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บทสรุปผู้บริหาร
ในรอบปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมาสานักงานตรวจสอบภายใน ได้ดาเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงานเสร็จสิ้นตามเป้าหมายที่ได้วางไว้โดยสมบูรณ์ โดยในปีงบประมาณ 2561 สานักงานตรวจสอบ
ภายในได้นาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน เพื่อให้การทางานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
รายงานประจาปีงบประมาณ 2561 ฉบับนี้ ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (หน้า 4)
เป็ น ส่ ว นที่ ใ ห้ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของส านั ก งานตรวจสอบภายใน เช่ น ประวั ติ
ความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ บุคลากร สถานที่ตั้ง
ส่วนที่ 2 รายงานผลการดาเนินงาน (หน้า 7)
เป็นส่วนที่รายงานผลการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น การ
บริหารงบประมาณ ผลการดาเนินโครงการ การเชื่อมโยงโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ
การจัดทารายงานตามแผนงาน และการเข้าร่วมกิจกรรม
ส่วนที่ 3 ผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอก (หน้า 25)
กระทรวงศึกษาธิการ ประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
“ครบถ้วน – ได้รับคะแนนสูงสุด - มีประสิทธิภาพ”
ส่วนที่ 4 การพัฒนาการ (หน้า 26)
ส านั ก งานตรวจสอบภายใน ได้ มี ก ารน าเทคโนโลยี เ ข้ า มาส่ ว นในการ
บริหารงาน ทาให้การทางานเกิดประสิ ทธิภ าพมากขึ้น ดังเช่น Google Calendar ,
Graphic , Data Analytics และระบบเผยแพร่ความรู้
ทั้งนี้ สานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะได้มีการพัฒนางานตามภารกิจ
ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์
ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน
12 ตุลาคม 2561
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
สานักงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงาน ที่ทาหน้าที่ตรวจสอบภายใน เริ่มแรกเป็นส่วนหนึ่งของ
งานประกันคุณภาพ ที่มหาวิทยาลัยมอบให้ ผศ.กมล รักสวน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป รับผิดชอบ
ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจ ภายหลังจึงริเริ่มดาเนินการจัดตั้ง อย่างเป็น
ทางการโดยใช้ ชื่ อ ว่ า “หน่ ว ยตรวจสอบภายใน” เมื่ อ ปี ง บประมาณ 2546 ต่ อ มาในปี พ.ศ.2557
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้มีมติให้เปลี่ยนเป็น “สานักงานตรวจสอบภายใน” โดยอาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2557 สภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ
เชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2557
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สานักงานตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2557
ข้อ 5 ให้มีสานักงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ขึ้นตรงต่อ
อธิการบดี มีผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน

ภาพที่ 1 โครงสร้างสานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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ปรัชญา
“การตรวจสอบต้องมีคุณภาพและเป็นที่เชื่อถือ (Quality Audit for all, All for quality)”

วิสัยทัศน์
“ตรวจสอบอย่างโปร่งใส บริการที่เที่ยงธรรม แนะนาและให้คาปรึกษาที่มีคุณค่า”

พันธกิจ
1. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลหน่วยรับตรวจ ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับ
นโยบายทุกระดับ
2. สอบทานระบบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ
ประกาศ และคาสั่งของทางราชการ
3. ตรวจสอบระบบดูแลทรัพย์สินของหน่วยงานรับตรวจ
4. วิเคราะห์และประเมินการมีประสิทธิภาพ-ประสิทธิผล ความประหยัดและความคุ้มค่าในการ
ใช้ทรัพยากรของหน่วยรับตรวจ
5. ประสานการตรวจสอบกับหน่วยรับการตรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่
เข้มแข็งมีระบบงานการตรวจสอบร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือแนะนา และให้คาปรึกษา
6. ประเมินและให้คาแนะนาการวางระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อให้หน่วยงาน
ในสังกัดมีการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยง
สานักงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน ให้คาแนะนา/ปรึกษาใน
การปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กาหนด โดยให้มีการใช้ทรัพยากร/
ทรั พย์ สิ น ของทางราชการเป็ น ไปอย่ า งมีประสิ ทธิภ าพ-ประสิ ทธิผ ล และเกิดความคุ้มค่ า อีกทั้งเป็ น
เครื่องมือของผู้บริหารที่สร้างความเชื่อมั่นการปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

