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แผนปฏิบัติการหนวยตรวจสอบภายใน 
ประจําปงบประมาณ 2563 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * 

 

  
แผนปฏิบัติการหนวยตรวจสอบภายใน   จัดทําข้ึนเพ่ือกําหนดกรอบการปฏิบัติงานประจําป 2563  

ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  และเปนไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพ 
การตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) 
โดยใหมั่นใจไดวาจะสรางคุณคาเพิ่มใหมหาวิทยาลัย  ในการจัดทําแผนงานตรวจสอบภายในไดพิจารณา 
ใหความสําคัญกับนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัยที่ใช OKRs เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนองคกร
ไปสูเปาหมายการเปนเลิศดานการวิจัย และการเปนองคกรสมรรถนะสูง  นอกจากน้ันไดใหความสําคัญกับ
ความเสี่ยงในการดําเนินของมหาวิทยาลัย ความสนใจของสภามหาวิทยาลัย  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลฯ รวมถึงความสนใจห วงใยของผูบ ริหาร  ตลอดจนได นํ าแผนบริหารความเสี่ ย ง 
ของมหาวิทยาลัยมาพิจารณาในประเด็นเสี่ยงและมาตรการบริหารความเสี่ยง  เพื่อดําเนินการตรวจสอบ
โครงการ/กิจกรรมที่สําคัญและมีผลกระทบสูงตอผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมถึงครอบคลุม
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยท้ังหมดตามลําดับความเสี่ยงและสอดคลองกับแผนระยะยาว  ซึ่งจะสงผลให
รายงานผลการตรวจสอบในปงบประมาณ 2563  สามารถนําไปประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร และ 
สรางมูลคาเพิ่มใหกับมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ในปงบประมาณ 2563  หนวยตรวจสอบภายในมีโครงการพัฒนา
หนวยตรวจสอบภายในขึ้นเพ่ือปรับปรงุคุณภาพงานตรวจสอบภายในใหครอบคลุมทุกดาน โดยเนนการพัฒนา
ทั้งกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหนวยตรวจสอบภายในใหอยูใน
ระดับมาตรฐาน  เหมาะสมกับภาระงาน ตามเกณฑการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน และสอดคลอง
กับหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับ 
หนวยงานภาครฐั พ.ศ.2561   
 
วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน   
2. เพ่ือกําหนดกิจกรรม วัตถุประสงค  เปาหมาย  และขอบเขตการปฏิบัติงาน    

 
โครงสรางแผนปฏิบัติการของหนวยตรวจสอบภายใน   ประกอบดวย 
 

ก.  การตรวจสอบภายในตามนโยบายการบริหารโดยใช เครื่องมือ OKRs  ประกอบดวย  
การตรวจสอบการดําเนินงานตามนโยบายที่สําคัญ ไดแก การตรวจสอบระบบและกลไกในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศดานการวิจัย การเปนองคกรสมรรถนะสูง ซึ่งครอบคลุมถึงการตรวจสอบการเงิน
และบัญชีตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การตรวจสอบ 
ระบบสารสนเทศ และการตรวจสอบการดําเนินงาน ซึ่ งมีปริมาณงานรวม  279 คน/วัน คิด เปน 
รอยละ 25.60 ของแผนปฏิบัติการประจําป  

ข.  การตรวจสอบภายในตามหนาท่ีรับผิดชอบ ประกอบดวย การสอบทานระบบบริหารความเสี่ยง 
ระบบควบคุมภายใน  การติดตามผลการตรวจสอบในปที่ผานมา  การติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
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การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมถึงงานใหคําปรึกษาแกหนวยรับตรวจ และงานตรวจสอบพิเศษ 
ตามที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งมีปริมาณงานรวม  276 คน/วัน คิดเปนรอยละ 25.32 ของแผนปฏิบัติการ
ประจําป 

ค.  งานพัฒนาหนวยตรวจสอบภายใน  เนนการพัฒนาทั้งกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหนวยตรวจสอบภายในใหอยูในระดับมาตรฐาน  ตามเกณฑการประกัน
คุณภาพงานตรวจสอบภายใน และสอดคลองกับหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานภาครัฐ พ.ศ.2561  ประกอบดวย 1) โครงการสัมมนา 
หนวยตรวจสอบภายใน 2)การประเมินความพึงพอใจผูใชบริการ 3) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
4) การแลกเปลี่ยนเรียนรูงานตรวจสอบภายใน โดยการประชุมหนวยตรวจสอบภายในประจําเดือน  
และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูงานตรวจสอบภายใน และการเขารวมประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 
5) โครงการ 5ส  และโครงการมหาวิทยาลัยสี เขียว 6) โครงการจัดทําคูมือหนวยตรวจสอบภายใน  
และ 7) โครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน  ซึ่งมีปริมาณงานรวม  314 คน/วัน คิดเปน 
รอยละ 28.80 ของแผนปฏิบัติการประจําป 

