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หนวยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
แผนปฏิบัตกิารของหนวยตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ 2565 

ฉบับปรับปรุงวันท่ี 1 มิถุนายน 2565 
* * * * * * * * * * * * * * * *  

แผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ 2565 จัดทําข้ึนเพ่ือกําหนดกรอบการตรวจสอบ
ภายใน ประจําป 2565  ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  และเปนไปตามมาตรฐานสากล
การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of 
Internal Auditing)  และระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยกฎบัตรการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล
การดําเนินงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2563  หมวดท่ี 3 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน  สวนท่ี 2 
หนาท่ี และความรับผิดชอบของหนวยตรวจสอบภายใน ขอ 24 (5)  จัดทําแผนการตรวจสอบ โดยคํานึงถึง
ความเสี่ยงระดับองคกรท่ีมหาวิทยาลัยเผชิญอยูจัดลําดับความสําคัญของเรื่องท่ีจะตรวจจากผลการประเมิน
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  และจากความตองการและความหวงใยของสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ
ผูบริหาร คณะกรรมการ และดุลยพินิจของหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน  โดยใหจัดทําแผนการตรวจสอบ
ระยะยาว และแผนการตรวจสอบประจําป  เสนอแผนการตรวจสอบใหอธิการบดีพิจารณาแลวเสนอ
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกป   

 เพ่ือใหม่ันใจไดวาจะสรางคุณคาเพ่ิมใหมหาวิทยาลัย    หนวยตรวจสอบภายใน จัดทําแผนการ 
ตรวจสอบปงบประมาณ 2565  โดยพิจารณาใหความสําคัญจากการประเมินความเสี่ยงในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย  ความหวงใยของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย  ผูบริหารของมหาวิทยาลัย และผลการตรวจสอบของหนวยตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ 
2564  เพ่ือดําเนินการตรวจสอบระบบงานท่ีสําคัญและมีผลกระทบสูงตอผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
เชน หนวยงานใหม หนวยงานท่ีขยายการดําเนินงาน หนวยงานท่ีมีการบริหารจัดการท่ีเกิดผลกระทบตอการ
ดําเนินของมหาวิทยาลัย และหนวยงานอ่ืนๆ       
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหม่ันใจวา   นโยบายการบัญชีมีความเหมาะสม  การบันทึกบัญชี การจัดทํารายงานการเงิน
ของมหาวิทยาลัยมีความนาเชื่อถือ และปฏิบัติตามหลักการบัญชีท่ีรับของโดยท่ัวไป   

2. เพ่ือใหม่ันใจวา  ระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการกํากับดูแลกิจการของมหาวิทยาลัยวาได
ดําเนินการอยางเหมาะสมเพ่ือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

3. เพ่ือใหม่ันใจวา  ระบบควบคุมภายในท่ีจัดไวหรือมีอยูสําหรับการดําเนินงานดานตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย  มีความรัดกุมเพียงพอตอความมีประสิทธิผลของการดําเนินงาน การดูแลรักษาสินทรัพย การลด
และการปองกันความรั่วไหล  ความสูญเปลา  และการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึนกับทรัพยากรทุกประเภทของ
มหาวิทยาลัย   

4. เพ่ือใหม่ันใจวา  การปฏิบัติงานของหนวยงาน  เปนไปตามนโยบาย กฎ  ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ 
ท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

5. เพ่ือใหม่ันใจวา  การใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว  และการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยไดบรรลุตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6. เพ่ือใหม่ันใจไดวา  ขอสังเกตและขอเสนอแนะของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.)  และ
หนวยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดมีการดําเนินการปรับปรุงแกไขท่ีเหมาะสมตามกําหนดเวลา 
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7. เพ่ือใหม่ันใจวา  การดําเนินการดานสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีระบบ และมีการ
ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 

8. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน    
 9. เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน   

10.เพ่ือกําหนดกิจกรรม วัตถุประสงค  เปาหมายและตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานตรวจสอบ            
ประโยชนของแผนการตรวจสอบ 
 1.  เพ่ือใหหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในใชเปนเครื่องมือในการมอบหมายและควบคุมงาน  รวมท้ัง
ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
 2.  เพ่ือใหผูตรวจสอบภายในใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 3.  เพ่ือประเมินผลสําเร็จของการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการกํากับดูแลท่ีดี เหมาะสม   
 2. รายงานการเงินของมหาวิทยาลัยมีความนาเชื่อถือ ไมมีขอสังเกตจากผูตรวจสอบบัญชี  
3.  การปฏิบั ติ งานของหนวยงาน  เปนไปตามนโยบาย กฎ  ระเบียบ คําสั่ ง  ขอบั ง คับ 

ท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย การใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไวและคุมคา
เกิดประโยชนสูงสุด  มากกวารอยละ 90 

4. การดําเนินการปรับปรุงแกไขท่ีเหมาะสมตามกําหนดเวลา ในขอสังเกตและขอเสนอแนะของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.)  และหนวยตรวจสอบภายใน สําเร็จ รอยละ 100 

 

งบประมาณ 
 

เปนไปตามท่ีไดรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 
 

โครงสรางแผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ 2565      
หนวยตรวจสอบภายใน เม่ือตนปงบประมาณ 2565 มีบุคลากรรวม 6 คน ในระหวางปมีบุคลากร

เพ่ิมข้ึน 2 คน รวม 8 คน ประกอบดวย หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 1 คน  ผูตรวจสอบภายใน 6 คน และ
เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 1 คน  กําหนดใหมีงานตรวจสอบภายใน 849 คนวัน คิดเปนรอยละ 54.77 ของ
ปริมาณงานรวม ซ่ึงประกอบดวย 1) งานใหความเชื่อม่ันและงานใหคําปรึกษา 659 คนวัน คิดเปนรอยละ 
42.52  2) งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 190 คนวัน คิดเปน 
รอยละ 12.25  (ปริมาณงานรวมในปงบประมาณ 2565 เทากับ 1,550 คนวัน ) รายละเอียดดังนี้ 

ก.  งานตรวจสอบภายใน  มีปริมาณงานรวม  659 คนวัน คิดเปนรอยละ 42.52 ของแผนปฏิบัติการ
ประจําป รายละเอียดดังนี้ 