ภารกิจ
สานักงานตรวจสอบภายในมีภารกิจประเภทงานให้ความเชื่อมั่นและงานให้คาปรึกษา แบ่งได้
7 ประเภทดังนี้
1. การตรวจสอบงบการเงิน-บัญชี พัสดุและงบประมาณ (Financial Statement Audit : F)
2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกาหนด ระเบียบกฎหมาย (Compliance Audit : C)
3. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing : O)
4. การตรวจสอบผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ (Performance Audit : P)
5. การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit : IT)
6. การตรวจสอบการบริหารจัดการ (Management Audit : M)
7. การบริการให้คาปรึกษา (Consulting)
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บุคลากร
ในรอบปีงบประมาณ 2561 สานักงานตรวจสอบภายใน มีบุคลากรดาเนินงานทั้งหมด 5 คน ดังนี้

ภาพที่ 2 บุคลากรสานักงานตรวจสอบภายใน

สถานที่ตั้ง
สานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ตั้งอยู่ชั้นที่ 9 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27)
202 ถนนโชตนา ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรสาร 053-885989 โทรศัพท์ 053-885988
www.internalaudit.curu.ac.th

ส่วนที่ 2
รายงานผลการดาเนินงาน
การบริหารงบประมาณ
ในรอบปี ง บประมาณ 2561 ส านั ก งานตรวจสอบภายใน ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณจาก
งบประมาณแผ่นดิน จานวน 133,500 บาท โดยมีการบริหารงบประมาณดังนี้
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบแผนและผลการบริหารงบประมาณ
จานวนเงิน (บาท)
ไตรมาส
แผน
ผล
ไตรมาสที่ 1
26,500.00
21,310.00
ไตรมาสที่ 2
46,500.00
42,275.60
ไตรมาสที่ 3
34,000.00
14,592.00
ไตรมาสที่ 4
26,500.00
3,932.00
รวม
133,500.00
82,109.60

เปอร์เซ็นต์ (%)
แผน
ผล
19.85%
15.96%
34.83%
31.67%
25.47%
10.93%
19.85%
2.95%
100.00%
61.51%

หมายเหตุ เปรียบเทียบแผนและผลการบริหารงบประมาณ (แยกตามโครงการ และรายไตรมาส) (ภาพที่ 40 หน้า 33)

ภาพที่ 3 เปรียบเทียบแผนและผลการบริหารงบประมาณ
งบประมาณของสานักงานตรวจสอบภายใน มีอยู่จานวน 4 โครงการ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้
1. โครงการบริหารจัดการสานักงานตรวจสอบภายใน มีการใช้จ่ายเป็นตามแผนการใช้งบประมาณ
2. โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงานตรวจสอบภายใน มีการใช้จ่ายตามแผนอย่างถูกต้องและประหยัด คุ้มค่า
3. โครงการจัดทาและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิการประจาปี มีการใช้งบประมาณเป็นไปตาม
แผน ประหยัด คุ้มค่า และเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล
4. โครงการตรวจสอบประจาปี

-84.1 การเมิ น ความเสี่ ย งเพื่ อ วางแผนการตรวจสอบ ไม่ ไ ด้ ใ ช้ ง บประมาณดั ง กล่ า ว เนื่ อ งจากจะมี
การปรับเปลี่ยนระบบการเบิกจ่ายให้เหมาะสม โดยจะมีการเบิกจ่ายในต้นปีงบประมาณถัดไป
4.2 การจัดทาแผนการตรวจสอบประจาปี ก็จะมีการปรับเปลี่ยนระบบการเบิกจ่ายให้เหมาะสม โดยจะ
ดาเนินการเบิกจ่ายในต้นปีงบประมาณถัดไป

