรวจสอบ

ภายใน ะบบบัญชี การปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ 

ดานการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน  

และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 

            ๓๐ 

(๕x๐.๕x๑๒) 

ทีมงานสตน. 

แผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๘ 



หนวยรับตรวจ / กิจกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จํานวนคนวัน 

(คนxวันxครั้ง) 
ผูรับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ 

๓. งานบริหารสํานักงานตรวจสอบภายใน             ๒๕๓  

 ๓.๑ งานดานนโยบายและแผน             ๓๘  

  (๑) การจัดทําแผนยุทธศาสตร / แผนปฏิบัติ

งาน/ แผนการตรวจสอบ/ แผนปฏิบัติงาน

ประจําป 

            ๔ 

(๒x๒x๑) 

ผอ. ,  

รองผอ. 

  (๒) การจัดทําแผนอัตรากําลังและจัดทําคําขอ

งบประมาณรายจายประจําป 

            ๔ 

(๒x๒x๑) 

ผอ. ,  

รองผอ. 

  (๓) ประเมินความเส่ียง สรุปผล และปรับแผน

ในปถัดไป 

 

            ๓๐ 

(๕x๓x๒) 

ทีมงานสตน. 

 ๓.๒ การบริหารทรัพยากรบุคคล             ๗๓  

  (๑) การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและติดตาม

ประเมินผล 

            ๕ 

(๕x๑x๑) 

ทีมงานสตน. 

  (๒) การพัฒนาทักษะความรูความสามารถของ

บุคลากร 

            ๖๐ 

(๕x๖x๒) 

ทีมงานสตน. 

  (๓) งานบริหารงานบุคคล การสรรหา บรรจุ 

แตงต้ังและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

 

 

           ๘ 

(๒x๒x๒) 

ผอ. ,  

รองผอ. 

แผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๑๙ 



หนวยรับตรวจ / กิจกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จํานวนคนวัน 

(คนxวันxครั้ง) 
ผูรับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ 

 ๓.๓ การบริหารการเงินและพสัดุ             ๑๒  

  (๑) บริหารจัดซื้อจัดจางเกี่ยวกับสํานักงาน

ตรวจสอบภายใน 

            ๖ 

(๑x๐.๕x๑๒) 

ณัฐชา 

  (๒ ) ควบคุมการเบิกจายตามกรอบจัดสรร

งบประมาณรายจายประจําป 

            ๖ 

(๑x๐.๕x๑๒) 

พัทยา 

 ๓.๔ การบริหารงานสารบรรณ 

การบริหารระบบงานสารบรรณ หนังสือเขา 

– ออกของสวนงาน 

            ๔๘ 

(๑x๐.๒๕x

๑๙๐) 

อโนทัย / 

ณัฐชา 

 ๓.๕ งานตรวจประเมินการปฏิบัติงาน             ๕๐  

  (๑) การจัดเตรียมขอมูลรองรับตรวจประเมิน

การปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุน 

            ๒๕ 

(๕x๕x๑) 

ทีมงานสตน. 

  (๒) การจัดทํารายงานประเมินตนเองของสวน

งาน (Self- Assessment) 

            ๒๕ 

(๕x๕x๑) 

ทีมงานสตน. 

 ๓.๖ งานบริหารท่ัวไป             ๓๒  

  (๑) การจัดการฐานขอมูลดานการตรวจสอบ             ๒๐ 

(๕x๑x๔) 

ผอ. ,  

รองผอ. 

  (๒) งานสารสนเทศ/ประชาสัมพันธสํานักงาน

ตรวจสอบภายใน  

            ๑๒ 

(๒x๐.๕x๑๒) 

อโนทัย , 

ณัฐชา 

แผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๒๐ 



หนวยรับตรวจ / กิจกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จํานวนคนวัน 

(คนxวันxครั้ง) 
ผูรับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ 

๔. งานเลขานุการคณะกรรมการ             ๑๔๐  

 ๔.๑ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบประจํา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

            ๔๐ 

(๕x๒x๔) 

ผอ. , 

รองผอ. 

 ๔.๒ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย 

            ๔๐ 

(๕x๔x๒) 

ทีมงานสตน. 

 ๔.๓ เลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินการ

ปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุน 

            ๔๑ 

(๕x๐.๕x๓๓) 

ทีมงานสตน. 

 ๔.๔ เลขานุการคณะกรรมการและคณะทํางาน

จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการ

ดําเนินงาน (ITA) ของมหาวิทยาลัย 

            ๒๐ 

(๕x๔x๑) 

ทีมงานสตน. 

๕. งานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมายนอกเหนือจากภารกิจ

หลัก 

 

            ๙๐ 

(๕x๑.๕x๑๒) 

ทีมงานสตน. 

รวม ๙๕๐  

แผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๒๑ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

แผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๒๒ 



 นโยบายและความตองการของผูมีสวนไดเสียท่ีใชในการวางแผนการตรวจสอบ 

นอกจากการตรวจสอบตามผลการประเมินความเส่ียงแลว ยังตองตรวจสอบตามนโยบายของ

อธิการบดี คณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน 

รวมถึงหนวยงานภายนอกท่ีกําหนดใหตรวจสอบ อาทิ กรมบัญชีกลาง สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ดังนี้ 
 

ผูมีสวนไดเสยี (Stakeholder) นโยบาย / ความตองการ  (Policy) 

อธิการบดี ๑) ตรวจสอบดานการดําเนินงาน  

๒) การตรวจสอบดานการจัดซื้อจัดจาง  

๓) การตรวจสอบการบริหารพัสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑) ตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) 

๒) ตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Auditing) 

คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน ๑) ตรวจสอบการเงินและบัญชี  

๒) ตรวจสอบการบริหารจัดการ 

๓) ตรวจสอบการจัดทําขอมูลทางการเงินของมหาวิทยาลัย 

๔) ตรวจสอบการบริหารลูกหนี้เงินยืมทดรองจาย 

มหาวิทยาลัยมอบหมายใหดําเนินการ ๑) ตรวจสอบดานการบริหารเงิน 

๒) ตรวจสอบดานการปฏิบัติงาน 

๓) ตรวจสอบดานสารสนเทศ 

สวนงานภายในมหาวิทยาลัย ๑) ใหดําเนินการตรวจสอบกอนท่ีสํานักงานการตรวจเงินแผนดินจะเขาตรวจ 

๒) ตรวจสอบเพื่อใหคําปรึกษาหรือสามารถปองกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนได

ในอนาคต 

กรมบัญชีกลาง ๑) ตรวจสอบรายงานผลตามเกณฑประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชี 

๒) ตรวจสอบดานการจัดซื้อจัดจาง 

๓) ตรวจสอบดานความรับผิดทางละเมิดและแพง 

๔) ตรวจสอบการบริหารงบลงทุน 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน สอบทานการบริหารความเส่ียงและรายงานการควบคุมภายในของ

มหาวิทยาลัย 

ตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบ

ภายใน 

๑) ตรวจสอบทางการเงิน  (Financial  Auditing) 

๒) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance  Auditing)   

๓) ตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน (Operation Auditing)   

๔) ตรวจสอบผลการดําเนินงาน (Performance Auditing) 

๕) ตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology Auditing)    

๖) ตรวจสอบการบริหาร  (Management Auditing)   

แผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๒๓ 



 

สํานักงานตรวจสอบภายใน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น ๒ หอง ๒๐๘ , ๒๐๙ 

๗๙ หมู ๑ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๕๕ 

ตําบลลําไทร  อําเภอวังนอย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๑๗๐ 

โทรศัพท ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๐๐ – ๕ 

โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๐๖ 

https://www.audit.mcu.ac.th 

แผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา ๒๔ 

https://www.audit.mcu.ac.th/

