
แผนการตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕7 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือและกลไกส าคัญของฝ่ายบริหาร  เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของการด าเนินงานและระบบการควบคุมภายในขององค์กร หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงาน               
อิสระขึ้นตรงต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัย ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้งานตรวจสอบภายใน            
ประสบความส าเร็จ คือ ผู้บริหารสามารถน าผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใช้ในการบริหารงาน               
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ฉะนั้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ            
ที่ยอมรับโดยทั่วไป  ทั้งจากหลักสากลและตามที่ก าหนดโดยหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องของทางราชการ   
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวสามารถเลือกใช้แนวทางการตรวจสอบที่เหมาะสมกับภารกิจและ
สภาพแวดล้อมขององค์กร  ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
และส านักงาน ก.พ.ร. เพื่อก ากับดูแลการด าเนินการด้าน การตรวจสอบของมหาวิทยาลัย 
 
๒.  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
 ๒.๑  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่ก าหนด 
 ๒.๒  เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและสารสนเทศ และตัวเลขต่างๆ ทางด้าน
การเงิน  การบัญชีและด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ๒.๓  เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายใน  และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยตรวจรับ
ว่าเพียงพอและเหมาะสม 
 ๒.๔  เพ่ือติดตามและประเมินผล การบริหารงานและการด าเนินงานตลอดจนได้ข้อเสนอแนะ  
หรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงาน และการปฏิบัติงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน  
 ๒.๕  เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
 
๓.  ขอบเขตการตรวจสอบ 

๓.๑  หน่วยรับตรวจ 
  ๓.๑.๑  คณะครุศาสตร์ 
   กิจกรรมการวางระบบการควบคุมภายใน 
  ๓.๑.๒  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

กิจกรรมการวางระบบการควบคุมภายใน 
  ๓.๑.๓  คณะวิทยาการจัดการ 
   กิจกรรมการวางระบบการควบคุมภายใน 



๒ 
 

  ๓.๑.๔  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   กิจกรรมการวางระบบการควบคุมภายใน 
  ๓.๑.๕  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   กิจกรรมการวางระบบการควบคุมภายใน 
  ๓.๑.6  ส านักส่งเสริมงานวิชาการและงานทะเบียน 

กิจกรรมการวางระบบการควบคุมภายใน 
  ๓.๑.7  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กิจกรรมการวางระบบการควบคุมภายใน 
กิจกรรมการตรวจสอบระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

  ๓.๑.8  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
กิจกรรมการวางระบบการควบคุมภายใน 

  ๓.๑.9  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
กิจกรรมการวางระบบการควบคุมภายใน 

  ๓.๑.๑0 ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
กิจกรรมการวางระบบการควบคุมภายใน 

  ๓.๑.๑1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ศูนย์แม่สอด 
กิจกรรมการวางระบบการควบคุมภายใน 

๓.๑.12 ส านักงานอธิการบดี 
   กิจกรรมการวางระบบการควบคุมภายใน 

 -  งานการเงินและบัญชี 
  กิจกรรมตรวจงบดุลการเงิน  
  กิจกรรมตรวจการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 

กิจกรรมการตรวจสอบการบริหารงบลงทุน   
-  งานพัสดุ 
 กิจกรรมตรวจการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

กิจกรรมการตรวจสอบการบริหารงบลงทุน   
-  กองนโยบายและแผน 

กิจกรรมการตรวจสอบการบริหารงบลงทุน   
-  งานยานพาหนะ   
 กิจกรรมตรวจการด าเนินงาน 

  3.1.13 ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ  เงินอุดหนุนทุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
 ๓.๒  เรื่องท่ีตรวจสอบ 

๓.๒.๑  การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Auditing) 
   เป็นตรวจสอบความความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้ อมูลและตัวเลขต่างๆ                  
ทางการเงินการบัญชี และรายงานทางการเงิน การรับและการจ่ายเงิน การควบคุมเงินสด และประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ ว่ามีเพียงพอที่จะมั่นใจว่าข้อมูลที่บันทึกใน
บัญชี รายงาน ทะเบียน และเอกสารต่างๆ ถูกต้องและสามารถสอบทานได้หรือเพียงพอที่จะป้องกัน การ
รั่วไหล  สูญหายของทรัพย์สินต่างๆ ได้ 