ง.  งานบริหารจัดการทั่วไป  ประกอบดวย  1) งานดานธุรการตาง ๆ ของหนวยตรวจสอบภายใน  
เชน งานสารบรรณ  งานประชุม  งานดูแลเว็บไซตของหนวยงาน เปนตน  2) งานประสานกับสํานักงาน 
การตรวจเงินแผนดิน/หนวยงานภายนอก  3) งานสนับสนุนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ  
4) การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ และ 5) การมีสวนรวมกับโครงการ/กิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมและสัมพันธภาพที่ดีระหวางกัน ซึ่งมีปริมาณงานรวม 221 คน/วัน 
คิดเปนรอยละ 20.28 ของแผนปฏิบัติการประจําป 

 
ประโยชนของแผนปฏิบัติการตรวจสอบ 

 

 1.  เพื่อใหฝายบริหารใชเปนเคร่ืองมือในการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
 2.  เพื่อใหหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในใชเปนเคร่ืองมือในการมอบหมายและควบคุมงาน  รวมทั้ง
ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
 3.  เพื่อใหผูตรวจสอบภายในใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 4.  เพื่อใหผูตรวจสอบภายในใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนการตรวจสอบคร้ังตอไป 



 

 

3 

แผนปฏิบัติการหนวยตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ  2563  
 

กิจกรรม วัตถุประสงค 
หนวยรับ 

ตรวจ 

 
ความถี่ 
(ครั้ง/ป) 

 

จํานวน 
คนวัน 

 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 

ไตรมาส 
ที่แลวเสร็จ 

ผูรับผดิชอบ 

ก. การตรวจสอบการดาํเนินงานหลักตามนโยบายการบริหาร Objectives Key Results 

1. ตรวจสอบระบบและกลไกงานวิจัย  และ
นวัตกรรม 

1.  เพื่อใหทราบวาผลการดําเนินงาน
ด า น ก า ร วิ จั ย แ ล ะ น วั ต ก ร รม ข อ ง
ม ห าวิท ย า ลั ย  เป น ไป ตาม น โยบ าย
เปาหมาย และแผนงานท่ีมหาวิทยาลัยวาง
ไวหรือไม อยางไร  

2.  เพ่ือใหทราบวามีการสื่อสารและ
สงเส ริมสนับสนุนให อาจารยผ ลิตผล
งานวิ จัยและน วัตกรรมให บ รรลุตาม
เปาหมายอยางไร   

3.  เพ่ือใหทราบกระบวนการติดตาม
ผ ล ง า น วิ จั ย แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม ข อ ง
มหาวิทยาลัย และการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสม
หรือไม อยางไร 

สถาบันวิจัย
และนวัตกรรม 

และ 
สํานักวิชา 

1 35 1 พ.ค. -   
30 ก.ค. 63 

3 1. นางปรีดา  โชติชวง (3)  
2. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (32) 
 

2. ตรวจสอบการเปนองคกรสมรรถนะสูง 
2.1 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
ปฏิบัติงาน (SAP) 

 
   1.  เพ่ือใหทราบวาระบบงบประมาณ พัสดุ 
การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑพึงรับพึง
จ ายลั กษณ ะสามมิ ติ  (MIS) ส าม า ร ถ
ดําเนินการไดตามวัตถุประสงคในการ
จัดทําระบบ หรือไมอยางไร 

 
ศูนย

เทคโนโลยี
ดิจิทัล 
และ 

หนวยงาน

 
1  

 
37 

 
1 ก.ค. - 

30 ก.ย. 63 

 
3 

 
1. นางปรีดา  โชติชวง (3) 
2. น.ส.กิตติยา กองผล (34) 
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กิจกรรม วัตถุประสงค 
หนวยรับ 

ตรวจ 

 
ความถี่ 
(ครั้ง/ป) 

 

จํานวน 
คนวัน 

 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 

ไตรมาส 
ที่แลวเสร็จ 

ผูรับผดิชอบ 

   2.  เพ่ือใหทราบวามีการควบคุมภายใน
ระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศท่ี
สามารถปองกันหรือลดความเส่ียงได
หรือไม  อยางไร 

หลักที่
เก่ียวของ 

2.2 ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ
ประหยัดพลังงาน (มหาวิทยาลัยสีเขียว) 

