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แผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1. หลักการและเหตุผล
จากมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน มาตรฐานดานการปฏิบัติงานกําหนดใหหัวหนาสํานักงานตรวจสอบภายในตองจัดทํา
แผนการตรวจสอบตามความเสี่ยง และนําเสนอผูบริหารสูงสุดอนุมัติแผนดังกลาว โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ. 2551 กําหนดใหเสนอแผนการตรวจสอบประจําปตออธิการบดีพิจารณาอนุมัติภายใน
เดือนกันยายน สํานักงานตรวจสอบภายจึงไดจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ้น เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการดําเนินงานเปนไปตาม
ภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงสรางมูลคาเพิ่มใหแกมหาวิทยาลัยภายใตทรัพยากรที่มีอยู
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและสงเสริมใหมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี
2. เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยรับตรวจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อใหการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจเปนไปตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี
3. ขอบเขตการตรวจสอบและการวางแผนการตรวจสอบ
การวางแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งนี้เกิดจากองคประกอบ 4 ปจจัย ไดแก
1. การวางแผนการตรวจสอบบนฐานความเสี่ยง (Risk based Audit)
2. การวางแผนการตรวจสอบตามขอบังคับมหาวิทยาลัยที่กําหนดไว
3. การวางแผนการตรวจสอบตามคํารองขอของกรมบัญชีกลาง
4. การวางแผนการตรวจสอบตามนโยบายมหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนีก้ ารตรวจสอบในแตละเรื่องจะใชวิธีการสุมตรวจตามหลักสถิติ
4. เรื่องทีต่ รวจสอบ วัตถุประสงค และประเด็นการตรวจสอบ
จากการวางแผนตรวจสอบขางตน สํานักงานตรวจสอบภายในจึงไดกําหนดเรื่องที่จะตรวจสอบ วัตถุประสงค และประเด็นการตรวจสอบ จําแนกตาม
ปจจัย สรุปไดดังนี้
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4.1 แผนการตรวจสอบบนฐานความเสี่ยง (Risk based Audit)
แผนการตรวจสอบบนฐานความเสี่ยงเกิดจากการนําการประเมินความเสี่ยงมาใชเปนเครื่องมือ เพื่อกําหนดลําดับกิจกรรมการตรวจสอบและ
ความถี่ในการตรวจสอบของแตละกิจกรรม สํานักงานตรวจสอบภายในจึงเลือกตรวจสอบเฉพาะกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงตามความเหมาะสมกับอัตรากําลังไว
ในแผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้
เรื่องที่ตรวจสอบ
ดานการดําเนินงาน ดานการเงินและการบัญชี
1. วิทยาเขตสุพรรณบุรี
1.1 การบริหารงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน
(เชื้อเพลิงและคาสาธารณูปโภค)
1.2 การหารายไดจากสิ่งปลูกสราง
- โครงการอาคารที่พักนักศึกษา
- สนามกีฬา สระวายน้ํา และฟตเนส
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
- หองปฏิบัติการอาหารและเบเกอรี่
- หอประชุม
- หองประชุมอาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย
1.3 การติดตามการคางชําระคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา
1.4 การกํากับดูแลควบคุมบัญชีรายรับ-รายจาย
2. ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
2.1 การบริหารงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน
(เชื้อเพลิงและคาสาธารณูปโภค)
2.2 การหารายไดจากการบริการวิชาการแกหนวยงานทั้งทองถิ่นและ
ระดับชาติ
2.3 การติดตามการคางชําระคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา
2.4 การกํากับดูแลควบคุมบัญชีรายรับ-รายจาย

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหมั่นใจวามีการบริหารงาน
ตามนโยบายของมหาวิทยาลับ
เกี่ยวกับมาตรการประหยัดพลังงาน
2. เพื่อใหการจัดเก็บรายได/
คาธรรมเนียมการศึกษาเปนไปตาม
เปาหมายและระเบียบ
3. เพื่อใหมั่นใจวามีระบบการควบคุม
ภายในที่ดี

ประเด็นการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบระบบการควบคุมการใช
พลังงานเชื้อเพลิงและสาธารณูปโภค
2. ตรวจสอบกระบวนการรับ-จายเงิน
บันทึกบัญชี และการนําสงเงินของ
โครงการหารายไดจากสิ่งปลูกสราง
3. ตรวจสอบมาตรการการติดตาม
คาธรรมเนียมการศึกษาคางชําระ
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เรื่องที่ตรวจสอบ
3. ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
3.1 การบริหารงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน
(เชื้อเพลิงและคาสาธารณูปโภค)
3.2 การติดตามการคางชําระคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา
3.3 การกํากับดูแลควบคุมบัญชีรายรับ-รายจาย
4. ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
4.1 การบริหารงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน
(เชื้อเพลิงและคาสาธารณูปโภค)
4.2 การบริหารจัดการโครงการพิเศษ
 สินคา
- อาหารและขนมตาง ๆ
- การสรางมูลคาเพิ่มใหอาหารทองถิ่น
- ราน milk club
 บริการ
- ฝกอบรม จัด event
- พัฒนา software
- รับทําวิจัย
- รับดําเนินโครงการของภาครัฐ
4.3 การติดตามการคางชําระคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา
4.4 การกํากับดูแลควบคุมบัญชีรายรับ-รายจาย

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหมั่นใจวามีการบริหารงาน
ตามนโยบายของมหาวิทยาลับ
เกี่ยวกับมาตรการประหยัดพลังงาน
2. เพื่อใหการจัดเก็บรายได/
คาธรรมเนียมการศึกษาเปนไปตาม
เปาหมายและระเบียบ
3. เพื่อใหมั่นใจวามีระบบการควบคุม
ภายในที่ดี