๓ 
 

  ๓.๒.๒  การตรวจสอบด้านการด าเนินงาน (Performance  Auditing) 
   การตรวจสอบผลการด าเนินงาน “โครงการเงินอุดหนุนทุนวิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้” งบประมาณโครงการ 7,234,500 บาท  ตรวจสอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
หรือหลักการที่ก าหนด การตรวจสอบเน้นถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า โดยต้องมีผลผลิต
และผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย  

๑.  ความมีประสิทธิภาพ คือ มีการจัดระบบงานให้มั่นใจได้ว่าการใช้ทรัพยากร 
ส าหรับแต่ละกิจกรรมสามารถเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุน อันมีผลให้องค์กรได้รับผลประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

๒.  ความมีประสิทธิผล คือ มีการจัดระบบงาน และวิธีปฏิบัติงานซึ่งท าให้ผลที่
เกิดจากการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

๓.  ความคุ้มค่า คือ มีการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่สุรุ่ยสุร่าย             
ฟุ่มเฟือย ซึ่งส่งผลให้องค์กรสามารถประหยัดต้นทุน หรือลดการใช้ทรัพยากรต่ ากว่าที่ก าหนดไว้                    
โดยยังได้รับผลผลิตตามเป้าหมาย 

๓.๒.๓ การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) 
งานพัสดุการตรวจสอบการควบคุมพัสดุและทรัพย์สิน การจัดซื้อจัดจ้างให้

เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ๓.๒.๔  การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานตามข้อก าหนด (Compliance) 
   การตรวจสอบการปฏิบัติงานต่างๆ ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยว่าเป็นไปตาม
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่ก าหนดทั้งจากภายนอกและ
ภายในมหาวิทยาลัย 
  3.2.5  การตรวจสอบระบบความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
   การตรวจสอบงานที่ใช้ระบบสารสนเทศในการด าเนินงาน เพ่ือให้ทราบว่าระบบ
มีความถูกต้องเชื่อถือได้และข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์รวมทั้งระบบการเข้าถึงข้อมูล
ในการปรับปรุงแก้ไขและการเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  
  3.2.6  การตรวจสอบการบริหารงบลงทุน   

เป็นการตรวจสอบการบริหารงานว่ามีระบบการจัดการเกี่ยวกับการวางแผน 
การควบคุม การประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหาร
พัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านต่างๆ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจรวมทั้งเป็นไป
หลักการบริหารงาน และหลักการกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) ในเรื่องความเชื่อถือ               
ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรมและความโปร่งใส 

3.2.7  งานให้ค าปรึกษา 
ด้านการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและประเมินการควบคุมภายใน                    

ด้านการเงินบัญชี ด้านกฎ ระเบียบต่างๆ  
๓.๓   ระยะเวลาการตรวจสอบ 

ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕6  ถึง  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕7 

 
๔.  ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน  คณะท างานตรวจสอบภายในและนักตรวจสอบภายใน   
 



๔ 
 

๕.  งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ 
 เงินงบประมาณ  จ านวน  10๐,๐๐๐ บาท 
  
๖.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  มีการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้มีการ
ป้องกันและรักษาทรัพย์สินที่ดี  รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอย่างถูกต้อง  ซึ่งส่งผลให้
การด าเนินงานการบริหารจัดการการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 

ลงชื่อ..................................................................ผู้จัดท าแผน 
                                      (นางสาวศุภลักษณ์  สมโภชน์) 
       นักตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 

ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอแผน 

     (รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ  โชชัย) 
       หวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 

           ลงชื่อ................................................................... ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 

           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
             30 กันยายน  ๒๕๕6



รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
 

กิจกรรม / เรื่องท่ีตรวจ หน่วยรับตรวจ 
ความถี่ของ
การตรวจ 

วัตถุประสงค์ของ 
การตรวจสอบ 

ระยะเวลาที่
ใช้ปฏิบัติงาน 

จ านวนคน – 
วันที่ใช้ในการ

ตรวจสอบ 

จ านวน – 
วัน 

ที่ใช้ท้ังหมด 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. ระบบการควบคุมภายใน 
   1.1 การประเมินระบบการ 
         ควบคุมภายในประจ าปี  
         งบประมาณ  2557 
 