เพ่ือใหทราบวาผลการดําเนินงาน
ดานการประหยัดพลังงานไฟฟาบรรลุผล
สําเร็จตามนโยบาย วัตถุประสงค   และ
เปาหมายของแผนงาน งาน/โครงการ
หรือไม อยางไร 

โครงการ 
มหาวิทยาลัย 

สีเขียว 

1  30 1 ก.พ. - 
31 มี.ค. 63 

2 1. นางปรีดา  โชติชวง (3) 
2. น.ส.กิตติยา กองผล (27) 
 

2.3 ตรวจสอบการดาํเนินงานโครงการปลูกไม
ผลศูนยสมารทฟารม 

1. เพ่ือใหทราบวาการดําเนินงานโครงการ
ปลูกไมผล บรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว
หรือไม อยางไร 
2. เพื่อใหทราบปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน สาเหตุ และผลกระทบ 
3. เพ่ือใหทราบวากระบวนการปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพ และเปนไปตามมาตรฐาน
งานฟารม รวมถึงมีระบบการควบคุม
ภายในทีเ่พียงพอเหมาะสมหรือไมอยางไร 

ศูนยสมารท
ฟารม 

1  40 15 ก.พ.. – 
15 เม.ย. 63 

3 1. นางปรีดา  โชติชวง (5) 
2. น.ส.อาภาภัทร  โรจนราธา (35) 

2.4 ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ  
      2.4.1  ตรวจสอบระบบการเงินและบัญชี 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
 
 

 
1. เพ่ือสอบทานความมีอยูจริง ความ
ถูกตองครบถวนของสินทรพัยและหน้ีสิน 
2. เพ่ือสอบทานการจัดเก็บรายไดตาม
ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

 
สวนการเงิน
และบัญชี 

 
1  

 
36 

 

 
1 พ.ย. - 

31 ธ.ค. 62 

 
1 

 
1. นางปรีดา  โชติชวง (3)  
2. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (33) 
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กิจกรรม วัตถุประสงค 
หนวยรับ 

ตรวจ 

 
ความถี่ 
(ครั้ง/ป) 

 

จํานวน 
คนวัน 

 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 

ไตรมาส 
ที่แลวเสร็จ 

ผูรับผดิชอบ 

     2.4.2  ตรวจสอบระบบการเงินและบัญชี 
ศูนยการแพทย  

3. เพ่ือสอบทานการจายเงินวาเปนไปตาม
งบป ระมาณ ท่ี ได รับ จัดสรรและการ
เบิกจายเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับของ
มหาวทิยาลัยหรือไม อยางไร 
4. เพ่ือสอบทานความถูกตองครบถวน
ของการบันทึกบัญชีตรงตามงวดบัญชีและ
เปนไปตามหลักการบัญชี 
 5. เพ่ือสอบทานการควบคุมภายในของ
ระบ บ การเงินและบั ญ ชี  ว า มี ค วาม
เพียงพอ เหมาะสมหรือไม อยางไร 
 

ศูนย
การแพทย 

มวล. 

1 
 

36 
 

1 ม.ค. - 
31 มี.ค. 63 

2 1. นางปรีดา  โชติชวง (3)  
2. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (33) 
 

     2.4.3  ตรวจสอบระบบการเงินและบัญชี 
คลีนิกกายภาพบําบัด สํานักวิชาสหเวชศาสตร 

คลินิก
กายภาพบําบัด  

1 
 

18 
 

3 - 31  
ม.ค. 63 

  

2 1. นางปรีดา  โชติชวง (1)  
2. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (17) 
 

     2.4.4  ตรวจสอบระบบการเงินและบัญชี 
คลินิกเทคนิคการแพทย สํ านักวิชาสหเวช
ศาสตร 

คลินิกเทคนิค
การแพทย  

1 
 

18 
 

1 – 29 
ก.พ. 63 

2 1. นางปรีดา  โชติชวง (1)  
2. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (17) 
 

2.4.5  ตรวจสอบระบบจัดซื้อจัดจางของ
ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

1. เพื่อใหทราบวาการจัดซ้ือจัดจางของ
หนวยงานที่ไดรับมอบอํานาจดานการ
พัสดุ  สามารถตอบสนองความตองการ
ของหนวยงานไดอยางเหมาะสมหรือไม  
2 .  เ พ่ื อ ใ ห ท ร า บ ว า ร ะ บ บ แ ล ะ
กระบวนการจัดซื้อจัดจางเปนไปตาม
กฎระเบียบ คูมือหรือแนวทางปฏิบั ติ 
และหรือหลักการบริหารพัสดุที่เหมาะสม  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 

