แผนการตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕9
๑. หลักการและเหตุผล
การตรวจสอบภายในเป็นเครื่ องมือและกลไกสาคัญของฝ่ายบริหาร เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของการดาเนิ น งานและระบบการควบคุม ภายในขององค์ กร หน่ว ยตรวจสอบภายในเป็ นหน่ว ยงาน
อิ ส ระขึ้ น ตรงต่ อ อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ปั จ จั ย ส าคั ญ ประการหนึ่ ง ที่ จ ะท าให้ ง านตรวจสอบภายใน
ประสบความส าเร็ จ คือ ผู้ บริห ารสามารถนาผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใช้ในการบริ หารงาน
ได้อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ ฉะนั้ น เพื่ อให้ เกิดประโยชน์สู งสุ ดดังกล่ าว ผู้ ตรวจสอบภายในหรือผู้ ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ที่ยอมรับโดยทั่วไป ทั้งจากหลักสากลและตามที่กาหนดโดยหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องของทางราชการ
เพื่ อ ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ดั ง กล่ า วสามารถเลื อ กใช้ แ นวทางการตรวจสอบที่ เ หมาะสมกั บ ภารกิ จ และ
สภาพแวดล้อมขององค์กร ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ตามแนวทางของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
และสานั กงาน ก.พ.ร. เพื่อกากั บดูแลการดาเนินการด้าน การตรวจสอบของมหาวิทยาลัย และหน่ว ย
ตรวจสอบภายในได้นานโยบายของผู้บริหาร และความคิดเห็นจากหน่วยรับตรวจมาประกอบการพิจารณา
ในการจัดทาแผน ปีงบประมาณ 2559
๒. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
๒.๑ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบีย บ ข้อบังคับ
คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กาหนด
๒.๒ เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและสารสนเทศและตัวเลขต่างๆ ทางด้าน
การเงิน การบัญชีและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยตรวจรับ
ว่าเพียงพอและเหมาะสม
๒.๔ เพื่อติดตามและประเมินผล การบริหารงานและการดาเนินงานตลอดจนได้ข้อเสนอแนะ
หรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงาน และการปฏิ บัติงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน
๒.๕ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

๒
๓. ขอบเขตการตรวจสอบ
๓.๑ หน่วยรับตรวจ
๓.๑.๑ คณะครุศาสตร์
กิจกรรมการวางระบบการควบคุมภายใน
กิจกรรมการดาเนินงานโครงการ
๓.๑.๒ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
กิจกรรมการวางระบบการควบคุมภายใน
กิจกรรมการดาเนินงานโครงการ
๓.๑.๓ คณะวิทยาการจัดการ
กิจกรรมการวางระบบการควบคุมภายใน
กิจกรรมการดาเนินงานโครงการ
๓.๑.๔ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมการวางระบบการควบคุมภายใน
กิจกรรมการดาเนินงานโครงการ
๓.๑.๕ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กิจกรรมการวางระบบการควบคุมภายใน
กิจกรรมการดาเนินงานโครงการ
๓.๑.6 สานักส่งเสริมงานวิชาการและงานทะเบียน
กิจกรรมการวางระบบการควบคุมภายใน
๓.๑.7 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมการวางระบบการควบคุมภายใน
กิจกรรมระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
๓.๑.8 สานักศิลปะและวัฒนธรรม
กิจกรรมการวางระบบการควบคุมภายใน
๓.๑.9 สถาบันวิจัยและพัฒนา
กิจกรรมการวางระบบการควบคุมภายใน
๓.๑.๑0 สานักประกันคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมการวางระบบการควบคุมภายใน
๓.๑.๑1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ศูนย์แม่สอด
กิจกรรมการวางระบบการควบคุมภายใน
กิจกรรมการดาเนินงานโครงการ
๓.๑.12 สานักงานอธิการบดี
กิจกรรมการวางระบบการควบคุมภายใน
- งานการเงินและบัญชี
กิจกรรมการตรวจสอบเงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ และค่าใช้จ่าย
กิจกรรมการตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่ายของบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรมการตรวจสอบการอนุมัติการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน
กิจกรรมโครงการตามนโยบายของรัฐ

