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1. การตรวจสอบทางการเงนิ (Financial Auditing) 248 วนั 1.นายลภสัวฒัน์ คลา้ยแสง

กลุ่มงานคลงั ส านกังานอธิการบดี 2.น.ส.ดารณี เพช็รากูล
1.1 ตรวจสอบการเก็บรักษาเงิน                    3.น.ส.สุมามาลย ์เงินเมือง
1.2 ตรวจสอบดา้นการเงิน                           4.น.ส.วาสนา อาจสาริกิจ
1.3 ตรวจสอบภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายบุคลากรภาครัฐ  5.นายยศพฒัน์ พฒันปัญญวฒัน์
1.4 ตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบติังานดา้นบญัชี 

1.5 ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

1.6 ตรวจสอบการปฏิบติัตามมาตรการแกปั้ญหาหน้ีค่า
สาธารณูปโภคคา้งช าระของส่วนราชการ

2. การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performane Auditing)

2.1 ตรวจสอบติดตามการใชจ่้ายงบประมาณ การด าเนินโครงการ
ภายใตแ้ผนงบประมาณ  (10 หน่วยงาน)

2.2 การตรวจสอบการด าเนินงานบริหารงบประมาณภาพรวม        
(10 หน่วยงาน)

 .

2.3 ตรวจสอบโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

2.4 ตรวจสอบผลการตรวจสอบการปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะของ
รายงานการตรวจสอบ

2.5 ตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน       
(10 หน่วยงาน)

ขอบเขตแผนการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน่วยงานตรวจสอบภายใน  มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ระยะเวลาการตรวจสอบ

ผู้รับผดิชอบ
จ านวน

วนัท าการ
หน่วยรับตรวจ/โครงการที่ตรวจสอบ
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ขอบเขตแผนการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน่วยงานตรวจสอบภายใน  มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ระยะเวลาการตรวจสอบ

ผู้รับผดิชอบ
จ านวน

วนัท าการ
หน่วยรับตรวจ/โครงการที่ตรวจสอบ

248 วนั 1.นายลภสัวฒัน์ คลา้ยแสง

2.น.ส.ดารณี เพช็รากูล

2.7 ตรวจสอบการบริหารงานบุคคล (กลุ่มงานการเจา้หนา้ท่ี) 3.น.ส.สุมามาลย ์เงินเมือง

3. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) 4.น.ส.วาสนา อาจสาริกิจ
3.1 ตรวจสอบงบลงทุน (กลุ่มงานพสัดุ ส านกังานอธิการบดี) 5.นายยศพฒัน์ พฒันปัญญวฒัน์
3.2 ตรวจสอบการด าเนินโครงการ (10 หน่วยงาน)

4. การตรวจสอบการปฏิบัตติามข้อก าหนด (Compliance Auditing)

4.1 ตรวจสอบการจดัซ้ือจดัจา้ง (กลุ่มงานพสัดุ ส านกังานอธิการบดี)

4.2 ตรวจสอบการใชง้านระบบความรับผิดทางละเมิดและแพง่ 
(งานวินยัและนิติกร)

5. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Infrommation System Auditing)

5.1 ตรวจสอบการบริหารงานความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ 
(มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์)

6. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing)

6.1 ตรวจสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์

6.2 ตรวจสอบศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพ (อาคารตน้น ้า)
6.3 ตรวจสอบกลุ่มงานทรัพยสิ์นและรายได้

6.4 ตรวจสอบกลุ่มงานยานพาหนะ

6.5 ตรวจสอบกองพฒันานกัศึกษา

6.6 ตรวจสอบงบการเงิน มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์

2.6 ตรวจสอบการบริหารงานของหน่วยงานตามบริบทของ
มหาวิทยาลยั (10 หน่วยงาน)
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ขอบเขตแผนการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน่วยงานตรวจสอบภายใน  มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ระยะเวลาการตรวจสอบ

ผู้รับผดิชอบ
จ านวน

วนัท าการ
หน่วยรับตรวจ/โครงการที่ตรวจสอบ

6.7 ตรวจสอบมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรคส่์วนยา่นมทัรี 248 วนั 1.นายลภสัวฒัน์ คลา้ยแสง

2.น.ส.ดารณี เพช็รากูล

3.น.ส.สุมามาลย ์เงินเมือง

7. อ่ืน ๆ  (Other) 4.น.ส.วาสนา อาจสาริกิจ

7.1 สอบทานการควบคุมภายใน 5.นายยศพฒัน์ พฒันปัญญวฒัน์

7.2 วิเคราะห์ความเส่ียง (เพ่ือจดัท าแผนการตรวจสอบ)

7.3 การติดตามผลการตรวจสอบ

7.4 รายงานสรุปผลการปฏิบติังานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

7.5 งานใหค้  าปรึกษา

ดา้นการเงิน

ดา้นการปฏิบติตามกฎระเบียบ กฏหมาย ขอ้บงัคบั

ดา้นการควบคุมภายใน

7.6 อบรมพฒันาวิชาชีพนกัตรวจสอบภายใน

7.7 ประชุม/สมัมนา

7.8 ประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (กรมบญัชีกลาง)

7.9 ทบทวนคู่มือการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน

ดา้นการด าเนินงาน

ดา้นการบริหารงานทัว่ไป
ดา้นระบบสารสนเทศ

ดา้นการเงินและบญัชี

6.8 ตรวจสอบหอพกันกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์
ส่วนยา่นมทัรี
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ขอบเขตแผนการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน่วยงานตรวจสอบภายใน  มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ระยะเวลาการตรวจสอบ

ผู้รับผดิชอบ
จ านวน

วนัท าการ
หน่วยรับตรวจ/โครงการที่ตรวจสอบ

7.10 ใหค้  าปรึกษาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัวางระบบ

*** หมายเหตุ ขอบเขตแผนการตรวจสอบอาจจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ตามความจ าเป็น นโยบาย และอตัราก าลงัท่ีมีอยู่