1.  งานใหความเชื่อม่ัน  ประกอบดวย   
1.1  การตรวจสอบการเงินและการปฏิบัติตามท่ีระเบียบกําหนด ไดแก  งานตรวจสอบระบบ

การเงินและบัญชี  ตรวจสอบการบริหารกองทุนท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะ  งานตรวจสอบระบบจัดซ้ือจัดจาง  
และงานตรวจสอบระบบการบริหารคลังพัสดุ 

1.2  การตรวจสอบการดําเนินงาน ไดแก งานสอบทานระบบบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย  งานสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน  งานสอบทานระบบควบคุมท่ัวไประบบ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  งานสอบทานระบบการควบคุมภายในระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  
งานตรวจสอบดําเนินงานงานรักษาความปลอดภัย  งานประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ
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ปงบประมาณ 2566  งานติดตามผลการตรวจสอบตามรายงานการตรวจสอบปท่ีผานมา  และงานตรวจสอบ
พิเศษ/งานตรวจสอบตามนโยบาย 

2.  งานใหคําปรึกษาแกผูบริหารและหนวยรับตรวจ 
ข.  งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย มีปริมาณงานรวม  

190 คนวัน คิดเปนรอยละ 12.25 ของแผนปฏิบัติการประจําป  ประกอบดวย  
1.  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ประจาํปงบประมาณ 2564   
2.  สนับสนนุคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ 
3.  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ) ประจําปงบประมาณ 2565  
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แผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ  2565  
ฉบับปรับปรุงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2565 

 

ภารกจิ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
หนวยรับ 

ตรวจ 

 
ความถี่ 
(ครั้ง/ป) 

 

จํานวน 
คนวัน 

 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 

ไตรมาส 
ท่ีแลว
เสร็จ 

ผูรับผิดชอบ 

ก.  งานตรวจสอบภายใน 

1. งานใหความเชื่อมั่น 
    1.1 การตรวจสอบการเงินและการปฏิบัติ
ตามท่ีระเบียบกําหนด 

     
 

  

1) ตรวจสอบระบบการเงินและ 
บัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
หมายเหตุ ปรับขอบเขตของงานใหมีการตรวจสอบการ
บรหิารกองทุนที่มีวัตถุประสงคเฉพาะเพ่ิมในงานตรวจ 

1. เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของการ
จัดทําบัญชีวาไดปฏิบัติตามหลักการและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐ 
2. เ พ่ือแสดงความเห็นตอรายการใน
รายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยวามี
ความถูกตองตามควรในสาระสําคัญ  และ
ไดแสดงขอมูลท่ีจําเปนอยางเพียงพอ 
3. เพ่ือประเมินความเพียงพอของการ
ควบคมุภายในของระบบการเงินและบัญชี 
4.  เพ่ือใหมั่นใจวาการดําเนินงานดานการ
รับ – จายเงินงบประมาณเปนไปตาม
แผนงาน 

สวนการเงิน
และบัญชี 

ศูนยบริหาร
ทรัพยสิน 

1 41 1 เม.ย. 65 -   
30 มิ.ย. 65 

3 1. นางฉัตรหทัย  สุวรรณมาลัย (12) 
2. น.ส.กิตติยา  กองผล (9) 
3. น.ส.นุสรา  ชวยตรึกตรอง (20) 

2) ตรวจสอบระบบการเงินและบัญชี 
ศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ศูนยการแพทย 
มวล. 

1 42 1 พ.ย. 64 -   
15 ก.พ. 65 

2 1. นางฉัตรหทัย  สุวรรณมาลัย (32) 
2. น.ส.นุสรา  ชวยตรึกตรอง (10) 

3) ตรวจสอบระบบการเงินและบัญชี 
คลินิกกายภาพบําบัด สํานักวิชาสหเวชศาสตร 

คลินิก
กายภาพบําบัด 

1 44 15 พ.ย. 64 -   
31 มี.ค. 65 

3 1. น.ส.กิตติยา  กองผล (40) 
2. น.ส.นุสรา  ชวยตรึกตรอง (4) 

4) ตรวจสอบระบบการเงินและบัญชี 
คลินิกเทคนิคการแพทย สํานักวิชาสหเวชศาสตร 

คลินิกเทคนิค
การแพทย 

1 
 

24 
 

15 เม.ย. 65 
-   

31 พ.ค. 65 

3 1. น.ส.กิตติยา  กองผล (19) 
2. น.ส.นุสรา  ชวยตรึกตรอง (5) 

5) ตรวจสอบระบบการเงินและบัญชี 
วิทยาลัยสัตวแพทยอัครราชกุมารี 

วิทยาลัย 
สัตวแพทย 

อัครราชกุมารี 

1 
 

14 
 

1 ส.ค. -  
31 ส.ค. 65 

  

4 1. นางฉัตรหทัย  สุวรรณมาลัย (5) 
2. น.ส.กิตติยา  กองผล (9) 
 

6) ตรวจสอบระบบการเงินและบัญชี 
วิทยาลัยทันตแพทยนานาชาติ 

 

วิทยาลัย 
ทันตแพทย
นานาชาติ 

 

1 
 

14 
 

1 ก.ค. -  
31 ก.ค. 65 

4 1. นางฉัตรหทัย  สุวรรณมาลัย (5) 
2. น.ส.กิตติยา  กองผล (9) 
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ภารกจิ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
หนวยรับ 

ตรวจ 

 
ความถี่ 
(ครั้ง/ป) 

 

จํานวน 
คนวัน 

 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 

ไตรมาส 
ท่ีแลว
เสร็จ 

ผูรับผิดชอบ 

7) ตรวจสอบระบบจัดซื้อจัดจาง สวน
อาคารสถานท่ี 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือใหมั่นใจวาการจัดซื้อจัดจางใน
อํานาจของหนวยงาน เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
การเบิกจายเปนไปตามกฎ ระเบียบ และ
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของ 
2. เพ่ือใหมั่นใจวาการจัดซื้อจัดจางใน
อํานาจของหนวยงาน เปนไปตามแผนงาน
และงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร   
3. เพ่ือสอบทานการควบคุมภายในของ
ระบบจัดซื้อจัดจางวามีความเพียงพอ 
เหมาะสมหรือ ไม  อย า ง ไ ร   และให
ข อ เ สนอแนะ  ข อ สั ง เ กต  และหรื อ
ขอคิดเห็นเก่ียวกับการแกไข ปรับปรุง 
ระบบงานจัดซื้อจัดจาง รวมท้ังจัดใหมี
ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม
เพียงพอในการจัดซื้อจัดจาง 