ผลการดาเนินโครงการ
ในรอบปีงบประมาณผลการดาเนินงานของสานักงานตรวจสอบภายใน มีอยู่ จานวน 4 โครงการ
โดยมีข้อมูลผลการดาเนินโครงการด้านงบประมาณ ดังนี้
ตารางที่ 2 ข้อมูลผลการดาเนินโครงการ
โครงการ
1 โครงการบริหารจัดการสานักงานตรวจสอบภายใน
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงานตรวจสอบภายใน
3 โครงการจัดทาและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจาปี
4 โครงการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ 2561
รวม (บาท)
รวม (%)

ยอดจัดสรร
(บาท)
55,000.00
20,000.00
12,500.00

เบิกจ่าย
(บาท)
(%)
26,489.60 48.16%
15,500.00 77.50%
9,100.00 72.80%

คงเหลือ
(บาท)
(%)
28,510.40 51.84%
4,500.00 22.50%
3,400.00 27.20%

46,000.00
133,500.00
100.00%

31,020.00
82,109.60
61.51%

14,980.00
51,390.40
38.49%

67.43%

32.57%

โดยมีผลการดาเนินโครงการทั้ง 4 โครงการดังต่อไปนี้
โครงการบริหารจัดการสานักงานตรวจสอบภายใน
หลักการและเหตุผล
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชีย งใหม่ เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีภารกิจที่ต้องผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆ ให้มีความรู้ความสามารถ และ
เป็ น ที่ต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งการให้ บริการวิช าการแก่ชุมชนสั งคม ส านักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนในการบริหารจัดการ ช่วยให้ผู้บริหารเกิดความ
เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานการส่งสัญญาณเตือนความเสี่ยงที่ทาให้หน่วยงานปฏิบัติ งานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ตามเป้าหมาย ตลอดถึงการตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของเอกสารหลักฐานต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้มี
การใช้ทรั พยากรของทางราชการอย่ างมีประสิ ทธิผ ล คุ้มค่า ดังนั้นโครงการบริห ารจัดการส านักงาน
ตรวจสอบภายในจึงเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนให้ดาเนินการตามภารกิจของสานักงานตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สานักงานตรวจสอบภายในมีการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. เพื่อให้มีวัสดุและอุปกรณ์ใช้ในการบริหารจัดการสานักงานอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่
ตามภารกิจของสานักงานตรวจสอบภายใน รวมถึงการจัดทารายงานประจาปี

-9เป้าหมาย
1. เพื่อให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ และสินทรัพย์ต่ากว่าเกณฑ์ของสานักงานตรวจสอบภายใน
2. ทารายงานประจาปี จานวน 1 เล่ม
งบประมาณ
งบประมาณโครงการบริหารจัดการสานักงานตรวจสอบภายใน ได้รับจัดสรรจากงบประมาณ
แผ่นดิน
ตารางที่ 3 ข้อมูลผลการดาเนินโครงการบริหารจัดการสานักงานตรวจสอบภายใน
โครงการ
1

โครงการบริหารจัดการสานักงานตรวจสอบภายใน

ยอดจัดสรร
(บาท)
55,000.00

เบิกจ่าย
(บาท)
(%)
26,489.60 48.16%

คงเหลือ
(บาท)
(%)
28,510.40 51.84%

ผลการดาเนินงาน
1. มี ก ารด าเนิ น การจั ด หาวั ส ดุ ส านั ก งาน รวมทั้ ง ถ่ า ยเอกสารอย่ า งเพี ย งพอตามภารกิ จ ของ
สานักงาน (ภาพที่ 4 หน้า 9)
2. มีการจัดทารายงานประจาปีงบประมาณ 2560 จานวน 1 เล่ม เพื่อเป็นการสรุปผลการ
ดาเนินงานตามโครงการต่างๆ ที่ได้วางแผนไว้ รวมถึงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (ภาพที่ 5 หน้า 9)
รูปภาพประกอบ

