สำนักงำนตรวจสอบภำยใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

เอกสำรเลขที่ 3/2561

,rl$oEaJ'
,ry 1i ytu-11

"

,nrtu...............

gl

p

I

lUvr--- .......;..Ln,u,..fr0!.

rr. ?n

uuvlfluoFt?1tJ

dru:rtnr:

drrinlrun:rt

.t

fi

ao oamm.o"/

aoun

rulu lvriuura"u:rtri'n

iufi E

9dfl

J.A

lttt

r50.! l,oouron1t

l6u

dTin.numorrourruln
lurttf... 7V+, )rl1
- 5 fl.u. ?501
,IU!1
5L H.
r'la1

fl uil o dmdd dcid6(

nqoinruu bauo

un15o1luu.l1uo1.!'l

riuu oBnr:!6!ilrivrurfiu:rtrilriaflra:"j
i.
a ol nr u1u 1rIfrn1:9i1tuu n1:vtLlvl?u tJl1.i!!i
nrufra"rrinlruo:ro

un

Lt nsuul

uaruaroaraoS uarurJfrrifinr:rJ:vrirt ualuriolulqna1n: uavttnun1:01:?oa0!5cuYt'J1?
rfio rilun:or uu.l yrrllun r:rir rfiulrut oleirrinlluet:loaoUn'lU1u tfil::ql.raorur{uofio
odrlfirJ:vfiyt6nrn uact{Jul flttu:v:rtnqufrnljrdrur,ta-nrnrur4rravi6nr:uivr:fion::udrutfiol
fi6 vr.n.ueau riu

aa

a,
.y " oln rulu lorillrunl:9i inal?'] tuuvltluu:
lunr:fi tirrinlrun:roa
.

0u

ua')

iltofirr:rurorlfGununr:rirriulrurirll n1!rona'r:uu!!rnioufl rfiohirfluhlnruudnnr:
!:vriuqrunrn uavrjrurldlunr:rirtiulrulinr:u::qtrJrr,rlruorunr:fi

o

{ r5

Js

u 1l:.r

1tlt

o

tu 5fill

osiohJ

i 1: ru ''l

QrSuu oinr:uil
O rviolljrortnt

fr,

ot"J:nfior:rur

rtua'l:
-ffrlfom.:.

t{dr 8fl ',r6915',tO'DUYivl0 u a'l15tuo1 aril
r.itirur a nr:zirfnlrun :roaal nr tfl u

troll {1
!rn.l-.-........-

O^*n{-

(ur uo'r,r.|6 ti'rliu)
lnurnr':1ugir rur,ru :ri'rlltrlruui
- 1 1\U ?561

@
urrrtrlrt

=--Srrsl
(rrrunrn4i vrvrifi)
inurnr:1ual'runri'rridruronr:nolnat!

(-t(41

o l\9

2 slclTn u

u.orrdtJfvll

q , 3r,.,JJ
r\ trt a{a>

o,4tJr-"'n

'(w",r

nuon.ni, oL; r:.rl:cfuf
inur:r!nr:uxu

o:

rult u)

oBnr:uilr.rriy ura,u:rrryn rtn,rlni

*
({rirurran:ror:ri4nolu qr::runrul
riil'rurunr: 6rrinlrun:roaaunrulu

6 $.t.b\

-Qt

i1a1... rr."r_._n.._.._i..,,.._.-

.......ir.:zf,ri

Jfir....,,,0,.,

cra9

uuunton2lil
ai':u:rtnr:

rirfn{rufl:roaolnrulu lyrivrurda:rtrin

J

.-

1'l

r6u.:1r.til

o dsndd

dc(dc(

a

iUfr
9o gta'tnll bdbo

fii odmm.o$'ilYllflU

Gar fi m:rurnr:rlir!:rurunr:rirrf,u.:rurirll

tiuu riiirurunr:rirfin{1uo:roaaurulu
J.

nrrrfrdrlln.:run:taaounlulu
lnuuoarn:lrid?!riurirrfiunr:yuynu rJirrJ:.:

u6'tu

niarur uaruuuonraoti uarurJgri6nr:rJ:viiril nrr**ra,,.,oo.,tn: [ac uHunl:01:20 ouur"uru.',,
)4
rfr'aLiun:a!uu?yr1l1un1:ei1riu,:rurardrfnrrun:?oaoun-rulu lviu::aarasr,tr "unfin
a

d.c,

0u1irJutya 6n1r tlavtuLt LlJr]'txyl:ctltnqurn.t.t.to?u a-nrnruflu,avisnlluSul:nontllfruura.:
taz
o lr.fi.bddb uu

-a nr:rirr unr:Ui!il;.t
foI

ufftt riruur u

un.t:ei.l.t3l tunr:rJfrri6.:rura6odu

c, io

d,
luuvlr:ulJ:0uua? 0{rau'lu un']5onna't?1 lryt1u4t 1u?un15.1 fr01:ru1
rfroovlo'rirlauo
viruaEnr:udfror:rulotliid uavrirlrlt'tunr:rirriu.:runrunr:fiouolr,trjralruoiohJ

