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แผนการตรวจสอบ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดดําเนินการจัดทําแผนการตรวจสอบ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใตหลักเกณฑกระทรวงการคลังวา

ดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และ (ฉบับท่ี ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๔ กําหนดใหหนวยงานตรวจสอบภายในจัดทําแผนการตรวจสอบ

ตามผลการประเมินความเส่ียง เพื่อจัดลําดับความสําคัญกอนหลังของกิจกรรมท่ีจะทําการตรวจสอบใหสอดคลองกับ

เปาหมายของมหาวิทยาลัย  

 การท่ีจะดําเนินการตามแผนการตรวจสอบดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ

ภายในและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน นอกจาก

จะตองมีการพัฒนาระบบการตรวจสอบ การกํากับดูแล การบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพ

ควบคูไปกับการพัฒนาบุคลากรดานการตรวจสอบภายในใหมีความรู ความเช่ียวชาญแลว ยังจําเปนตองอาศัยความ

รวมมือจากผูบริหารและบุคลากรระดับปฏิบัติการทุกสวนงานรวมท้ังการสนับสนุนทรัพยากรท่ีเพียงพออีกดวย 

 หวังเปนอยางยิ่งวาแผนการตรวจสอบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๕ ฉบับนี้จะเปนเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ กํากับดูแล บริหารความเส่ียง และควบคุมการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยในรอบปงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตอไป 
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แผนการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบ ((AAuuddiitt  PPllaann))  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๕๖๕๕ 

 
 

   หลักการและเหตุผล  

ตามท่ีหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับ

หนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และ (ฉบับท่ี ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กําหนดใหหนวยงานตรวจสอบภายใน จัดทําแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเส่ียง เพื่อจัดลําดับ

ความสําคัญกอนหลังของกิจกรรมท่ีจะทําการตรวจสอบใหสอดคลองกับเปาหมายของหนวยงานของรัฐ นอกจากนี้ 

ยังใชขอมูลขาวสาร นโยบายของผูบริหารและขอสังเกตจากการตรวจสอบรายงานการเงินมาเปนขอมูลในการวาง

แผนการตรวจสอบ เพื่อเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติ ซึ่งเปน

กระบวนการท่ีสําคัญท่ีจะชวยใหผูตรวจสอบภายในของหนวยงานของรัฐใชเปนกรอบหรือแนวทางการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และแผนการตรวจสอบนี้ยังทําใหผูบริหารไดทราบ

ความเหมาะสมของขอบเขตการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายใน และใหความสนับสนุนการจัดสรรทรัพยากร 

เพื่อใหสามารถปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ไดตามวัตถุประสงคและเปาหมายตามแผนการตรวจสอบมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย  

สํานักงานตรวจสอบภายใน พิจารณาเห็นความสําคัญของการจัดทําแผนการตรวจสอบมหาวิทยาลัย

ประจําป โดยมีการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย และขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อใชเปนแนวทางใน

การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน สงเสริมกระบวนการกํากับดูแล การบริหารความเส่ียง และการควบคุม รวมท้ัง

การใหความเช่ือมั่นอยางเท่ียงธรรม ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชนสูงสุด สอดคลองกับเปาหมาย

ของมหาวิทยาลัย 

 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ 

ปรัชญา   พัฒนาระบบกลไกการตรวจสอบภายในใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน เกิดประโยชนสูงสุดแก

มหาวิทยาลัย 

ปณิธาน  ปฏิบัติหนาท่ีอยางมีสติ เปนกัลยาณมิตร มีความเปนอิสระ เท่ียงธรรม สอดคลองกับ

มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 

แผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หนา ๔ 



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. ๒๕๖๕ หนา ๕ 



 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. ๒๕๖๕ หนา ๖ 



 ประโยชนในการจัดแผนการตรวจสอบ 

๑. เพื่อใหฝายบริหารใชเปนเครื่องมือในการติดตามผลการปฏิบัติงาน 

๒. ใชเปนเครื่องมือในการมอบหมายและควบคุมงาน รวมท้ังติดตามผลการปฏิบัติงานของหัวหนา

สํานักงานตรวจสอบภายใน 

๓. ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๔. ใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนการตรวจสอบในครั้งตอไป 

๕. ชวยในการจัดทํางบประมาณของสํานักงานตรวจสอบภายใน 

 ข้ันตอนและวิธีการจัดทําแผนการตรวจสอบ 

สํานักงานตรวจสอบภายใน ไดจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากผล

การประเมินความเส่ียง เปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการ

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

๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 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 

๑) กลุมงานระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน ปฏิบัติงานวางระบบการตรวจสอบและการควบคุม

ภายใน รวมท้ังประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย แลวรายงานหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และปฏิบัติงาน

อื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

ข้ันตอนท่ี ๑ 
การประเมินความเส่ียงเพื่อ

วางแผนการตรวจสอบ 

ข้ันตอนท่ี ๒ 
การวางแผนการตรวจสอบ

ระยะยาว 

ข้ันตอนท่ี ๓ 
การวางแผนการตรวจสอบ

ประจําป 

แผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หนา ๗ 



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) หมายถึง การตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ อยาง

เท่ียงธรรม เพื่อใหไดมาซึ่งการประเมินผลอยางอิสระ ในกระบวนการกํากับดูแล การบริหารความเส่ียง และการ

ควบคุมของมหาวิทยาลัย ท่ีประเภทของการตรวจสอบ เชน 

๑.๑ การตรวจสอบทางการเงิน  (Financial  Audit) หมายถึง การตรวจสอบความถูกตอง ความ

ครบถวน และความเช่ือถือไดของขอมูลทางการเงิน และรายงานการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐาน

การบัญชี นโยบายการบัญชี กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ ประกาศท่ีเกี่ยวของ รวมถึงการประเมินการ

ดําเนินงาน โดยครอบคลุมถึงการดูแลปองกันทรัพยสิน  และประเมินความเส่ียง ระบบการควบคุมภายในและความ

เปนไปไดท่ีจะเกิดขอผิดพลาดและการทุจริตดานการเงินการบัญชี 

๑.๒ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและขอกําหนด (Compliance  Audit)  หมายถึง 

การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึง

มาตรฐานแนวปฏิบติ และนโยบายท่ีกําหนดไว 

๑.๓ การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operation Audit)  เปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานท่ัวไปวาเปนไป

ตามระบบงาน ข้ันตอนตลอดจนวิธีการปฏิบัติงานของแตละกิจกรรมตามท่ีฝายบริหารกําหนดไว เพื่อประเมินระบบการ

ควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพของการดําเนินงานวาแตละหนวยงานมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และการ

ปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

๑.๔ การตรวจสอบผลการดําเนินงาน (Performance Audit)  หมายถึง การตรวจสอบความประหยัด 

ความมีประสิทธิผล ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  และมีความคุมคาของกิจกรรมท่ีตรวจสสอบ 

แผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หนา ๘ 



 ๑.๕ การตรวจสอบความม่ันคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information Technology 

Audit)  เปนการประเมินความเส่ียงและการควบคุมภายในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหทราบวาขอมูลท่ีได

จากการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร ระบบงานมีความถูกตอง เช่ือถือได รวมท้ังระบบปองกันการเขาถึงขอมูลใน

การใชงาน ปรับปรุงแกไขและการรักษาความปลอดภัยของขอมูล 

๑.๖ การตรวจสอบการบริหาร  (Management Audit)  เปนการตรวจสอบการบริหารงานวามี

ระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผล การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร

งบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารการพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ังการบริหารงานดานตาง ๆ ท่ีเหมาะสม 

สอดคลองกับภารกิจ รวมท้ังเปนไปตามหลักการบริหารงานและหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good  

Governance) ในดานความเช่ือถือ ความรับผิดชอบ ความเปนธรรม และความโปรงใส 

๑.๗ การตรวจสอบพิเศษ  เปนการตรวจสอบตามท่ีไดรับมอบหมายเปนกรณีพิเศษ 

นอกจากการตรวจสอบดานตาง ๆ แลว สํานักงานตรวจสอบภายในยังตองติดตามผลการตรวจสอบ 

(Monitoring Auditing) วาขอเสนอแนะหรือแนวทางแกไขปรับปรุงท่ีไดรายงานผลการตรวจสอบไปนั้นไดมีการ

นําไปปฏิบัติหรือไม อยางไร หรือติดตามผลตามนโยบายของผูบริหาร 

(๒) งานบริการใหคําปรึกษา  (Consulting Services)  หมายถึง การบริการใหคําปรึกษา แนะนํา และ

บริการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ ซึ่งลักษณะงานและขอบเขตของงาน จะเปนไปตามขอตกลงท่ีทําข้ึนรวมกับผูรับบริการ 