ประเด็นการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบระบบการควบคุมการใช
พลังงานเชื้อเพลิงและสาธารณูปโภค
2. ตรวจสอบกระบวนการรับ-จายเงิน
บันทึกบัญชี และการนําสงเงินของ
โครงการหารายไดจากสิ่งปลูกสราง
3. ตรวจสอบมาตรการการติดตาม
คาธรรมเนียมการศึกษาคางชําระ
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เรื่องที่ตรวจสอบ
5. ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
5.1 การบริหารงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน
(เชื้อเพลิงและคาสาธารณูปโภค)
5.2 การบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ
5.3 การติดตามการคางชําระคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา
5.4 การกํากับดูแลควบคุมบัญชีรายรับ-รายจาย
- ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งลําปาง
- โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลําปาง
ดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และดานการเงิน
1. โครงการสนับสนุนผลิตภัณฑและการบริการ (Uni)
1.1 การกํากับดูแลควบคุมบัญชีรายรับ-รายจาย
1.2 การควบคุมและการตรวจนับ ปริมาณสินคา

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหมั่นใจวามีการบริหารงาน
ตามนโยบายของมหาวิทยาลับ
เกี่ยวกับมาตรการประหยัดพลังงาน
2. เพื่อใหการจัดเก็บรายได/
คาธรรมเนียมการศึกษาเปนไปตาม
เปาหมายและระเบียบ
3. เพื่อใหมั่นใจวามีระบบการควบคุม
ภายในที่ดี
1. เพื่อทราบกําไรและตนทุนที่แทจริง
2. เพื่อใหมีระบบการควบคุมสินคา
คงเหลือ

ประเด็นการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบระบบการควบคุมการใช
พลังงานเชื้อเพลิงและสาธารณูปโภค
2. ตรวจสอบกระบวนการรับ-จายเงิน
บันทึกบัญชี และการนําสงเงินของ
โครงการหารายไดจากสิ่งปลูกสราง
3. ตรวจสอบมาตรการการติดตาม
คาธรรมเนียมการศึกษาคางชําระ
1. ตรวจสอบวามีการทําบัญชีตนทุน
หรือไม
2. การบันทึกบัญชีเปนไปตาม
หลักเกณฑบัญชีคงคางหรือไม
3. ตรวจสอบระบบการควบคุมสินคา
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4.2 แผนการตรวจสอบตามขอบังคับมหาวิทยาลัยที่กําหนดไว
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวยการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ขอ 5.3 วรรค 2 ถึง
วรรค 4 สรุปสาระสําคัญ คือ มหาวิทยาลัยและสวนงานจัดทํารายงานการเงินเปนประจําทุกเดือนสงสํานักงานตรวจสอบภายในภายในเดือนถัดไป รายงาน
การเงินทุกหกเดือน เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผานสํานักงานตรวจสอบภายใน และรายงานการเงินประจําปเสนอคณะกรรมการบริหารงบประมาณ
การเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 60 วัน โดยผานสํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานตรวจสอบภายในจึงนํา
ประเด็นดังกลาวบรรจุไวในแผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้
เรื่องที่ตรวจสอบ
ดานการเงินและการบัญชี
1. รายงานการเงินประจําเดือน
1.1 งบดุล
1.2 งบรายไดคาใชจาย
1.3 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของทุน
1.4 งบกระแสเงินสด
1.5 หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน
2. รายงานการเงิน รอบ 6 เดือน
2.1 งบดุล
2.2 งบรายไดคาใชจาย
2.3 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของทุน
2.4 งบกระแสเงินสด
2.5 หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน
3. รายงานการเงินประจําป
3.1 งบดุล
3.2 งบรายไดคาใชจาย
3.3 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของทุน
3.4 งบกระแสเงินสด
3.5 หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน

วัตถุประสงค
เพื่อใหมั่นใจวาการบันทึกบัญชี
ครบถวน และนํามาแสดงในรายงาน
การเงินไดถูกตองตามควร

ประเด็นการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบความถูกตองของรายการ
บัญชีและการผานบัญชี
2. การบันทึกบัญชีเปนไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
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4.3 แผนการตรวจสอบตามคํารองขอของกรมบัญชีกลาง
ตามที่กรมบัญชีกลางและสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของ
หนวยงานภาครัฐ และไดกําหนดเรื่องและประเด็นการตรวจสอบที่สําคัญ (อางถึงหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.2/ว 342 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เรื่อง
การวางแผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สําหรับผูตรวจสอบภายในภาคราชการ) และหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.3/ว 42 ลงวันที่ 9
กุมภาพันธ 2558 เรื่อ งแนวทางการจัดทํารายงานแสดงยอดคงเหลือประจําเดือน สํานักงานตรวจสอบภายในจึงนําประเด็นดังกลาวบรรจุไวในแผนการ
ตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้
เรื่องที่ตรวจสอบ
ดานการเงินและการบัญชี
1. ดานการรับ-จายเงิน ผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment)
1.1 การรับเงินผานระบบ e-Payment
1.2 การจายเงินผานระบบ e-Payment
1.3 การนําเงินสงคลังในระบบ GFMIS ผานระบบ KTB Corporate
Online
2. ดานบัญชี
2.1 เงินสด
- การรับ-จาย
- การนําสงเงิน
- การตรวจสอบยอดเงินสดคงเหลือที่มีอยูกับรายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน
- พิจารณารายการบัญชีเงินขาด/เกินบัญชี (ถามี) วาไดดําเนินการ
ติดตาม/ เรงรัด ใหมีการชดใชเงินคืนครบถวนและถูกตองภายในระยะเวลา
ที่กําหนด
- การตรวจสอบความเหมาะสมของการควบคุมใบเสร็จรับเงิน