ทุกหน่วยงาน ๑ ครั้ง/ป ี ๑. เพื่อสอบทานระบบงานของหน่วยงาน 
ว่ามีการควบคมุที่เหมาะสม เพียงพอ   
สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้หรือไม่
อย่างไรและเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปรับปรุง 
๒. เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน และจัดท าคู่มือ  
การปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อกัษร 

๑ ครั้ง/ป ี คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

 

๖๐ วัน ๑. หัวหน้าหน่วย     
    ตรวจสอบภายใน 
๒. คณะกรรมการ

ตรวจสอบภายใน 
๓. นักตรวจสอบภายใน 

๒.  การตรวจสอบด้านการเงิน    
    ๒.๑ ตรวจงบดุลการเงิน  
    2.2 ตรวจการเบิกจ่ายค่า
รักษาพยาบาล 
     2.3 ระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐ (GFMIS) 

งานการเงินและบญัช ี
 

๑ ครั้ง/ป ี ๑. เพื่อสอบทานนโยบายบัญชี การจัดท า 
รายงานทางการเงิน  เพื่อเสนอแนะแนว 
ทางการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชีและนโยบายที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 

๑ ครั้ง/ป ี คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

๓๐ วัน ๑. หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

๒. คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 

๓. นักตรวจสอบภายใน 

๓. ตรวจสอบด้านการ
ด าเนินงาน 
     การตรวจสอบตาม แผนการ
ปฏิบัติงาน และประเมินผลการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือ
หลักการที่ก าหนด 

 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๑ ครั้ง/ป ี    สอบทานข้อมูลผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยัสรุป/วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย  

๑ ครั้ง/ป ี คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

15 วัน ๑. หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

๒. คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 

๓. นักตรวจสอบภายใน 



6 
 

กิจกรรม / เรื่องท่ีตรวจ หน่วยรับตรวจ 
ความถี่ของ
การตรวจ 

วัตถุประสงค์ของ 
การตรวจสอบ 

ระยะเวลาที่
ใช้ปฏิบัติงาน 

จ านวนคน – 
วันที่ใช้ในการ

ตรวจสอบ 

จ านวน – 
วัน 

ที่ใช้ท้ังหมด 
ผู้รับผิดชอบ 

4. การตรวจสอบด้านการ
ปฏิบัติงาน 
   การตรวจสอบกระบวนการ
การจัดซื้อจดัจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

งานพัสด ุ
 

๑ ครั้ง/ป ี ๑. เพื่อสอบทานระบบการจัดซื้อจดัจ้าง    
ว่าสามารถตอบสนองความต้องการของ 
มหาวิทยาลยัได้อย่างเหมาะสม 
๒. เพื่อสอบทาน  ปัญหาอุปสรรคและ 
ความเสีย่งท่ีเกิดขึ้นในระบบการจดัซื้อ     
จัดจ้าง และเสนอแนะแนวทางแกไ้ข 

๑ ครั้ง/ป ี คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

5 วัน ๑. หัวหนา้หน่วย
ตรวจสอบภายใน 

๒. คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 

๓. นักตรวจสอบภายใน 

5. การตรวจสอบด้านการ
ปฏิบัติงานตามข้อก าหนด 

- งานการเงิน 
- งานพัสดุ 

 

๑ ครั้ง/ป ี      ตรวจสอบการปฏิบตัิงานต่างๆ ของ
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยวา่เป็นไปตาม
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรีทีเ่กี่ยวข้องที่ก าหนด       
ทั้งจากภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย 

๑ ครั้ง/ป ี  30 วัน ๑. หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

๒. คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 

๓. นักตรวจสอบภายใน 
6. การตรวจสอบระบบความ
มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
     

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑ ครั้ง/ป ี      ตรวจสอบงานท่ีใช้ระบบสารสนเทศใน
การด าเนินงาน เพื่อให้ทราบว่าระบบมีความ
ถูกต้องเชื่อถือได้และข้อมลูที่ได้จากการ
ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร ์

๑ ครั้ง/ป ี คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

5 วัน ๑. หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

๒. คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 

๓. นักตรวจสอบภายใน 
7. การตรวจสอบการบริหาร 
งบลงทุน 

- งานการเงิน 
- งานพัสดุ 
- กองนโยบายและแผน 

๑ ครั้ง/ป ี      ตรวจสอบการบรหิารงานว่ามรีะบบการ
จัดการเกีย่วกับการวางแผน การควบคุม 
การประเมินผลการปฏิบตัิงานเกี่ยวกับ            
การบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน 
การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานดา้นต่างๆ 
 