6r

tisu!r

rfi

olll :ofi or:rur

J.
(u'ruE?vru -?rJn9r-<[115)

un?t1n1:finu1

6\\ I trlfh.t n1x rFuo'

n
q1:rfla16o

(4'dr
H01U runr:dTifl

lrunmooounrutl

>o n.a. Ll

{

;.udu{=..,rr0,r,

ก

บทสรุปผู้บริหาร
ตามที่ สภามหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏเชีย งใหม่ มีม ติอ อกข้อ บัง คั บมหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ เชี ย งใหม่ ว่ าด้ ว ย
สานักงานตรวจสอบภายใน พ.ศ.2557 ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2557 (หน้าที่ 19) โดยมีหน้าที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้การดาเนินงานเป็นไปตามระเบีย บ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งทางราชการที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิด
ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน การส่งสัญญาณเตือนความเสี่ยงที่ทาให้หน่วยงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และเพื่อให้มี
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตลอดจนเสริม สร้างความเข้ม แข็ง และกระตุ้น
ให้ส่วนราชการมีระบบการกากับดูแ ลที่ดี เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์แ ละวิธี บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานของสานักงานตรวจสอบภายใน เป็นไปตามมติของสภามหาวิทยาลัย และ
ทิศทางนโยบายมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ
20 ปี ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ (หน้าที่ 18) จึงได้จัดทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แ ละแผนปฏิบัติการ
ประจาปี เมื่อวันที่ 7- 8 มีนาคม 2561 เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์แ ละแผนปฏิบัติการประจาปี
จะน ามาซึ่ งการหลอมรวมบู รณาการพั ฒนาการดาเนิน งานขับ เคลื่อ นกิ จกรรมให้ บรรลุเ ป้า หมายตามพัน ธกิ จ
ของสานักงานตรวจสอบภายใน จานวน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1) ตรวจสอบตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจตามวัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
คาสั่งทางราชการที่ถูกต้อง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) ตรวจสอบสอบทานการจัดวางระบบดูแลทรัพย์สินและการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ
ตามสภาพความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความประหยัด และคุ้มค่า
3) ประสานการตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างองค์ ความรู้ที่เข้มแข็ง
4) พัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยงานที่ดี และมีประสิทธิภาพ ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
(Good governance)
พร้อมทั้งได้กาหนดเป้าหมาย กลยุ ทธ์ โครงการ/กิ จกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ
และผู้รั บผิดชอบ ในแต่ละโครงการ โดยมีความคาดหวังในระยะ 5 ปี ในการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
จะบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ผศ.พุทธมน สุวรรณอาสน์

ผู้

อานวยการสานักงานตรวจสอบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์)
ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน

แผนยุทธศาสตร์ สานักงานตรวจสอบภายใน (พ.ศ.2562-2566)

ข
คานา
แผนยุทธศาสตร์ ประจาปี พ.ศ. 2562-2566 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2561 สานักงานตรวจสอบ
ภายใน ได้จั ดทาขึ้ นเพื่อ เป็นแนวทางในการดาเนินงานของสานัก งานตรวจสอบภายใน มหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏเชียงใหม่ ในระหว่างปี พ.ศ.2562-2566 ตามพันธกิจ สอดคล้องยุทธศาสตร์ม หาวิทยาลัย ราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี ในประเด็นที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และ
แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี ประเด็นที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึ กษา และ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (หน้าที่ 18)
สาระสาคั ญของแผนยุทธศาสตร์ สานักงานตรวจสอบภายใน จะเป็นแนวทางในการก าหนด
ทิศทางการดาเนินการพัฒนาให้เกิด ผลสัม ฤทธิ์ตามวัตถุป ระสงค์ ของพัน ธกิจหน่ วยงาน ประกอบด้ว ย
การประเมินสภาพแวดล้อมทั้งปัจจัยภายในและภายนอกของสานักงานตรวจสอบภายใน นามาวิเคราะห์
องค์ประกอบที่สอดคล้องกับ วิสัย ทัศน์ (Vision) พั นธกิจ (Mission) และนามาจัดวางแผนยุทธศาสตร์
(Strategy) โดยกาหนดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดเป้าหมาย เพื่อนามาสู่การปฏิบัติ ตลอดจนการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ ได้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความร่วมมือจากผู้บริหาร บุคลากรภายใน
สานั ก งานตรวจสอบภายใน ร่ ว มด้ ว ยช่ ว ยกัน วิ เ คราะห์อ งค์ ป ระกอบในด้ า นต่า งๆ เพื่ อก าหนดเป็ น
แผนยุ ทธศา สตร์ แ ละทิ ศ ทาง ในกา รขั บ เ คลื่ อ น องค์ ก ร ใ นปี ง บ ประม าณ พ .ศ. 2562-2566
ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะนามาซึ่งการพัฒนาให้ถูกทิศทางในทุกๆ ด้านให้ตอบสนอง
การบรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจของสานักงานตรวจสอบภายในต่อไป

สานักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
30 กันยายน 2561

แผนยุทธศาสตร์ สานักงานตรวจสอบภายใน (พ.ศ.2562-2566)
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1

ส่วนที่ 1
ความเป็นมา
สานักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นส่วนราชการและเป็นนิติบุคคล ตามมาตรา 4 และมีภารกิจ
ตามมาตรา 7 และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไป
ตามแนวนโยบายรัฐสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (แผนพั ฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 11
พ.ศ. 2555-2559) ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรและทรัพย์สิน
ของทางราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้ม ค่า ซึ่งเป็นการส่งเสริม ให้เกิดกระบวนการกากับ
ดูแ ลที่ ดี ตามหลัก การบริห ารจัด การบ้ านเมื องที่ดี (Good Governance) มี ความโปร่ง ใสในการปฏิบั ติง าน
(Transparency) เพื่อป้องกันการประพฤติมิชอบหรือทุจริต และลดความเสี่ยง
ปี พ.ศ.2546 สานั ก งานตรวจสอบภายใน มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ เชีย งใหม่ เป็น หน่ วยงาน
ที่ทาหน้าที่ตรวจสอบภายใน โดยเริ่มแรกเป็นส่วนหนึ่งของงานประกันคุณภาพ และมหาวิทยาลัย ได้ม อบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมล รักสวน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป รับผิดชอบร่ วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในซึ่งตั้ งขึ้นเฉพาะกิจ ภายหลั งจึงริเริ่ม ดาเนินการจัดตั้งอย่างเป็นทางการโดยใช้ชื่ อว่า “หน่ว ยตรวจสอบ
ภายใน”
ปี พ.ศ.2547 ได้ โ อนภาระงานตรวจสอบภายในให้ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ เ สาวนี ย์ ใจรั ก ษ์
ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานด้านวิชาการ โดยให้ไปรวมกับงานประกันคุณภาพการศึกษา และปลายปี พ.ศ.2547
ผู้ ช่ ว ย ศาสต ราจ ารย์ ดร.เ รื อ ง เดช วงศ์ ห ล้ า อธิ ก า รบดี ม หาวิ ทย าลั ย ราช ภั ฏ เ ชี ย งใ หม่ ไ ด้ แ ย ก
ส่ว นงานเป็ นหน่ว ยงานอิ สระ ภายใต้ ชื่ อว่ า “หน่ วยตรวจสอบภายใน” เพื่อ ให้ เป็ นไปตามมติค ณะรัฐ มนตรี
เมื่ อ พ.ศ. 2519 และเพื่ อ เป็ น การรองรั บ การเป็ น นิ ติ บุ ค คล ตามมาตรา 4 พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฎ พ.ศ. 2547 และมอบหมายให้น ายดุ ษฎี สารประดิ ษ ฐ ข้า ราชการครูต าแหน่ง ผู้ บ ริห ารการศึ ก ษา
สัง กั ด ส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ น พื้น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ การ โอนมาเป็ น ข้า ราชการพลเรื อ น
ในมหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ปี พ.ศ.2557 สภามหาวิทยาลัย ราชภัฏเชีย งใหม่ โดยอาศัย อานาจตามความในมาตรา 18 (2)
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ.2547 ให้ มี ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่
ว่าด้วย สานักงานตรวจสอบภายใน พ.ศ.2557 ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557 จัดตั้งสานักงานตรวจสอบ
ภายใน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี ศิริจันทร์ชื่น เป็นผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558-2559 และผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์ เป็นผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน
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ปรัชญา (Philosophy)
“การตรวจสอบต้องมีคุณภาพและเป็นที่เชื่อถือ (Quality Audit for all, All for quality)”
วิสัยทัศน์ (Vision)
“สานัก งานตรวจสอบภายในจะเป็นแบบอย่างที่ ดีในการปฏิบั ติตามกฎ ระเบีย บ การให้ความเชื่อมั่ น
และบริการให้คาปรึกษาอย่างมีคุณค่า”
พันธกิจ (Mission)
1) ประเมินประสิท ธิภาพและประสิทธิผลการทางานหน่วยรับตรวจ ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ และสอดคล้อง
กับนโยบายทุกระดับ
2) สอบทานระบบการปฏิบั ติ งานของหน่วยรับตรวจตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบีย บ ข้อบังคับ ประกาศ
และคาสั่งของทางราชการ
3) ประเมินระบบดูแลทรัพย์สินของหน่วยงานรับตรวจ
4) วิเคราะห์และประเมินการมีประสิทธิภาพ-ประสิทธิผล ความประหยัดและความคุ้ม ค่าในการใช้ทรัพยากร
ของหน่วยรับตรวจ
5) ประสานการตรวจสอบกับหน่วยรับการตรวจ และหน่วยงานที่เกี่ย วข้อง เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เข้ม แข็ ง
มีระบบงานการตรวจสอบร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือแนะนา และให้คาปรึกษา
6) ประเมินและให้คาปรึกษาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดมีการควบคุม
ภายใน เพื่อลดความเสี่ยง
นโยบาย (Policy)
“สานักงานตรวจสอบภายใน ดาเนินการตามภารกิจอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาเชิงบวก และเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส รวมทั้งให้ตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานตามแผนงานของหน่วยรับตรวจ อัน จะส่งผลถึงแผนงานในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย” นโยบายอธิการบดีให้ไว้ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561
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สภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สานักงานตรวจสอบภายใน
(ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน)