วัตถุประสงค
เพื่อใหมั่นใจวาการรับ-จายเงิน ผาน
ระบบ e-Payment มีเอกสาร
หลักฐานถูกตองครบถวน มีการปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ และมีระบบการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอ
1. เพื่อใหมั่นใจวาบัญชีมีการรับเงิน
จายเงิน นําสงเงิน และเงินขาด/เกิน
บัญชี มีเอกสารหลักฐานครบถวน มี
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
2. เพื่อใหมั่นใจวาเงินสดคงเหลือ
ประจําวันมีอยูจริงตรงกับรายงานเงิน
คงเหลือประจําวัน
3. เพื่อใหมีระบบการควบคุม
ใบเสร็จรับเงินที่ดี

ประเด็นการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานวา
ครบถวนและถูกตองในสาระสําคัญ
ตามที่กําหนดในระเบียบ หลักเกณฑ
แนวทาง และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ
2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานวาถูกตอง
ตามระเบียบ หลักเกณฑ แนวทาง
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
3. สอบทานระบบการควบคุมภายใน
วามีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะ
ทําใหการปฏิบัติงานเปนไปตาม
ระเบียบ หลักเกณฑ แนวทาง และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
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วัตถุประสงค
เพื่อใหมั่นใจวามียอดเงินฝากธนาคาร
จริง

ประเด็นการตรวจสอบ
2.2 เงินฝากธนาคาร
1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานวา
- การรับ-จาย
ครบถวนและถูกตองในสาระสําคัญ
- การจัดทํางบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีและทุกเดือน
ตามที่กําหนดในระเบียบ หลักเกณฑ
- การยืนยันยอดเงินฝากธนาคารกับธนาคารสํานักงานใหญและสาขา
แนวทาง และหนังสือสั่งการที่
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
เกี่ยวของ
2.3 ลูกหนี้
1. เพื่อใหมั่นใจวาลูกหนี้เงินยืมมีตัวตน 2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานวาถูกตอง
- การตรวจสอบยอดคงเหลือของลูกหนี้กับสัญญาการยืมเงินและ
มูลคาหนี้ตรงตามขอมูลทางบัญชี และ ตามระเบียบ หลักเกณฑ แนวทาง
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
เปรียบเทียบยอดคงคางของลูกหนี้เงินยืมในแตละงวดบัญชีวามียอดคงคาง มีเอกสารหลักฐานถูกตองครบถวน
เพิ่มขึ้นหรือไม รวมทั้งวิเคราะหสาเหตุของลูกหนี้ที่มียอดคงคางเปนระยะ
2. เพื่อสอบทานวากองคลังไดบริหาร 3. สอบทานระบบการควบคุมภายใน
วามีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะ
เวลานาน (ลูกหนี้เงินในงบประมาณ และลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ)
สัญญาลูกหนี้เงินยืมเปนไปตาม
ทําใหการปฏิบัติงานเปนไปตาม
ระเบียบ
2.4 วัสดุและครุภัณฑ
1. เพื่อเปรียบเทียบยอดคงเหลือของ ระเบียบ หลักเกณฑ แนวทาง และ
- การจัดซื้อจัดจาง
วัสดุและครุภัณฑในแตละงวดบัญชีวา หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
- การตรวจรับ
มียอดคงเหลือเพิ่มขึ้นหรือไม
- การรับ-จาย
2. เพื่อตรวจสอบความครบถวนและ
- การจําหนาย
ความถูกตองของรายงานการตรวจนับ
- การเก็บรักษา/การบํารุงรักษา
วัสดุและครุภัณฑคงเหลือประจําป
- ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ
การจัดซื้อจัดจาง การตรวจรับ รับจาย และจําหนายวัสดุและครุภัณฑ
รวมถึงการเก็บรักษา/การบํารุงรักษา
3. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของ
การควบคุมครุภัณฑมูลคาต่ํากวา
เกณฑ
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2.5 คาใชจาย
- คาจางที่ปรึกษา
- คาประชาสัมพันธ
- คาใชจายในการจัดงาน
ดานการจัดซื้อจัดจาง
1. ตรวจสอบการจัดหาพัสดุดวยวิธีพิเศษ เฉพาะรายการที่มีสาระสําคัญ
1.1 การจัดทํารายงานขอซื้อขอจาง
1.2 การแตงตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
1.3 การดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
1.4 การพิจารณาผลการเสนอราคา
1.5 การขออนุมัติการสั่งซื้อสั่งจาง
1.6 การจัดทําสัญญาและการบริหารสัญญา
2. ระบบการติดตามการจัดซื้อจัดจางที่เหมาะสม
ดานความรับผิดทางละเมิดและแพง
1. ตรวจสอบระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพง
1.1 ระบบงานความรับผิดทางละเมิด
1.2 ระบบงานความรับผิดทางแพง
1.3 ระบบงานผิดสัญญารับทุน/ลาศึกษาตอ
1.4 ระบบงานฐานขอมูลลูกหนี้

