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แผนปฏิบัติการหน่วยตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

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

  
แผนปฏิบัติการหน่วยตรวจสอบภายใน  จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดกรอบการปฏิบัติงานประจ าปี 2564  

ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  และเป็นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพ  
การตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) 
โดยให้มั่นใจได้ว่าจะสร้างคุณค่าเพ่ิมให้มหาวิทยาลัย  ในการจัดท าแผนงานตรวจสอบภายในได้พิจารณา 
ให้ความส าคัญกับความเสี่ยงในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  ความห่วงใยของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และผลการตรวจสอบ
ของหน่วยตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2563 เพ่ือด าเนินการตรวจสอบระบบงานที่ส าคัญและมีผลกระทบ
สูงต่อผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมถึงครอบคลุมหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมดตามล าดับ
ความเสี่ยงและสอดคล้องกับแผนระยะยาว  ซึ่งจะส่งผลให้รายงานผลการตรวจสอบในปีงบประมาณ 2564  
สามารถน าไปประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับมหาวิทยาลัย   
 
วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน   
2. เพ่ือก าหนดกิจกรรม วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  และขอบเขตการปฏิบัติงาน    

 
โครงสร้างแผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน   ประกอบด้วย 
 

ก.  งานตรวจสอบภายใน  มีปริมาณงานรวม  405 คนวัน คิดเป็นร้อยละ 37 ของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
รายละเอียดดังนี้ 

1.  งานให้ความเชื่อม่ัน  ประกอบด้วย  (1) การตรวจสอบการปฏิบัติตามท่ีระเบียบก าหนด ได้แก ่ 
งานตรวจสอบระบบการเงินและบัญชี  งานตรวจสอบระบบจัดซื้อจัดจ้าง  งานสอบทานระบบการบริหารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัย  และงานสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน   (2) การตรวจสอบการ
ด าเนินงาน  (3) การติดตามผลการตรวจสอบตามรายงานการตรวจสอบปีที่ผ่านมา  (4) การประเมินความ
เสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบปีงบประมาณ 2565  และ (5) งานตรวจสอบพิเศษ/งานตรวจสอบตาม
นโยบาย 

2.  งานให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ 
ข.  งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย มีปริมาณงานรวม  

182 คนวัน คิดเป็นร้อยละ 17 ของแผนปฏิบัติการประจ าปี  ประกอบด้วย (1) การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลฯ ได้แก่ รายงานผลการติดตามฯ ประจ าปีงบประมาณ 2563  และ (2) สนับสนุนคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ 

ค.  งานพัฒนาหน่วยตรวจสอบภายใน/อบรมสัมมนา  มีปริมาณงานรวม  252 คนวัน คิดเป็น 
ร้อยละ 23 ของแผนปฏิบัติการประจ าปี  ประกอบด้วย  (1) โครงการสัมมนาหน่วยตรวจสอบภายใน  (2)การ
ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ  (3) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  (4) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน
ตรวจสอบภายใน (5) ประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน  (6) ประเมินระบบการควบคุมภายในด้วยตนเอง   
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(7) โครงการ 5ส และโครงการมหาวิทยาลัยสี เขียว  (8) โครงการจัดท าคู่มือหน่วยตรวจสอบภายใน  
และ (9) การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน  

ง.  งานบริหารหน่วยตรวจสอบภายใน  มีปริมาณงานรวม 256 คนวัน คิดเป็นร้อยละ 23 ของ
แผนปฏิบัติการประจ าปี  รายละเอียดดังนี้ 

1.  งานบริหารจัดการทั่วไป  ประกอบด้วย  สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน  ระบบ
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (DOMs)  และบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงานในระบบ J-PASS 

2.  งานด้านธุรการของหน่วยงาน  ประกอบด้วย  รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน  ระบบ
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (DOMs)  จัดท าวาระและรายงานการประชุมหน่วยตรวจสอบฯ  ร่วมประชุมกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ  จัดท าแผนและรายงานผลตามแผน (ส่งส่วนแผนงาน)  และงานด้านงบประมาณ การเงินและ
พัสดุ 