3. เพ่ือใหทราบถึงลักษณะความเส่ียงหรือ
ปญหาอุปสรรคพรอมทั้งสาเหตุท่ีเกิดขึ้น
ห รืออาจเกิด ข้ึ นจากการปฏิ บั ติ ที่ ไม
เหมาะสม 
 

ศูนย
เทคโนโลยี

ดิจิทัล 
 

1  29 
 

1 ก.ค. - 
31 ส.ค. 63 

4 1. นางปรีดา  โชติชวง (2)  
2. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (27) 
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กิจกรรม วัตถุประสงค 
หนวยรับ 

ตรวจ 

 
ความถี่ 
(ครั้ง/ป) 

 

จํานวน 
คนวัน 

 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 

ไตรมาส 
ที่แลวเสร็จ 

ผูรับผดิชอบ 

4. เพ่ือใหขอเสนอแนะ ขอสังเกต เพ่ือ
ปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจางให
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 

ข.  การตรวจสอบภายในตามหนาที่ความรับผิดชอบ 

1. การสอบทานระบบบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัย 

เพ่ือสอบทานผลการดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ ยงว า บ รรลุตาม
วัตถุประสงคท่ีวางไวหรือไม 

สวนแผนงานฯ 
และ 

หนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

 

1 19 1 ก.ค. –  
30 ก.ย. 63 

4 1. นางปรีดา  โชติชวง (2)  
2. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (17)  

2.  การสอบทานการประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ   

1. เพ่ือใหทราบวาระบบควบคุมภายในที่มี
อยู เพียงพอ สามารถปองกันหรือลดความ
เสี่ยงไดหรือไม อยางไร 
2. เพื่อใหมีการปรับปรุงหรือแกไขระบบ
การควบคุมภายในไดอยางเหมาะสม  
ทันเวลา และสอดคลองกับสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไป 
 

สวนแผนงานฯ 
และ 

หนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

1  36 1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 63 

1 1. นางปรีดา  โชติชวง (3) 
2. น.ส.กิตติยา กองผล (33) 
 

3.  การติดตามผลการตรวจสอบตามรายงาน
การตรวจสอบปที่ผานมา 

3.1  การติดตามผลการตรวจสอบระบบ
การเงินฯ งานสถานกีฬาและสุขภาพ ศูนย
บริหารทรัพยสิน 

 
 
เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานของแตละ

ระบบงานวาหนวยงานไดมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานตามแนวทางที ่
 

 
 

ศูนย 
บริหาร

ทรัพยสิน 

 
 

1  

 
 

5 

 
 

1 ม.ค. - 
30 มี.ค. 63 

 
 

2 
 

 
 
1. นางปรีดา  โชติชวง  (1) 
2. น.ส.กิตติยา กองผล (2) 
3. น.ส.นุสรา  ชวยตรึกตรอง (1) 
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กิจกรรม วัตถุประสงค 
หนวยรับ 

ตรวจ 

 
ความถี่ 
(ครั้ง/ป) 

 

จํานวน 
คนวัน 

 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 

ไตรมาส 
ที่แลวเสร็จ 

ผูรับผดิชอบ 

3.2  การติดตามผลการการตรวจสอบการ
จัดซ้ือพัสดุในอํานาจหนวยงาน : สวนอาคาร
สถานที ่ 

ไดมีความเห็นรวมกันกับหนวยตรวจสอบ
ภายใน หรือไม อยางไร 

สวน 
อาคารสถานท่ี 

1 4 1 พ.ค. - 
30 มิ.ย. 63 

3 
 

1. นางปรีดา  โชติชวง  (1) 
2. น.ส.กิตติยา กองผล (2) 
3. น.ส.นุสรา  ชวยตรึกตรอง (1) 

3.3  การติดตามผลการการตรวจสอบการ
จัดซื้อพั ส ดุ ในอํ านาจหน วยงาน : ส วนภู มิ 
สถาปตยฯ 

 สวน 
ภูมิสถาปตยฯ 

1 4 1 พ.ค. - 
30 มิ.ย. 63 

 

3 
 

1. นางปรีดา  โชติชวง  (1) 
2. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (2) 
3. น.ส.นุสรา  ชวยตรึกตรอง (1) 

3 .4   การติดตามการดํ าเนินงานตาม
รายงานผลการตรวจสอบเงนิสํารองจาย 

หนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

1 6 1 ม.ค.  - 
28 ก.พ. 63 

2 
 

1. นางปรีดา  โชติชวง  (2) 
2. น.ส.นุสรา  ชวยตรึกตรอง (4) 