๓
- งานพัสดุ
กิจกรรมตรวจสอบการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์และ
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรมการตรวจสอบสินทรัพย์และวัสดุ
กิจกรรมโครงการตามนโยบายของรัฐ
- งานการเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานนิติกร
กิจกรรมระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
- งานฝ่ายยานพาหนะ
กิจกรรมการบริหารงานยานพาหนะ
3.1.13 บัณฑิตวิทยาลัย
กิจกรรมการวางระบบการควบคุมภายใน
3.1.14 สานักบริการวิชาการ
กิจกรรมการวางระบบการควบคุมภายใน
๓.๒ เรื่องที่ตรวจสอบ
๓.๒.๑ การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Auditing)
การสอบทานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน ได้แก่ รายการเงินสด
เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ และค่าใช้จ่าย ตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่ายของบุคลากรภาครัฐ ตรวจสอบการ
อนุมัติการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ตามเกณฑ์ที่กรมบัญชี กลางกาหนด ตรวจสอบความเหมาะสมของ
ระบบการควบคุมภายในกระบวนงานต่าง ๆ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ความครบถ้วนและ
ถูกต้องของเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
๓.๒.๒ การตรวจสอบด้านการดาเนินงาน (Performance Auditing)
การตรวจสอบผลการดาเนินงาน โดยหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในได้นาแผน
เสนอท่านอธิการบดีพิจ ารณาและได้รั บนโยบายจากท่านอธิการบดี ให้เข้าตรวจสอบการดาเนินงาน
โครงการของคณะ ตรวจสอบการดาเนินงานโครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือหลั กการที่
กาหนด การตรวจสอบเน้นถึ งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า โดยต้องมีผลผลิตและผลลัพธ์
เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
๑. ความมีประสิทธิภาพ คือ มีการจัดระบบงานให้มั่นใจได้ว่าการใช้ทรัพยากร
สาหรับแต่ละกิจกรรมสามารถเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน อันมีผลให้องค์กรได้รับผลประโยชน์อย่างคุ้มค่า
๒. ความมีประสิทธิผล คือ มีการจัดระบบงาน และวิธีปฏิบัติงานซึ่งทาให้ผลที่
เกิดจากการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
๓. ความคุ้ ม ค่ า /ประหยั ด คื อ มี ก ารใช้ จ่ า ยเงิ น อย่ า งรอบคอบ ระมั ด ระวั ง
ไม่สุรยุ่ สุร่ายฟุ่มเฟือย ซึ่งส่งผลให้องค์กรสามารถประหยัดต้นทุน หรือลดการใช้ทรัพยากรต่ากว่าที่กาหนดไว้
โดยยังได้รับผลผลิตตามเป้าหมาย
๓.๒.๓ การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน (Operational Auditing)
การตรวจสอบการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์และวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ และการตรวจสอบการปฏิ บัติงาน งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน กองกลาง สานักงาน
อธิการบดี

๔
๓.๒.๔ การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานตามข้อกาหนด (Compliance)
การตรวจสอบโครงการตามนโยบายของรัฐ การตรวจสอบการจัดหาพัสดุด้วย
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงานความรับผิ ดทางละเมิดและแพ่ง
ว่าเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่กาหนดทั้งจาก
ภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย
3.2.5 การตรวจสอบด้านสารสนเทศ
การตรวจสอบระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ การตรวจสอบงานที่
ใช้ระบบสารสนเทศในการดาเนินงาน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ทราบว่าระบบมี
ความถูกต้องเชื่อถือได้และข้อมูลที่ได้จากการประมวลผล ด้วยคอมพิวเตอร์รวมทั้งระบบการเข้าถึงข้อมูล
ในการปรับปรุงแก้ไขและการเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
3.2.6 การตรวจสอบด้านการบริหาร (Management Auditing)
การตรวจสอบติดตามการบริหารงานยานพาหนะ กองกลางสานักงานอธิการบดี
เป็นการตรวจสอบการบริหารงานยานพาหนะ ว่ามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการควบคุม การพัสดุ
และทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านต่าง ๆ ว่าเป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งเป็นไปตามหลักการ
บริหารงานและหลักการกากับดูแลที่ดี ในเรื่องความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรมและความ
โปร่งใส
3.2.7 งานให้คาปรึกษา
ให้คาปรึกษาด้านการเงินและพัสดุ ด้านการควบคุมภายใน ด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบต่างๆ
๓.๓ ระยะเวลาการตรวจสอบ
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕8 ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕9
๔. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
4.1 คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
4.2 คณะทางานตรวจสอบภายใน
4.3 นักตรวจสอบภายใน
๕. งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ
เงินงบประมาณ จานวน 10๐,๐๐๐ บาท
๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ กาแพงเพชร มีการบริห ารจั ด การที่ดี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีการ
ป้องกันและรักษาทรัพย์สินที่ดี รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอย่างถูกต้อง ซึ่งส่งผลให้
การดาเนินงานการบริหารจัดการการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๕
ลงชื่อ..................................................................ผู้จัดทาแผน
(นางสาวศุภลักษณ์ สมโภชน์)
นักตรวจสอบภายใน
ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอแผน
(รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ โชชัย)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ................................................................... ผู้อนุมัติแผน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
25 กันยายน ๒๕๕8

