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WORK FLOW
MUSC AudIt

Work Flow : การวางแผนการตรวจสอบ
งานตรวจสอบ
ภายใน

คณบดี

หน่วยรับตรวจ

ศูนย์ตรวจสอบ
ภายใน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน
ม.มหิดล

หมายเหตุ

เริ่ม
วิเคราะห์ความเสี่ยงจากปัจจัย
- ผลการตรวจสอบ
- ผลการประเมินความเสี่ยง

วิเคราะห์
ความเสี่ยง

วางแผนการตรวจสอบ โดยนา
ข้อมูลจาก
- ข้อบงคับมหาวิทยาลัยมหิดล
- นโยบายผู้บริหาร
- นโยบายจากที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบฯ

วางแผนการ
ตรวจสอบ

จัดทาแผนการ
ตรวจสอบฯ
ไม่ผ่านการ
พิจารณา

แผนการตรวจสอบฯ
- แผนการตรวจสอบระยะ
ยาว
- แผนการตรวจสอบประจาปี
- ปฏิทินแผนการตรวจสอบ
ประจาปี

เสนอแผนการ
ตรวจสอบ

พิจารณา

ผ่านการพิจารณา

ไม่ผ่านการพิจารณา

ไม่ผ่านการ
พิจารณา

พิจารณา
ผ่านการ
พิจารณา

แผนการตรวจสอบ
ฉบับสมบูรณ์

จัดทาบันทึก
ออกฯ

เสนอแผนการ
ตรวจสอบ

บันทึกออกฯ ประกอบด้วย
- แผนการตรวจสอบระยะยาว
- แผนการตรวจสอบประจาปี
- เอกสารประกอบการวางแผน

เสนอบันทึกออกฯ

พิจารณา

ผ่านการ
พิจารณา
บันทึกออกฯ

จัดทาวาระประชุมฯ

นาเสนอแผนในที่
ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

จบ

Work Flow : การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายใน

คณบดี

หน่วยรับตรวจ

หมายเหตุ

เริ่ม

ส่งบันทึกข้อความ
กาหนดการและขอบเขต
การตรวสอบภายใน

ประชุมเปิดตรวจ

ได้รับบันทึกข้อความ
กาหนดการและขอบเขต
การตรวสอบภายใน

ส่งบันทึกข้อความกาหนดการและ
ขอบเขตการตรวสอบภายใน ก่อน 14
วัน เพื่อให้หน่วยรับตรวจจัดเตรียม
เอกสาร

จัดเตรียมเอกสาร
ข้อมูล

ประชุมเปิดตรวจ ในวันแรกของการ
ตรวจสอบภาคสนาม กับคณบดี และ
หน่วยรับตรวจ โดยแจ้งเรื่อง ดังนี้
- Timeline การตรวจสอบ
- ขอบเขตการตรวจสอบ

ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภาคสนาม

ปฏิบัติการตรวจสอบภาคสนาม
- หน่วยรับตรวจให้ข้อมูล เอกสาร
ประกอบการตรวจสอบ และเข้ารับ
การสัมภาษณ์

จัดทาสรุปผลการ
ตรวจสอบ

จัดทาสรุปผลการตรวจสอบ
- กระดาษทาการ
- หลักฐานการตรวจสอบ

จัดทาร่างรายงาน
การตรวจสอบ

ร่างรายงานการ
ตรวจสอบฉบับสมบูรณ์

นัดประชุมปิดตรวจ
กับคณบดี และหน่วย
รับตรวจ

ประชุมปิดตรวจ

ร่างรายงานการ
ตรวจสอบฉบับสมบูรณ์
ประกอบการประชุม

จบ

Work Flow : การรายงานผลการตรวจสอบ
งานตรวจสอบ
ภายใน

คณบดี

หน่วยรับตรวจ

ศูนย์ตรวจสอบ
ภายใน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน หมายเหตุ
ม.มหิดล

เริ่ม
ประชุม
ปิดตรวจ

ไฟล์ร่างรายงานตรวจสอบ
ภายใน

ไฟล์ร่างรายงานการ
ตรวจสอบภายใน

-

ได้รับไฟล์ตอบกลับร่าง
รายงานจากหน่วย
รับตรวจฯ

จัดทารายงานผล
การตรวจสอบ

ให้หน่วยรับตรวจตอบกลับ
ความเห็นถึงแนวทางแก้ไข
กาหนดวันแล้วเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ

ตอบกลับความเห็น
ถึงแนวทางแก้ไข

เสนอรายงานผล
การตรวจสอบ

ไม่ผ่านการ
พิจารณา
พิจารณา

ผ่านการพิจารณา
รายงานผลการ
ตรวจสอบฉบับสมบูรณ์

จัดทาบันทึกออกแนบ
รายงานฉบับสมบูรณ์

ไม่ผ่านการ
พิจารณา

เสนอบันทึกฯ

พิจารณา

ผ่านการพิจารณา

บันทึกออก แนบ
รายงานฉบับสมบูรณ์

สรุปผลการตรวจสอบ
รายไตรมาส

ผลการตรวจสอบราย
ไตรมาส

รับทราบและให้
ความเห็นต่อที่ประชุม

จบ

สรุปผลการตรวจสอบรายไตรมาส
- หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
นาเสนอต่อคณะกรรมการการ
ตรวจสอบฯ

Work Flow : การติดตามผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ
งานตรวจสอบ
ภายใน

คณบดี

หน่วยรับตรวจ

ศูนย์ตรวจสอบ
ภายใน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน หมายเหตุ
ม.มหิดล

เริ่ม
จัดทาบันทึกติดตาม
ผลการดาเนินการฯ

ไม่ผ่านการ
พิจารณา

เสนอบันทึก
ติดตามฯ

พิจารณา

ผ่านการ
พิจารณา
รายงานความคืบหน้าใน
ประเด็นต่างๆ

ไฟล์บันทึกติดตามฯ รายงาน
ความคืบหน้าประเด็นต่างๆ
- งานตรวจสอบภายในสอบ
ทานเอกสาร / เข้าติดตาม เก็บ
เอกสารเพิ่มเติม จากรายงาน
ความคืบหน้า

บันทึกติดตามผลการ
ดาเนินการฯ

จัดทารายงานความ
คืบหน้าในประเด็นต่างๆ

ปิด
ประเด็น
ได้/ไม่ได้
สอบทานแล้วปิ ด
ประเด็นได้

สอบทานแล้วปิ ดประเด็นไม่ได้

จัดทารายงานติดตาม
ผลเพื่อแจ้งปิดประเด็น
ข้อตรวจพบ

ไม่ผ่านการ
พิจารณา

เสนอบันทึกฯ

พิจารณา

ผ่านการพิจารณา

รายงานติดตามผลเพื่อแจ้ง
ปิดประเด็นข้อตรวจพบ
จัดทารายงานความ
คืบหน้าในการดาเนินการ
ปละประเด็นที่ยังปิดไม่ได้

ไม่ผ่านการ
พิจารณา

เสนอบันทึกฯ

พิจารณา

ผ่านการพิจารณา

รายงานความคืบหน้าใน
การดาเนินการปละ
ประเด็นที่ยังปิดไม่ได้
จัดทาเอกสารติดตาม
ผลการดาเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะ
เอกสารติดตามผลการ
ดาเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะ
รายงานที่ประชุม
กรรมการคณะฯ /
หัวหน้างาน

จบ

เอกสารติดตามผลการ
ดาเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะ

งานตรวจสอบภายใน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร 022015038-9