3 .5   การติดตามการดํ าเนินงานตาม
รายงานตามรายงานผลการตรวจสอบการ
ดําเนินงาน งานรักษาความปลอดภัย 

 สวน 
บริการกลาง 

1 4 1 เม.ย. – 
15 พ.ค. 63 

3 1. นางปรีดา  โชติชวง (1)  
2. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (2) 
3. น.ส.นุสรา  ชวยตรึกตรอง (1) 

3 .6   การติดตามการดํ าเนินงานตาม
รายงานตามรายงานผลการตรวจสอบการ
ดําเนินงาน งานยานพาหนะ 

สวน 
บริการกลาง 

1 4 1 พ.ค. - 
30 มิ.ย. 63 

 

3 1. นางปรีดา  โชติชวง  (1) 
2. น.ส.กิตติยา กองผล (2) 
3. น.ส.นุสรา  ชวยตรึกตรอง (1) 

4.  โครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การดําเนินงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
ประจําปงบประมาณ 2562 (รอบส้ินป) 
   4.1 สอบทานขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนฯ  
    4 .2  สอบทานขอ มูลผลการดํา เนินงาน
โครงการท่ีคณะกรรมการฯ ใหความสนใจ 
   4.3 จัดทํา (ราง) รายงานการติดตามฯ 

1. เพ่ือยืนยันความถูกตอง ครบถวน สมบูรณ
ของขอมูลผลการดําเนินงาน 
2. เพ่ือหาสาเหตุ/ผลได/ผลกระทบท่ีเกิด
จากการดําเนินงาน  พรอมขอเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาปรับปรุงในแตละเรื่อง 
3. เพ่ือคนหาจุดเดน/จุดดอยจากการดําเนินงาน
โดยรวมของมหาวิทยาลัย 
4. เพ่ือจัดทํารางรายงานการติดตาม ตรวจสอบฯ 
เสนอตอคณะกรรมการติดตามฯ 

หนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

1  45 1 ต.ค. - 
15 พ.ย. 62 

1 1. นางปรีดา  โชติชวง (10) 
2. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (10) 
3. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (10) 
4. น.ส.กิตติยา กองผล (10) 
5. น.ส.นุสรา  ชวยตรึกตรอง (5) 
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กิจกรรม วัตถุประสงค 
หนวยรับ 

ตรวจ 

 
ความถี่ 
(ครั้ง/ป) 

 

จํานวน 
คนวัน 

 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 

ไตรมาส 
ที่แลวเสร็จ 

ผูรับผดิชอบ 

5. โครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การดําเนินงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
รอบคร่ึงแรกของปงบประมาณ 2563  
   5.1 สอบทานขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนฯ  
    5.2  สอบ ทานขอ มูลผลการดํา เนินงาน
โครงการท่ีคณะกรรมการฯ ใหความสนใจ 
   5.3 จัดทํา (ราง) รายงานการติดตามฯ 

1. เพ่ือยืนยันความถูกตอง ครบถวน สมบูรณ
ของขอมูลผลการดําเนินงาน 
2. เพ่ือหาสาเหตุ/ผลได/ผลกระทบท่ีเกิด
จากการดําเนินงาน  พรอมขอเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาปรับปรุงในแตละเรื่อง 
3. เพ่ือคนหาจุดเดน/จุดดอยจากการดําเนินงาน
โดยรวมของมหาวิทยาลัย 
4. เพ่ือจัดทํารางรายงานการติดตาม ตรวจสอบฯ 
เสนอตอคณะกรรมการติดตามฯ 

หนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

1  45 1 เม.ย. - 
15 พ.ค. 63 

3 1. นางปรีดา  โชติชวง (10) 
2. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (10) 
3. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (10) 
4. น.ส.กิตติยา กองผล (10) 
5. น.ส.นุสรา  ชวยตรึกตรอง (5) 

6.  การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการ
ตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ 2564 

เพ่ือ จัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ 2564 ใหครอบคลุมประเด็น
เสี่ ย งสํ า คัญ ข อ งม ห าวิท ย าลั ย  แล ะ
สอดคลองกับความสนใจห วงใยของ
ผู บ ริหารและคณ ะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลฯ 

- 1 29 1 ก.ค. - 
30 ก.ย. 63 

 

4 
 

1. นางปรีดา  โชติชวง (3) 
2. น.ส.กิตติยา กองผล (10) 
3. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (3) 
4. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (3) 
5. น.ส.นุสรา  ชวยตรึกตรอง (10) 

7.  งานใหคําปรึกษาแกผูบริหารและหนวยรับตรวจ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ดํ า เ นิ น ง า น ข อ งม ห า วิ ท ย า ลั ย ให มี
ประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมาย 