งานบริหารทั่วไป

งานตรวจสอบ

โครงสร้างสานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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ส่วนที่ 2
กรอบในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี
การประเมินตนเอง
ส านั ก งานตรวจสอบภายใน ได้ มี ก ารประชุ ม ส านั ก งานเพื่ อ ความเข้ า ใจ ถึ ง จุ ด แข็ ง - จุ ด อ่ อ น
ภาวะคุ ก คามและโอกาสในการพั ฒ นาขององค์ ก ร เพื่อ การวางแผนกลยุ ท ธ์ ไ ด้ ถู ก ทิ ศ ทาง โดยอาศั ย ข้ อ มู ล
การดาเนินงานของสานักงานตรวจสอบภายในที่ผ่านมา พบว่า องค์กรมีจุดแข็ง-จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ดังนี้
การวิเคราะห์ (SWOT) จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของสานักงานตรวจสอบภายใน
องค์ประกอบ
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
Man
1) บุ ค ลากรผู้ ป ฏิ บั ติ ง านส่ ว นใหญ่ มี ค วามรู้ 1) บุคลากรบางส่วนยังไม่ได้รับการอบรม
(ด้านบุคลากร)
ทักษะ และประสบการณ์ในการตรวจสอบ
หลักสูตร CGIA กรมบัญชีกลาง
2) บุคลากรมีค วามรั บผิดชอบต่อ ภาระงานที่ 2) มีบุคลากรไม่เพียงพอกับภาระงาน
รับมอบหมาย
3) บุคลากรมีคุณธรรม จริย ธรรม และซื่อสัตย์
และมีความเป็นกลาง
Money
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสม
ไม่ได้งบประมาณด้านการจัดซื้อครุภัณฑ์
(ด้าน
ในการบริหาร
งบประมาณ)
Material
มีวัสดุสานักงานให้ใช้งานอย่างพอเพียง
ขาดครุภัณฑ์บางอย่างไม่เพียงพอต่อการใช้
(ด้านวัสดุ
งาน เช่น Notebook
อุปกรณ์)
Management ผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บเห็ น ควา มส าคั ญขอ ง ระบบข้ อ มู ล สารสนเทศของส านั ก งาน
(ด้านการ
หน่ ว ย งาน และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาของ ตรวจสอบภายใน ยังไม่สมบูรณ์
บริหารจัดการ) บุค ลากรในงานตรวจสอบภายในและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศงานตรวจสอบได้นามาใช้
ในการพัฒนาประกันคุณภาพและงานบริหาร
จัดการด้านการเงินและพัสดุ
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การวิเคราะห์องค์กร (SWOT) สานักงานตรวจสอบภายใน
โอกาส (Opportunities) – อุปสรรค (Threats)
องค์ประกอบ
ด้านลูกค้า
(Customer)

ด้านนโยบาย
(Politicy)
ด้านเศรษฐกิจ
(Economic)
ด้านสิ่งแวดล้อม
(Environment)
ด้านสังคม
(Social)
ด้านเทคโนโลยี
(Technology)
หมายเหตุ :

โอกาส (Opportunities)
หน่วยรับตรวจ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

อุปสรรค (Threats)
1. บางหน่ ว ย งาน ไม่ พ ร้ อ มรั บ กา ร
ตรวจสอบตามช่วงเวลา
2. ข้อมู ลของหน่ วยงานรั บตรวจล่ าช้ า
เมื่อเข้าไปตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน
-ไม่มี
มหาวิทยาลัยให้หน่วยงานขอรับการสนับสนุน
-ไม่มี
งบประมาณในการดาเนินงานอย่างเหมาะสม
มหาวิทยาลัยมีนโยบายชัดเจนในด้านความ
-ไม่มี
โปร่งใส และการตรวจสอบเป็นเครื่องมือในการ
บริหารงาน จึงเอื้อต่อการดาเนินงานตรวจสอบ
มีเครือข่ายหน่วยตรวจสอบภายในทั้งภายในและ
-ไม่มี
ภายนอก
มีการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบข้อมูลสารสนเทศของสานักงาน
ตรวจสอบภายใน ยังไม่สมบูรณ์