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
กิจกรรม / เรื่องที่ตรวจ
๑. ระบบการควบคุมภายใน
1.1 การประเมินระบบการ
ควบคุมภายในประจาปี
งบประมาณ 2559

หน่วยรับตรวจ
ทุกหน่วยงาน

๒. การตรวจสอบด้านการเงิน
งานการเงินและบัญชี
- การสอบทานการประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านบัญชีตามเกณฑ์
ที่กรมบัญชีกลางกาหนด
- การตรวจสอบภาษีหัก ณ
ที่จ่ายของบุคลากรภาครัฐ
- การอนุมัติการถอนคืนเงิน
รายได้แผ่นดิน
- การตรวจสอบเงินสด เงินฝาก
ธนาคาร ลูกหนี้ ค่าใช้จ่าย

จานวนคน – จานวน –
ระยะเวลาที่
วันที่ใช้ในการ
วัน
ใช้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ ที่ใช้ทั้งหมด

ความถี่ของ
การตรวจ

วัตถุประสงค์ของ
การตรวจสอบ

๑ ครั้ง/ปี

๑. เพื่อสอบทานระบบงานของหน่วยงาน
ว่ามีการควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอ
สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้หรือไม่
อย่างไรและเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปรับปรุง
๒. เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน และจัดทาคู่มือ
การปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร

๑ ครั้ง/ปี

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ภายใน

30 วัน

๑. หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน
๒. คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน
๓. นักตรวจสอบภายใน

๑ ครั้ง/ปี

1. เพื่อตรวจสอบตามเกณฑ์ที่กรมบัญชี
กลางกาหนด ตรวจสอบความเหมาะสมของ
ระบบการควบคุมภายในกระบวนงานต่างๆ
2. เพื่อตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
และระเบียบ ความครบถ้วนและถูกต้องของ
เอกสารหลักฐานต่างๆ

๑ ครั้ง/ปี

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ภายใน

30 วัน

๑. หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน
๒. คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน
๓. นักตรวจสอบภายใน

ผู้รับผิดชอบ
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จานวนคน – จานวน –
ระยะเวลาที่
วันที่ใช้ในการ
วัน
ใช้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ ที่ใช้ทั้งหมด

ความถี่ของ
การตรวจ

วัตถุประสงค์ของ
การตรวจสอบ

๓. ตรวจสอบด้านการดาเนินงาน - คณะครุศาสตร์
การสุ่มเลือกตรวจโครงการของ - คณะเทคโนโลยี
คณะ
อุตสาหกรรม
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
- คณะมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร แม่สอด

๑ ครั้ง/ปี

เพื่อตรวจสอบการดาเนินงานโครงการ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือ
หลักการที่กาหนด การตรวจสอบเน้นถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า
โดยต้องมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย

๑ ครั้ง/ปี

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ภายใน

30 วัน

๑. หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน
๒. คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน
๓. นักตรวจสอบภายใน

4. การตรวจสอบด้านการ
- งานพัสดุ
ปฏิบัติงาน
- งานไฟฟ้าและอนุรักษ์
- การตรวจสอบการจัดหาพัสดุ พลังงาน
ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์และ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- การตรวจสอบสินทรัพย์และ
วัสดุ
- การตรวจสอบการปฏิบัติงาน
งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน

๑ ครั้ง/ปี

๑. เพื่อสอบทานระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ว่าสามารถตอบสนองความต้องการของ
มหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม
๒. เพื่อสอบทาน ปัญหาอุปสรรคและ
ความเสีย่ งที่เกิดขึ้นในระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างและเสนอแนะแนวทางแก้ไข
3. เพื่อตรวจสอบสินทรัพย์และวัสดุ

๑ ครั้ง/ปี

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ภายใน

30 วัน

๑. หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน
๒. คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน
๓. นักตรวจสอบภายใน

กิจกรรม / เรื่องที่ตรวจ

หน่วยรับตรวจ

ผู้รับผิดชอบ
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ความถี่ของ
การตรวจ