ภาพที่ 4 ดาเนินการจัดหาวัสดุสานักงาน

ภาพที่ 5 รายงานประจาปี 2560

- 10 โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงานตรวจสอบภายใน
หลักการและเหตุผล
บุคลากรเป็นทรัพยากรที่สาคัญ อันที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย สานักงานตรวจสอบ
ภายใน จึงมีโครงการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ทักษะต่างๆที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพบุคลากรพัฒนาวิธีคิดและวิธีการทางานให้ สอดคล้องและทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม อันจะส่งผลถึงการทาให้องค์กรประสบผลสาเร็จตามวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กาหนดไว้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
2. เพื่อให้บุคลากรสามารถนาความรู้ที่ได้จากการพัฒนาศักยภาพไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของตนเอง
เป้าหมาย
บุคลากรทุกคนในสานักงานตรวจสอบภายใน ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์
ทางด้านวิชาชีพ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 และได้นาความรู้และประสบการณ์จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนา อบรมและศึกษาดูงาน
งบประมาณ
งบประมาณโครงการพัฒนาบุคลากรสานักงานตรวจสอบภายใน ได้รับจัดสรรจากงบประมาณ
แผ่นดิน
ตารางที่ 4 ข้อมูลผลการดาเนินโครงการพัฒนาบุคลากรสานักงานตรวจสอบภายใน
โครงการ
2

โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงานตรวจสอบภายใน

ยอดจัดสรร
(บาท)
20,000.00

เบิกจ่าย
(บาท)
(%)
15,500.00 77.50%

คงเหลือ
(บาท)
(%)
4,500.00 22.50%

ผลการดาเนินงาน
ในรอบปีงบประมาณ 2561 สานักงานตรวจสอบภายในได้ส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังเช่น

ภาพที่ 6 อบรมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (7-8 ตุลาคม 2560)
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ภาพที่ 7 โครงการบูรณาการการจัดทาแผนการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ภาพที่ 8 โครงการสัมมนาเรื่องโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบ (สมาคมผู้ตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ)

ภาพที่ 9 อบรมหลักสูตร การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
และการป้องกันความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างและการรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงาน
(7-8 เมษายน 2561)

- 12 โครงการจัดทาและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี
หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยส านั ก งานตรวจสอบภายในได้ จั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2559-2563 และ
แผนปฏิบัติการประจาปี ซึ่งสานักงานตรวจสอบภายในได้จัดทายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี
ของสานักงานไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การบริหารงานของสานักงาน
สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย และเพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัยและของสานักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สานักงานจึงได้จัดประชุมสัมมนาเพื่อร่วม
การวางแผนการดาเนินการใช้งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย และของสานักงาน รวมถึงเพื่อวางแผนการดาเนินงานด้านการบริหารจัดการภายใน
สานักงานและเพื่อให้มีความพร้อมนั้น จาเป็นที่จะต้องมีการทบทวนผลการปฏิบัติงานเพื่อกาหนดแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปีของสานักงานเพื่อนามาพัฒนาระบบบริหารจัดการในสานักงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รวมทั้งมีการทบทวนยุทธศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับชาติ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพิจารณาดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของสานักงาน
2. เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563) ของสานักงาน
ตรวจสอบภายใน
3. เพื่อให้การปฏิบัติงานสานักงานตรวจสอบภายในสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
เป้าหมาย
เพื่อจัดทาและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ
งบประมาณโครงการจัดทาและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี ได้รับจัดสรร
จากงบประมาณแผ่นดิน
ตารางที่ 5 ข้อมูลผลการดาเนินโครงการจัดทาและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี
โครงการ
3 โครงการจัดทาและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจาปี

ยอดจัดสรร
(บาท)
12,500.00

เบิกจ่าย
(บาท)
(%)
9,100.00 72.80%

คงเหลือ
(บาท)
(%)
3,400.00 27.20%

- 13 ผลการดาเนินงาน
ได้ มี ก ารด าเนิ น โครงการจั ด ท าและทบทวนแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี
งบประมาณ 2561 ในวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2561 ณ ห้องเอื้องผึ้ง โรงแรมเชียงใหม่ออคิด
รูปภาพประกอบ

ภาพที่ 10 ดาเนินโครงการจัดทาและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี (1)

ภาพที่ 11 ดาเนินโครงการจัดทาและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี (2)

- 14 โครงการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ 2561
หลักการและเหตุผล
การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือสาคัญของระบบการบริหารงานในการติดตามและประเมิน
การปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ ในหน่วยงานหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานให้ได้รับผลสาเร็จ
ตามที่ได้กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด รวมทั้งเพื่อ รู้ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน
การบัญชี การพัสดุของหน่วยรับตรวจได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์และแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องให้ถูกต้ อง
ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งช่วยให้หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ด้วยการประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยงก่อให้เกิดการควบคุม กากับ ดูแล อย่างเป็นระบบ
เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสาเร็จตามที่มุ่งหวัง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของหน่วยรับตรวจเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน
การบัญชี และการพัสดุ รวมทั้งระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของหน่วยรับตรวจ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง และนโยบายที่กาหนด
เป้าหมาย
ดาเนินการตรวจสอบหน่วยรับตรวจจานวน 29 หน่วยรับตรวจ
งบประมาณ
งบประมาณโครงการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ 2561 ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน
ตารางที่ 6 ข้อมูลผลการดาเนินโครงการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ 2561
โครงการ
4

โครงการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ 2561

ยอดจัดสรร
(บาท)
46,000.00

เบิกจ่าย
(บาท)
(%)
31,020.00 67.43%

คงเหลือ
(บาท)
(%)
14,980.00 32.57%

ผลการดาเนินงาน
ได้ดาเนินการตรวจสอบหน่วยรับตรวจ จานวน 29 หน่วย ตามแผนตรวจสอบประจาปีงบประมาณ
2561

- 15 รูปภาพประกอบ

ภาพที่ 12 ประมวลกิจกรรมโครงการตรวจสอบประจาปี (1)
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ภาพที่ 13 ประมวลกิจกรรมโครงการตรวจสอบประจาปี (2)
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การเชื่อมโยงโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ
โครงการทั้ง 4 ของสานักงานตรวจสอบภายในที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว นอกจากจากเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แล้ว ยังสามารถสมารถเชื่อมโยงไปยัง แผนการศึกษา
แห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2560 อีกด้วย

ภาพที่ 14 ความเชื่อมโยง 4 โครงการ กับยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฎ
โครงการทั้ง 4 ของสานักงานตรวจสอบภายใน มีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัย
ราชภัฎ ระยะ 20 ปี ใน “ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ” โดยโครงการทั้ง 4 มุ่งเน้นการ
พัฒนาบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล

ภาพที่ 15 การเชื่อมโยงไปยังยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

- 18 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
โครงการทั้ ง 4 ของส านั ก งานตรวจสอบภายใน มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ยุท ธศาสตร์ช าติ 20 ปี
ใน “ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ” โดยโครงการทั้ง 4
มุ่งเน้นการพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล

ภาพที่ 16 การเชื่อมโยงไปยังยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (1)

ภาพที่ 17 การเชื่อมโยงไปยังยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2)
แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี

- 19 ส านั ก งานตรวจสอบภายในได้ เ ชื่ อ มโยงโครงการทั้ ง 4 ไปแผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ 20 ปี ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา โดยสานักงานตรวจสอบภายใน
เป็นหน่วยสนับสนุนให้เกิดระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ ความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล

ภาพที่ 18 การเชื่อมโยงไปยังแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (1)

ภาพที่ 19 การเชื่อมโยงไปยังแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (2)