การวิ เ คราะห์ อ งค์ ก ร (SWOT) ส านั ก งานตรวจสอบภายในด้ า นโอกาสและอุ ป สรรค
ใช้องค์ประกอบ (PESTLE Analysis) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และ
แผนกลยุทธ์ประจาปี พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับ ปรุง) สานักงานงานมาตรฐานและประกั น
คุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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ส่วนที่ 3
ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
สานั ก งานตรวจสอบภายใน ได้ ด าเนิ น การวิ เ คราะห์ ห น่ ว ยงานภายใต้ ภ ารกิ จ และยุ ท ธศาสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี ในประเด็นที่ 4 พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ และนามากาหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ ของสานักงานตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งกาหนด
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม ที่สนองหรือสนับสนุนแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่กาหนด ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
คาสั่งทางราชการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป้าประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามมาตรฐานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
คาสั่งทางราชการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
คาสั่งทางราชการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ
2) โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงานตรวจสอบภายใน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ตรวจสอบระบบดูแลทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยตามสภาพความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
เป้าประสงค์ : เพื่อให้เกิดระบบการดูแลทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยตามสภาพความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
กลยุทธ์
1) การจัดวางระบบการดูแลทรัพย์สินและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2) ให้คาปรึกษาด้านระบบดูแลทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
3) สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ
2) โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงานตรวจสอบภายใน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างเครือข่ายงานตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เข้มแข็ง
เป้าประสงค์ : เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ในด้านการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง และสามารถขับเคลื่อนองค์กร
ให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนด
กลยุทธ์
ประสานและสนับสนุนการดาเนินงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความรู้ และข้อเสนอแนะด้านการตรวจสอบภายใน
โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงานตรวจสอบภายใน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยงานที่ดี และมีประสิทธิภาพ ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
(Good governance)
เป้าประสงค์: เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในที่ดี และมีประสิทธิภาพ ตามหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี (Good governance)
กลยุทธ์
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ
ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good governance)
โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการบริหารจัดการสานักงานตรวจสอบภายใน
2) โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงานตรวจสอบภายใน
3) โครงการจัดทาและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี
4) โครงการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ

แผนยุทธศาสตร์ สานักงานตรวจสอบภายใน (พ.ศ.2562-2566)
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ส่วนที่ 4
แผนยุทธศาสตร์ เป้าหมายเชิงปฏิบตั ิการ
สานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สานักงานตรวจสอบภายใน ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์ (Strategy) พ.ศ.2562-2566 เพื่อเป็นกรอบหรือทิศทางในการดาเนินงานขับเคลื่อนองค์กร
โดยจัด วางโครงการ/กิ จ กรรม ตั ว บ่ งชี้ เ ป้ าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ตลอดจนผู้ รับ ผิ ดชอบ ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ข องส านัก งานตรวจสอบภายใน
และมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ ตอบสนองวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจตามมาตรฐานกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งทางราชการ
เป้าประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามมาตรฐานกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งทางราชการ
โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

1) ประเมินความเสี่ยงเพื่อวาง
แผนการตรวจสอบ
2) แผนการตรวจสอบ

เป้าหมาย / ปีงบประมาณ
62

63

64

65

66

เล่ม

1

1

1

1

1

เล่ม

1

1

1

1

1

3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการเพื่อตรวจสอบ

ครั้ง

1

1

1

1

1

4) รายงานผลการตรวจสอบ

ครั้ง

15

15

15

15

15

5) การดาเนินงานตรวจสอบ
ภายในมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐาน
6) หน่วยรับตรวจมีค วามพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ

ร้อยละ

80

80

80

80

80

ร้อยละ

80

80

80

80

80

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค.62 - 30 ก.ย.66

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ปีละ(บาท)
สานักงานตรวจสอบภายใน
44,000

แผนยุทธศาสตร์ สานักงานตรวจสอบภายใน (พ.ศ.2562-2566)
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โครงการ/กิจกรรม

2) โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงานตรวจสอบ
ภายใน

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

7) กิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่ก าหนด
1) จานวนครั้งของการเข้ารับ
การฝึกอบรมของบุคลากร
สานักงานตรวจสอบภายใน

เป้าหมาย / ปีงบประมาณ
62

63

64

65

66

ร้อยละ

80

80

80

80

80

ครั้ง

4

4

4

4

4

2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น

ร้อยละ

80

80

80

80

80

3) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ

80

80

80

80

80

4) ได้เข้าร่วมโครงการตาม
ระยะเวลาที่กาหนด

ร้อยละ

80

80

80

80

80

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
ปีละ(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.62 - 30 ก.ย.66

20,000

สานักงานตรวจสอบภายใน

งบประมาณ
ปีละ(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

44,000

สานักงานตรวจสอบภายใน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ตรวจสอบ ระบบดูแลทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ตามสภาพความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป้าประสงค์ : เพื่อให้เกิดระบบการดูแลทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ตามสภาพความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