๑ ครั้ง/ป ี คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

7 วัน ๑. หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

๒. คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 

๓. นักตรวจสอบภายใน 



7 
 

กิจกรรม / เรื่องท่ีตรวจ หน่วยรับตรวจ 
ความถี่ของ
การตรวจ 

วัตถุประสงค์ของ 
การตรวจสอบ 

ระยะเวลาที่
ใช้ปฏิบัติงาน 

จ านวนคน – 
วันที่ใช้ในการ

ตรวจสอบ 

จ านวน – 
วัน 

ที่ใช้ท้ังหมด 
ผู้รับผิดชอบ 

8. การติดตามผลการ 
ตรวจสอบ 

ทุกหน่วยงาน ๑ ครั้ง/ป ี      เพื่อติดตามผลการด าเนินงานของ 
หน่วยรับตรวจว่าหน่วยงานได้มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงการปฏบิัติงานตามแนวทาง            
ที่ได้มีความเห็นร่วมกันกับหน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
 

๑ ครั้ง/ป ี คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

๓๐ วัน ๑. หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

๒. คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 

๓. นักตรวจสอบภายใน 

9. การประเมินความเสี่ยง   
เพ่ือวางแผนการตรวจสอบ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕7 

ทุกหน่วยงาน ๑ ครั้ง/ป ี       เพื่อให้ทราบวา่หน่วยงานท้ังหมดของ
มหาวิทยาลยั หน่วยงานใดมีความเสี่ยงสูง
ที่สุดจนถึงต่ าที่สดุ และน าข้อมูลดงักล่าวใช้
ประโยชน์ในการจัดท าแผนการตรวจสอบ
อย่างมีเหตผุล 

๑ ครั้ง/ป ี คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

๓๐ วัน ๑. หัวหนา้หน่วย
ตรวจสอบภายใน 

๒. คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 

๓. นักตรวจสอบภายใน 
 



ระดับ
ความเสี่ยง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย.

ตรวจสอบด้าน Financial / Operational / Compliance 
๑ งานการเงินและบัญชี ปานกลาง ๑. คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
๒ งานพัสดุ ปานกลาง ๒. นางสาวศุภลักษณ์  สมโภชน์
๓ งานยานพาหนะ มาก

ตรวจสอบด้าน Performance / การประเมินการควบคุมภายใน
๑ โครงการเงินอุดหนุนทุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ปานกลาง ๑. คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
๒ คณะครุศาสตร์ น้อยที่สุด ๒. นางสาวศุภลักษณ์  สมโภชน์
๓ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ น้อย
๔ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น้อยที่สุด    

๕ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม น้อย
๖ คณะวิทยาการจัดการ น้อยที่สุด
๗ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน น้อยที่สุด
๘ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ น้อยที่สุด
๙ สํานักงานอธิการบดี น้อยที่สุด
๑๐ สํานักประกันคุณภาพการศึกษา น้อยที่สุด
๑๑ สถาบันวิจัยและพัฒนา น้อยที่สุด
๑๒ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม น้อย
๑๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  แม่สอด น้อยที่สุด
การตรวจสอบระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑. คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบการบริหารงบลงทุน

งานการเงินและบัญชี ๑. คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
งานพัสดุ ๒. นางสาวศุภลักษณ์  สมโภชน์
กองนโยบายและแผน

ขอบเขตการตรวจสอบ

ที่ หน่วยรับตรวจ ระยะเวลาตรวจสอบ  (ปีงบประมาณ ๒๕๕7) ผู้รับผิดชอบ



ระดับ
ความเสี่ยง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย.

ที่ หน่วยรับตรวจ ระยะเวลาตรวจสอบ  (ปีงบประมาณ ๒๕๕7) ผู้รับผิดชอบ

การให้คําปรึกษา
กิจกรรม/เรื่องที่ให้คําปรึกษา เช่น การเงิน การบัญชี พัสดุ ๑. คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ยง  ระบบการควบคุมภายใน  การปรับปรุง ๒. นางสาวศุภลักษณ์  สมโภชน์
การปฏิบัติงานในองค์กร ฯลฯ

หมายเหตุ*  ประเมินความเสี่ยงตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ของกระทรวงศึกษาธิการ

    