โดยมีจุดประสงค เพื่อเพิ่มคุณคาใหกับมหาวิทยาลัย และปรับปรุงกระบวนการการกํากับดูแล การบริหารความ

เส่ียง และการควบคุมของมหาวิทยาลัยใหดีข้ึน เชน การใหคําปรึกษาแนะนํา ในเรื่องความคลองตัวในการ

ดําเนินงาน การออกแบบระบบงาน วิธีการตาง ๆ ในการปฏิบัติงานและการฝกอบรม โดยมีการใหบริการ

หลากหลายชองทาง อาทิ ทางโทรศัพท ทางออนไลนผานแอบพลิเคช่ัน Line และ Facebook ตลอดจนมีการ

ติดตอดวยตนเอง เปนตน 

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 งานปฏิบัติการตรวจสอบ 

๑.๓ งานวิเคราะห ติดตาม ประเมินและรายงานผล 

๑.๔ งานกํากับดูแล การบริหารความเส่ียง และควบคุมภายใน 

(๒) งานบริการใหคําปรึกษา 

(๓) งานบริหารสํานักงานตรวจสอบภายใน 

๓.๑ งานดานนโยบายและแผน 

๓.๒ งานดานการบริหารทรัพยากร 

๓.๓ งานพัฒนาทักษะและความกาวหนาทางวิชาชีพ 

แผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หนา ๙ 



๓.๔ งานดานการบริหารการเงินและพัสดุ 

๓.๕ งานดานการบริหารงานสารบรรณ 

๓.๖ งานดานการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน (ประจําสวนงาน) 

๓.๗ งานดานการบริหารท่ัวไป 

(๔) งานเลขานุการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ 

 ๔.๑ คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย 

 ๔.๒ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัย 

 ๔.๓ คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนมหาวิทยาลัย 

๔.๔ คณะกรรมการและคณะทํางานจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสการดําเนินงาน (ITA) ของมหาวิทยาลัย 

(๕) งานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลัก 

  

 ทรัพยากรท่ีไดรับจัดสรรสําหรับการดําเนินงานสํานักงานตรวจสอบภายใน 

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)  

  ๒. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรใชในการดําเนินงานของสํานักงานตรวจสอบภายใน 

สํานักงานตรวจสอบภายใน ไดรับจัดสรรจากงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ใน 

รวมจํานวนเงิน ๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นสามพันบาทถวน) ประกอบดวย   

หมวดรายจาย รายการ งบประมาณ(บาท) 

คาใชจายดําเนินงาน (๑) คาใชสอยในการออกตรวจสอบงบการเงินและผลการดําเนินงาน ๒๐,๐๐๐.๐๐ 

(๒) คาวัสดุ ๑๕,๐๐๐.๐๐ 

เงินอุดหนุนฯ (๑) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการบรหิารความเส่ียงและ

ควบคุมภายใน 

๖,๐๐0.00 

(๒) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจัดวางระบบการควบคุมภายใน

และการตรวจสอบภายใน 

๓,๐00.00 

(๓) โครงการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน สวนงานสนับสนุนการจัด

การศึกษา 

๓๙,๐๐๐.๐๐ 

รวม 8๓,๐00.00 
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 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 วัน เจาหนาท่ีปฏิบัติงานตรวจสอบ จํานวน ๕ รูป/คน 

รายการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 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 2๘ 31 30 31 30 31 31 30 36๕ 

หัก วั น ห ยุ ด วั น พ ระ -

อาทิตย 

๙ ๘ ๙ ๙ ๘ ๘ ๙ ๑๐ 8 ๙ ๘ 8 ๑๐๔ 

 วันหยุดตามประเพณี ๒ - ๓ 1 1 - ๔ 2 ๑ ๒ ๑ - ๑๖ 

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

 รวมวันหยุด 1๖ 1๓ 17 1๕ 1๔ 1๓ 1๘ 16 1๖ 1๖ 1๔ 13 1๘๐ 

วันทํางาน(สุทธิ)/คน/

เดือน 

1๕ 1๗ 14 1๖ 14 1๘ 1๒ 15 1๕ 1๕ 1๗ 17 1๘๕ 

 

หมายเหตุ 

๑. จํานวนวันทําการโดยประมาณของบุคลากร ๑ คน ใน ๑ ป หักจากวันหยุดนักขัตฤกษ วันลาปวย วันลา