1) กิจกรรมประเมินความเสี่ยง
เพื่อวางแผนการตรวจสอบ
2) แผนการตรวจสอบ
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการเพื่อตรวจสอบ
4) รายงานผลการตรวจสอบ

เป้าหมาย / ปีงบประมาณ
62

63

64

65

66

เล่ม

1

1

1

1

1

เล่ม
ครั้ง

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

ครั้ง

15

15

15

15

15

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค.62 - 30 ก.ย.66

แผนยุทธศาสตร์ สานักงานตรวจสอบภายใน (พ.ศ.2562-2566)
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โครงการ/กิจกรรม

2) โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงานตรวจสอบ
ภายใน

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

5) การดาเนินงานตรวจสอบ
ภายในมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐาน
6) หน่วยรับตรวจมีค วามพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ
7) กิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่ก าหนด
1) จานวนครั้งของการเข้ารับ
การฝึกอบรมของบุคลากร
สานักงานตรวจสอบภายใน
2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น

เป้าหมาย / ปีงบประมาณ
62

63

64

65

66

ร้อยละ

80

80

80

80

80

ร้อยละ

80

80

80

80

80

ร้อยละ

80

80

80

80

80

ครั้ง

4

4

4

4

4

ร้อยละ

80

80

80

80

80

3) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ

80

80

80

80

80

4) ได้เข้าร่วมโครงการตาม
ระยะเวลาที่กาหนด

ร้อยละ

80

80

80

80

80

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
ปีละ(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.62 - 30 ก.ย.66

20,000

สานักงานตรวจสอบภายใน

แผนยุทธศาสตร์ สานักงานตรวจสอบภายใน (พ.ศ.2562-2566)
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างเครือข่ายงานตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เข้มแข็ง
เป้าประสงค์ : เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ในด้านการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง และสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนด
โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงานตรวจสอบ
ภายใน

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

1) จานวนครั้งของการเข้ารับ
การฝึกอบรมของบุคลากร
สานักงานตรวจสอบภายใน
2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น
3) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์
4) ได้เข้าร่วมโครงการตาม
ระยะเวลาที่กาหนด

เป้าหมาย / ปีงบประมาณ
62

63

64

65

66

ครั้ง

4

4

4

4

4

ร้อยละ

80

80

80

80

80

ร้อยละ

80

80

80

80

80

ร้อยละ

80

80

80

80

80

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค.62 - 30 ก.ย.66

งบประมาณ
ปีละ(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

20,000

สานักงานตรวจสอบภายใน

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค.62 - 30 ก.ย.66

งบประมาณ
ปีละ(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

52,000

สานักงานตรวจสอบภายใน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยงานที่ดี และมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในที่ดี และมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการบริหารจัดการสานักงานตรวจสอบ
ภายใน

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

1) ค่าวัสดุสานักงานและ
คอมพิวเตอร์
2) ค่าบารุง ดู แล และซ่อมแซม
ครุภัณฑ์
3) การจัดทารายงานประจาปี
4) การดาเนินงานตรวจสอบ
ภายในมีประสิทธิภาพ ตาม
มาตรฐาน

เป้าหมาย / ปีงบประมาณ
62

63

64

65

66

ครั้ง

4

4

4

4

4

ครั้ง

3

3

3

3

3

ครั้ง

1

1

1

1

1

ร้อยละ

80

80

80

80

80

แผนยุทธศาสตร์ สานักงานตรวจสอบภายใน (พ.ศ.2562-2566)
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โครงการ/กิจกรรม

2) โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงานตรวจสอบ
ภายใน

3) โครงการจัดทาแผนและทบทวนแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการประจาปี สานักงาน
ตรวจสอบภายใน

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

5) หน่วยรับตรวจมีค วามพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน
6) กิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่ก าหนด
1) 1. จานวนครั้งของการเข้า
รับการฝึกอบรมของ
บุคลากรสานักงาน
ตรวจสอบภายใน
2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น
3) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์
4) ได้เข้าร่วมโครงการตาม
ระยะเวลาที่กาหนด

เป้าหมาย / ปีงบประมาณ
62

63

64

65

66

ร้อยละ

80

80

80

80

80

ร้อยละ

80

80

80

80

80

ครั้ง

4

4

4

4

4

ร้อยละ

80

80

80

80

80

ร้อยละ

80

80

80

80

80

ร้อยละ

80

80

80

80

80

1) จัดทาแผนยุทธศาสตร์

เล่ม

1

1

1

1

1

2) จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี
3) ทบทวนแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติก ารประจาปี
4) บุคลากรได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการทบทวนแผน
5) บุคลากรมีความเข้าใจใน
กระบวนการทาแผน

เล่ม

1

1

1

1

1

ครั้ง

1

1

1

1

1

ร้อยละ

80

80

80

80

80

ร้อยละ

80

80

80

80

80

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
ปีละ(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.62 - 30 ก.ย.66