- 20 -

การจัดทารายงานตามแผนงาน
ในรอบปีงบประมาณ 2561 สานักงานตรวจสอบภายใน ได้ดาเนินการตามแผนจัดทารายงาน
จานวน 18 เล่ม ดังนี้

ภาพที่ 20 รายงานที่จัดทาตามแผนการจัดทารายงาน (1)
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ภาพที่ 21 รายงานที่จัดทาตามแผนการจัดทารายงาน (2)
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การเข้าร่วมกิจกรรม
ในรอบปีงบประมาณ 2561 สานักงานตรวจสอบภายใน ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดังเช่น

ภาพที่ 22 กิจกรรมราชภัฏเชียงใหม่ร้อยดวงใจแสดงความอาลัยแด่พ่อหลวง (12 ตุลาคม 2560)

.

ภาพที่ 23 กีฬาสีประจามหาวิทยาลัยราชภัฏ “ลูกพระพิคเนศวร์เกมส์” (27 ธันวาคม 2560)
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ภาพที่ 24 เข้าร่วมงาน CMRU Library Fair 2018 (13-15 ธันวาคม 2561)

ภาพที่ 25 ปฏิบัติภารกิจประจาจุดเช่าบูชา (30 เมษายน 2561)

ภาพที่ 26 ร่วมกิจกรรม “รับน้องขึ้นดอย” (14 กรกฎาคม 2561)
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ภาพที่ 27 พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (6 เมษายน 2561)

ภาพที่ 28 พิธีบาเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง (13 ตุลาคม 60)

ส่วนที่ 3
ผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอก
ในปี ง บประมาณ 2561 ส านั ก งานตรวจสอบภายใน ได้ รั บ รายงานผลการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจาก กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
หนั ง สื อ ที่ ศธ 0213/352 เรื่ อ งรายงานผลสอบทานผลการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบ ประจ า
ปีงบประมาณ 2560
1. มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ เชียงใหม่ ได้รับคะแนน 4 (คะแนนสูงสุด) ในหั ว ข้อ การจัดส่ ง
รายงานตามแผน และ มีการพัฒนารูปแบบและเผยแพร่ส่วนที่สาคัญ
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีการตรวจสอบ “ครบถ้วน” ตามประเภทการตรวจสอบ
(P C O P IT M)1 และการให้คาปรึกษา
3. มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ มี ก ระบวนการตรวจสอบการบริ ห ารงบประมาณ
“ครบถ้วน”
หนั ง สื อ ที่ ศธ 0213/3313 เรื่ อ ง รายงานผลสอบทานผลการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบ รอบ
ปีงบประมาณ 2561 (รอบ 6 เดือน)
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ สามารถตรวจสอบครบ 7 ประเภท ภายในระยะเวลา
6 เดือนแรก
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สามารถตรวจสอบครบตามหัวข้อตามคาสั่งพิเศษ ว 399
ภายในระยะเวลา 6 เดือนแรก

1

ประเภทการตรวจสอบ 1. การตรวจสอบงบการเงิน-บัญชี พัสดุและงบประมาณ (Financial Statement Audit : F)
2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกาหนด ระเบียบกฎหมาย (Compliance Audit : C) 3. การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน (Operational Auditing : O) 4. การตรวจสอบผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ (Performance
Audit : P) 5. การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit : IT) 6. การตรวจสอบการบริหารจัดการ
(Management Audit : M) 7. การบริการให้คาปรึกษา (Consulting)

ส่วนที่ 4
การพัฒนาการ
ในรอบปี งบประมาณ 2561 ส านักงานตรวจสอบภายในได้พัฒ นาการในด้านต่างๆ ให้ มีความ
ทัน สมัย และมีป ระสิ ทธิภ าพในการทางานที่สู งขึ้น โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒ นาบุคลากร
2) Google Calendar ในงานสานักงาน 3) Graphic ในรายงานผลการตรวจสอบ 4) Data Analytics ใน
การวางแผนการตรวจสอบ และ 5) ระบบเผยแพร่ความรู้

1. การพัฒนาบุคลากร
ในรอบปีงบประมาณ 2561 สานักงานตรวจสอบภายในได้พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1. มีบุคลากรผ่านหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) จากกรมบัญชีกลาง
จานวน 3 หลักสูตร
2. ในรอบปีงบประมาณ 2561 บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรมจานวน 19 โครงการ/หลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA)
ในปีงบประมาณ 2561 บุคลากรสานักงานตรวจสอบภายในผ่ านหลั กสูตรตามโครงการอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) จากกรมบัญชีกลาง จานวน 3 หลักสูตร ดังนี้

ภาพที่ 29 หลักสูตร Intermediate ด้าน Information Technology
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ภาพที่ 30 หลักสูตร Advance ด้าน Information Technology

ภาพที่ 31 หลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting

- 28 รายการการพัฒนาบุคลากรในรอบปีงบประมาณ 2561
โดยในรอบปีงบประมาณ 2561 สานักงานตรวจสอบภายในได้พัฒนาบุคลากร โดยมีการอบรม/
สัมมนาในหลักสูตรต่างๆ จานวน 20 โครงการ/หลักสูตร ดังนี้
ตารางที่ 7 ภาพรวมการพัฒนาบุคคลากรสานักงานตรวจสอบภายใน
โครงการ/หลักสูตร
พุทธมน ประชา อัมพวา จันทนา

1. โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ
(CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Information Technology
2. โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ
(CGIA) หลักสูตร Advance ด้าน Information Technology
3. โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ
(CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting
4. การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และการบันทึกข้อมูลในระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
5. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจาปีงบประมาณ 2561
หัวข้อ “ปลุกพลังในการทางาน สรรค์สร้างความคิด พิชิต
ความสาเร็จ”
6. การบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
7. หลักสูตรการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และการป้องกันความเสี่ยงการจัดจ้างและการรับ
ผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงาน
8. โครงการอบรมคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
9. การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และการเบิกจ่ายตาม
ระเบียบราชการ
10.กฎหมายลาดับรองตามพระราชบัญญัติการจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
11. โครงการสัมมนาการตรวจสอบภายในภาครัฐประจาปี
12. โครงการบริหารคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
13. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ

14. โครงการสัมมนาเรื่องโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบ (สมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ)
15. โครงการอบรมการใช้งานระบบบริหารสินทรัพย์
16. โครงบูรณาการจัดทาแผนการตรวจสอบภายใน
17. โครงการอบรมการใช้ระบบการเดินทางไปราชการ
18. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการตรวจสอบภายในของ
กระทรวงศึกษาธิการ
19. การเขียนหนังสือราชการและการโต้ตอบเอกสาร
20. อบรมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้าน Network Security
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2. Google Calendar
ส านั ก งานตรวจสอบภายในได้ มี ก ารใช้ Google Calendar ร่ ว มกั น ในการบริ ห ารจั ด การ
กาหนดการต่างๆ ทาให้บุคลากรทุกคน สามารถทราบและบริหารจัดการกาหนดการต่างๆ ร่วมกันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ภาพที่ 32 Google Calendar ในสานักงาน (1)

ภาพที่ 33 Google Calendar ในสานักงาน (2)

3. Graphic ในรายงานผลการตรวจสอบ
สานักงานตรวจสอบภายใน ได้มีการนาแผนภูมิ (Chart) ต่างเข้ามาใช้ในรายงานผลการตรวจสอบ
เพื่อทาให้ผู้อ่านได้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้น และเพิ่มความน่าสนใจในรายงานการตรวจสอบ

ภาพที่ 34 ตัวอย่าง แผนภูมิ (Chart) ต่างๆ ในรายงานผลการตรวจสอบ
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4. Data Analytics
สานักงานตรวจสอบภายใน ได้มีการนาเทคนิคการการตรวจสอบสมัยใหม่ คือการวิเคราะห์ข้อมูล
ที่เรียกว่า “Data Analytics” เข้ามาใช้ในงานตรวจสอบ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับโครงการ

ภาพที่ 35 Data Analytics
โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับโครงการหรือรายการ ในขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงเพื่อวาง
แผนการตรวจสอบ ซึ่ ง จะท าให้ ก ารวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น จนท าให้ เ กิ ด แผนการ
ตรวจสอบ (Audit Plan) รอบปี 2562

ภาพที่ 36 แผนการตรวจสอบ (Audit Plan)
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5. ระบบเผยแพร่องค์ความรู้
สานักงานตรวจสอบภายในได้มีระบบการเผยแพร่องค์ความรู้ภายในสานักงาน โดยมีการกาหนดไว้
ในนโยบายของสานักงานตรวจสอบภายใน ข้อ 9 ให้สรุปผลองค์ความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาตนเอง ภายใน
15 วันนับจากเสร็จสิ้นการพัฒนาตนเอง
เมื่อมีผู้เข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาในโครงการใดๆ แล้วจะมีการนาองค์ความรู้เหล่านั้น มาเผยแพร่
ให้แก่บุคลากรภายในสานักงานท่านอื่นๆ ในการประชุมสานักงานประจาเดือน มีรูปแบบการเผยแพร่ดังนี้

ภาพที่ 37 ระบบเผยแพร่องค์ความรู้
เอกการการเผยแพร่ความรู้จะมีรูปแบบเป็นการสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาตนเอง เป็น
แผนภาพ/ผังองค์ความรู้ พร้อมคาบรรยายประกอบ

ภาพที่ 38 รูปแบบผังองค์ความรู้

ภาพที่ 39 ตัวอย่างผังองค์ความรู้ (ภาพที่ 41 หน้า 34 ถึงภาพที่ 42 หน้า 35)

ภาคผนวก

1
2
3
4

โครงการบริหารจัดการสานักงานตรวจสอบภายใน
โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงานตรวจสอบภายใน
โครงการจัดทาและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ
โครงการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ 2561
ท้ ห ด
ล

55,000.00
20,000.00
12,500.00
46,000.00
133,500.00
100.00%

ล
26,489.60
15,500.00
9,100.00
31,020.00
82,109.60
61.51%

ไ
ล
48.16% 20,000.00
77.50% 5,000.00
72.80%
67.43% 1,500.00
61.51% 26,500.00
19.85%
ล
15,742.00
3,500.00
2,068.00
21,310.00
15.96%

1
10,000.00
5,000.00
31,500.00
46,500.00
34.83%

ไ
ล
8,155.60
9,100.00
25,020.00
42,275.60
31.67%

2
15,000.00
5,000.00
12,500.00
1,500.00
34,000.00
25.47%

ไ
ล
2,592.00
12,000.00
14,592.00
10.93%

3
10,000.00
5,000.00
11,500.00
26,500.00
19.85%

ไ
ล
3,932.00
3,932.00
2.95%

4
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ภาพที่ 40 เปรียบเทียบแผนและผลการบริหารงบประมาณ (แยกตามโครงการ และรายไตรมาส)
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ภาพที่ 41 Mindmap : โครงการสัมมนาการตรวจสอบภายในภาครัฐประจาปี (11 ก.ย. 2561)
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ภาพที่ 42 Mindmap : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในฯ (15 ก.ย. 2561)

- 36 รายงานประจาปี (Annual Report)
รอบปีงบประมาณ 2561
สานักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะทางาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์
ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน
นางสาวอัมพวา รินสินจ้อย
นางสาวจันทนา พรมเสน
นายสุวิทย์ วิมุตติโพธิ์
นายประชา ทองนา

จัดทาข้อมูล / รูปเล่ม / ปก
นางสาวจันทนา พรมเสน
สานักงานตรวจสอบภายใน
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 – 5388 – 5988
โทรสาร 0 – 5388 – 5989
Website : http://www.internalaudit.cmru.ac.th/

