
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
  หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดท าแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยการจัดท าแผนดังกล่าวอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ซึ่งแผนการตรวจสอบภายในฉบับนี้จะสมบูรณ์และน าไป
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านความเห็นชอบจากอธิการบดี 
พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนทรัพยากรที่เพียงพอและเหมาะสมตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ 
 

 
         ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ 
                                 (นางสาวธิดารัตน์  อุปชัย) 
                  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน      
                                            27 กันยายน  2565 
 
 
 
 
                เห็นชอบแผนการตรวจสอบ     อนุมัติแผนการตรวจสอบ 
 

ลงชื่อ.......................................................................     ลงชื่อ...................................................................... 
      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชาคริต  ชาญชิตปรีชา)    (นายปัญญา  มีธรรม) 
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร           ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจ า 
              27 กันยายน  2565                29  กันยายน  2565 
 

แผนการตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 



 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
ปรัชญามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นมุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ      
บนพื้นฐานแห่งคุณธรรม ร่วมชี้น าการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 
 
วิสัยทัศน์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นแหล่งสรรพวิชาบนพื้นฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

พันธกิจมหาวิทยาลัย  
 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม 
2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ และถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
3. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ 
5. บริหารจัดการให้มีคุณภาพ 
 

ค่านิยมหลักองค์กร 
“ร่วมคิด  ร่วมใจ  ร่วมท าหน้าที่  อย่างมีความสุข”  
  (4 H’s, ประกอบด้วย Head, Heart and Hand for Healthy Organization) 
Head หมายถึง ร่วมคิด ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ได้ข้อสรุปทิศทางร่วมกัน 
Heart หมายถึง มีจิตวิญญาณร่วมใจเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
Hand หมายถึง ร่วมท า ร่วมท าหน้าที่ ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจองค์กร 
Healthy Organization หมายถึง องค์กรสุขภาพดี องค์กรแห่งความสุข  

 
อัตลักษณ์   
 

 “บัณฑิตเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ และทักษะวิชาชีพ” 
        “บัณฑิตเป็นคนดี” หมายถึง คนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
        “มีจิตสาธารณะ” หมายถึง มีส านึกและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เอ้ืออาทรต่อผู้อื่น และแบ่งปัน 
        “มีทักษะวิชาชีพ” หมายถึง มีความช านาญในวิชาชีพ มนุษยสัมพันธ์ การสื่อสารและเทคโนโลยี 
 
เอกลักษณ์   
 

 “มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาส” 
        “มหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาส” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาส
ทางการศึกษาแก่คนในท้องถิ่น 



 

ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
หน่วยตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 

ปรัชญา    
   สร้างคุณค่าเพ่ิม  เสริมความเชื่อม่ัน  สอบทานความถูกต้อง 

วิสัยทัศน์     
   ตรวจสอบได้มาตรฐาน  บริการแบบมืออาชีพ 

อัตลักษณ์    
 เข้มแข็ง  มั่นใจ  ใส่ใจการตรวจสอบ  ค าตอบถูกต้อง 

พันธกิจ 

 1. งานบริการให้ความเชื่อม่ัน (Assurance Services) เป็นการตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ อย่างเที่ยง
ธรรม เพ่ือให้ได้มาซึ่งการประเมินผลอย่างอิสระในกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการก ากับดูแล
ของส่วนราชการ เช่น การให้ความเชื่อมั่นทางด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบต่าง ๆ 

 2. งานบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Services) เป็นการบริการให้ค าปรึกษาแนะน าและบริการ   
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ผู้รับบริการ โดยลักษณะและขอบเขตของงานจะเป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการ และ
มีจุดประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนคุณค่าและปรับปรุงกระบวนการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของ
มหาวิทยาลัยให้ดีขึ้น 