20,000

สานักงานตรวจสอบภายใน

ต.ค.62 - 30 ก.ย.66

12,500

สานักงานตรวจสอบภายใน

แผนยุทธศาสตร์ สานักงานตรวจสอบภายใน (พ.ศ.2562-2566)
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โครงการ/กิจกรรม

4) โครงการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

6) กิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่ก าหนด

เป้าหมาย / ปีงบประมาณ
62

63

64

65

66

ร้อยละ

80

80

80

80

80

1) ประเมินความเสี่ยงเพื่อวาง
แผนการตรวจสอบ
2) แผนการตรวจสอบ

เล่ม

1

1

1

1

1

เล่ม

1

1

1

1

1

3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการเพื่อตรวจสอบ

ครั้ง

1

1

1

1

1

4) รายงานผลการตรวจสอบ

ครั้ง

15

15

15

15

15

ร้อยละ

80

80

80

80

80

ร้อยละ

80

80

80

80

80

ร้อยละ

80

80

80

80

80

5) การดาเนินงานตรวจสอบ
ภายในมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐาน
6) หน่วยรับตรวจมีค วามพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ
7) กิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่ก าหนด

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
ปีละ(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.62 - 30 ก.ย.66

44,000

สานักงานตรวจสอบภายใน

แผนยุทธศาสตร์ สานักงานตรวจสอบภายใน (พ.ศ.2562-2566)

บรรณานุกรม
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). การวางแผนเชิงกลยุทธ์. เอกสารเผยแพร่. มปป.
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชีย งใหม่. แผนกลยุทธ์ป ระจาปี พ.ศ.2556-2560
(ฉบับปรับปรุง).ตุลาคม 2556.
มหาวิทยาลัยราชภัฏ. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี
(พ.ศ.2557-2561).2561.
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (ร่าง)กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2574. เอกสารเผยแพร่. 2561.
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (ร่าง)ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี. เอกสารเผยแพร่.
2561.

.....................................................................
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แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map)
วิสัยทัศน์

มิติประสิทธิผล

มิติคุณภาพการให้บริการ

มิติประสิทธิภาพของการ

ปฏิบัติราชการ

มิติด้านการพัฒนาองค์กร

“สานักงานตรวจสอบภายในจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
การให้ความเชื่อมั่น และบริการให้คาปรึกษาอย่างมีคุณค่า”

การปฏิบัติงานที่ถูกต้องตาม กฏหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งทางราชการ

มีระบบดูแลทรัพย์สิน ความคุ้มค่า และการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

การตรวจสอบ สอบทาน ด้วยความโปร่งใส ตามมาตรฐาน
การตรวจสอบอย่างมีคุณภาพ

ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
และให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งคาปรึกษา / แนะนา
ที่ถูกต้องตามระเบียบ

โครงการ/กิจกรรม ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย

พัฒนาระบบการตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผลเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์

เสริมสร้างความเข้าใจในบทบาทงาน
ตรวจสอบและเครือข่ายให้มีความมั่นคง

มีความพึงพอใจในการตรวจสอบ เพื่อปรับปรุงในการดาเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

เสริมสร้างความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบ

พัฒนาบุคลากร เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตามเป้าประสงค์
ขององค์กร

มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล

สร้างเครือข่ายงานตรวจสอบให้มีความเข็ม
แข็ง มั่นคง และแลกเปรี่ยนความรู้ซึ่งกันและ
กัน

พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

พัฒนาการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
และสร้างภาพลักษณ์ที่ดขี ององค์กร
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ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย สานักงานตรวจสอบภายใน
พ.ศ. ๒๕๕๗
----------------------------โดยที่ เ ป็ น การสมควรให้ มี ส านั ก งานตรวจสอบภายใน เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานของมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นการปรับโครงสร้างองค์กรให้เอื้อต่อการ
บริ ห ารงาน โดย ค านึ ง ถึ ง ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละภาระหน้ า ที่
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชีย งใหม่ ว่าด้วย สานักงานตรวจสอบภายใน
พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง หรือประกาศอื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แ ล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“หน่วยงานภายใน” หมายความว่า หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่จัดตั้งขึ้นโดยสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้อยู่ภายใต้การกากั บดูแ ลของมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชีย งใหม่ตามที่กาหนดไว้ใน
ข้อบังคับนี้ ซึ่งมิใช่ส่วนราชการตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมิใช่ส่วน
งานภายในตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
“ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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“ส่วนงานภายใน” หมายความว่า คณะ สถาบัน สานัก ศูนย์ หรือส่วนงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้รับการจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏเชีย งใหม่
ให้เป็นส่วนงานภายในตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และมิใช่
ส่วนราชการตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
“บุคลากร” หมายความว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบด้ วย ข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ
ข้ อ ๕ ให้ มี ส านั ก งานตรวจสอบภายใน เป็ น หน่ ว ยงานภายในที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า กอง ขึ้ น ตรง
ต่ออธิการบดี มีผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน มีอานาจและหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยคานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายใน และความสาคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์แ ละประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจ
(๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุ
และทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
ข้อ บั ง คั บ ค าสั่ ง และมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ตลอดจนตรวจสอบการดู แ ลรั กษาทรั พ ย์ สิ น และการใช้ ท รั พ ยากร
ทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
(๓) ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน และเสนอแนะวิ ธี ก ารหรื อ มาตรการในการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข เพื่ อ ให้
การปฏิ บั ติ ง านตาม (๑) และ (๒) เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลยิ่ ง ขึ้ น รวมทั้ ง เสนอแนะ
เพื่ อ ป้ อ งปรามมิ ใ ห้ เ กิ ด ความเสี ย หาย หรื อ การทุ จ ริ ต รั่ ว ไหล เกี่ ย วกั บ การเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ต่ า ง ๆ ของ
ทางราชการ
(๔) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้ค าปรึก ษาแก่ ผู้บริห ารของหน่ว ยรับตรวจ เพื่อให้การ
ปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจถูกต้องตามที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะ
(๕) ประสานงานกั บ ผู้ ต รวจสอบภายในระดั บ กระทรวง และส านั ก งานตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น เพื่ อ ให้
การปฏิบัติงานตรวจสอบของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมาย และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๖) บริหารจัดการเกี่ยวกับบุคลากร งบประมาณ การพัสดุ สถานที่และทรัพย์สินของสานักงานตรวจสอบ
ภายใน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับของทางราชการ และของมหาวิทยาลัย
(๗) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามที่ ก ฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ และประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย ก าหนด
ให้เป็นหน้าที่ของสานักงานตรวจสอบภายใน
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามที่อธิการบดีมอบหมาย
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ข้อ ๖ ให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายในจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย
และให้มีอานาจถอดถอนผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายในได้
ข้อ ๗ ให้แบ่งหน่วยงานในสานักงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่างาน ดังนี้
(๑) งานบริหารทั่วไป
(๒) งานตรวจสอบ
ข้อ ๘ การดาเนินงานของสานักงานตรวจสอบภายใน ให้ม หาวิทยาลัย จัดสรรงบประมาณและกาหนด
กรอบอัตรากาลังให้ตามความเหมาะสม
ข้อ ๙ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

บุญรัตน์ วงศ์ใหญ่
(นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ทาหน้าที่แทน นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หมายเหตุ :- เหตุผลในการออกข้อบังคับฉบับนี้ คือ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้มีสานักงานตรวจสอบภายใน
เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อปรับโครงสร้างองค์กรให้
เอื้อต่อการบริหารงาน โดยคานึงถึงความมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัย ประกอบกับความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ให้สภา
มหาวิทยาลัยมีอานาจในการออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยได้ จึงจาเป็นต้องออกข้อบังคับนี้
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คาสั่งสานักงานตรวจสอบภายใน
ที่ 5/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจัดทาแผนและทบทวนแผนยุทธศาสตร์
..............................................................................

ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์แ ละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 13 ได้บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบริหาร
ตลอดระยะเวลา 4 ปี และมีประกาศใช้ แ ผนการบริห ารราชการแผ่ นดิน พ.ศ. 2555 -2558 ซึ่ งคณะรัฐ มนตรี
เห็นชอบเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554 ได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานจัดทาแผนและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ดาเนินไปด้วยความเรีย บร้อย
และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามประกาศฯ สานักงานตรวจสอบภายใน จึงยกเลิกคาสั่งสานักงานตรวจสอบภายใน
ที่ 7/2559 สั่ง ณ วันที่ 4 มกราคม 2559 และแต่งตั้งผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการดาเนินงานจัด ทา
แผนและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของสานักงานตรวจสอบภายใน ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์
เป็นประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี
ศิริจันทร์ชื่น
เป็นกรรมการ
3. นางสาวอัมพวา
รินสินจ้อย
เป็นกรรมการ
4. นายประชา
ทองนา
เป็นกรรมการ
5. นางสาวจันทนา
พรมเสน
เป็นกรรมการ
6. นายสุวิทย์
วิมุตติโพธิ์
เป็นกรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์)
ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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แผนยุทธศาสตร์ (Strategy)
พ.ศ.2562-2566 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2561
ที่ปรึกษา
รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผศ.พุทธมน สุวรรณอาสน์
ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน

จัดทาข้อมูล/รวบรวม/รูปเล่ม/ปก
นายสุวิทย์ วิมุตติโพธิ์
นางสาวอัมพวา รินสินจ้อย
นางสาวจันทนา พรมเสน
นายประชา ทองนา

สานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 9
เลขที่ 202 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 – 5388 – 5988 /โทรสาร 0 – 5388 – 5989
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