ส ว น อ า ค า ร
สถานท่ี 

 

1  24 
 

1  - 31 
กรกฎาคม 65 

4 1. นางจุฑารตัน  ธานีรัตน (2) 
2. นางปรีดา  โชติชวง (2) 
3. น.ส.อาภาภัทร  โรจนราธา (10)  
4.  น.ส.พวงทอง สุขคร (10) 
 
 
 
 

8) ตรวจสอบระบบจัดซื้อจัดจาง ศูนย
สมารทฟารม 

 

ศูนย สมารท
ฟารม 

1 20 15 ส.ค. –  
15 ก.ย. 65 

4 1. นางจุฑารตัน  ธานีรัตน (2) 
2. นางฉัตรหทัย  สุวรรณมาลัย (5) 
3. น.ส.กิตติยา  กองผล (9) 
4. น.ส.นุสรา  ชวยตรึกตรอง (4) 
 

9) ตรวจสอบระบบจัดซื้อจัดจาง ศูนย
การแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

 

ศูนย
การแพทย 

มวล. 

1 31 1-31 ส.ค. 
65 

4 1. นางจุฑารตัน  ธานีรัตน (2) 
2. นางปรีดา  โชติชวง (2) 
3. น.ส.อาภาภัทร  โรจนราธา (12)  
4.  น.ส.พวงทอง สุขคร (15) 

10) ตรวจสอบกระบวนการบันทึก
ทรั พย สิ น  ศู นย ก า รแพทย มหา วิทยาลั ย 
วลัยลักษณ 

 
 
 

1. เพ่ือใหมั่นใจวากระบวนการบันทึก
ทรั พย สิ น ขอ งศู น ย ก า รแพทย ฯ  ไ ด
ผลสําเร็จตามเปาหมายอยางมีประสทิธิผล 
และประสิทธิภาพ  
2. เ พ่ือใหมั่นใจวาระบบการควบคุม
ภายในท่ีมีอยูมีความเหมาะสม เพียงพอ 
สามารถปองกันหรือลดความเสี่ยงได 

ศูนย
การแพทย 

มวล. 

4 25 20 มิ.ย. –  
31 ก.ค. 65 

4 1. นางจุฑารตัน  ธานีรัตน (2) 
2. นางฉัตรหทัย  สุวรรณมาลัย (6) 
3. น.ส.นุสรา  ชวยตรึกตรอง (17) 
 



 

 

6 

ภารกจิ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
หนวยรับ 

ตรวจ 

 
ความถี่ 
(ครั้ง/ป) 

 

จํานวน 
คนวัน 

 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 

ไตรมาส 
ท่ีแลว
เสร็จ 

ผูรับผิดชอบ 

11) ตรวจสอบระบบการบริหารคลัง
พัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

1. เพ่ือใหมั่นใจวา การปฎิบัติงานดานการ
บริหารพัสดุ มีความถูกตอง ครบถวนและ
เปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และ
แนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ  
2. เพ่ือใหมั่นใจวา การบริหารพัสดุ มี
ระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม   
3. เพ่ือรับทราบปญหาอุปสรรค และ
เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแกไข
กระบวนการบริหารพัสดุใหเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ 

สวนพัสดุและ
หนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

1 27 1-5 ต.ค. 64  
และ  

17 พค – 15
มิ.ย.65 

2 1. นางจุฑารตัน  ธานีรัตน (2) 
2. นางปรีดา  โชติชวง (14) 
3. น.ส.อาภาภัทร  โรจนราธา (1)  
4 น.ส.พวงทอง สุขคร (10) 
 

1.2 การตรวจสอบการดําเนินงาน 
12) สอบทานระบบบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

 
เพ่ือสอบทานผลการดําเนินงานตาม

แผนบริหารความเสี่ยงวา บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 
สวนแผนงานฯ 

และ 
หนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

 
1 

 
19 

 
1 พ.ย. -  

15 ธ.ค. 64 

 
1 

 
1. นางจุฑารตัน  ธานีรัตน (5) 
2. น.ส.อาภาภัทร  โรจนราธา (14)  
 

13) สอบทานการประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

1. เพ่ือใหมั่นใจวา กระบวนการประเมิน
การควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยวลัย
ลั ก ษ ณ  เ ป น ไ ป ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ
กระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑการควบคุมภายในสําหรับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561   
2. เพ่ือใหมั่นใจวา ผลการประเมินระบบ
การควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ  เพียงพอ เหมาะสม 

สวนแผนงานฯ 
และ 

หนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

1  26 1 ต.ค. - 
15 ธ.ค. 64 

1 1. นางจุฑารตัน  ธานีรัตน (3) 
2. นางปรีดา  โชติชวง (23)  
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ภารกจิ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
หนวยรับ 

ตรวจ 

 
ความถี่ 
(ครั้ง/ป) 

 

จํานวน 
คนวัน 

 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 

ไตรมาส 
ท่ีแลว
เสร็จ 

ผูรับผิดชอบ 

3. เพ่ือใหมั่นใจวา ระบบควบคุมภายในท่ี
มหาวิทยาลัยมีอยูสามารถปองกันหรือลด
ความเสี่ยงได 

14) สอบทานระบบควบคุมท่ัวไป
ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

1. เพ่ือใหมั่นใจวามีระบบควบคุมภายใน
ระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศท่ี
สามารถปองกันหรือลดความเสี่ยงได 
2.  เ พ่ือใหทราบปญหาอุปสรรคและ
เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแกไข
ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนไดอยางเหมาะสม
ทันเวลา 

ศูนย
เทคโนโลยี

ดิจิทัล 

1 37 1 ก.ค - 
31 ส.ค. 65 

4 1. นางจุฑารตัน  ธานีรัตน (2) 
2. นางปรีดา  โชติชวง (15) 
3. น.ส.เบลล  ชาโนเพ็ญศิริ (5)  
4.  น.ส.พวงทอง สุขคร (15) 
 