3.  งานดูแล Web page หน่วยตรวจสอบภายใน 
4.  งานประสานกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/หน่วยงานภายนอก   
5. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  ประกอบด้วย  จัดท าแบบบันทึก

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของส านักงาน ป.ป.ช.  จัดประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมฯ/ร่วมประชุม
กับส านักงาน ป.ป.ช.  และจัดโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรและนักศึกษาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 

6. การมีส่วนร่วมกับโครงการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ เกิดการมีส่วนร่วมและ
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน 

7.  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

ประโยชน์ของแผนปฏิบัติการตรวจสอบ 
 

 1.  เพ่ือให้ฝ่ายบริหารใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
 2.  เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในใช้เป็นเครื่องมือในการมอบหมายและควบคุมงาน  รวมทั้ง
ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
 3.  เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 4.  เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนการตรวจสอบครั้งต่อไป 
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แผนปฏิบัติการหน่วยตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ  2564 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
หน่วยรับ 

ตรวจ 

 
ความถี่ 
(ครั้ง/ปี) 

 

จ านวน 
คนวัน 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 

ไตรมาส 
ที่แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

ก.  งานตรวจสอบภายใน 

1. งานให้ความเชื่อมั่น 
    1 .1  การตรวจสอบการปฏิบั ติ ตามที่
ระเบียบก าหนด 

       

1) ตรวจสอบระบบการเงินและบัญชี 
ส่วนการเงินฯ 

       

1.1) ระบ บ การ เงิน และบั ญ ชี 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

1. เพื่อสอบทานความมีอยู่จริง ความ
ถูกต้องครบถ้วนของสินทรัพย์และหนี้สิน 
2. เพื่อสอบทานการจัดเก็บรายได้ตาม
ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
3. เพื่อสอบทานการจ่ายเงินว่าเป็นไปตาม
งบประมาณ ที่ ได้ รับจัดสรรและการ
เบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยหรือไม่ อย่างไร 
4. เพื่อสอบทานความถูกต้องครบถ้วน
ของการบันทึกบัญชีตรงตามงวดบัญชีและ
เป็นไปตามหลักการบัญชี 
5. เพื่อสอบทานการควบคุมภายในของ
ระบบ การ เงิน และบัญ ชี  ว่ ามี ค วา ม
เพียงพอ เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

ส่วนการเงิน
และบัญช ี

1 36 1 ก.พ. -   
30 เม.ย. 64 

3 1. นางปรีดา  โชติช่วง (3)  
2. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (23) 
3. น.ส.กติติยา กองผล (10) 

1.2) ระบบ e-Payment ส่วนการเงิน
และบัญช ี

1 19 1 เม.ย. -   
31 พ.ค. 64 

3 1. นางปรีดา  โชติช่วง (2)  
2. น.ส.กติติยา กองผล (17) 

2) ตรวจสอบระบบการเงินและบัญชี 
ศูนย์การแพทย์  

ศูนย์
การแพทย์ 

มวล. 

1 
 

36 
 

1 ม.ค. - 
31 มี.ค. 64 

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

3) ตรวจสอบระบบการเงินและบัญชี 
คลินิกกายภาพบ าบัด ส านักวิชาสหเวชศาสตร์ 

คลินิก
กายภาพบ าบัด  

1 
 

18 
 

1 ม.ค. -  
28 ก.พ. 64 

  

2 1. นางปรีดา  โชติช่วง (1)  
2. น.ส.กติติยา กองผล (17) 
 

4) ตรวจสอบระบบการเงินและบัญชี 
คลินิกเทคนิคการแพทย์ ส านักวิชาสหเวชศาสตร์ 

คลินิกเทคนิค
การแพทย์  

1 
 

18 
 

1 ม.ค. -  
28 ก.พ. 64 

2 1. นางปรีดา  โชติช่วง (1)  
2. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (17) 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
หน่วยรับ 