นโยบายการตรวจสอบ 
 เพ่ือให้งานหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการตรวจสอบประจ า มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ก าหนด
นโยบายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ทั้งนี้  เ พ่ือให้หน่วยตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ที่ต้องใช้ความรอบรู้              
ความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ  การจัดท าแผนการตรวจสอบที่ได้ประเมินถึงปัจจัยเสี่ยงที่
เกี่ยวข้อง (Risk based Approach) การบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) และการให้บริการให้
ค าปรึกษา ให้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะ (Consultancy Service) โดยมีการค านึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และความคุ้มค่านั้น จึงมอบนโยบายการตรวจสอบภายในถือปฏิบัติ  ดังนี้ 
 ๑. ให้หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการด าเนินงานการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ            
พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 
 ๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ต้องมีความเป็นอิสระ และผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความเที่ยงธรรม 
 ๓. ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องยึดถือจริยธรรม ความซื่อสัตย์ ( Integrity) ความเที่ยงธรรม 
(Objectivity) การปกปิดความลับ (Confidentiality) และความสามารถในหน้าที่ (Competency) เพ่ือน ามาซึ่ง
หลักประกันความเชื่อม่ันที่เที่ยงธรรม และการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. สร้างความสามัคคีมีการท างานเป็นทีม 



 

 5. ให้ปฏิบัติต่อหน่วยรับตรวจอย่างกัลยาณมิตร 
 6. ต้องปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบด้วยความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ 
 7. ปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันโดยปฏิบัติตามคู่มือการตรวจสอบภายใน 
 8.. การวางแผนการตรวจสอบให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงขององค์กร 
 9. ให้น าโปรแกรมการตรวจสอบคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือตรวจสอบให้ได้ประโยชน์สูงสุด 
 ๑0. ให้มีการประชุมหน่วยตรวจสอบภายในอย่างน้อยเดือนละครั้ง 
 ๑1. ให้เข้ารับการอบรมตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน 
 ๑2. ให้ความเชื่อมั่น พร้อมทั้งให้ค าปรึกษากับบุคลากรในองค์กร และสนับสนุนการปฏิบัติจาก
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ส านักการตรวจเงินแผ่นดิน และกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 
 ๑3. ให้รายงานผลการปฏิบัติงานทุกรายงานที่เกี่ยวข้องตามที่ กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์หรือ
นโยบายรัฐบาลตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 ๑4. การปฏิบัติงานตรวจสอบด าเนินการตรวจสอบประเมินระบบการควบคุมภายใน การสอบทาน
บริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามผลการตรวจสอบ สอบทานข้อมูลทางการบัญชีและรายงานทางการเงิน เพ่ือให้มี
การควบคุมดูแลด าเนินงานและการใช้ทรัพยากรเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติที่ก าหนด 
 ๑5. นักตรวจสอบภายในควรได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะและศักยภาพในการปฏิบัติงานให้เป็นมือ
อาชีพ จากการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal 
Auditor - CGIA) โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังเป็นผู้ด าเนินการรับรองคุณภาพมาตรฐานของผู้ตรวจสอบ
ภายใน โดยเฉพาะและหลักสูตรเฉพาะอ่ืน ๆ ที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาและยกระดับวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายในภาคราชการน าไปสู่มาตรฐานสากลให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
วิธีการของงานการตรวจสอบภายในที่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

หลักการและเหตุผล 
 หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้วางแผนการตรวจสอบภายใน ประจ า   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือเป็นกลไกในการบริหารจัดการที่สร้างความเชื่อมั่นและให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยง
ธรรมและเป็นอิสระเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้นรวมทั้งจะช่วยให้
มหาวิทยาลัยบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการประเมินและปรับปรุ งประสิทธิผล
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ โดยมีการด าเนินงาน
ภายใต้มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรม
ของผู้ตรวจสอบภายในส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0409.2/ว 123 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง 
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ส าหรับหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ. 2561 ส่วนที่ 2 มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 2020 : การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ หัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเสนอแผนการตรวจสอบและทรัพยากรที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
ปรับเปลี่ยนแผนการตรวจสอบในรอบปีที่มีนัยส าคัญให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่มีข้อจ ากัดของทรัพยากร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องรายงานถึงผลกระทบ          
ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อแผนการตรวจสอบด้วย และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
ข้อ 17 (4) ก าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐจัดท าและเสนอแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้าย
ของปีงบประมาณ 

 การจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี เป็นขั้นตอนที่นับได้ว่ามีความส าคัญต่อผลสัมฤทธิ์ของ             
การตรวจสอบภายในเป็นอย่างมาก เนื่องจากแผนการตรวจสอบที่ดีจะช่วยให้งานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้เงื่อนไขทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัด นอกจากนี้แผนการตรวจสอบยังมีไว้เพ่ือให้
อธิการบดีรับรู้ และพิจารณาความเหมาะสม ถึงขอบเขตการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ในช่วงเวลา 1 ปี 
และให้ความสนับสนุนโดยการจัดสรรทรัพยากรให้กับส านักงานตรวจสอบ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติภ ารกิจต่าง ๆ      
ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการตรวจสอบดังกล่าว 
 
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 

 1. เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และด้านอ่ืน ๆ    
ที่เก่ียวข้อง 

 2. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง    
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 

 3. เพื่อสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม 

 4. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน ผลผลิต โครงการให้เป็นไปตามนโยบายและ
เป้าหมายที่ก าหนด 



 

 5. เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 

 6. เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
 
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายของหน่วยตรวจสอบภายใน 

 1. จ านวนรายงานผลการตรวจสอบที่เสนอคณะกรรมการตรวจสอบประจ า มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
และหัวหน้าส่วนราชการครบถ้วนตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี (ร้อยละ 100) 

 2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบและงานให้ค าปรึกษา
แนะน าในระดับดีมาก (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 

 3. จ านวนครั้งในการจัดประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบประจ าส าเร็จตามแผน (ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/ปี) 

 4. ร้อยละการเบิกจ่ายภายในหน่วยงานส าเร็จตามแผนงบประมาณประจ าปี (ร้อยละ 80) 

 5. นักตรวจสอบภายในได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมในด้านวิชาชีพที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน 
จ านวน 30 ชม. : คน : ปี 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากแผนการตรวจสอบประจ าปี 

 1. ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ร้อยละ 80 

 2. หน่วยรับตรวจมีการปรับปรุงและพัฒนา ลดความคลาดเคลื่อนที่เกิดจาการปฏิบัติงานได้มากกว่า    
ร้อยละ 60 ของจ านวนข้อตรวจพบ 
 
การสอบทานและรายงานผลการตรวจสอบ 
 การติดตามผล (Monitoring Auditing) การติดตามผลการตรวจสอบเป็นหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในที่
จะต้องด าเนินการเพ่ือให้มั่นใจว่าข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานนั้นหน่วยรับตรวจสามารถน าไป
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือไม่ หรือหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาจะยอมรับความเสี่ยงจากการ
ไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะนั้น ๆ 
 กิจกรรมการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน 
 1. โครงการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพหน่วยตรวจสอบภายใน 
         - หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA)  
                  - หลักสูตรพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์การประกัน                    
    คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐและหลักสูตรอื่น ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
 3. คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  จ านวน 3 เล่ม  
  

 

 



 

เรื่องท่ีตรวจสอบ 

1. งานบริการให้ความเชื่อม่ัน (Assurance Services) 

 1.1 ตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานด้านการเงิน (Financial Auditing) คือ การตรวจสอบความ
ถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางการเงิน ได้แก่ การตรวจสอบหลักฐาน เอกสาร การบริหาร
งบประมาณ และการตรวจสอบรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกอบด้วย 
  1.1.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน 
  1.1.2 งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 
  1.1.3 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 
  1.1.4 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
  1.1.5 รายงานเงินรายได้แผ่นดิน 
 1.2 ตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามข้อก าหนด (Compliance Auditing) คือ การตรวจสอบ            
การปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์กรว่าเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทั้ง
จากภายในและภายนอกขององค์กร  
  1.2.1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  1.2.2 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ       
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 
 1.3. ตรวจสอบด้านการด าเนินงาน (Performance Auditing) คือ เป็นการตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานตามแผนงาน งาน และโครงการต่าง ๆ ของคณะ ส านัก และสถาบันภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพ่ือ
ตอบสนองต่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในโครงการกิจกรรมที่ต้องบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
    1.3.1 ตรวจสอบโครงการกิจกรรมของคณะ ส านัก และสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2565 
    1.3.2 ตรวจสอบโครงการศาสตร์พระราชา  
  1.4 ตรวจสอบระบบความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ( Information Technology Audit)    
คือ การตรวจสอบระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ประกอบด้วย 
  1.4.1 การตรวจสอบนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและข้อปฏิบัติตาม
กฎหมาย และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553    
  1.4.2 ตรวจสอบว่าหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการควบคุมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT 
Control)  อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่  โดยตรวจสอบตามมาตรฐาน COBIT (Control Objectives for 
Information and related Technology)  