15) สอบทานระบบการควบคุมภายใน  
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. เพ่ือใหมั่นใจวาระบบควบคุมภายในท่ีมี
อยูมีความเหมาะสม เพียงพอ สามารถ
ปองกันหรือลดความเสี่ยงได 
2. เ พ่ือใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานตาม
ระบบควบคุมภายในท่ีกําหนดไดผลสําเร็จ
ตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีวางไว
อยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและ
คุมคา 
3. เพ่ือใหมีการปรับปรุงหรือแกไขระบบ
ควบคุมภายในไดอยางเหมาะสม ทันเวลา
แ ล ะ ส อ ด ค ล อ ง กั บ ส ถ า น ก า ร ณ ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป 

สวนทรัพยากร
มนุษยและ

องคกร 

1 48 1 ก.พ.65 - 
15 มิ.ย. 65 

3 1. นางจุฑารตัน  ธานีรัตน (5) 
2. นางปรีดา  โชติชวง (2) 
3. น.ส.อาภาภัทร  โรจนราธา (21)  
4 น.ส.พวงทอง สุขคร (20) 
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ภารกจิ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
หนวยรับ 

ตรวจ 

 
ความถี่ 
(ครั้ง/ป) 

 

จํานวน 
คนวัน 

 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 

ไตรมาส 
ท่ีแลว
เสร็จ 

ผูรับผิดชอบ 

16) ตรวจสอบการดําเนินงาน งาน
รักษาความปลอดภัย สวนบริการกลาง 

1. เพ่ือใหมั่นใจวางานพิทักษทรัพยสิน
และรักษาความปลอดภัย สวนบริการ
กลาง  มีผลการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายของ 
แผนงาน งาน/โครงการท่ีกําหนดไวอยางมี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัด  และ
ปฏิบัติถูกตองตามระเบียบ วิธีการและ
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานรักษาความ
ปลอดภัย 
2. เพ่ือใหมั่นใจวางานพิทักษทรัพยสิน
และรักษาความปลอดภัย และจราจร 
สวนบริการกลาง  มีระบบการควบคุม
ภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม 
3. เพ่ือใหมีการปรับปรุง  แกไขความเสี่ยง
ท่ีเกิดข้ึนไดอยางเหมาะสม ทันเวลา 

สวนบริการ
กลาง 

1 29 15 พ.ค. –  
30 ม.ิย. 65 

2 1. นางจุฑารตัน  ธานีรัตน (2) 
2. นางปรีดา  โชติชวง (2) 
3. น.ส.อาภาภัทร  โรจนราธา (15)  
4 น.ส.พวงทอง สุขคร (10) 
 
 

    1 . 3  ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม เ สี่ ย ง เ พ่ื อ 
วางแผนการตรวจสอบ ปงบประมาณ 2566 

เพ่ือนําผลการประเมินความเสี่ยงจัดทํา
แผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ 
2566 

- 1 53 15 ก.ค. - 
31 ส.ค. 65 
 

4 
 

1. นางจุฑารตัน  ธานีรัตน (8)  
2. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (4) 
3. นางปรีดา  โชติชวง (16) 
4. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (4) 
5. น.ส.กิตติยา กองผล (4) 
6. น.ส.นุสรา  ชวยตรึกตรอง (4) 
7 น.ส.พวงทอง สุขคร (6) 
8. น.ส.เบลล ชาโนเพ็ญศริิ (7) 
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ภารกจิ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
หนวยรับ 

ตรวจ 

 
ความถี่ 
(ครั้ง/ป) 

 

จํานวน 
คนวัน 

 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 

ไตรมาส 
ท่ีแลว
เสร็จ 

ผูรับผิดชอบ 

1.4 งานตรวจสอบพิเศษ/งานตรวจสอบ
ตามนโยบาย 

1 )  ตรวจสอบตามนโยบาย เรื่ อง 
ตรวจสอบผลการดําเนินงานของโรงพยาบาล
สนาม จ.นครศรีธรรมราช และกระบวนการ
เรียกรองคาสินไหมทดแทน โรคติดเช้ือโควิด – 
19 ของมหาวิทยาลัย   

 
 
1.  เพ่ือใหทราบวากระบวนการรับเงิน
รายไดและการจายคาใชจายของโครง
พยาบาลสนาม จังหวัดนครศรีธรรมราช
เป น ไปตามระ เ บี ยบ  ข อ บั งคั บขอ ง
มหาวิทยาลัย 
2.  เพ่ือใหทราบข้ันตอนในการเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนโรคติดเช้ือโควิด-19 
จากบริษัทประกันภัย 
3.  เพ่ือใหทราบวามหาวิทยาลัยไมเสีย
โอกาสการเรียกคืนคาใชจายจากภาครัฐ 

 
 

ศูนย
การแพทย 

มวล. 

 
 

1 

 
 

12 

 
 

1 พ.ย. 64 – 
15 ก.พ. 65 

 
 

2 

 
 
1. นางจุฑารตัน  ธานีรัตน (3)  
2. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (9) 

2)  ตรวจสอบตามนโยบาย เรื่ อง 
ตรวจสอบรายไดคาบริการรักษาพยาบาลและ
คาลวงเวลาของโรงพยาบาลศูนยการแพทย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ในวันเสาร อาทิตยและ
วันหยุดนักขัตฤกษ 

1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
ดานรายไดคารักษาพยาบาลและคา
ลวงเวลาของโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ 
ใน วันเสาร  วันอาทิตย  และ วันหยุด 
นักขัตฤกษ 
2.  เ พ่ือใหทราบว าการ เ บิกจ ายค า
ลวงเวลาของโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ 
ใน วันเสาร  วันอาทิตย  และ วันหยุด 
นักขัตฤกษ  เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

ศูนย
การแพทย 

มวล. 