ตรวจ 

 
ความถี่ 
(ครั้ง/ปี) 

 

จ านวน 
คนวัน 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 

ไตรมาส 
ที่แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

5) ตรวจสอบระบบการเงินและบัญชี 
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ 

 วิทยาลัยทันต
แพทยศาสตร์
นานาชาติ 

1 17 15 ม.ค. -   
31 มี.ค. 64 

2 1. นางปรีดา  โชติช่วง (2)  
2. น.ส.กติติยา กองผล (15) 

6) ตรวจสอบระบบจัดซื้อจัดจ้าง ส่วน
พัสดุ 
 

1 . เพื่ อ ให้ทราบว่ าการจั ดซื้ อจัดจ้ าง
สามารถตอบสนองความต้องการของ
องค์การได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ 
2. เพื่อให้ทราบว่าระบบและกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกฎระเบียบ คู่มือ
หรือแนวทางปฏิบัติ และหรือหลักการ
บริหารพัสดุที่เหมาะสม  มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลหรือไม่ 
3. เพื่อให้ทราบถึงลักษณะความเสี่ยงหรือ
ปัญหาอุปสรรคพร้อมทั้งสาเหตุที่เกิดขึ้น 
หรืออาจเกิดขึ้นจากการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่
เหมาะสม 
4. เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต และ
หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไข ปรับปรุง 
ระบบงานจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งจัดให้มี
ระบบการควบคุมภายในที่ เหมาะสม
เพียงพอในการจัดซื้อจัดจ้าง 

ส่วนพัสด ุ
 

1  36 
 

1 เม.ย. - 
30 มิ.ย. 64 

2 1. นางปรีดา  โชติช่วง (3)  
2. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (33) 
 
 

7) สอบทานระบบบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัย 

เพื่อสอบทานผลการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ ยงว่า บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ 

ส่วนแผนงานฯ 
และ 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

1 23 1 ส.ค. -  
30 ก.ย. 64 

4 1. นางปรีดา  โชติช่วง (6)  
2. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (17)  



 

 

5 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
หน่วยรับ 

ตรวจ 

 
ความถี่ 
(ครั้ง/ปี) 

 

จ านวน 
คนวัน 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 

ไตรมาส 
ที่แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

8) สอบทานการประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   

1. เพื่อให้ทราบว่าระบบควบคุมภายในที่มี
อยู่เพียงพอ สามารถป้องกันหรือลดความ
เสี่ยงได้หรือไม่ อย่างไร 
2. เพื่อให้มีการปรับปรุงหรือแก้ไขระบบการ
ควบคุมภายในได้อย่างเหมาะสม  ทันเวลา และ
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ส่วนแผนงานฯ 
และ 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

1  36 1 ต.ค. 62 - 
31 ธ.ค. 63 

1 1. นางปรีดา  โชติช่วง (3) 
2. น.ส.กติติยา กองผล (23) 
3. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (10) 
 

    1.2 การตรวจสอบการด าเนินงาน        

1 ) ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ด า เนิ น ง า น 
หน่วยงานวิสาหกิจ 

1. เพื่อให้ทราบว่าระบบการจัดเก็บและ
น าส่งรายได้ของหน่วยงานวิสาหกิจเป็นไป
ตามระเบี ยบของมหาวิทยาลั ยหรือไม่  
อย่างไร 
2. เพื่อให้ทราบว่าการจัดหารายได้ของ
หน่วยงานวิสาหกิจสามารถบรรลเุป้าหมาย
ตามแผนงานที่วางไว้หรือไม่ อย่างไร 
3. เพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานวิสาหกิจมี
ระบบการควบคุ มภ ายในที่ เพี ย งพอ 
เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

หน่วยงาน
วิสาหกิจ 

1 18 1 พ.ค. -  
30 ม.ิย. 64 

3 1. นางปรีดา  โชติช่วง (1) 
2. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (17) 

2) ตรวจสอบการด าเนินงาน งาน
บริการยานพาหนะ 

 
 