วัตถุประสงค
ประเด็นการตรวจสอบ
เพื่อตรวจสอบความรายการคาใชจาย 1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานวา
ที่มีสาระสําคัญตามภารกิจและ
ครบถวนและถูกตองในสาระสําคัญ
รายการคาใชจาย
ตามที่กําหนดในระเบียบ หลักเกณฑ
แนวทาง และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ
1. เพื่อใหการจัดหาพัสดุไปตาม
2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานวาถูกตอง
ระเบียบ หลักเกณฑ แนวทาง และ
ตามระเบียบ หลักเกณฑ แนวทาง
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
2. เพื่อใหมีระบบการควบคุมภายในที่ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
3. สอบทานระบบการควบคุมภายใน
ดีและเหมาะสม
วามีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะ
ทําใหการปฏิบัติงานเปนไปตาม
ระเบียบ หลักเกณฑ แนวทาง และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
เพื่อปองกันมิใหสัญญาขาดอายุความ 1. ตรวจสอบการบันทึกขอมูลวา
ครบถวนและถูกตองตามเอกสาร
หลักฐานซึ่งไดกําหนดไวในระบบงาน
2. จัดใหมีระบบการติดตามการ
ดําเนินงาน เพื่อหาผูรับผิดทางละเมิด
และแพง ผูผิดสัญญารับทุน/ลาศึกษา
และลูกหนี้ที่เหมาะสมกอนหมดอายุ
ความการดําเนินคดี
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วัตถุประสงค
โครงการตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
เพื่อใหการจัดหาพัสดุและสิ่งกอสราง
จํานวน 76 รายการ
เปนไปตามระเบียบและมีเอกสาร
- การเบิกจายเงินของโครงการ
หลักฐานถูกตองครบถวน
- การจัดหาพัสดุของโครงการ
(งบประมาณที่มหาวิทยาลัยไดรับจากมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็ก
76 รายการ แบงเปนการจัดหาครุภัณฑ 32 รายการ (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบทาย 1) และ รายการสิ่งกอสราง (จางเหมา) 44 ราย
(รายละเอียดดังเอกสารแนบทาย 2)

ประเด็นการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานวา
ครบถวนและถูกตองในสาระสําคัญ
ตามที่กําหนดในระเบียบ หลักเกณฑ
แนวทาง และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ
2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานวาถูกตอง
ตามระเบียบ หลักเกณฑ แนวทาง
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
3. สอบทานระบบการควบคุมภายใน
วามีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะ
ทําใหการปฏิบัติงานเปนไปตาม
ระเบียบ หลักเกณฑ แนวทาง และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
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4.4 แผนการตรวจสอบตามนโยบายมหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบ หรือตามคํารองขอ
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวยการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ขอ 5.3 วรรค 2 ถึง
วรรค 4 สรุปสาระสําคัญ คือ มหาวิทยาลัยและสวนงานจัดทํารายงานการเงินเปนประจําทุกเดือนสงสํานักงานตรวจสอบภายในภายในเดือนถัดไป รายงาน
การเงินทุกหกเดือน เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผานสํานักงานตรวจสอบภายใน และรายงานการเงินประจําปเสนอคณะกรรมการบริหารงบประมาณ
การเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 60 วัน โดยผานสํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานตรวจสอบภายในจึงนํา
ประเด็นดังกลาวบรรจุไวในแผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้
เรื่องที่ตรวจสอบ
ดานการเงินและการบัญชี
1. รายงานรายรับ-รายจาย ประจําเดือน
1.1 เงินงบประมาณแผนดิน
1.2 เงินบํารุงการศึกษา
1.3 เงินรายไดอื่น

วัตถุประสงค
เพื่อใหมั่นใจวาการบันทึกบัญชี
ครบถวน และนํามาแสดงในรายงาน
การเงินไดถูกตองตามควร

ประเด็นการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบรายรับ รายจาย ของเงิน
งบประมาณแผนดิน เงินบํารุง
การศึกษา และเงินรายไดอื่น
2. ตรวจสอบรายไดคาธรรมเนียม
การศึกษาคางรับ
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เอกสารแนบทาย 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

รายการครุภัณฑตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็ก จํานวน 32 รายการ
เครื่องเขาเลมไสกาวแบบ 4 หัว BQ 470 เพื่อผลิตตําราเรียนและงาน 20. ครุภัณฑระบบปรับอากาศและระบายอากาศ อาคารเรียน 1
วิชาการ
21. ครุภัณฑระบบปรับอากาศ อาคารสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
เครื่องวัดความรอนในสถานประกอบการ
22. ครุภัณฑระบบปรับอากาศหองฝกปฏิบัติการบริการดานอาหาร
เครื่องตรวจวัดมลพิษทางน้ําแบบภาคสนาม
ศาลากระจางศรี (ขนาดไมต่ํากวา 36000 บีทียู)
เครื่องเก็บตัวอยางฝุนละอองในบรรยากาศขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน 23. รถบรรทุกขยะขนาด 1 ตัน แบบเปดขาง เททาย
(PM10)
24. ครุภัณฑระบบปรับอากาศและอุปกรณสนับสนุนการเรียนรูหองหลักสูตร
เครื่องเก็บตัวอยางฝุนละอองในบรรยากาศขนาดไมเกิน 100 ไมครอน
การศึกษาพิเศษ
(TSP)
25. งานครุภัณฑระบบควบคุมการเขา-ออก งานยานพาหนะ และตูจัดเก็บ
เครื่องชั่ง
กุญแจอัตโนมัติ
ตูแชแข็ง -40 องศาเซลเซียส
26. งานครุภัณฑประกอบหองพัฒนาประสาทสัมผัสสําหรับเด็กที่มีความ
กลองจุลทรรศน ชนิด 2 กระบอกตา
ตองการพิเศษ
เครื่องวิเคราะหไนโตรเจน/โปรตีนในอาหาร ผลิตภัณฑ และสิ่งแวดลอม 27. งานชุดอุปกรณไฟสองสวางฉุกเฉิน (Emergency Light) LED พรอม
เครื่องวัดสี Chroma meter CR-400
ระบบทดสอบอัตโนมัติ
ชุดเก็บตัวอยางฝุนละอองจากปลองระบายโรงงานอุตสาหกรรม
28. ชุดอุปกรณปายทางออกฉุกเฉิน (Exit-Sign) LED
กลองดูดาว
29. ถังดับเพลิง Low pressure water mist ชนิด ABFFC ขนาด 10 ปอนด
ชุดทดลองศักยคูลอมบและสนามคูลอมบของโลหะทรงกลม
Class ABCK พรอมตู
ชุดการทดลองเรื่องโมเมนตความเฉื่อยและการสั่นแบบบิดตัว
30. ถังดับเพลิง Low pressure water mist ชนิด ABFFC ขนาด 50 ปอนด
ชุดทดลองกฎการชนกัน (รางลม)
Class ABCK พรอมตู
ชุดทดลองวงจรบริดจของวีตสโตน
31. ครุภัณฑระบบภาพและเสียงหองเรียนรวม เพื่อสงเสริมและพัฒนาตอ
เครื่องตรวจสมรรถภาพการไดยิน และตูสําหรับตรวจการไดยิน
ยอดนวัตกรรม
เครื่องตรวจสมรรถภาพของปอด
32. ครุภัณฑโรงงานตนแบบการผลิตน้ําบริสุทธิ์ เพื่อหองปฏิบัติการ
ชุดทดลองสนามแมเหล็กของขดลวดเดี่ยวและตามกฎของบีโอต-ชาวารต
วิทยาศาสตรและการบริโภค (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)