พักผอน และการฝกอบรมรวม  ๑๘๕ วัน 

๒. บุคลากรในสํานักงานตรวจสอบภายใน จํานวน ๕ รูป/คน มีวันทําการโดยประมาณรวมตลอดท้ังป 

๙๒๕ วัน (จํานวนคน/วันใน ๑ ป = ๕ คน x ๑๘๕ วัน = ๙๒๕วัน) 

๓. ระยะเวลาในการตรวจสอบท่ีกําหนดไวในแผนการตรวจสอบ คือ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานดานการ

เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล การสอบทาน สรุปผลการสอบทานและขอเสนอแนะ แตไมรวมถึงระยะเวลาใน

การประชุมปดการตรวจสอบกับสวนงานท่ีรับตรวจ เนื่องจากอาจจะมีปญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับการนัดหมายกับ

ผูท่ีเกี่ยวของ ดังนั้น การจัดทํารายงานการตรวจสอบตามมาตรฐานเริ่มนับต้ังแตมีการประชุมปดการตรวจสอบแลว 

๔. ระยะเวลาท่ีตรวจสอบ จํานวนวันและจํานวนคน ในแผนการตรวจสอบอาจมีการปรับเปล่ียนไดตาม

ความเหมาะสม และไดรับมอบหมายกรณีเรงดวน 
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 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. จํานวนรายงานผลการตรวจสอบท่ีเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ และผูบริหารครบถวนตามแผนการ

ตรวจประจําป รอยละ ๑๐๐ 

๓. การเบิกจายงบประมาณเปนไปตามแผนงบประมาณประจําป ไมนอยกวารอยละ ๘๕ 

๔. จํานวนผูตรวจสอบภายในท่ีไดรับวุฒิบัตรดานการตรวจสอบเพิ่มข้ึน จํานวน ๑ คน 

๕. ระดับความพึงพอใจของผูบริหาร/หนวยรับตรวจตอการปฏิบัติงานตรวจสอบและใหคําปรึกษาแนะนํา

ในระดับดีมาก รอยละ ๘๐ ข้ึนไป 

๖. ผลการประเมินการปฏิบัติงานของสวนงาน ไดคะแนนไมตํ่ากวา ๔.๐๐ 

 

   แผนปฏิบัติงานตรวจสอบ  

  แผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดําเนินการปฏิบัติงานตรวจสอบตามนโยบายและ

ความตองการของผูมีสวนไดเสียและสวนงานตามลําดับความเส่ียง จากผลการประเมินความเส่ียง เพื่อจัดลําดับ

ความสําคัญกอนหลังของกิจกรรมท่ีจะทําการตรวจสอบใหสอดคลองกับเปาหมายของมหาวิทยาลัย  

 ขอบเขตการตรวจสอบ 

 หนวยรับตรวจ  :  ทุกสวนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ระยะเวลาการตรวจสอบ :  ปงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ (วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) 

 ขอมูลท่ีใชในการตรวจอสบ  :  ขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 
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 กิจกรรมการตรวจสอบ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ : 

 การตรวจสอบ สวนงานท่ีรับตรวจ 

๑. งานตรวจสอบตามนโยบายของคณะกรรมการตรวจสอบฯ (อยูระหวางการแตงต้ัง) 

๒. งานตรวจสอบตามนโยบายของอธิการบดี 

 ๒.๑ งานตรวจสอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย ทุกสวนงาน 

 ๒.๒ งานตรวจสอบผลดําเนินการตามขอสังเกตของสตง. ทุกสวนงานท่ีเกี่ยวของ 

๓. งานตรวจสอบตามกฎ ระเบยีบ คําสั่ง มาตรฐานการตรวจสอบ และมติคณะรัฐมนตรีกําหนด 

 ๓.๑ ตรวจนับเงินคงเหลือประจําวัน 

 

 

 

๑. ก อ งค ลั งแ ละท รั พ ย สิ น  /ก อ ง ทุ น

สวัสดิการภายใน  มจร. /หน วยงาน

วิสาหกิจ ๓ แหง / กลุมงานธรรมวิจัย/

หลักสูตรภาคพิเศษ 

 ๓.๒ ตรวจสอบรายไดคางรับ ๒. ทุกสวนงาน 

 ๓.๓ ตรวจสอบงบการเงินกองทุนสวัสดิการภายในหาวิทยาลัย ๓. กองทุนสวัสดิการภายใน มจร. 