1 13 15 พ.ค. –  
30 มิ.ย. 65 

3 1. นางจุฑารตัน  ธานีรัตน (3)  
2. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (10) 
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ภารกจิ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
หนวยรับ 

ตรวจ 

 
ความถี่ 
(ครั้ง/ป) 

 

จํานวน 
คนวัน 

 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 

ไตรมาส 
ท่ีแลว
เสร็จ 

ผูรับผิดชอบ 

3)  ตรวจสอบตามนโยบาย เรื่ อง 
ตรวจสอบงานจางเหมาบริการ ศูนยการแพทย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 3 สัญญา 
 

1. เพ่ือใหทราบวากระบวนการจัดซื้อ 
จัดจางของศูนยการแพทยมหาวิทยาลัย
ว ลั ย ลั ก ษ ณ  เ ป น ไ ป ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
2. เพ่ือสอบทานการควบคุมภายในของ
ระบบจัดซื้อจัดจางวามีความเพียงพอ 
เหมาะสมหรือไม อยางไร 

ศูนย
การแพทย 

มวล. 

1 36 1 ก.พ. –  
30 ม.ีค. 65 

2 1. นางจุฑารตัน  ธานีรัตน (4)  
2. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (18) 
3. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (10) 
4. น.ส.พวงทอง สุขคร (4) 
 

    1.5 การติดตามผลการตรวจสอบตาม
รายงานการตรวจสอบปท่ีผานมา 

       

1) ตรวจสอบระบบการเงินและบัญชี 
กองทุนสํานักวิชา 

เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานของแต
ล ะระบบงานว าหน วยงาน ไดมี การ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานตาม
แนวทางท่ีไดมีความเห็นรวมกันกับหนวย
ตรวจสอบภายใน  

สํานักวิชา
พยาบาล
ศาสตร 

สํานักวิชาการ
จัดการ 

1 3 1 - 15 เม.ย. 
65 
 

1 – 15 ส.ค. 
65 

3 
 
 
4 

น.ส.กิตติยา กองผล (3) 

2) โครงการปลูกไมผลศูนยสมารท
ฟารม 

ศูนยสมารท
ฟารม 

1 3 1 -เม.ย. – 31 
พ.ค. 65 

3 น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (3) 

3 )  ต ร ว จ ส อ บ ดํ า เ นิ น ง า น ง า น
ยานพาหนะ สวนบริการกลาง 

สวนบริการ
กลาง 

4 1 10 พ.ค. –  
15 ม.ิย. 65 

3 น.ส.กิตติยา กองผล (1) 

4) ตรวจสอบการจัดซื้อ ศูนยบริหาร
ทรัพยสิน (งานติดตามตอเน่ืองจากป 2563) 

 ศูนยบริหาร
ทรัพยสิน 

1 5 1 -เม.ย. – 31 
พ.ค. 65 

3 น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (5) 
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ภารกจิ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
หนวยรับ 

ตรวจ 

 
ความถี่ 
(ครั้ง/ป) 

 

จํานวน 
คนวัน 

 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 

ไตรมาส 
ท่ีแลว
เสร็จ 

ผูรับผิดชอบ 

  1.6 งานตอเน่ือง จากปงบประมาณ 2564        

        1) ตรวจสอบโครงการการบริหารจัดการ
เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

เพ่ือใหสามารถดําเนินการตรวจสอบได
ตามแผนท่ีวางไว  

โครงการสี
เขียว 

1 10 ตุลาคม 2564 1 1. นางจุฑารตัน  ธานีรัตน (3) 
2. นางปรีดา  โชติชวง (7) 
 

        2) ตรวจสอบการจัดเก็บรายไดศูนย
สมารทฟารม 

ศูนยสมารท
ฟารม 

1 25 กุมภาพันธ  
256 

2 1. นางจุฑารตัน  ธานีรัตน (3) 
2. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (22) 

        3) ตรวจสอบระบบพัสดุ ของสวนพัสด ุ สวนพัสด ุ 1 19 พฤศจิกายน 
2564 

1 1. นางจุฑารตัน  ธานีรัตน (4) 
2. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (15) 
 

2 .  ง าน ให คํ า ป รึ กษาแก ผู บ ริ ห า รและ 
หนวยรับตรวจ 

- ดานการเงินและการปฏิบัติตามระเบียบ 
- ดานการดําเนินงาน 
- ดานการบริหารความเสี่ยง และการควบคุม

ภายใน ฯลฯ 

เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ดํ า เ นิ น ง า น ข อ งม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ ห มี
ประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมาย 

หนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

ตลอด
ท้ังป 

14 ตลอดท้ังป - 1. นางจุฑารตัน  ธานีรัตน (10)  
2. นางปรีดา  โชติชวง (1) 
3. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (2) 
4. น.ส.กิตติยา กองผล (1) 

ข.  งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

1. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ประจําปงบประมาณ 2564 
 
 
 

 

1.  เ พ่ือยืนยันความถูกตอง ครบถวน 
สมบูรณของขอมูลผลการดําเนินงาน 
2. เพ่ือหาสาเหตุ/ผลได/ผลกระทบท่ีเกิด
จากการดําเนินงาน  พรอมขอเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงในแตละเรื่อง 
3. เพ่ือคนหาจุดเดน/จุดดอยจากการ
ดําเนินงานโดยรวมของมหาวิทยาลัย 

หนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

1  40 15 ต.ค. - 
30 พ.ย. 64 

1 1. นางจุฑารตัน  ธานีรัตน (20)  
2. นางปรีดา  โชติชวง (1) 
3. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (7) 
4. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (2) 
5. น.ส.กิตตยิา กองผล (6) 
6. น.ส.นุสรา  ชวยตรึกตรอง (4) 



 

 

12 

ภารกจิ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
หนวยรับ 

ตรวจ 

 
ความถี่ 
(ครั้ง/ป) 

 

จํานวน 
คนวัน 

 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 

ไตรมาส 
ท่ีแลว
เสร็จ 

ผูรับผิดชอบ 

4. เ พ่ือจัดทํารางรายงานการติดตาม 
ตรวจสอบฯ เสนอตอคณะกรรมการ
ติดตามฯ 

2. สนับสนุนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลฯ  

   49    

2.1 จัดทําวาระและรายงานการประชุม 1. เพ่ือจัดทําขอมูลสนับสนุนคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ 
2. เพ่ือจัดทําเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 

- ตลอด
ท้ังป 

27 ตลอดท้ังป - 1. นางจุฑารตัน  ธานีรัตน (10)  
2. นางปรีดา  โชติชวง (2) 
3. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (3) 
4. น.ส.นุสรา  ชวยตรึกตรอง (6) 
5. น.ส.เบลล ชาโนเพ็ญศริิ (6) 