 

  1.4.3 ตรวจสอบการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามพระราชบัญญัติการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 
  1.4.4 ตรวจสอบข้อมูลระบบสารสนเทศในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562    
 1.5 การตรวจสอบด้านอ่ืน ๆ คือ การตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษจากหัวหน้าส่วน
ราชการ คณะกรรมการตรวจสอบประจ า หรือกรณีพบข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียต่อองค์กรอันก่อให้เกิดเหตุ
ทุจริตได ้
2. งานบริการให้ค าปรึกษา คือ การบริการให้ค าปรึกษาในงาน โดยลักษณะและขอบเขตของงานจะเป็นไปตาม
ความต้องการของผู้รับบริการ และมีจุดประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนคุณค่าและปรับปรุงกระบวนการก ากับดูแล การบริหาร
ความเสี่ยง และการควบคุมของมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้น เ ช่ น  ด้ านกา รปฏิ บั ติ ต ามกฎระ เบี ยบ  (Compliance 
Consulting) ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน (Operational Consulting) ด้านการรายงานการเงิน (Financial 
Consulting) 
 
3. งานตามนโยบายของคณะกรรมการตรวจสอบประจ า มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และหารืออธิการบดี 

 ผู้มอบนโยบาย นโยบายการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบประจ า  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

1. ตรวจสอบการบริหารรถราชการ 
2. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินโครงการกิจกรรมหลัก 
    ในงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

อธิการบดี 1. ตรวจสอบโครงการศาสตร์พระราชา 
2. ตรวจสอบโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

           
หน่วยรับตรวจมีทั้งสิ้น 12 หน่วย (อ้างอิงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547) ประกอบด้วย 

 1. ส านักงานอธิการบดี 
 2. คณะครุศาสตร์ 
 3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 6. คณะวิทยาการจัดการ 
 7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 8. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 9. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 10. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 11. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 12. บัณฑิตวิทยาลัย 



 

การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้มีการ
ประเมินความเสี่ยงในระดับคณะ ส านัก สถาบันที่เป็นไปตามยุทธศาสตร์และงานตามภารกิจของหน่วยงานที่ได้
รับผิดชอบ โดยแผนการตรวจสอบดังกล่าวนี้ได้สอดคล้องไปถึงแผนการตรวจสอบระยะยาวประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 – 2568 (ระยะ 3 ปี) โดยมีขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงเพ่ือน ามาวางแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดการประเมินตามปัจจัยเสี่ยงรายด้าน ดังนี้ 
  1. ด้านการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) 
  2. ด้านการเงินและงบประมาณ (Financial Auditing) 
  3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) 
  4. ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (Compliance Auditing) 
  5. ด้านอื่น ๆ (ระดับกิจกรรมในหน่วยงาน) 
 1. การประเมินความเสี่ยงในแต่ละหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ านวน 12 หน่วยงานนั้น 
ได้ด าเนินการประเมินตามบัญชีปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงโดยเกณฑ์ความเสี่ยงนั้นได้มีการปรับให้มีความ
สอดคล้องกับสภาวการณ์ตามบริบทของมหาวิทยาลัย และมีผลการประเมินความเสี่ยง ดังนี้ (อ้างถึงบันทึกข้อความ
ที่ อว 0621/ว 522 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อใช้ประกอบในการจัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) 
 

ล าดับ 
หน่วยรับตรวจ 

(Audit Universe) 
คะแนน ระดับความเสี่ยง 

1. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 2.25 สูงมาก 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.95 สูง 
3. สถาบันวิจัยและพัฒนา 1.95 สูง 
4. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.75 ปานกลาง 
5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1.50 ต่ า 
6. ส านักงานอธิการบดี 1.45 ต่ ามาก 
7. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1.35 ต่ ามาก 
8. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1.35 ต่ ามาก 
9. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1.30 ต่ ามาก 

10. คณะวิทยาการจัดการ 1.30 ต่ ามาก 
11. บัณฑิตวิทยาลัย 1.30 ต่ ามาก 
12 คณะครุศาสตร์ 1.10 ต่ ามาก 

 

 

 

 

 
 

 

ช่วงระดบัความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 

2.10 – 2.29 สูงมาก 

1.90 – 2.09 สูง 

1.70 – 1.89 ปานกลาง 

1.50 – 1.69 ต่ า 

1.30 – 1.49 ต่ ามาก 

ค านวณหาอันตรภาคชั้น  
=   คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสดุ   = 2.25 - 1.30    = 0.19 
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2. ก าหนดหน่วยงานที่จะตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2566 – 2567 ตามล าดับความเสี่ยง คือ หน่วยงานที่มีระดับความเสี่ยงสูงมาก สูง และปานกลาง จะเข้า
ตรวจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยงานที่มีความเสี่ยงต่ า และต่ ามาก จะเข้าตรวจในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 – 2568 มีรายละเอียด ดังนี้ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 4 หน่วยรับตรวจ ได้แก่ 
  1. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  3. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  4. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ านวน 4 หน่วยรับตรวจ ได้แก่ 
  1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  2. ส านักงานอธิการบดี 
  3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
  4. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จ านวน 4 หน่วยรับตรวจ ได้แก่ 
  1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  2. คณะวิทยาการจัดการ 
  3. บัณฑิตวิทยาลัย 
  4. คณะครุศาสตร์ 
 

                  หน่วยรับตรวจ 
แผนเข้าตรวจสอบประจ าปีและแผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ป ี

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 4 หน่วยรับตรวจ 
1. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม             
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี             
3. สถาบันวิจัยและพัฒนา             
4. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ             
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ านวน 4 หน่วยรับตรวจ 
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์             
2. ส านักงานอธิการบด ี             
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร             
4. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน             
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จ านวน 4 หน่วยรับตรวจ 
1. คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม             
2. คณะวิทยาการจดัการ             
3. บัณฑติวิทยาลยั             
4. คณะครุศาสตร ์             

 

** หมายเหตุ : ส านักงานอธิการบดี และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องรายงานผลการ
ตรวจสอบรอบ 6 เดือนในแต่ละปีงบประมาณนั้น ๆ (เดือนตุลาคม 25xx – เดือนมีนาคม 25xx) 

 



 

ระยะเวลาการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

 ด าเนินการตรวจสอบตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566  

 รวมเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบทั้งสิ้น 630 คนวัน (210 วัน x 3 คน) 
 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ส าหรับการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

   1. เงินงบประมาณแผ่นดิน               -    บาท 

   2. เงินรายได้มหาวิทยาลัย                   69,840.00    บาท 

      รวม           69,840.00   บาท  
 

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน 

 1. นางสาวธิดารัตน์  อุปชัย  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

 2. นายพงศกร  หาแก้ว  นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

  3. นางสาวขวัญหทัย  ใจสมุทร  นักตรวจสอบภายใน 
 

การค านวณคนวันที่ใช้ในการตรวจสอบทั้งหมด 

 จากการค านวณวันท าการของบุคลากร 1 คน ใน 1 ปี หักวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันเวลาป่วยและวันลา

พักผ่อน คงเหลือเป็นจ านวนวันท างาน 210 วันท าการต่อคน ซึ่งบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน มีจ านวน     

3 อัตรา จึงมีวันท างานรวมตลอดท้ังปี  630  คนวัน 

 

    