1. เพื่อให้ทราบว่าการด าเนินงานของงาน
บริการยานพาหนะ บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลหรือไม่ อย่างไร 
2. เพื่ อให้ทราบว่างานยานพาหนะมี ระบบ
ควบคุมภายในท่ี เพี ยงพอ เหมาะสมหรือไม่ 
อย่างไร 

ส่วนบริการ
กลาง 

1 18 1 ม.ิย. -  
31 ก.ค. 64 

3 1. นางปรีดา  โชติช่วง (1) 
2. น.ส.กติติยา กองผล (17) 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
หน่วยรับ 

ตรวจ 

 
ความถี่ 
(ครั้ง/ปี) 

 

จ านวน 
คนวัน 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 

ไตรมาส 
ที่แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

3) ตรวจสอบการด าเนินงาน งาน
รักษาความปลอดภัย 

1. เพื่อให้ทราบว่างานพิทักษ์ทรัพย์สิน
และรักษาความปลอดภัย และจราจร ส่วน
บริการกลาง  มีผลการด าเนินงานบรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ 
แผนงาน งาน/โครงการที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัด  และ
ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  วิธีการ และ
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานรักษาความ
ปลอดภัยหรือไม่อย่างไร 
2. เพื่อให้ทราบว่างานพิทักษ์ทรัพย์สิน
และรักษาความปลอดภัย และจราจร ส่วน
บริการกลาง  มีระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอ เหมาะสมหรือไม่  อย่างไร 
3. เพื่อให้มีการปรับปรุง  แก้ไขความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ทันเวลา 

ส่วนบริการ
กลาง 

1 18 1 ม.ค. - 28 
ก.พ. 64 

1 1. นางปรีดา  โชติช่วง (2)  
2. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (16) 

    1.3 การติดตามผลการตรวจสอบตาม
รายงานการตรวจสอบปีที่ผ่านมา 

       

1 ) โค ร งก า ร ป ระ ห ยั ด พ ลั ง ง า น 
(มหาวิทยาลัยสีเขียว) 

เพื่อติดตามผลการด าเนินงานของแต่ละ
ระบบงานว่าหน่วยงานได้มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานตามแนวทางที่
ได้มีความเห็นร่วมกันกับหน่วยตรวจสอบ
ภายใน หรือไม่ อย่างไร 

หน่วยงาน
วิสาหกิจ 

1 2 1-15 ก.ค. 64 4 น.ส.กิตตยิา กองผล (2) 

2) โครงการปลูกไม้ผลศูนย์สมาร์ทฟาร์ม ศูนย์สมาร์ท
ฟาร์ม 

1 2 1-15 เม.ย. 64 3 น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (2) 

3 ) ระบบจั ดซื้ อจั ดจ้ างศู นย์ บริหาร
ทรัพย์สิน 

ศูนย์บริหาร
ทรัพย์สิน 

1 2 1-15 พ.ค. 64 3 น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (2) 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
หน่วยรับ 

ตรวจ 

 
ความถี่ 
(ครั้ง/ปี) 

 

จ านวน 
คนวัน 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 

ไตรมาส 
ที่แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

4) การตรวจสอบเงินส ารองจ่าย 
 

 1. ศูนย์ฯ ดิจิทัล 
2. ศูนย์
นวัตกรรม 
การเรียนและ
การสอน 
3. วิทยาลยั
นานาชาต ิ
4. อาศรมยา 
วลัยลักษณ ์
5. คลินิก
กายภาพบ าบดั 

1 3 1-15 ส.ค. 64 4 น.ส.กิตตยิา กองผล (3) 

    1 .4  การประเมิ นความ เสี่ ยงเพ่ื อวาง
แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2565 

เพื่ อจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ 2565 ให้ครอบคลุมประเด็น
เสี่ ย งส าคั ญ ของม ห าวิ ท ย าลั ย  แล ะ
สอดคล้องกับความสนใจห่ วงใยของ
ผู้บ ริห ารและคณ ะกรรมการติ ดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลฯ 