 ๓.๔ งานสอบทานการบริหารความเส่ียง และควบคุมภายในของ

มหาวิทยาลัย 

๔. ทุกสวนงาน 

 ๓.๕ ตรวจสอบการดําเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติใน

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัย 

๕. สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๓.๖ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง ๖. กองคลังและทรัพยสิน 

๔. งานตรวจสอบตอเนื่องจากปกอน 

  งานติดตามการตรวจสอบรายรับเงินบริจาค ส ว น ธ ร ร ม นิ เ ท ศ  สํ า นั ก ส ง เ ส ริ ม

พระพุทธศาสนาและบริการสังคม 

๕. งานตรวจสอบอื่นระหวางป  

 ๕.๑ ตามบัญชีกลางขอความรวมมือไปยังหนวยตรวจสอบภายใน

หนวยงานของรฐั 

 

 ๕.๒ ตรวจสอบพิเศษตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 

 สํานักงานตรวจสอบภายใน ไดวางแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครอบคลุมประเภท

งานตรวจสอบ ๕ ประเภท ดังนี ้

 ๑. การตรวจสอบดานการเงิน (Financial Audit) 

 ๒. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและขอกําหนด (Compliance  Audit) 

 ๓. การตรวจสอบดานการปฏิบัติงาน (Operation Audit) 

 ๔. การตรวจสอบดานผลการดําเนินงาน (Performance Audit) 

 ๕. การตรวจสอบดานความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit) 

แผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หนา ๑๓ 



สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
แผนปฏิบัติงานตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

ภาระงานสํานักงานตรวจสอบภายใน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวนคนวัน 

(คนxวันxคร้ัง) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. งานบริการใหความเช่ือม่ัน             ๔๒๖ 

๑.๑ งานวางแผนการตรวจสอบ             ๑๐ 
๑.๒ งานปฏิบัติตรวจสอบ             ๒๕๗ 

 (๑) งานตรวจสอบตามคณะกรรมการตรวจสอบ 
(อยูระหวางการแตงต้ัง) 

            ๒ 

 (๒) งานตรวจสอบตามนโยบายอธิการบดี             ๕๐ 
  ๑) ตรวจสอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย             ๒๕ 
  ๒) ตรวจสอบผลดําเนินการตามขอสังเกต             ๒๕ 
 (๓) งานตรวจสอบตามกฎ ระเบียบ คําสั่ง มาตรฐานการ

ตรวจสอบ และมติคณะรัฐมนตรีกําหนด 
            ๑๖๕ 

  ๑) ตรวจนับเงินคงเหลือประจําวัน             ๖๐ 
  ๒) ตรวจสอบรายไดคางรับ             ๒๐ 
  ๓) ตรวจสอบการจัดทํางบการเงินกองทุนสวัสดิการ

ภายในมหาวิทยาลัย 
            ๒๐ 

  ๔) งานสอบทานการบริหารความเสี่ยง และควบคุม
ภายในของมหาวิทยาลัย 

            ๔๐ 

  ๕) ตรวจสอบดานสารสนเทศของมหาวิทยาลัย             ๕ 

  ๖) ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง             ๒๐ 

 (๔) งานตรวจสอบตอเน่ืองจากปกอน             ๒๕ 
  งานติดตามการตรวจสอบรายรับเงินบริจาค             ๒๕ 
 (๕) งานตรวจสอบอื่นระหวางป (กรมบัญชีกลาง)             ๑๕ 

๑.๓ งานวิเคราะห ติดตาม ประเมินและรายงานผล             ๘๓ 
 (๑) มีการติดตามผลการตรวจสอบ (Monitoring Auditing)              ๗๕ 
 (๒) ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน             ๔ 
 (๓) สรุปผลการตรวจสอบและรายงานผล             ๔ 

๑.๔ งานกํากับดูแล บริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน             ๗๖ 
 (๑) การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน              ๓๐ 
 (๒) ติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายใน 
            ๑๘ 

 (๓) สอบทานและสรุปผลการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในตอผูบริหาร 

            ๑๘ 

 (๔) รายงานผลการบรหิารความเสี่ยงและประเมินผลการ
ควบคุมภายในตออธิการบดีและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

            ๑๐ 

๒. งานบริการใหคําปรึกษา             ๒๕ 
๒.๑ บริการใหคําปรึกษาแนะนําดานการตรวจสอบภายใน ระบบ

บัญชี การปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ดานการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน  และอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

            ๑๕ 

๒.๒ โครงการจัดการความรูใหคําปรึกษาแนะนํา             ๑๐ 
๓. งานบริหารสํานักงานตรวจสอบภายใน             ๒๘๔ 