เอกสารแนบทาย 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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รายการสิ่งกอสราง (จางเหมา) ตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็ก จํานวน 44 รายการ
งานปรับปรุงพื้นที่รองรับน้ําและประตูน้ําเพื่อแกปญหาภัยแลง
16. งานทํากันซึมหลังคาอาคารเอนกประสงคฝกปฏิบัติการและสํานักงาน
(วิทยาเขตสุพรรณ)
17. งานปรับปรุงระบบไฟฟาเพื่อความปลอดภัย อาคารเรียนเอนกประสงค
งานปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ อาคารเรียน 8
(อาคารเรียน 9)
งานปรับปรุงหองเรียนและสํานักงาน สําหรับการเรียนรูแบบ Active
18. งานกอสรางศาลาและปรับปรุงบริเวณลานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
learning
19. งานปรับปรุงหองปฏิบัติการสงเสริมกระบวนการเรียนรูดวยเทคโนโลยี
งานปรับปรุงหองเรียนและสํานักงาน อาคารเรียน 13
สารสนเทศ สําหรับการศึกษาปฐมวัย (อาคารเรียน 7)
งานปรับปรุงอาคารศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจ
20. งานปรับปรุงศูนยสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรฯ (ศูนยวิทยาศาสตร)
งานปรับปรุงและซอมแซมอาคารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
21. งานปรับปรุงลานกิจกรรมสันทนาการ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
งานปรับปรุงเพื่อสงเสริมภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม (อาคารเรียน 1) 22. งานปรับปรุงหองกิจกรรมสงเสริมทักษะชีวิต ศูนยการศึกษาพิเศษ
งานปรับปรุงหองเรียนรวม คณะครุศาสตรเพื่อสงเสริมการเรียนรู
23. งานปรับปรุงอาคารบูรณาการการเรียนรวม (อาคารเรียนรวม 32)
รวมกัน
24. งานซอม เปลี่ยนหลังคาและระบบกันซึม อาคารสมเด็จพระเทพ
งานรื้อ ซอมแซมและปรับปรุงหลังคาทางเดิน อาคารวิทยาศาสตรฯ
รัตนราชสุดาฯ (อาคารเรียน 10)
งานปรับปรุง ซอมแซมหลังคาและรอยรั่วซึม อาคารมหาวชิราลงกรณ 25. งานปรับปรุงพื้นหองเรียนและหองจัดกิจกรรม อาคารเรียน
(ศูนยวิทยาศาสตร)
เอนกประสงคฝกปฏิบัติการการศึกษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัย
งานปรับปรุงหลังคาและระบบปรับอากาศ อาคารหอสมุด
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
สํานักวิทยบริการฯ
26. งานปรับปรุงหองเรียนและสํานักงาน อาคารเรียน 3
งานปรับปรุงฝารางระบายน้ํา เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัญจรของ
27. งานทําแผงกันตกเพื่อความปลอดภัย หอพักนักศึกษา (วิทยาเขต
นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
สุพรรณบุรี)
งานปรับปรุงหองเรียนอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร (หลังเกา)
28. งานปรับปรุงระบบน้ําประปา ศูนยสุขภาพเพื่อสงเสริมสมรรถนะทางกาย
อาคาร 2/2
29. งานปรับปรุง ซอมแซมหองเรียนและหองน้ํา อาคารการประถมศึกษา
งานปรับปรุงระบบสระวายน้ําเด็กการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ
(อาคารเรียน 7)
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
30. งานปรับปรุงลานกิจกรรมนักศึกษา (ลานโพธิ)์
งานปรับปรุงหองเรียนและหองปฏิบัติการ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
31. งานปรับปรุงหองน้ํารวมภายในอาคารเรียนและหองน้ําบริเวณภายใน
พระบรมราชินีนาถ
มหาวิทยาลัย
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

รายการสิ่งกอสราง (จางเหมา) ตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็ก จํานวน 44 รายการ (ตอ)
งานปรับปรุงหลังคาทางเดินระหวางอาคารเรียน 11 และอาคารเรียน 4 40. งานปรับปรุงโครงสรางพื้นหองโครงการบริหารจัดการความรู คณะ
งานปรับปรุงหองน้ําสําหรับนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 5
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
งานปรับปรุงลานกิจกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
41. งานปรับปรุงหองศิลปะและหองสอนเสริมสําหรับเด็กพิเศษ โรงเรียน
มหาวชิราลงกรณ (ศูนยวิทยาศาสตร)
สาธิตละอออุทิศ
งานปรับปรุงหองประจําหลักสูตรคหกรรมศาสตร
42. งานติดตั้งหนาตางกระจกอลูมิเนียม อาคารเรียน 1 คณะมนุษยศาสตร
งานปรับปรุงหองกลุมปฏิบัติการวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
และสังคมศาสตร
งานปรับปรุงหอง KM สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ
43. งานปรับปรุงพื้นโรงผลิตน้ําบริสุทธิ์สําหรับหองทดลองวิทยาศาสตรและ
งานปรับปรุงศาลาบริการอาหารลานสาธิตละอออุทิศ
การบริโภค (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
งานปรับปรุงหองพัฒนาประสารทสัมผัส ศูนยการศึกษาพิเศษ
44. งานปรับปรุงศูนยสุขภาพเพื่อสงเสริมสมรรถนะทางกาย

14
5. แผนปฏิบัติการตรวจสอบ
แผนปฏิบัติการตรวจสอบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เรื่องที่ตรวจสอบ/ภาระงาน
1. วิทยาเขตสุพรรณบุรี
1.1 การบริหารงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน
(เชื้อเพลิงและคาสาธารณูปโภค)
1.2 การหารายไดจากสิ่งปลูกสราง
- โครงการอาคารที่พักนักศึกษา
- สนามกีฬา สระวายน้ํา และฟตเนส
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
- หองปฏิบัติการอาหารและเบเกอรี่
- หอประชุม
- หองประชุมอาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย
1.3 การติดตามการคางชําระคาธรรมเนียมการศึกษาของ
นักศึกษา
1.4 การกํากับดูแลควบคุมบัญชีรายรับ-รายจาย
2. ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
2.1 การบริหารงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน
(เชื้อเพลิงและคาสาธารณูปโภค)
2.2 การหารายไดจากการบริการวิชาการแกหนวยงานทั้งทองถิ่น
และระดับชาติ
2.3 การติดตามการคางชําระคาธรรมเนียมการศึกษาของ
นักศึกษา
2.4 การกํากับดูแลควบคุมบัญชีรายรับ-รายจาย

ประเภท ความถี่
หนวยรับตรวจ
* (ครั้ง/ป)
วิทยาเขต
สุพรรณ

F
C
O

1

ศูนยการศึกษา
นอกที่ตั้ง
นครนายก

F
C
O

1

จํานวน
จํานวนคนวัน
วันทํา
ผูรับผิดชอบ
(Man-Day)
การ
3
6
1. นางมนตนัทธ นาคนิยม
2. น.ส.เพิ่มทรัพย หิรัญสาย

2

4

1. นางมนตนัทธ นาคนิยม
2. น.ส.เพิ่มทรัพย หิรัญสาย
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เรื่องที่ตรวจสอบ/ภาระงาน
3. ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
3.1 การบริหารงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน
(เชื้อเพลิงและคาสาธารณูปโภค)
3.2 การติดตามการคางชําระคาธรรมเนียมการศึกษาของ น.ศ.
3.3 การกํากับดูแลควบคุมบัญชีรายรับ-รายจาย
4. ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
4.1 การบริหารงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน
(เชื้อเพลิงและคาสาธารณูปโภค)
4.2 การบริหารจัดการโครงการพิเศษ
 สินคา
- อาหารและขนมตาง ๆ
- การสรางมูลคาเพิ่มใหอาหารทองถิ่น
- ราน milk club
 บริการ
- ฝกอบรม จัด event
- พัฒนา software
- รับทําวิจัย
- รับดําเนินโครงการของภาครัฐ
4.3 การติดตามการคางชําระคาธรรมเนียมการศึกษาของ น.ศ.
4.4 การกํากับดูแลควบคุมบัญชีรายรับ-รายจาย

ประเภท ความถี่
หนวยรับตรวจ
* (ครั้ง/ป)
ศูนยการศึกษา
นอกที่ตั้ง หัว
หิน

F
C
O

1

ศูนยการศึกษา
นอกที่ตั้ง ตรัง

F
C
O

1

จํานวน
จํานวนคนวัน
วันทํา
ผูรับผิดชอบ
(Man-Day)
การ
2
4
1. นางมนตนัทธ นาคนิยม
2. น.ส.เพิ่มทรัพย หิรัญสาย

3

6

1. นางมนตนัทธ นาคนิยม
2. น.ส.เพิ่มทรัพย หิรัญสาย
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เรื่องที่ตรวจสอบ/ภาระงาน
5. ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
5.1 การบริหารงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน (เชื้อเพลิง
และคาสาธารณูปโภค)
5.2 การบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ
5.3 การติดตามการคางชําระคาธรรมเนียมการศึกษาของ
นักศึกษา
5.4 การกํากับดูแลควบคุมบัญชีรายรับ-รายจาย
- ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งลําปาง
- โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลําปาง
6. โครงการสนับสนุนผลิตภัณฑและการบริการ (Uni)
6.1 การกํากับดูแลควบคุมบัญชีรายรับ-รายจาย
6.2 การควบคุมและการตรวจนับ ปริมาณสินคา
7. รายงานการเงินประจําเดือน
7.1 งบดุล
7.2 งบรายไดคาใชจาย
7.3 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของทุน
7.4 งบกระแสเงินสด
7.5 หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน
8. รายงานการเงิน รอบ 6 เดือน
8.1 งบดุล
8.2 งบรายไดคาใชจาย
8.3 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของทุน
8.4 งบกระแสเงินสด
8.5 หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน

ประเภท ความถี่
หนวยรับตรวจ
* (ครั้ง/ป)

จํานวน
จํานวนคนวัน
วันทํา
ผูรับผิดชอบ
(Man-Day)
การ
3
6
1. นางมนตนัทธ นาคนิยม
2. น.ส.เพิ่มทรัพย หิรัญสาย

ศูนยการศึกษา
นอกที่ตั้ง
ลําปาง

F
C
O

1

สํานักกิจการ
พิเศษ

F
C

1

3

6

1. นางมนตนัทธ นาคนิยม
2. น.ส.เพิ่มทรัพย หิรัญสาย

กองคลัง

F

12

3

72

1. นางมนตนัทธ นาคนิยม
2. น.ส.เพิ่มทรัพย หิรัญสาย

กองคลัง

F

1

12

24

1. นางมนตนัทธ นาคนิยม
2. น.ส.เพิ่มทรัพย หิรัญสาย
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เรื่องที่ตรวจสอบ/ภาระงาน

ประเภท ความถี่
หนวยรับตรวจ
* (ครั้ง/ป)

9. รายงานการเงินประจําป
กองคลัง
9.1 งบดุล
9.2 งบรายไดคาใชจาย
9.3 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของทุน
9.4 งบกระแสเงินสด
9.5 หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน
10. ดานการรับ-จายเงิน ผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment)
กองคลัง
10.1 การรับเงินผานระบบ e-Payment
10.2 การจายเงินผานระบบ e-Payment
10.3 การนําเงินสงคลังในระบบ GFMIS ผานระบบ KTB
Corporate Online
11. ดานบัญชี
กองคลัง
11.1 เงินสด
- การรับ-จาย
- การนําสงเงิน
- การตรวจสอบยอดเงินสดคงเหลือที่มีอยูกับรายงานเงิน
คงเหลือประจําวัน
- พิจารณารายการบัญชีเงินขาด/เกินบัญชี (ถามี) วาได
ดําเนินการติดตาม/ เรงรัด ใหมีการชดใชเงินคืนครบถวนและถูกตอง
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
- การตรวจสอบความเหมาะสมของการควบคุมใบเสร็จรับเงิน

จํานวน
จํานวนคนวัน
วันทํา
ผูรับผิดชอบ
(Man-Day)
การ
12
24
1. นางมนตนัทธ นาคนิยม
2. น.ส.เพิ่มทรัพย หิรัญสาย

F

1

F

1

5

10

1. นางมนตนัทธ นาคนิยม
2. น.ส.เพิ่มทรัพย หิรัญสาย

F

12

2

48

1. นางมนตนัทธ นาคนิยม
2. น.ส.เพิ่มทรัพย หิรัญสาย
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เรื่องที่ตรวจสอบ/ภาระงาน
11.2 เงินฝากธนาคาร
- การรับ-จาย
- การจัดทํางบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีและทุก
เดือน
- การยืนยันยอดเงินฝากธนาคารกับธนาคารสํานักงานใหญ
และสาขาอยางนอยปละ 1 ครั้ง
11.3 ลูกหนี้
- การตรวจสอบยอดคงเหลือของลูกหนี้กับสัญญาการยืมเงิน
และเปรียบเทียบยอดคงคางของลูกหนี้เงินยืมในแตละงวดบัญชีวามี
ยอดคงคางเพิ่มขึ้นหรือไม รวมทั้งวิเคราะหสาเหตุของลูกหนี้ที่มียอด
คงคางเปนระยะเวลานาน (ลูกหนี้เงินในงบประมาณ และลูกหนี้เงิน
นอกงบประมาณ)
11.4 วัสดุและครุภัณฑ
- การจัดซื้อจัดจาง
- การตรวจรับ
- การรับ-จาย
- การจําหนาย
- การเก็บรักษา/การบํารุงรักษา
- ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ
11.5 คาใชจาย
- คาจางที่ปรึกษา
- คาประชาสัมพันธ
- คาใชจายในการจัดงาน

ประเภท ความถี่
หนวยรับตรวจ
* (ครั้ง/ป)

จํานวน
จํานวนคนวัน
วันทํา
ผูรับผิดชอบ
(Man-Day)
การ
2
48
1. นางมนตนัทธ นาคนิยม
2. น.ส.เพิ่มทรัพย หิรัญสาย

กองคลัง

F

12

กองคลัง

F

1

3

6

1. นางมนตนัทธ นาคนิยม
2. น.ส.เพิ่มทรัพย หิรัญสาย

กองคลัง

F

1

1

2

1. นางมนตนัทธ นาคนิยม
2. น.ส.เพิ่มทรัพย หิรัญสาย

กองคลัง

F

1

1

2

1. นางมนตนัทธ นาคนิยม
2. น.ส.เพิ่มทรัพย หิรัญสาย
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เรื่องที่ตรวจสอบ/ภาระงาน
12. รายงานรายรับ-รายจาย ประจําเดือน
12.1 เงินงบประมาณแผนดิน
12.2 เงินบํารุงการศึกษา
12.3 เงินรายไดอื่น
13. ตรวจสอบการจัดหาพัสดุดวยวิธีพิเศษ เฉพาะรายการที่มี
สาระสําคัญ
13.1 การจัดทํารายงานขอซื้อขอจาง
13.2 การแตงตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
13.3 การดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
13.4 การพิจารณาผลการเสนอราคา
13.5 การขออนุมัติการสั่งซื้อสั่งจาง
13.6 การจัดทําสัญญาและการบริหารสัญญา
13.7 ระบบการติดตามการจัดซื้อจัดจางที่เหมาะสม
14. ตรวจสอบระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพง
14.1 ระบบงานความรับผิดทางละเมิด
14.2 ระบบงานความรับผิดทางแพง
14.3 ระบบงานผิดสัญญารับทุน/ลาศึกษาตอ
14.4 ระบบงานฐานขอมูลลูกหนี้
15.โครงการตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
จํานวน 76 รายการ (ครุภัณฑ 32 รายการ สิ่งกอสราง 44 รายการ)
- การเบิกจายเงินของโครงการ
- การจัดหาพัสดุของโครงการ

ประเภท ความถี่
หนวยรับตรวจ
* (ครั้ง/ป)

จํานวน
จํานวนคนวัน
วันทํา
ผูรับผิดชอบ
(Man-Day)
การ
2
48
1. นางมนตนัทธ นาคนิยม
2. น.ส.เพิ่มทรัพย หิรัญสาย

กองคลัง

F

12

กองคลัง

F

1

1

2

1. นางมนตนัทธ นาคนิยม
2. น.ส.เพิ่มทรัพย หิรัญสาย

กองคลัง

F

1

1

2

1. นางมนตนัทธ นาคนิยม
2. น.ส.เพิ่มทรัพย หิรัญสาย

กองคลัง

F

1

45

90

1. นางมนตนัทธ นาคนิยม
2. น.ส.เพิ่มทรัพย หิรัญสาย
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ประเภท ความถี่
หนวยรับตรวจ
* (ครั้ง/ป)

เรื่องที่ตรวจสอบ/ภาระงาน
16. งานธุรการ
16.1 จัดทําแผนปฏิบัติงาน
16.2 จัดทําแผนการตรวจสอบ
16.3 ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
16.4 ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
16.5 ทบทวนคูมือการตรวจสอบภายใน
16.6 ประเมินตนเองของสํานักงานและคณะกรรมการตรวจสอบ
16.7 สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน
16.8 รายงานการปฏิบัติงานประจําปของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
16.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
16.10 เตรียมการและเอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ
16.11 ติดตามขอเสนอแนะของผูสอบบัญชี
17. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
รวม

จํานวน
จํานวนคนวัน
วันทํา
ผูรับผิดชอบ
(Man-Day)
การ
28
1. นางมนตนัทธ นาคนิยม
2. น.ส.เพิ่มทรัพย หิรัญสาย

22
460

1. นางมนตนัทธ นาคนิยม
2. น.ส.เพิ่มทรัพย หิรัญสาย
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หมายเหตุ
1. ประเภท
F หมายถึง Financial Audit (การตรวจสอบทางการเงิน)
O หมายถึง Operational Audit (การตรวจสอบการดําเนินงาน)
C หมายถึง Compliance Audit (การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ)
P หมายถึง Performance Audit (การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน)
M หมายถึง Management Audit (การตรวจสอบการบริหาร)
2. อัตรากําลัง 2 คน ไดแก
1. นางมนตนัทธ นาคนิยม
หัวหนาสํานักงานตรวจสอบภายใน
2. นางสาวเพิ่มทรัพย หิรัญสาย ผูตรวจสอบภายใน
3. จํานวนคนวัน (Man-Day) 460
จํานวนบุคลากร
2
จํานวนวันทําการ
230
จํานวนคนวัน
460

คนวัน
คน
วันทําการ
คนวัน (2 x 230)

4. จํานวนวันทําการตอปเทากับ 230 วันทําการ อางอิงมาจากกรมบัญชีกลาง
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6. กําหนดเวลาการปฏิบัติงานตรวจสอบ
กําหนดเวลาการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เรื่องที่ตรวจสอบ
1. การดําเนินงานของวิทยาเขตสุพรรณบุรี
2. การดําเนินงานของศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
3. การดําเนินงานของศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
4. การดําเนินงานของศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
5. การดําเนินงานของศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
6. โครงการสนับสนุนผลิตภัณฑและการบริการ (Uni)
7. รายงานการเงินประจําเดือน
8. รายงานการเงิน รอบ 6 เดือน
9. รายงานการเงินประจําป
10. ดานการรับ-จายเงิน ผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment)
11. ดานบัญชี
11.1 เงินสด
11.2 เงินฝากธนาคาร
11.3 ลูกหนี้
11.4 วัสดุและครุภัณฑ
11.5 คาใชจาย
12. รายงานรายรับ-รายจาย ประจําเดือน
13. ตรวจสอบการจัดหาพัสดุดวยวิธีพิเศษ เฉพาะรายการที่มีสาระสําคัญ
14. ตรวจสอบระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพง
15.โครงการตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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เรื่องที่ตรวจสอบ

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16. งานธุรการ
17. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

7. ระยะเวลาการตรวจสอบ
1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 โดยชวงเวลาของการดําเนินการตรวจสอบในแตละเรื่องจะปรากฏในกําหนดเวลาการปฏิบัติงานตรวจสอบ
8. ผูรับผิดชอบ
1. นางมนตนัทธ
นาคนิยม
2. นางสาวเพิ่มทรัพย หิรัญสาย

หัวหนาสํานักงานตรวจสอบภายใน
ผูตรวจสอบภายใน

9. งบประมาณที่ใช
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงานตรวจสอบภายในใชงบประมาณในการดําเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจําป เปนจํานวนเงิน 246,000
บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. งานบริหารสํานักงาน
- คาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
147,390
- คาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการวางระบบบริหารความเสี่ยง
12,210
159,600
บาท
2. โครงการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําป
- คาใชจายในการเดินทางไปตรวจสอบศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
20,000
- คาใชจายในการเดินทางไปตรวจสอบศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
9,900
- คาใชจายในการเดินทางไปตรวจสอบศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
29,100
- คาใชจายในการเดินทางไปตรวจสอบศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
11,400
- คาใชจายในการเดินทางไปตรวจสอบวิทยาเขตสุพรรณบุรี
16,000
86,400
บาท
รวมทั้งสิ้น
246,000
บาท