- 1 29 1 ก.ค. - 
31 ส.ค. 64 

 

4 
 

1. นางปรีดา  โชติช่วง (3) 
2. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (15) 
3. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (3) 
4. น.ส.กติติยา กองผล (3) 
5. น.ส.นสุรา  ช่วยตรึกตรอง (5) 

    1.5 งานตรวจสอบพิเศษ/งานตรวจสอบ
ตามนโยบาย 

    เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบพิเศษตามความ
ต้องการของผู้บริหาร คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน และอื่นๆ  

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

ตลอดป ี 49 ตลอดป ี - 1. นางปรีดา  โชติช่วง (10)  
2. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (19) 
3. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (10) 
4. น.ส.กติติยา กองผล (10) 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
หน่วยรับ 

ตรวจ 

 
ความถี่ 
(ครั้ง/ปี) 

 

จ านวน 
คนวัน 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 

ไตรมาส 
ที่แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

2. งานให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริหารและหน่วยรับ
ตรวจ 

- ด้านการตรวจสอบภายใน 
- ด้ าน ระบ บ บั ญ ชี  ก ารป ฏิ บั ติ ต าม กฎ 

ระเบียบ 
- ด้านการบริหารความเสี่ยง และการควบคุม

ภายใน ฯลฯ 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ด า เนิ น งาน ข อ งม ห าวิ ท ย า ลั ย ให้ มี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

ตลอด
ทั้งปี 

25 ตลอดป ี - 1. นางปรีดา  โชติช่วง (10)  
2. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (5) 
3. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (5) 
4. น.ส.กติติยา กองผล (5) 

ข.  การติดตาม ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

1. การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ 
รายงานผลการติดตามฯ ประจ าปีงบประมาณ 

2563 
 
 
 

 

1. เพื่อยืนยันความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
ของข้อมูลผลการด าเนินงาน 
2. เพื่อหาสาเหตุ/ผลได้/ผลกระทบที่ เกิด
จากการด าเนินงาน  พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาปรับปรุงในแต่ละเรื่อง 
3. เพื่อค้นหาจุดเด่น/จุดด้อยจากการด าเนินงาน
โดยรวมของมหาวิทยาลัย 
4. เพื่อจัดท าร่างรายงานการติดตาม ตรวจสอบฯ 
เสนอต่อคณะกรรมการติดตามฯ 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

1  95 1 ต.ค. - 
15 ธ.ค. 63 

1 1. นางปรีดา  โชติช่วง (30) 
2. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (20) 
3. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (20) 
4. น.ส.กติติยา กองผล (20) 
5. น.ส.นสุรา  ช่วยตรึกตรอง (5) 

2. สนับสนุนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลฯ  

       

2.1 จัดท าวาระและรายงานการประชุม 1. เพื่อจัดท าข้อมูลสนับสนุนคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ 
2. เพื่อจัดท าเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 

- ตลอด
ทั้งปี 

63 1 ต.ค. 63 - 
30 ก.ย. 64 

ตลอดทั้งป ี 1. นางปรีดา  โชติช่วง (29) 
2. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (3) 
3. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (3) 
4. น.ส.กติติยา กองผล (3) 
5. น.ส.นสุรา  ช่วยตรึกตรอง (25) 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
หน่วยรับ 

ตรวจ 

 
ความถี่ 
(ครั้ง/ปี) 

 

จ านวน 
คนวัน 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 

ไตรมาส 
ที่แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

2.2 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 
(6 ครั้ง) 

เพื่อเข้าร่วมประชุมและรับทราบผลการ
ป ระ ชุม ของค ณ ะกรรม การติ ด ต าม 
ตรวจสอบและประเมินผลฯ 

- ตลอด
ทั้งปี 

24 1 ต.ค. 63 - 
30 ก.ย. 64 

ตลอดทั้งป ี 1. นางปรีดา  โชติช่วง (12) 
2. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (3) 
3. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (3) 
4. น.ส.กติติยา กองผล (3) 
5. น.ส.นสุรา  ช่วยตรึกตรอง (3) 

ค.  งานพัฒนาหน่วยตรวจสอบภายใน 
1.  โครงการสัมมนาหน่วยตรวจสอบภายใน 1. เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานฯ พร้อมทบทวนตัวช้ีวัด (KPI) การ
ปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน 
2 . เพื่ อ ให้ มี การพัฒ นากระบวนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

- 1  12 1 ก.ค. - 
30 ก.ย. 64 

 

4 1. นางปรีดา  โชติช่วง (2) 
2. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (2) 
3. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (2) 
4. น.ส.กติติยา กองผล (2) 
5. น.ส.นสุรา  ช่วยตรึกตรอง (4) 

2. ก ารป ระ เมิ น ผลความ พึ งพ อ ใจข อ ง
ผู้ใช้บริการงานตรวจสอบภายใน 

เพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนางานด้านตรวจสอบภายในให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

หน่วยรับตรวจ
ใน

ปีงบประมาณ 
2563 

1 6 1 - 31  
ต.ค. 63 

1 1. นางปรีดา  โชติช่วง (1) 
2. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (1) 
3. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (1) 
4. น.ส.กติติยา กองผล (1) 
5. น.ส.นสุรา  ช่วยตรึกตรอง (2) 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร    
3 .1  การแลกเปลี่ ยน เรียนรู้ ระบบงาน

ตรวจสอบภายในกับเครือข่ายผู้ตรวจสอบ
ภายในของมหาวิทยาลัยของรัฐ 

3.2 การศึกษาดูงานระบบงานตรวจสอบภายใน 
และการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 

1. เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรไปอบรม
สัมมนาเพื่ อพัฒ นาศั กยภาพและขี ด
ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน  และ
เพิ่มพูนความรู้และวิทยาการใหม่ๆ แก่ผู้
ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง 

2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

- ตลอด
ทั้งป ี

50 1 ต.ค. 63 - 
30 ก.ย. 64 

 

ตลอดทั้งป ี 1. นางปรีดา  โชติช่วง (10) 
2. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (10) 
3. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (10) 
4. น.ส.กติติยา กองผล (10) 
5. น.ส.นสุรา  ช่วยตรึกตรอง (10) 



 

 

10 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
หน่วยรับ 

ตรวจ 

 
ความถี่ 
(ครั้ง/ปี) 

 

จ านวน 
คนวัน 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 

ไตรมาส 
ที่แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

3.3 การฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้
ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) 

3.4 การฝึกอบรมโครงการให้ความรู้โดย
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย       

เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้
ตรวจสอบภายในภาครัฐ ตามหลักเกณฑ์
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 

 
4. ก า รป ร ะชุ ม แ ล ก เป ลี่ ย น เรี ย น รู้ ง าน
ตรวจสอบภายใน (16 งาน) 
 

1. เพื่อให้ เกิดการแบ่งปันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของบุคลากรภายในหน่วยตรวจสอบฯ 
ท าให้ เกิดความรู้ใหม่ในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
2. เพื่อรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
ในการพัฒนางานตรวจสอบภายใน 
3. เพื่อน าความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี ที่ได้รับ
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ในการ
พัฒนางาน และผู้ตรวจสอบภายใน 

- ตลอด
ทั้งป ี

32 1 ต.ค. 63 - 
30 ก.ย. 64 

 

ตลอดทั้งป ี 1. นางปรีดา  โชติช่วง (8) 
2. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (8)  
3. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (8) 
4. น.ส.กติติยา กองผล (8) 
 

5. ประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อแจ้งนโยบายของฝ่ายบริหารและ
ควบคุมติดตามให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดไว้ 

- ตลอด
ทั้งป ี

30 1 ต.ค. 63 - 
30 ก.ย. 64 

ตลอดทั้งป ี 1. นางปรีดา  โชติช่วง (6) 
2. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (6)  
3. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (6) 
4. น.ส.กติติยา กองผล (6) 
5. น.ส.นสุรา  ช่วยตรึกตรอง (6) 

6. ประเมินระบบการควบคุมภายในด้วย
ตนเอง 

1. เพื่อติดตามการควบคุมให้การปฏิบัติงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
2. เพื่อจัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี 

- ตลอด
ทั้งป ี

8 1 ต.ค. 63 - 
30 ก.ย. 64 

 

ตลอดทั้งป ี 1. นางปรีดา  โชติช่วง (2) 
2. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (1)  
3. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (1) 
4. น.ส.กติติยา กองผล (1) 
5. น.ส.นสุรา  ช่วยตรึกตรอง (3) 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
หน่วยรับ 

ตรวจ 

 
ความถี่ 
(ครั้ง/ปี) 

 

จ านวน 
คนวัน 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 

ไตรมาส 
ที่แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

7. โครงการ 5ส และโครงการสีเขียว 1. เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมการท างานที่
เป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภัย และมี
สิ่งแวดล้อมท่ีดี 
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ
การท างานเพื่อเป็นพื้นฐานของการก้าว
ไปสู่มหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง 
3. เพื่อให้มีการด าเนินงาน 5ส เป็นกิจกรรม
พื้นฐานในการปฏิบัติงาน จนกลายเป็น
วัฒนธรรมองค์กร 

- ตลอด
ทั้งป ี

36 1 ต.ค. 63 - 
30 ก.ย. 64 

 

ตลอดทั้งป ี 1. นางปรีดา  โชติช่วง (6) 
2. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (6)  
3. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (6) 
4. น.ส.กติติยา กองผล (6) 
5. น.ส.นสุรา  ช่วยตรึกตรอง (12) 

8 . โค รงก ารจั ดท าคู่ มื อ ก ารป ฏิ บั ติ งาน
ตรวจสอบภายใน 

เพื่อจัดท าคู่มือประกอบการปฏิบัติงาน
ของหน่วยตรวจสอบฯ ให้มีมาตรฐานและ
ถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 

- ตลอด
ทั้งป ี

25 1 ต.ค. 63 - 
30 ก.ย. 64 

 

ตลอดทั้งป ี 1. นางปรีดา  โชติช่วง (5) 
2. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (5)  
3. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (5) 
4. น.ส.กติติยา กองผล (5) 
5. น.ส.นสุรา  ช่วยตรึกตรอง (5) 

9. การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
2. เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นในระบบงาน
ตรวจสอบภายใน รวมถึงสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีต่อองค์กร 

- ตลอด
ทั้งป ี

53 1 ต.ค. 63 - 
30 ก.ย. 64 

 

ตลอดทั้งป ี 1. นางปรีดา  โชติช่วง (5) 
2. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (5)  
3. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (22) 
4. น.ส.กติติยา กองผล (5) 
5. น.ส.นสุรา  ช่วยตรึกตรอง (16) 

ง.  งานบริหารหน่วยตรวจสอบภายใน 
1. งานบริหารจัดการทั่วไป 
 
 
 

1. เพื่อก ากับดูแลและติดตามการปฏิบัติงาน
ของหน่วยตรวจสอบภายใน 
2. เพื่ อจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน
ประจ าเดือน 

- ตลอด
ทั้งป ี

80 1 ต.ค. 61 - 
30 ก.ย. 62 

ตลอดทั้งป ี 1. นางปรีดา  โชติช่วง (35) 
2. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (15)  
3. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (15) 
4. น.ส.กติติยา กองผล (15) 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
หน่วยรับ 

ตรวจ 

 
ความถี่ 
(ครั้ง/ปี) 

 

จ านวน 
คนวัน 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 

ไตรมาส 
ที่แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. งานบริหารจัดการทั่วไป (ต่อ) 3. เพื่อบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงาน และ
รับ /ส่ งเอกสาร ในระบบ สารสน เทศ
อิเล็กทรอนิกส์ 

2. งานธุรการของหน่วยงาน เพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการของหน่วย
ตรวจสอบภายใน  และงานอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