วัตถุประสงค์ของ
การตรวจสอบ

จานวนคน – จานวน –
ระยะเวลาที่
วันที่ใช้ในการ
วัน
ใช้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ ที่ใช้ทั้งหมด

กิจกรรม / เรื่องที่ตรวจ

หน่วยรับตรวจ

5. การตรวจสอบด้านการ
ปฏิบัติงานตามข้อกาหนด
- การตรวจสอบการจัดหาพัสดุ
ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์และ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- การตรวจสอบระบบงาน
ความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
- โครงการตามนโยบายของรัฐ
6. การตรวจสอบระบบความ
มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

- งานพัสดุ
- งานการเจ้าหน้าที่
ฝ่ายงานนิติกร
- งานการเงินและบัญชี

๑ ครั้ง/ปี

เพื่อตรวจสอบการปฏิบตั ิงานต่างๆของ
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยว่าเป็นไปตาม
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
มติคณะรัฐมนตรีทเี่ กี่ยวข้องที่กาหนด
ทั้งจากภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย

๑ ครั้ง/ปี

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑ ครั้ง/ปี

เพื่อตรวจสอบงานที่ใช้ระบบสารสนเทศ
ในการดาเนินงาน เพื่อให้ทราบว่าระบบมี
ความถูกต้องเชื่อถือได้และข้อมูลทีไ่ ด้จาก
การประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์

๑ ครั้ง/ปี

7. การตรวจสอบด้านการบริหาร
การตรวจสอบติดตามการบริหาร
ยานพาหนะ

งานยานพาหนะ

๑ ครั้ง/ปี

เพื่อตรวจสอบการบริหารงานว่ามีระบบ
การจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับ
การบริหารงบประมาณ

8. การติดตามผลการตรวจสอบ

ทุกหน่วยงาน

๑ ครั้ง/ปี

เพื่อติดตามผลการดาเนินงานของ
หน่วยรับตรวจว่าหน่วยงานได้มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานตามแนวทาง
ที่ได้มีความเห็นร่วมกันกับหน่วยตรวจสอบ
ภายใน

ผู้รับผิดชอบ

15 วัน

๑. หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน
๒. คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน
๓. นักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ภายใน

7 วัน

๑ ครั้ง/ปี

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ภายใน

7 วัน

๑ ครั้ง/ปี

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ภายใน

120 วัน

๑. หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน
๒. คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน
๓. นักตรวจสอบภายใน
๑. หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน
๒. คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน
๓. นักตรวจสอบภายใน
๑. หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน
๒. คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน
๓. นักตรวจสอบภายใน

9
กิจกรรม / เรื่องที่ตรวจ
9. การประเมินความเสี่ยง
เพื่อวางแผนการตรวจสอบ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕9

หน่วยรับตรวจ

ความถี่ของ
การตรวจ

วัตถุประสงค์ของ
การตรวจสอบ

ทุกหน่วยงาน

๑ ครั้ง/ปี

เพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย หน่วยงานใดมีความเสี่ยงสูง
ที่สุดจนถึงต่าที่สดุ และนาข้อมูลดังกล่าวใช้
ประโยชน์ในการจัดทาแผนการตรวจสอบ
อย่างมีเหตุผล

จานวนคน – จานวน –
ระยะเวลาที่
วันที่ใช้ในการ
วัน
ใช้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ ที่ใช้ทั้งหมด
๑ ครั้ง/ปี

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ภายใน

30 วัน

ผู้รับผิดชอบ
๑. หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน
๒. คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน
๓. นักตรวจสอบภายใน

ขอบเขตการตรวจสอบ
ที่

หน่วยรับตรวจ

ตรวจสอบด้าน Financial / Operational / Compliance
๑ งานการเงินและบัญชี
การตรวจสอบการอนุมัติการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน
การตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่ายของบุคลากรภาครัฐ
การตรวจสอบเงินสด เงินฝากธนาคาร
การตรวจสอบลูกหนี้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และวัสดุ
๒ งานพัสดุ
๓ งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน
๔ งานการเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานนิติกร
๕ โครงการตามนโยบายของรัฐ
ตรวจสอบด้าน Performance / การประเมินการควบคุมภายใน
๑ การตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ 5 คณะและมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม่สอด
๒ คณะครุศาสตร์
๓ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
๔ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๕ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๖ คณะวิทยาการจัดการ
๗ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๘ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๙ สํานักงานอธิการบดี
๑๐ สํานักประกันคุณภาพการศึกษา
๑๑ สถาบันวิจัยและพัฒนา
๑๒ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ระดับ
ความเสี่ยง
น้อย

ระยะเวลาตรวจสอบ (ปีงบประมาณ ๒๕๕9)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ
๑. คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
2. คณะทํางานตรวจสอบภายใน
3. นางสาวศุภลักษณ์ สมโภชน์

น้อย
น้อย
น้อย

น้อย
น้อย
น้อย
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง
น้อย
น้อย
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง

๑. คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
2. คณะทํางานตรวจสอบภายใน
3. นางสาวศุภลักษณ์ สมโภชน์

ที่

หน่วยรับตรวจ

๑๓ บัณฑิตวิทยาลัย
๑๔ สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม่สอด
การตรวจสอบด้านการบริหาร (Management Auditing)
งานยานพาหนะ

การตรวจสอบระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับ
ความเสี่ยง

ระยะเวลาตรวจสอบ (ปีงบประมาณ ๒๕๕9)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
น้อย

๑. คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
2. คณะทํางานตรวจสอบภายใน
3. นางสาวศุภลักษณ์ สมโภชน์

น้อย

๑. คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
2. คณะทํางานตรวจสอบภายใน
3. นางสาวศุภลักษณ์ สมโภชน์

การให้คําปรึกษา
กิจกรรม/เรื่องที่ให้คําปรึกษา เช่น การเงิน การบัญชี พัสดุ
การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การปรับปรุง
การปฏิบัติงานในองค์กร ฯลฯ
หมายเหตุ* ประเมินความเสี่ยงตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ของกระทรวงศึกษาธิการ

๑. คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
2. คณะทํางานตรวจสอบภายใน
3. นางสาวศุภลักษณ์ สมโภชน์

ขอบเขตการตรวจสอบ
ที่

หน่วยรับตรวจ

ตรวจสอบด้าน Financial / Operational / Compliance
๑ งานการเงินและบัญชี
การตรวจสอบการอนุมัติการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน
การตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่ายของบุคลากรภาครัฐ
การตรวจสอบเงินสด เงินฝากธนาคาร
การตรวจสอบลูกหนี้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และวัสดุ
๒ งานพัสดุ
๓ งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน
๔ งานการเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานนิติกร
๕ โครงการตามนโยบายของรัฐ
ตรวจสอบด้าน Performance / การประเมินการควบคุมภายใน
๑ การตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ 5 คณะและมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม่สอด
๒ คณะครุศาสตร์
๓ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
๔ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๕ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๖ คณะวิทยาการจัดการ
๗ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๘ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๙ สํานักงานอธิการบดี
๑๐ สํานักประกันคุณภาพการศึกษา
๑๑ สถาบันวิจัยและพัฒนา
๑๒ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ระดับ
ความเสี่ยง
น้อย

ระยะเวลาตรวจสอบ (ปีงบประมาณ ๒๕๕9)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ
๑. คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
2. คณะทํางานตรวจสอบภายใน
3. นางสาวศุภลักษณ์ สมโภชน์

น้อย
น้อย
น้อย

น้อย
น้อย
น้อย
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง
น้อย
น้อย
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง

๑. คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
2. คณะทํางานตรวจสอบภายใน
3. นางสาวศุภลักษณ์ สมโภชน์

ที่

หน่วยรับตรวจ

๑๓ บัณฑิตวิทยาลัย
๑๔ สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม่สอด
การตรวจสอบด้านการบริหาร (Management Auditing)
งานยานพาหนะ

การตรวจสอบระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับ
ความเสี่ยง

ระยะเวลาตรวจสอบ (ปีงบประมาณ ๒๕๕9)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
น้อย

๑. คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
2. คณะทํางานตรวจสอบภายใน
3. นางสาวศุภลักษณ์ สมโภชน์

น้อย

๑. คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
2. คณะทํางานตรวจสอบภายใน
3. นางสาวศุภลักษณ์ สมโภชน์

การให้คําปรึกษา
กิจกรรม/เรื่องที่ให้คําปรึกษา เช่น การเงิน การบัญชี พัสดุ
การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การปรับปรุง
การปฏิบัติงานในองค์กร ฯลฯ
หมายเหตุ* ประเมินความเสี่ยงตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ของกระทรวงศึกษาธิการ

๑. คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
2. คณะทํางานตรวจสอบภายใน
3. นางสาวศุภลักษณ์ สมโภชน์