 ทุกหนวยงาน ตลอด
ทั้งป 

30 1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63 

 

ตลอดท้ังป 
 

1. นางปรีดา  โชติชวง (15)  
2. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (5) 
3. น.ส.กิตติยา กองผล (5) 
4. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (5) 
 

8.  งานตรวจสอบพิเศษ/งานตรวจสอบตาม
นโยบาย 

    เพ่ือปฏิบัติงานตรวจสอบพิเศษตามความ
ตองการของผูบริหาร คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลฯ สํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน และอื่น  ๆ 
 

หนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

ตลอดป 46 ตลอดป - 1. นางปรีดา  โชติชวง (12)  
2. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (10) 
3. น.ส.กิตติยา กองผล (12) 
4. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (12) 



 

 

9 

กิจกรรม วัตถุประสงค 
หนวยรับ 

ตรวจ 

 
ความถี่ 
(ครั้ง/ป) 

 

จํานวน 
คนวัน 

 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 

ไตรมาส 
ที่แลวเสร็จ 

ผูรับผดิชอบ 

ค.  งานพัฒนาหนวยตรวจสอบภายใน 

1.  โครงการสัมมนาหนวยตรวจสอบภายใน 1. เพ่ือ จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2564 และแผนตรวจสอบ
ระยะ 3 ป 
2. เพื่อทบทวนตัวช้ีวัด (KPI) การปฏิบัติงาน
ของหนวยตรวจสอบภายใน 
 

- 1  12 1 ก.ค. - 
30 ก.ย. 63 

 

4 1. นางปรีดา  โชติชวง (2) 
2. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (2) 
3. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (2) 
4. น.ส.กิตติยา กองผล (2) 
5. น.ส.นุสรา  ชวยตรึกตรอง (4) 

2. ก ารป ระเมิ น ผ ลความพึ งพ อใจข อง
ผูใชบริการงานตรวจสอบภายใน 

เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนางานด านตรวจสอบภายในให มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

หนวยรับตรวจ
ใน

ปงบประมาณ 
2562 

1 9 1 ต.ค. - 
31 ธ.ค. 62 

1 1. นางปรีดา  โชติชวง (1) 
2. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (1) 
3. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (1) 
4. น.ส.กิตติยา กองผล (1) 
5. น.ส.นุสรา  ชวยตรึกตรอง (5) 
 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร    
3.1 การแลกเปล่ียนเรียนรูระบบงานตรวจสอบ
ภายในกับเครือขายผูตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยของรฐั 
3.2 การศึกษาดูงานระบบงานตรวจสอบภายใน 
และการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
3.3 การฝกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู
ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) 
3.4 การฝ กอบรมโครงการให ความ รู โดย
หนวยงานภายในมหาวทิยาลัย       

1. เพ่ือสนับสนุนใหบุคลากรไปอบรม
สั มมนาเพ่ื อ พัฒ นา ศักยภาพ และขี ด
ความสามารถของผูตรวจสอบภายใน  และ
เพิ่มพูนความรูและวิทยาการใหมๆ แกผู
ตรวจสอบภายในอยางตอเนื่อง 

2. เพ่ือใหเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน
เข าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู
ตรวจสอบภายในภาครัฐ ตามหลักเกณฑ
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 

 

- ตลอด
ทั้งป 

58 1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63 

 

ตลอดท้ังป 1. นางปรีดา  โชติชวง (20) 
2. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (10) 
3. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (10) 
4. น.ส.กิตติยา กองผล (10) 
5. น.ส.นุสรา  ชวยตรึกตรอง (8) 
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กิจกรรม วัตถุประสงค 
หนวยรับ 

ตรวจ 

 
ความถี่ 
(ครั้ง/ป) 

 

จํานวน 
คนวัน 

 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 

ไตรมาส 
ที่แลวเสร็จ 

ผูรับผดิชอบ 

4. ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ 

   เพ่ือเขารวมประชุมและรับทราบผลการ
ป ระ ชุม ข อ งคณ ะกรรมการ ติ ด ต าม 
ตรวจสอบและประเมินผลฯ  

- 10  45 1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63 

 

ตลอดท้ังป 1. นางปรีดา  โชติชวง (9) 
2. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (9) 
3. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (9) 
4. น.ส.กิตติยา กองผล (9) 
5. น.ส.นุสรา  ชวยตรึกตรอง (9) 