2.2 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 
(6 ครั้ง) 

เพ่ือเขารวมประชุมและรับทราบผล
การประชุมของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลฯ 

- 6 22 ตลอดท้ังป - 1. นางจุฑารตัน  ธานีรัตน (3)  
2. นางปรีดา  โชติชวง (3) 
3. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (3) 
4. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (3) 
5. น.ส.กิตติยา กองผล (3) 
6. น.ส.นุสรา  ชวยตรึกตรอง (3) 
7. น.ส.พวงทอง สุขคร (2) 
8. น.ส.เบลล ชาโนเพ็ญศริิ (2) 

3. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการ
ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง ห น ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ 
( มห า วิ ทย าลั ย วลั ย ลั ก ษณ )  ป ร ะ จํ า ป
งบประมาณ 2565 

1. เ พ่ือดําเนินการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานเชิงประจักษใหถูกตองครบถวน
ทุกตัว ช้ี วัด ตามเกณฑการประเมินท่ี
สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด   
2.  เพ่ือดําเนินการจัดประชุมและเขารวม
ประชุม และการประสานงานระหวาง

หนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

1 101 ตลอดท้ังป 3 1. นางจุฑารตัน  ธานีรัตน (12)  
2. นางปรีดา  โชติชวง (54) 
3. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (1) 
4. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (1) 
5. น.ส.กิตตยิา กองผล (1) 
6. น.ส.นุสรา  ชวยตรึกตรอง (6) 
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ภารกจิ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
หนวยรับ 

ตรวจ 

 
ความถี่ 
(ครั้ง/ป) 

 

จํานวน 
คนวัน 

 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 

ไตรมาส 
ท่ีแลว
เสร็จ 

ผูรับผิดชอบ 

3.1 ดําเนินการตามปฏิทินและคูมื อการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ประจําป
งบประมาณ 2565 

3.2 รวมประชุมคณะกรรมการประเมิน
คุณธรรมฯ/รวมประชุมกับสํานักงาน ป.ป.ช./
ประชุมบริหาร 

3.3 จัดโครงการดานคุณธรรมและความ
โปรงใส ใหความรูแกบุคลากรและนักศึกษา  

3.4 วิเคราะหผลการประเมิน จัดทําแผน/
กําหนดมาตรการ  ติดตามผลการดําเนินการและ
จัดทํารายงาน 

3.5 พัฒนาระบบการจัดการดานการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสฯ 

มหาวิทยาลัย / สํานักงาน ป.ป.ช. /และผู
ประเมิน เปนไปดวยความเรียบรอย 
3. เพ่ือสรางความตระหนักและการรับรู
เรื่องการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบใหแกบุคลากร
และนักศึกษา  
4. เพ่ือพัฒนาและยกระดับการประเมนิฯ 
ของมหาวิทยาลัยไดบรรลุตามเปาหมายท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 

7. น.ส.พวงทอง สุขคร (21) 
8. น.ส.เบลล ชาโนเพ็ญศริิ (5) 
 

ค.  งานพัฒนาหนวยตรวจสอบภายใน 

1.  โครงการสัมมนาหนวยตรวจสอบภายใน 
ประจําปงบประมาณ 2565 

1. เพ่ือทบทวนการปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน 
พันธกิจ และวัตถุประสงค ของหน วย
ตรวจสอบภายใน และนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงการปฏิบัติงานฯ พรอมทบทวน
ตัวช้ี วัด (KPI) การปฏิบัติงานของหนวย
ตรวจสอบภายใน 
2. เ พ่ือใหมีการพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

- 1  35 1 - 31 
ส.ค. 65 

 

4 1. นางจุฑารตัน  ธานีรัตน (4)  
2. น.ส.เบลล ชาโนเพ็ญศิริ (6) 
3. น.ส.นุสรา  ชวยตรึกตรอง (5) 
4. นางปรีดา  โชติชวง (4) 
5. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (4) 
6. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (4) 
7. น.ส.กิตติยา กองผล (4) 
8. น.ส.พวงทอง สุขคร (4) 
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ภารกจิ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
หนวยรับ 

ตรวจ 

 
ความถี่ 
(ครั้ง/ป) 

 

จํานวน 
คนวัน 

 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 

ไตรมาส 
ท่ีแลว
เสร็จ 

ผูรับผิดชอบ 

2.  การประ เมิ นผลความ พึงพอใจของ
ผูใชบริการงานตรวจสอบภายใน 

เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนางานดานตรวจสอบภายในใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

หนวยรับตรวจ
ตามแผนการ
ตรวจสอบ

ปงบประมาณ 
2565 

1 12 1 - 31  
ต.ค. 64 

1 1. นางจุฑารตัน  ธานีรัตน (1)  
2. น.ส.เบลล ชาโนเพ็ญศิริ (3) 
3. น.ส.นุสรา  ชวยตรึกตรอง (3) 
4. นางปรีดา  โชติชวง (1) 
5. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (1) 
6. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (1) 
7. น.ส.กิตติยา กองผล (1) 
8. น.ส.พวงทอง สุขคร (1) 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร    
3.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู ระบบงาน

ตรวจสอบภายในกับเครือขายผูตรวจสอบ
ภายในของมหาวิทยาลัยของรัฐ 

3.2 การศึกษาดูงานระบบงานตรวจสอบภายใน 
และการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 

3.3 การฝกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผูตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) 

3.4 การฝกอบรมโครงการใหความรูโดย
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย       

1. เพ่ือใหเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในได
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ และ
เพ่ิมพูนความรูประสบการณและวิทยาการ
ใหมๆ  
2. เพ่ือใหเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในเขา
อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร ผู
ตรวจสอบภายในภาครัฐ ตามหลักเกณฑ
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
3. เพ่ือสรางเครือขายของการตรวจสอบ
ภายใน 

- ตลอด
ท้ังป 

102 ตลอดท้ังป - 1. นางจุฑารตัน  ธานีรัตน (10)  
2. นางปรีดา  โชติชวง (22) 
3. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (12) 
4. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (21) 
5. น.ส.กิตติยา กองผล (13) 
6. น.ส.นุสรา  ชวยตรึกตรอง (14) 
7. น.ส.เบลล ชาโนเพ็ญศริิ (5) 
8. น.ส.พวงทอง สุขคร (5) 