- ตลอด
ทั้งป ี

72 1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63 

 

ตลอดทั้งป ี  น.ส.นุสรา  ช่วยตรึกตรอง (72) 

3. งานดูแล Website หน่วยตรวจสอบภายใน  1. เพื่อสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลของหน่วย
ตรวจสอบภายใน 
2. เพื่อให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริหารและหน่วย
รับตรวจผ่านระบบเครือข่าย 

- ตลอด
ทั้งป ี

15 1 ต.ค. 63 - 
30 ก.ย. 64 

ตลอดทั้งป ี น.ส.นุสรา  ช่วยตรึกตรอง (15) 

4. ประสานงานกับส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน/หน่วยงานภายนอก 

เพื่ อ ให้ ก า รป ระส าน งาน ระห ว่ า ง 
มหาวิทยาลัยและส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน  เป็นไปด้วยความราบรื่น 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

ตลอด
ทั้งป ี

10 1 ต.ค. 63 - 
30 ก.ย. 64 

 

ตลอดทั้งป ี 1. นางปรีดา  โชติช่วง (5)  
2. น.ส.นสุรา  ช่วยตรึกตรอง (5) 

5. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ 

เพื่อให้การประสานงานระหว่างมหาวิทยาลยั 
และ ป.ป.ช. เป็นไปด้วยความราบรื่น 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

ตลอด
ทั้งป ี

29 1 ต.ค. 63 - 
30 ก.ย. 64 

 

ตลอดทั้งป ี 1. นางปรีดา  โชติช่วง (6) 
2. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (1)  
3. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (1) 
4. น.ส.กติติยา กองผล (1) 
5. น.ส.นสุรา  ช่วยตรึกตรอง (20) 

6. การมีส่วนร่วมกับโครงการ/กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย 

เพื่อให้บุคลากรหน่วยตรวจสอบฯ ได้ร่วม
กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

- ตลอด
ทั้งป ี

30 1 ต.ค. 63 - 
30 ก.ย. 64 

 

ตลอดทั้งป ี 1. นางปรีดา  โชติช่วง (6) 
2. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (6)  
3. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (6) 
4. น.ส.กติติยา กองผล (6) 
5. น.ส.นสุรา  ช่วยตรึกตรอง (6) 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
หน่วยรับ 

ตรวจ 

 
ความถี่ 
(ครั้ง/ปี) 

 

จ านวน 
คนวัน 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 

ไตรมาส 
ที่แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย - ตลอด
ทั้งป ี

20 1 ต.ค. 63 - 
30 ก.ย. 64 

 

ตลอดทั้งป ี 1. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (5)  
2. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (5) 
3. น.ส.กติติยา กองผล (5) 
4. น.ส.นสุรา  ช่วยตรึกตรอง (5) 

 
หมายเหตุ 
1.  ค าอธิบายตาราง 
     1.1  กิจกรรม  หมายถึง  กิจกรรมทั้งหมดที่หน่วยตรวจสอบฯ จะด าเนินการในปีงบประมาณ 2564 

 1.3  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หมายถึง หน่วยงานท่ีตรวจสอบ / ให้ข้อมูล   
 1.5  จ านวนคนวัน  หมายถึง  จ านวนคนวันที่ใช้ในการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม 
 1.7  ผูร้ับผดิชอบ  หมายถึง   ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานในแตล่ะกิจกรรม 

2.  แผนปฏิบตัิการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

 
 
1.2  วัตถุประสงค์  หมายถึง  วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม 
1.4  ความถี่  หมายถึง   จ านวนครั้งในการปฏิบัติงานต่อป ี
1.6  ระยะเวลา หมายถึง  ช่วงเวลาในการปฏบิัติงานในแต่ละกิจกรรม 
1.8  ไตรมาสที่แล้วเสร็จ หมายถึง ไตรมาสที่แผนก าหนดใหผู้้รับผิดชอบปฏิบัติงานใหแ้ล้วเสรจ็ 

 

 