5. ก า รป ระชุ ม แ ลก เป ลี่ ย น เ รี ย น รู ง า น
ตรวจสอบภายใน 
 

1. เพ่ือให เกิดการแบงปนแลกเปลี่ยน
เรียนรูของบุคลากรภายในหนวยตรวจสอบฯ 
ทําให เกิดความรูใหมในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
2. เพื่อรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
ในการพัฒนางานตรวจสอบภายใน 
3. เพื่อนําความรูและแนวปฏิบัติท่ีดี ที่ไดรับ
จากการแลกเปล่ียนเรียนรูไปใชในการ
พัฒนางาน และผูตรวจสอบภายใน 

- ตลอด
ทั้งป 

20 1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63 

 

ตลอดท้ังป 1. นางปรีดา  โชติชวง (5) 
2. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (5)  
3. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (5) 
4. น.ส.กิตติยา กองผล (5) 
 

6. ประชุมหนวยตรวจสอบภายใน เพ่ือแจงนโยบายของฝายบริหารและ
ควบคุมติดตามใหการปฏิบัติงานเปนไป
ตามแผนที่กําหนดไว 

- ตลอด
ทั้งป 

30 1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63 

ตลอดท้ังป 1. นางปรีดา  โชติชวง (6) 
2. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (6)  
3. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (6) 
4. น.ส.กิตติยา กองผล (6) 
5. น.ส.นุสรา  ชวยตรึกตรอง (6) 

7. การประเมินระบบการควบคุมภายในดวย
ตนเอง 

1. เพื่อติดตามการควบคุมใหการปฏิบัติงาน
บรรลุตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 
2. เพื่อจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี 

- ตลอด
ทั้งป 

8 1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63 

 

ตลอดท้ังป 1. นางปรีดา  โชติชวง (2) 
2. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (1)  
3. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (1) 
4. น.ส.กิตติยา กองผล (1) 
5. น.ส.นุสรา  ชวยตรึกตรอง (3) 
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กิจกรรม วัตถุประสงค 
หนวยรับ 

ตรวจ 

 
ความถี่ 
(ครั้ง/ป) 

 

จํานวน 
คนวัน 

 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 

ไตรมาส 
ที่แลวเสร็จ 

ผูรับผดิชอบ 

8. โครงการ 5ส และโครงการสีเขียว 1. เพื่อใหมีสภาพแวดลอมการทํางานท่ี
เปนระเบียบ สะอาด ปลอดภัย และมี
สิ่งแวดลอมที่ดี 
2. เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ
การทํางานเพ่ือเปนพ้ืนฐานของการกาว
ไปสูมหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง 
3. เพื่อใหมีการดําเนินงาน 5ส เปนกิจกรรม
พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน จนกลายเปน
วัฒนธรรมองคกร 

- ตลอด
ทั้งป 

42 1 ต.ค. 61 - 
30 ก.ย. 62 

 

ตลอดท้ังป 1. นางปรีดา  โชติชวง (6) 
2. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (6)  
3. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (6) 
4. น.ส.กิตติยา กองผล (6) 
5. น.ส.นุสรา  ชวยตรึกตรอง (18) 

9 . โค รงการจั ดทํ าคู มื อก ารป ฏิ บั ติ งาน
ตรวจสอบภายใน 

เพ่ือจัดทําคูมือประกอบการปฏิบัติงาน
ของหนวยตรวจสอบฯ ใหมีมาตรฐานและ
ถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 

- ตลอด
ทั้งป 

30 1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63 

 

ตลอดท้ังป 1. นางปรีดา  โชติชวง (10) 
2. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (5)  
3. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (5) 
4. น.ส.กิตติยา กองผล (5) 
5. น.ส.นุสรา  ชวยตรึกตรอง (5) 

10. โครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายใน 

1. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
2. เพ่ือให เกิดความเช่ือม่ันในระบบงาน
ตรวจสอบภายใน รวมถึงสรางภาพลักษณ
ที่ดีตอองคกร 

- ตลอด
ทั้งป 

60 1 ต.ค. 61 - 
30 ก.ย. 62 

 

ตลอดท้ังป 1. นางปรีดา  โชติชวง (5) 
2. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (5)  
3. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (22) 
4. น.ส.กิตติยา กองผล (5) 
5. น.ส.นุสรา  ชวยตรึกตรอง (23) 

ง.  งานบริหารงานจัดการทั่วไป 

1. งานบริหารจัดการทั่วไป 1. เพ่ือกํากับดูแลและติดตามการปฏิบัติงาน
ของหนวยตรวจสอบภายใน 
2 . เพื่ อ จัดทํ าส รุปผลการดํ าเนินงาน
ประจําเดือน 

- ตลอด
ทั้งป 

42 1 ต.ค. 61 - 
30 ก.ย. 62 

ตลอดท้ังป 1. นางปรีดา  โชติชวง (24) 
2. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (6)  
3. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (6) 
4. น.ส.กิตติยา กองผล (6) 
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กิจกรรม วัตถุประสงค 
หนวยรับ 

ตรวจ 

 
ความถี่ 
(ครั้ง/ป) 

 

จํานวน 
คนวัน 

 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 

ไตรมาส 
ที่แลวเสร็จ 

ผูรับผดิชอบ 

2. งานธุรการของหนวยงาน และงานอ่ืนๆ ที่
ไดรับมอบหมาย ไดแก งานสารบรรณ งานแผน
และงบประมาณ งานพัสดุ งานการเงินและงาน
ประชุม   

เพ่ือปฏิบั ติงานดานธุรการของหนวย
ตรวจสอบภายใน  และงานอื่นๆ ที่ไดรับ
มอบหมาย 

- ตลอด
ทั้งป 

60 1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63 

 

ตลอดท้ังป  น.ส.นุสรา  ชวยตรึกตรอง (60) 

3. สนับสนุนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล 

1. เพื่อจัดทําขอมูลสนับสนุนคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ 
2. เพ่ือจัดทําเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 

- ตลอด
ทั้งป 

30 1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63 

 

ตลอดท้ังป 1. นางปรีดา  โชติชวง (20) 
2. น.ส.นุสรา  ชวยตรึกตรอง (10) 

4. งานดแูล Website หนวยตรวจสอบภายใน  1. เพ่ือสื่อสารและเผยแพรขอมูลของหนวย
ตรวจสอบภายใน 
2. เพ่ือใหคําปรึกษาแกผูบริหารและหนวย
รับตรวจผานระบบเครือขาย 

- ตลอด
ทั้งป 

23 1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63 

ตลอดท้ังป 1. น.ส.กิตติยา กองผล (8) 
2. น.ส.นุสรา  ชวยตรึกตรอง (15) 

5. ประสานงานกับสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน/หนวยงานภายนอก 

เพ่ื อ ให ก า รป ระสาน งาน ระห ว า ง 
มหาวิทยาลัยและสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน  เปนไปดวยความราบรื่น 

หนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

ตลอด
ทั้งป 

10 1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63 

 

ตลอดท้ังป 1. นางปรีดา  โชติชวง (5)  
2. น.ส.นุสรา  ชวยตรึกตรอง (5) 

6. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของ
หนวยงานภาครัฐ 

เพื่อใหการประสานงานระหวางมหาวิทยาลัย 
และ ป.ป.ช. เปนไปดวยความราบร่ืน 

หนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

ตลอด
ทั้งป 

20 1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63 

 

ตลอดท้ังป 1. นางปรีดา  โชติชวง (10) 
2. น.ส.นุสรา  ชวยตรึกตรอง (10) 

7. การมีสวนรวมกับโครงการ/กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย 

เพื่อใหบุคลากรหนวยตรวจสอบฯ ไดรวม
กิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

- ตลอด
ทั้งป 

35 1 ต.ค. 61 - 
30 ก.ย. 62 

 

ตลอดท้ังป 1. นางปรีดา  โชติชวง (7) 
2. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (7)  
3. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (7) 
4. น.ส.กิตติยา กองผล (7) 
5. น.ส.นุสรา  ชวยตรึกตรอง (7) 
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หมายเหตุ 
1.  คําอธิบายตาราง 
     1.1  กิจกรรม  หมายถึง  กิจกรรมทั้งหมดท่ีหนวยตรวจสอบฯ จะดาํเนินการในปงบประมาณ 2563 

 1.3  หนวยงานท่ีเก่ียวของ หมายถึง หนวยงานที่ตรวจสอบ / ใหขอมูล   
 1.5  จํานวนคนวัน  หมายถึง  จํานวนคนวันที่ใชในการปฏิบัติงานในแตละกิจกรรม 
 1.7  ผูรับผิดชอบ  หมายถึง   ผูรบัผิดชอบในการปฏิบัติงานในแตละกิจกรรม 

2.  แผนปฏิบัติการสามารถปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม 

 
 
1.2  วัตถุประสงค  หมายถึง  วัตถุประสงคในการดําเนินงานในแตละกิจกรรม 
1.4  ความถี่  หมายถึง   จํานวนครั้งในการปฏิบัติงานตอป 
1.6  ระยะเวลา หมายถึง  ชวงเวลาในการปฏิบัติงานในแตละกิจกรรม 
1.8  ไตรมาสท่ีแลวเสร็จ หมายถึง ไตรมาสท่ีแผนกําหนดใหผูรับผิดชอบปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ 

 

 