4.  การแลกเปลี่ยนเรียนรูงานตรวจสอบ
ภายใน  

1. เพ่ือใหเกิดการแบงปนแลกเปลี่ยน
เ รี ย น รู ข อ ง บุ ค ล า ก ร ภ า ย ใ น ห น ว ย
ตรวจสอบฯ ทําใหเกิดความรูใหมในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

- 6 21 ตลอดท้ังป - 1. นางจุฑารตัน  ธานีรัตน (3)  
2. นางปรีดา  โชติชวง (2) 
3. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (3) 
4. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (2) 
5. น.ส.กิตติยา กองผล (3) 
6. น.ส.นุสรา  ชวยตรึกตรอง (4) 
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ภารกจิ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
หนวยรับ 

ตรวจ 

 
ความถี่ 
(ครั้ง/ป) 

 

จํานวน 
คนวัน 

 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 

ไตรมาส 
ท่ีแลว
เสร็จ 

ผูรับผิดชอบ 

2. เ พ่ือรวบรวมแนวปฏิบัติ ท่ีดี  (Best 
Practice) ในการพัฒนางานตรวจสอบ
ภายใน 
3. เพ่ือนําความรูและแนวปฏิบัติท่ีดี ท่ีไดรับ
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูไปใชในการ
พัฒนางาน และเจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 
4. เพ่ือใหการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยมีความถูกตองครบถวน 

7. น.ส.เบลล ชาโนเพ็ญศริิ (2) 
8. น.ส.พวงทอง สุขคร (2) 

5. ประชุมหนวยตรวจสอบภายใน เพ่ือแจงนโยบายของฝายบริหารและ
ควบคุมติดตามใหการปฏิบัติงานเปนไป
ตามแผนท่ีกําหนดไว 

- 12 48 ตลอดท้ังป - 1. นางจุฑารตัน  ธานีรัตน (6)  
2. นางปรีดา  โชติชวง (5) 
3. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (10) 
4. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (6) 
5. น.ส.กิตติยา กองผล (7) 
6. น.ส.นุสรา  ชวยตรึกตรอง (7) 
7. น.ส.เบลล ชาโนเพ็ญศริิ (3) 
8. น.ส.พวงทอง สุขคร (4) 

6. ประเมินระบบการควบคุมภายในและการ
ประเมินความเสี่ยงของหนวยตรวจสอบ
ภายใน 

1. เพ่ือติดตามการควบคุมใหการปฏิบัติงาน
บรรลุตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 
2. เพ่ือจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี 

- 1 11 1 – 30 เม.ย. 
65 
และ 

1 – 30 ก.ย. 
65 

3 
 
 

4 

1. นางจุฑารตัน  ธานีรัตน (3)  
2. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (1) 
3. น.ส.นุสรา  ชวยตรึกตรอง (1) 
4. นางปรีดา  โชติชวง (1) 
5. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (1) 
6. น.ส.กิตติยา กองผล (1) 
7. น.ส.เบลล ชาโนเพ็ญศริิ (2) 
8. น.ส.พวงทอง สุขคร (1) 
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ภารกจิ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
หนวยรับ 

ตรวจ 

 
ความถี่ 
(ครั้ง/ป) 

 

จํานวน 
คนวัน 

 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 

ไตรมาส 
ท่ีแลว
เสร็จ 

ผูรับผิดชอบ 

7. โครงการ 5ส และโครงการมหาวิทยาลัย 
สีเขียว 

1. เพ่ือใหมีสภาพแวดลอมการทํางานท่ี
เปนระเบียบ สะอาด ปลอดภัย และมี
สิ่งแวดลอมท่ีดี 
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ
การทํางานเพ่ือเปนพ้ืนฐานของการกาว
ไปสูมหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง 
3. เพ่ือใหมีการดําเนินงาน 5ส เปนกิจกรรม
พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน จนกลายเปน
วัฒนธรรมองคกร 

- 2 32 ตลอดท้ังป - 1. นางจุฑารตัน  ธานีรัตน (4)  
2. น.ส.นุสรา  ชวยตรึกตรอง (10) 
3. นางปรีดา  โชติชวง (2) 
4. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (3) 
5. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (3) 
6. น.ส.กิตตยิา กองผล (4) 
7. น.ส.เบลล ชาโนเพ็ญศริิ (4) 
8. น.ส.พวงทอง สุขคร (2) 
 

8.  โคร งการจัด ทํ า คู มื อการปฏิ บั ติ ง าน
ตรวจสอบภายใน 

เพ่ือจัดทําคูมือประกอบการปฏิบัติงาน
ของหนวยตรวจสอบฯ ใหมีมาตรฐาน
กําหนดเปนแนวปฏิบัติอยางชัดเจน 

- ตลอด
ท้ังป 

54 ตลอดท้ังป - 1. นางจุฑารตัน  ธานีรัตน (10)  
2. นางปรีดา  โชติชวง (5) 
3. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (3) 
4. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (6) 
5. น.ส.กิตติยา กองผล (10) 
6. น.ส.นุสรา  ชวยตรึกตรอง (10) 
7. น.ส.เบลล ชาโนเพ็ญศริิ (5) 
8. น.ส.พวงทอง สุขคร (5) 

9. การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 1. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพเปนท่ี
ย อม รั บ จ ากหน ว ย ง านภาย ในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
2. เพ่ือใหเกิดความเช่ือมั่นในระบบงาน
ตรวจสอบภายใน รวมถึงสรางภาพลักษณ
ท่ีดีตอองคกร 

- ตลอด
ท้ังป 

28 ตลอดท้ังป - 1. นางจุฑารตัน  ธานีรัตน (3)  
2. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (12) 
3. น.ส.นุสรา  ชวยตรึกตรอง (7) 
4. นางปรีดา  โชติชวง (2) 
5. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (2) 
6. น.ส.กิตติยา กองผล (1) 
8. น.ส.พวงทอง สุขคร (1) 
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ภารกจิ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
หนวยรับ 

ตรวจ 

 
ความถี่ 
(ครั้ง/ป) 

 