๓.๑ งานดานนโยบายและแผน             ๓๕ 
 (๑) จัดทําแผนกลยุทธ /แผนตรวจสอบ/แผนปฏิบัติการ              ๑๕ 
 (๒) การจัดทําแผนอัตรากําลังและของบประมาณประจําป             ๕ 

แผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หนา ๑๔ 



ภาระงานสํานักงานตรวจสอบภายใน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวนคนวัน 

(คนxวันxคร้ัง) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 (๓) ประเมินความเสี่ยง สรุปผล และปรับแผนในปถัดไป             ๑๕ 

๓.๒ การบริหารทรัพยากรบุคคล             ๑๐ 
 (๑) งานบริหารงานบุคคล การสรรหา บรรจุ แตงต้ังและ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
            ๑๐ 

๓.๓ การพัฒนาทักษะและความกาวหนาทางวิชาชีพ             ๕๒.๕๐ 
 (๑) การสังเคราะหงาน จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร             ๕ 
 (๒) ปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร-การพัฒนาทักษะ 

ความรูดานวิชาชีพและดานการบริหารจัดการ 
            ๔๐ 

 (๓) นําระบบสารสนเทศมาใชในงานตรวจสอบและบรหิาร
สํานักงานตรวจสอบภายใน 

            ๗.๕๐ 

๓.๔ การบริหารการเงินและพัสดุ             ๑๒ 
 (๑) บริหารจัดซื้อจัดจางเกี่ยวกับสํานักงานตรวจสอบภายใน             ๖ 
 (๒) ควบคุมการเบิกจายตามกรอบจัดสรรงบประมาณ

รายจายประจําป 
            ๖ 

๓.๕ การบริหารงานสารบรรณ             ๙๒.๕๐ 
 การบริหารระบบงานสารบรรณ หนังสือเขา – ออก             ๙๒.๕๐ 

๓.๖ งานตรวจประเมินการปฏิบัติงาน             ๕๕ 
 (๑) การจัดเตรียมขอมูลรองรับตรวจประเมินการปฏิบัติงาน

สวนงานสนับสนุน 
            ๔๕ 

 (๒) การจัดทํารายงานประเมินตนเองของสวนงาน (Self- 
Assessment) 

            ๑๐ 

๓.๗ งานบริหารทั่วไป             ๒๗ 
 (๑) การจัดการฐานขอมูลดานการตรวจสอบ             ๑๕ 
 (๒) งานสารสนเทศ / ประชาสัมพันธสํานักงานตรวจสอบ

ภายใน 
            ๑๒ 

๔. งานเลขานุการคณะกรรมการ             ๒๔๕ 
๔.๑ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ประชุมไมนอยกวา ๔ ครั้ง/ป) 
            ๕๐ 

๔.๒ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

            ๔๐ 

๔.๓ เลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวน
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

            ๑๒๐ 

๔.๔ เลขานุการคณะกรรมการและคณะทํางานจัดทํารายงานผล
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสการดําเนินงาน (ITA) ของมหาวิทยาลัย 

            ๒๐ 

๔.๕ เลขานุการคณะทํางานติดตามและประเมินผลการใชระบบ 
MIS ดานงบประมาณ การเงิน การบัญชีและพัสดุ 

            ๑๕ 

๕. งานอื่น ๆ ทีไ่ดรับมอบหมายนอกเหนือจากภารกิจหลัก             ๓๐ 

รวม ๑๘ ๑๘ ๑๓ ๑๔ ๑๓ ๑๑ ๑๕ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๒ ๑๔ ๙๒๕ คน/วัน 

 
 

 

 

แผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หนา ๑๕ 



กําหนดปฏิทินภาระงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กําหนดจัดทํา/จัดสง 
(เรียงตามปฏิทิน) 

ภาระงานสํานักงานตรวจสอบภายใน หมายเหตุ 

ภาระงานตามเดือนชวงปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕) 
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ งานตรวจสอบตามคณะกรรมการตรวจสอบ (อยูระหวางการแตงต้ัง)  
 ตรวจสอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย  
 ตรวจสอบผลดําเนินการตามขอสังเกต ตามชวงท่ีสตง.เขาตรวจ 
 ตรวจนับเงินคงเหลือประจําวัน  
 งานสอบทานการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑ ระดับมหาวิทยาลัย 
 ติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับสวนงาน 
 สอบทานและสรุปผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายในตอผูบริหาร ระดับสวนงาน 
 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔  
(ประชุมไมนอยกวา ๔ 

ครั้ง/ป) 
 ประชุมคณะทํางานติดตามและประเมินผลการใชระบบ MIS ดานงบประมาณ 

การเงิน การบัญชีและพัสดุ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ 
 

เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตรวจสอบรายไดคางรับ  
ติดตามงานตรวจสอบรายรับเงินบริจาค  

 ติดตามผลการตรวจสอบ ประเมินผล สรุปและรายงานผลการตรวจสอบ ครั้งท่ี ๑ งานวิเคราะห ตรวจสอบฯ 
 ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปงบประมาณ ๒๕๖๕  
 โครงการจัดการความรูใหคําปรึกษาแนะนํา  การตรวจสอบงบการเงิน 
 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัยฯ  

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 
 

เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔  ตรวจสอบการจัดทํางบการเงินกองทุนสวัสดิการภายใน มจร.  
 รายงานผลการบรหิารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในตออธิการบดี

และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 

 ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัด
การศึกษา ครั้งท่ี ๒/ ๒๕๖๔ 

รายงานผลตรวจประเมิน 
ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

เดือน มกราคม ๒๕๖๕ ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรในสวนงาน ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ (รอบเดือน ก.ค. – ธ.ค. ๖๔) 
 เริ่มจัดทําโครงการนําระบบสารสนเทศมาใชในงานตรวจสอบและบริหารสํานักงาน

ตรวจสอบภายใน 
ระยะเวลา ๓ เดือน (ม.ค. 

– มี.ค. ๖๕) 
 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ครัง้ท่ี ๒/๒๕๖๔  
(ประชุมไมนอยกวา ๔ 

ครั้ง/ป) 
 ประชุมคณะทํางานติดตามและประเมินผลการใชระบบ MIS ดานงบประมาณ 

การเงิน การบัญชีและพัสดุ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ 
 

เดือน กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ตรวจสอบดานสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  
 ติดตามผลการตรวจสอบ ครั้งท่ี ๒ งานวิเคราะห ตรวจสอบฯ 
เดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง  
เดือน เมษายน ๒๕๖๕ งานสอบทานการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๑ ระดับมหาวิทยาลัย 
 ติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับสวนงาน 
 สอบทานและสรุปผลการบรหิารความเสี่ยงและการควบคมุภายในตอผูบริหาร ระดับสวนงาน 
 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔  
(ประชุมไมนอยกวา ๔ 

ครั้ง/ป) 
 ติดตามผลการตรวจสอบ ครั้งท่ี ๓ งานวิเคราะห ตรวจสอบฯ 

แผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หนา ๑๖ 



กําหนดจัดทํา/จัดสง 
(เรียงตามปฏิทิน) 

ภาระงานสํานักงานตรวจสอบภายใน หมายเหตุ 

เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการตรวจสอบ ครั้งท่ี ๒ งานวิเคราะห ตรวจสอบฯ 
 จัดเตรียมขอมูลรองรับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนฯ  (เดือน พ.ค. – ก.ค. ๖๕) 
 ประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงาน (ITA) ของมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ 

เตรียมความพรอมขอมูล 
ITA (การประเมินความ

เสี่ยงการทุจริต)  
 ประชุมคณะทํางานติดตามและประเมินผลการใชระบบ MIS ดานงบประมาณ 

การเงิน การบัญชีและพัสดุ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ 
 

เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ติดตามผลการตรวจสอบ ครั้งท่ี ๔ งานวิเคราะห ตรวจสอบฯ 
 โครงการจัดการความรูใหคําปรึกษาแนะนํา KM เรื่องท่ี ๒ 
 จัดทําขอมูลการตรวจประเมินการปฏิบัติงานฯ ประจําสวนงาน  
 ประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงาน (ITA) ของมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ 

สรุปผลการจัดทําขอมูล 

 ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัด
การศึกษา ครั้งท่ี ๑/ ๒๕๖๕ 

เตรียมพรอมตรวจประเมิน 
ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรในสวนงาน ครั้งท่ี ๑/ ๒๕๖๕ (รอบเดือน ม.ค. – มิ.ย. ๖๕) 
 สรุปผลสอบทานการจัดทํารายงานประเมินตนเองในระบบเพ่ือตรวจประเมินฯ  
 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 

๑/๒๕๖๕ 
 

เดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ ติดตามผลการตรวจสอบ ครั้งท่ี ๕ งานวิเคราะห ตรวจสอบฯ 
 ทบทวนการจัดทําแผนกลยุทธ/แผนตรวจสอบ/แผนปฏิบัติการประจําปสวนงาน  
 สังเคราะหงาน จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําสวนงาน  
เดือน กันยายน ๒๕๖๕ วางแผนการตรวจสอบ ทบทวนกฎบัตรฯ  
 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในท้ัง ระดับมหาวิทยาลัย และระดับ

สวนงาน 
 

 จัดทําแผนอัตรากําลังและคําขอจัดต้ังงบประมาณ ประจําป ๒๕๖๖  
 ประเมินความเสี่ยง สรุปผล และปรับปรงุแผนตาง ๆ ของป ๒๕๖๕   (รายงานประเมินตนเอง) 
 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔  
ขออนุมัติแผนตรวจสอบฯ 

ปงบประมาณ ๒๕๖๖ 
 ประชุมคณะทํางานติดตามและประเมินผลการใชระบบ MIS ดานงบประมาณ 

การเงิน การบัญชีและพัสดุ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๕ 
 

 

หมายเหตุ  ภาระงานอื่น ท่ีไมไดนํามาระบุใสในกําหนดปฏิทินดังกลาว เนื่องจากเปนตามชวงเวลาและเปนงาน

ประจําท่ีตองปฏิบัติอยางตอเนื่อง ประกอบดวย 

- งานตรวจสอบอ่ืนระหวางป (กรมบัญชีกลาง)  ข้ึนอยูกับหนังสือแจงจากกรมบัญชีกลาง 

- บริการใหคําปรึกษาแนะนํา   ข้ีนอยูกับหนวยรับตรวจขอคําปรึกษาแนะนํา 

- ปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร-การพัฒนาทักษะ ความรูดานวิชาชีพและดานการบริหารจัดการ  (ตามชวงเวลา

ท่ีมีการอบรม/ กิจกรรมพัฒนาทักษะฯ) 

- การบริหารการเงินและพัสดุ การบริหารงานสารบรรณ งานบริหารท่ัวไป และงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย

นอกเหนือจากภารกิจหลัก   เปนงานประจําท่ีตองปฏิบัติอยางตอเน่ือง 

แผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หนา ๑๗ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

แผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หนา ๑๘ 



 นโยบายและความตองการของผูมีสวนไดเสียท่ีใชในการวางแผนการตรวจสอบ 

นอกจากการตรวจสอบตามผลการประเมินความเส่ียงแลว ยังตองตรวจสอบตามนโยบายของ

อธิการบดี คณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน 

รวมถึงหนวยงานภายนอกท่ีกําหนดใหตรวจสอบ อาทิ กรมบัญชีกลาง สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ดังนี้ 
 

ผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder) นโยบาย / ความตองการ  (Policy) 

อธิการบดี ๑) ตรวจสอบดานรายงานการเงิน 

๒) การตรวจสอบดานการจัดซื้อจัดจาง  

๓) การตรวจสอบผลดําเนินการตามขอสังเกตของสตง. 

คณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

อยูระหวางการแตงต้ัง 

คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน ๑) ตรวจสอบการเงินและบัญชี  

๒) ตรวจสอบการบริหารจัดการ 

๓) ตรวจสอบการจัดทําขอมูลทางการเงินของมหาวิทยาลัย 

๔) ตรวจสอบรายงานรับ-จาย เงินบริจาคของกลุมงานธรรมวิจัย 

มหาวิทยาลัยมอบหมายใหดําเนินการ ๑) ตรวจสอบดานการบริหารเงิน 

๒) ตรวจสอบดานการปฏิบัติงาน 

๓) ตรวจสอบดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

สวนงานภายในมหาวิทยาลัย ๑) ใหดําเนินการตรวจสอบกอนท่ีสํานักงานการตรวจเงินแผนดินจะเขาตรวจ 

๒) ตรวจสอบเพื่อใหคําปรึกษาหรือสามารถปองกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนได

ในอนาคต 

กรมบัญชีกลาง ๑) ตรวจสอบรายงานผลตามเกณฑประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชี 

๒) ตรวจสอบดานการจัดซื้อจัดจาง 

๓) ตรวจสอบดานความรับผิดทางละเมิดและแพง (ถามี) 

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. ๒๕๖๕ หนา ๑๙ 



 

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. ๒๕๖๕ หนา ๒๐ 

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