จํานวน 
คนวัน 

 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 

ไตรมาส 
ท่ีแลว
เสร็จ 

ผูรับผิดชอบ 

10. งานพัฒนาระบบปฏิบัติการตรวจสอบ
อิเลคทรอนิกส 

1. เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในใหมีความคลองตัว  
2. เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนมาตรฐาน
เดียว กัน และเปนไปตามกรอบการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในท่ีเปน
สากล 

- ตลอด
ท้ังป 

9 ตลอดท้ังป - 1. น.ส.กิตติยา กองผล (3) 
2. น.ส.นุสรา  ชวยตรึกตรอง (3) 
3. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (3) 

ง.  งานบริหารหนวยตรวจสอบภายใน 

1. งานบริหารจัดการท่ัวไป 
 
 
 

1 .  เ พ่ื อ กํ า กับดู แลและติ ดตามการ
ปฏิบัติงานของหนวยตรวจสอบภายในให
เปนไปตามแผนงาน 
2. เ พ่ือจัดทําสรุปผลการดําเ นินงาน
ประจําเดือน 
3. เพ่ือบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงาน 
และรับ/สงเอกสารในระบบสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส 

- ตลอด
ท้ังป 

157 ตลอดท้ังป - 1. นางจุฑารัตน  ธานีรัตน (50)  
2. นางปรีดา  โชติชวง (22) 
3. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (25) 
4. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (18) 
5. น.ส.กิตตยิา กองผล (19) 
6. น.ส.นุสรา  ชวยตรึกตรอง (11) 
7. น.ส.เบลล ชาโนเพ็ญศริิ (4) 
8. น.ส.พวงทอง สุขคร (8) 

2. งานธุรการของหนวยงาน เพ่ือปฏิบัติงานดานธุรการของหนวย
ตรวจสอบฯ และงาน อ่ืนๆ  ท่ี ไ ด รั บ
มอบหมายใหสํา เร็จตามเปาหมาย ท่ี
กําหนด 

- ตลอด
ท้ังป 

69 ตลอดท้ังป - 1. น.ส.เบลล ชาโนเพ็ญศิริ (27) 
2. น.ส.นุสรา  ชวยตรึกตรอง (41) 
3. น.ส.พวงทอง สุขคร (1) 

       

3. งานดูแลเว็บไซตหนวยตรวจสอบภายใน  1. เพ่ือสื่อสารและเผยแพรการดําเนินงาน
ของหนวยตรวจสอบภายใน 
2. เ พ่ือใหคําปรึกษาแกผูบริหารและ
หนวยรับตรวจผานระบบเครือขาย 

- ตลอด
ท้ังป 

6 ตลอดท้ังป - 1. น.ส.เบลล ชาโนเพ็ญศิริ (5) 
2. น.ส.นุสรา  ชวยตรึกตรอง (1) 
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ภารกจิ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
หนวยรับ 

ตรวจ 

 
ความถี่ 
(ครั้ง/ป) 

 

จํานวน 
คนวัน 

 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 

ไตรมาส 
ท่ีแลว
เสร็จ 

ผูรับผิดชอบ 

4. ประสานงานกับสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินและหนวยงานภายนอก 

เ พ่ื อ ให ก า รประสานงานระหว า ง 
มหาวิทยาลัยและสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน  เปนไปดวยความราบรื่น 

หนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

ตลอด
ท้ังป 

7 ตลอดท้ังป - 1. นางจุฑารัตน  ธานีรัตน (5)  
2. น.ส.นุสรา  ชวยตรึกตรอง (2) 

5. การมีสวนรวมกับโครงการ/กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย 

เพ่ือใหบุคลากรหนวยตรวจสอบฯ ไดรวม
กิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

- ตลอด
ท้ังป 

32 ตลอดท้ังป - 1. นางจุฑารตัน  ธานีรัตน (5)  
2. นางปรีดา  โชติชวง (4) 
3. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (9) 
4. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (2) 
5. น.ส.กิตตยิา กองผล (3) 
6. น.ส.นุสรา  ชวยตรึกตรอง (5) 
7. น.ส.เบลล ชาโนเพ็ญศริิ (2) 
8. น.ส.พวงทอง สุขคร (2) 

6. งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย - ตลอด
ท้ังป 

78 ตลอดท้ังป - 1. นางจุฑารตัน  ธานีรัตน (3)  
2. นางปรีดา  โชติชวง (3) 
3. นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย (19) 
4. น.ส.อาภาภัทร โรจนราธา (3) 
5. น.ส.กิตติยา กองผล (34) 
6. น.ส.นุสรา  ชวยตรึกตรอง (10) 
7. น.ส.เบลล ชาโนเพ็ญศริิ (3) 
8. น.ส.พวงทอง สุขคร (3) 
 

  
  
 

 

 

 

หมายเหตุ 
1.  คําอธิบายตาราง 
     1.1  กิจกรรม  หมายถึง  กิจกรรมท้ังหมดท่ีหนวยตรวจสอบฯ จะดําเนินการในปงบประมาณ 2565 

1.3  หนวยงานท่ีเก่ียวของ หมายถึง หนวยงานท่ีตรวจสอบ / ใหขอมูล   
1.5  จํานวนคนวัน  หมายถึง  จํานวนคนวันท่ีใชในการปฏิบัติงานในแตละกิจกรรม 
1.7  ผูรับผิดชอบ  หมายถึง   ผูรบัผิดชอบในการปฏิบัติงานในแตละกิจกรรม 

2.  แผนปฏิบัติการสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 

1.2  วัตถุประสงค  หมายถึง  วัตถุประสงคในการดําเนินงานในแตละกิจกรรม 
1.4  ความถ่ี  หมายถึง   จํานวนครั้งในการปฏิบัติงานตอป 
1.6  ระยะเวลา หมายถึง  ชวงเวลาในการปฏบัิติงานในแตละกิจกรรม 
1.8  ไตรมาสท่ีแลวเสร็จ หมายถึง ไตรมาสท่ีแผนกําหนดใหผูรับผิดชอบปฏิบัติงานใหแลวเสรจ็ 


	1. เพื่อให้มั่นใจว่างานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ส่วนบริการกลาง  มีผลการดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ แผนงาน งาน/โครงการที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัด  และปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ วิธีการและหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย

