แผนการตรวจสอบระยะยาว
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562-2566)
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561

สานักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่เอกสาร 4/2561
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บทสรุปผู้บริหาร

สานักงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชีย งใหม่ ว่ าด้วย
สานักงานตรวจสอบภายใน พ.ศ.2557 (หน้าที่ 15) โดยมีพันธกิจส่งเสริม สนับสนุนในการบริหารจัดการให้เกิด
ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานบริหารจัดการ การดาเนินงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบีย บ
ประกาศ ข้อบังคับ คาสั่งทางราชกา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของหน่วยรับตรวจ
บรรลุผลการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์แ ละบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน สนองยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่ นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี ในประเด็นที่ 4 พั ฒนาระบบการ
บริหารจัดการ และแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี ประเด็นที่ 6 การพัฒนาประสิ ทธิภาพของระบบบริ หารจั ด
การศึกษา และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ และการตรวจสอบประเด็นความเสี่ย งและอาจส่ง ผลกระทบในภาพรวม จึงมีประเด็นที่ควรมีการ
ตรวจสอบต่อเนื่องในระยะยาว อีกทั้งยังมีการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ย งระดับโครงการ/รายการ ด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์ข้อมูล Dada Analytics มาจัดวางแผนการตรวจสอบในระดับรายปี เพื่อป้องกันและไม่ ให้การดาเนินงาน
เกิดความผิดพลาด และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนการตรวจสอบภายใน มีแผนการดาเนินงานตรวจสอบและ
ต่อเนื่องในอนาคต ตามประเด็นการวิเคราะห์ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ย งและส่งผลกระทบในภาพรวม สานักงาน
ตรวจสอบภายใน จึง มีการก าหนดแผนการตรวจสอบในระยะยาว ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562-2566) เพื่อ เพิ่ ม
ประสิท ธิ ภาพและความต่ อเนื่ องในการตรวจสอบภายในตามพั น ธกิ จ ที่ ได้ รั บมอบหมาย ให้บ รรลุเ ป้ าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การดาเนินงานตามหลักธรรมภิบาลอย่างกัลยาณมิตรร่วมกับหน่วยรับตรวจ จะนามา
ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ การช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายใต้ กรอบ กฎเกณฑ์ ระเบีย บของทางราชการอย่างเป็นระบบ
และถูกต้องตามระเบียบ ต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์)
ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน

ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจสอบระยะยาว 5 ปี (พ.ศ.2562-2566)

ข

คานา
แผนตรวจสอบระยะยาว 5 ปี (พ.ศ.2562-2566) ส านั ก งานตรวจสอบภายใน ได้ จัด ทาขึ้ น
เพื่ อเป็น แนวทางในการด าเนิ นงานตรวจสอบของสานัก งานตรวจสอบภายใน มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
เชียงใหม่ ในระหว่างปี พ.ศ.2562-2566 และเป็นเข็มทิศชี้ทางการเดินทางวางแผนการตรวจสอบภายใน
ในเรื่อ งต่า งๆ ที่ ควรจะตรวจสอบ ซึ่ง เกิด จาการวิ เ คราะห์ ร่ วมกั น ของบุค ลากรหน่ ว ยงานตรวจสอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมทั้งนโยบายการตรวจสอบจากหน่วยเหนือที่เกี่ย วข้อง
นามาประมวลผลและจัดวางแผนการตรวจสอบระยะยาว เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการดาเนินงานของงาน
ตรวจให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัม ฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ สนองยุทธศาสตร์สานักงานตรวจสอบภายใน
(พ.ศ.2562-2566) และยุทธศาสตร์มหาวิ ทยาลัย ราชภัฎเชีย งใหม่ (พ.ศ.2559-2563) ในการดาเนินงาน
ต่ า งๆ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง สาระส าคั ญ ของแผน การตรวจสอบระย ะย าว ประกอบด้ ว ย
ประเด็นการตรวจสอบ ระยะเวลา และหน่วยรับตรวจ ซึ่งประเด็น กิจกรรมตรวจสอบที่สาคัญ ที่กาหนด
อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่นาไปสู่การดาเนินงานไม่ประสบผลสาเร็จ และหากมีการเปลี่ยนของสถานการณ์
สามารถนาแผนมาทบทวนและปรับปรุงประเด็นการตรวจสอบได้ตามความเหมาะสม
แผนการตรวจสอบระยะยาวฉบับ นี้ ได้ สาเร็จ ลุล่ วงไปด้ วยดี ด้ว ยความร่ว มมื อจากผู้ บริ หาร
บุคลากรภายในสานักงานตรวจสอบภายใน ร่วมด้วยช่วยกันวิเคราะห์ กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ
ที่เป็นปัญหาหรือมีความเสี่ยงในการดาเนินงาน ตลอดจนนโยบายจากหน่วยงานที่เกี่ย วข้อง เพื่อกาหนด
เป็นแผนการตรวจสอบระยะยาว และหวังเป็นอย่ างยิ่งว่าจะนามาซึ่งการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์ก ร
โดยรวมให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจต่อไป

สานักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
30 กันยายน 2561

แผนการตรวจสอบระยะยาว 5 ปี (พ.ศ.2562-2566)
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สารบัญ
หน้า
บทสรุปผู้บริหาร
คานา
สารบัญ
สารบัญภาพ
ส่วนที่ 1 บริบททั่วไป
ส่วนที่ 2 หน่วยรับตรวจและประเด็นการตรวจสอบ
ส่วนที่ 3 แผนการตรวจสอบระยะยาว 5 ปี
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บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าด้วยสานักงานตรวจสอบภายใน พ.ศ.2557
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แผนการตรวจสอบระยะยาว 5 ปี (พ.ศ.2562-2566)

ง

สารบัญภาพ
หน้า
ภาพที่
โครงสร้างสานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

3

แผนการตรวจสอบระยะยาว 5 ปี (พ.ศ.2562-2566)

1

ส่วนที่ 1
บริบททั่วไป
สำนักงำนตรวจสอบภำยใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นส่วนราชการและเป็นนิติบุคคล ตามมาตรา 4 และมีภารกิจ
ตามมาตรา 7 และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไป
ตามแนวนโยบายรัฐสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ 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
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล รักสวน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป รับผิดชอบร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในซึ่ งตั้ งขึ้นเฉพาะกิจ ภายหลั งจึงริเริ่ม ดาเนินการจัดตั้งอย่างเป็นทางการโดยใช้ชื่ อว่า “หน่ว ยตรวจสอบ
ภำยใน”
ปี พ.ศ.2547 ได้ โ อนภาระงานตรวจสอบภายในให้ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ เ สาวนี ย์ ใจรั ก ษ์
ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานด้านวิชาการ โดยให้ไปรวมกับงานประกันคุณภาพการศึ กษา 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 ภายใต้ชื่ อว่ า “หน่ วยตรวจสอบภำยใน” เพื่อ ให้ เป็ นไปตามมติค ณะรัฐ มนตรี
เมื่ อ พ.ศ. 2519 และเพื่ อ เป็ น การรองรั บ การเป็ น นิ ติ บุ ค คล ตา มมาตรา 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
ว่าด้ วย ส านั กงานตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วัน ที่ 30 ตุ ลาคม พ.ศ. 2557 จัด ตั้ง สานัก งาน
ตรวจสอบภายใน โดยมีผู้ ช่วยศาสตราจารย์ม นตรี ศิริจั นทร์ ชื่น เป็น ผู้อานวยการสานั กงานตรวจสอบภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2559 และผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์พุ ทธมน สุว รรณอาสน์ เป็ นผู้ อานวยการสานัก งาน
ตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน
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ปรัชญำ (Philosophy)
“การตรวจสอบต้องมีคุณภาพและเป็นที่เชื่อถือ (Quality Audit for all, All for quality)”
วิสัยทัศน์ (Vision)
“สานัก งานตรวจสอบภายในจะเป็นแบบอย่างที่ ดีในการปฏิบั ติตามกฎ ระเบีย บ การให้ความเชื่อมั่ น
และบริการให้คาปรึกษาอย่างมีคุณค่า”
พันธกิจ (Mission)
1) ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทางานหน่วยรับตรวจ ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ และสอดคล้อง
กับนโยบายทุกระดับ
2) สอบทานระบบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบีย บ ข้อบังคั บ ประกาศ
และคาสั่งของทางราชการ
3) ประเมินระบบดูแลทรัพย์สินของหน่วยงานรับตรวจ
4) วิ เคราะห์ แ ละประเมิ นการมีป ระสิท ธิภ าพ-ประสิ ทธิ ผล ความประหยั ดและความคุ้ม ค่า ในการใช้
ทรัพยากรของหน่วยรับตรวจ
5) ประสานการตรวจสอบกับหน่วยรับการตรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ สร้างองค์ความรู้ที่เข้ม แข็ง
มีระบบงานการตรวจสอบร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือแนะนา และให้คาปรึกษา
6) ประเมิ นและให้ค าปรึกษาระบบการควบคุม ภายในของหน่ วยรั บตรวจ เพื่อ ให้ห น่ว ยงานในสั งกั ด
มีการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยง
นโยบำย (Policy)
“สานักงานตรวจสอบภายใน ดาเนินการตามภารกิจอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาเชิงบวก และเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส รวมทั้งให้ตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานตามแผนงานของหน่วยรับตรวจ อันจะส่งผลถึงแผนงานในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย” นโยบายอธิการบดีให้ไว้ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561
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สภำมหำวิทยำลัยมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่

สำนักงำนตรวจสอบภำยใน
(ผู้อำนวยกำรสำนักงำนตรวจสอบภำยใน)

งำนบริหำรทั่วไป

งำนตรวจสอบ

โครงสร้างสานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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ส่วนที่ 2
หน่วยรับตรวจและประเด็นการตรวจสอบ
หน่วยรับตรวจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัย ราชภัฏ เชีย งใหม่ มีหน่วยงานในสังกัดที่สานักงานตรวจสอบภายใน จะต้อ ง
ตรวจสอบการด าเนิ น งานต่ า งๆ จ านวนทั้ ง สิ้ น 29 หน่ ว ยงาน แบ่ ง เป็ น ระดั บ คณะ/วิ ท ยาลั ย จ านวน
9 หน่วยงาน และระดับสถาบัน/สานัก/สานักงาน/ศูนย์/กอง/หรือเทีย บเท่า และหน่วยงานในกากับ จานวน
21 หน่วยงาน ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2561) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุม
การปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ระดับคณะ/วิทยาลัย
1) คณะครุศาสตร์
2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4) คณะวิทยาการจัดการ
5) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
6) วิทยาลัยนานาชาติ
7) บัณฑิตวิทยาลัย
8) วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
9) วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
ระดับสถาบัน/สานัก/สานักงาน/ศูนย์/กอง/หรือเทียบเท่า
1) สานักงานอธิการบดี
-

กองคลัง
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองพัฒนานักศึกษา
กองอาคารสถานที่
กองบริหารงานบุคคล

2) สานักงานทะเบียนและประมวลผล
3) สานักหอสมุด
4) สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม
5) สถาบันวิจัยและพัฒนา
6) สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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7) สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
8) สานักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
9) สานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
10) สานักงานวิเทศสัมพันธ์
11) ศูนย์ภาษา
12) สานักงานบริหารศูนย์แม่ริม
13) โรงเรีย นสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
14) สานักบริหารและจัดการทรัพย์สิน
15) สานักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
หมายเหตุ : ทั้งนี้อาจมีการปรับเพิ่มหรือลดจานวนหน่วยงานตามโครงสร้างการบริหารภายใน
มหาวิทยาลัยในอนาคต
ขอบเขตประเด็นการตรวจสอบ
การปฏิบัติหน้าที่การตรวจสอบเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ
ส่ว นราชการ พ.ศ.2551 และกฎหมาย ระเบี ย บ ข้อ บั ง คั บ ประกาศ ตลอดจนคาสั่ ง ทางราชการ อื่ น ๆ
ที่เกี่ย วข้อง เพื่อ บริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) ให้กับส่ วนราชการเกี่ย วกับการปฏิบัติงาน
(Operating Audit) และการดาเนิน งาน (Performance Audit) การปฏิบัติ ตามกฎ ระเบีย บ ข้ อบังคั บ
(Compliance Audit) การเงินและการบัญชี (Financial Audit) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Technology Audit) การสอบทานควบคุม ภายในและบริหารความสี่ย ง ( Risk Management and Internal
Control Audit) รวมถึง การบริก ารให้ คาปรึ กษา (Consulting Services) และด้ านอื่น ๆ ตามนโยบาย
โดยมีการวางแผนการตรวจสอบกิจกรรมระยะยาว ดังนี้
กิจกรรมตรวจสอบ ระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับสถาบัน/สานัก/สานักงาน/ศูนย์/กอง/หรือเทียบเท่า
และหน่วยงานในกากับ มีประเด็นการตรวจสอบ ดังนี้
1) การตรวจสอบการบริหารงบประมาณ
2) การตรวจสอบการเงิน (สินทรัพย์/พัสดุ ค่าใช้จ่าย)
3) การตรวจสอบระบบสารสนเทศและการเงิน ( GFMIS, e-Payment)
4) การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง (e-Market, e-Bidding)
5) การสอบทานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
6) กองทุนต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ
7) การสอบทานระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
8) การติดตามการใช้งบประมาณตามไตรมาส
9) การตรวจสอบการบัญชีเพื่อการบริหาร
10) การตรวจสอบดาเนินงานตามแผนงาน/ โครงการ
แผนการตรวจสอบระยะยาว 5 ปี (พ.ศ.2562-2566)
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11)
12)
13)
14)
15)
16)

การตรวจสอบการก่อสร้าง
การตรวจสอบเงินรายได้และผลประโยชน์
การตรวจสอบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
การตรวจสอบตามนโยบาย หนังสือสั่งการ (ถ้ามี)
การติดตามผลการตรวจสอบ
การให้คาปรึกษา

หมายเหตุ : ทั้งนี้อาจมีการปรับเพิ่มหรือลดจานวนประเด็นการตรวจสอบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ กรมบัญชีกลาง มหาวิทยาลัย หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ส่วนที่ 3
หน่วยรับตรวจและประเด็นการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบระยะยาว 5 ปี (พ.ศ.2562-2566) ได้แ บ่งประเด็นการตรวจสอบและหน่วยรั บตรวจที่จะต้องดาเนินการตรวจสอบภายในระยะเวลา 5 ปี
โดยมีป ระเด็ นการตรวจสอบที่ กาหนด จานวน 16 ประเด็ น ทั้ง นี้อ าจมีก ารปรั บเพิ่ม หรื อลดจ านวนประเด็น การตรวจสอบหรื อหน่ว ยรั บตรวจ ทั้ง นี้ขึ้ นอยู่กั บนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ กรมบัญชีกลาง มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ประเด็นการตรวจสอบ ประเภทการตรวจสอบ และปีงบประมาณที่กาหนดตรวจสอบ
ที่

ประเด็นการตรวจสอบ

ประเภทการ

2562

2563

2564

2565

2566

C,P,M











C,F,O











C,F,O











C,O,IT











C,IT











C,C,O











C,IT











C,P,M











C,P,M











ตรวจ
1
2
3
4
5
6

การตรวจสอบการบริหารงบประมาณ
การตรวจสอบการเงิน (สินทรัพย์/พัสดุ ค่าใช้จ่าย)
การตรวจสอบระบบสารสนเทศและการเงิน (GFMIS, e-Payment)
การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง (e-Market, e-Bidding)
การสอบทานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
กองทุนต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ

7 การสอบทานระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
8 การติดตามการใช้งบประมาณตามไตรมาส
9 การตรวจสอบการบัญชีเพื่อการบริหาร

ปีงบประมาณที่กาหนดการตรวจสอบ
หมายเหตุ

หน่วยงานที่มี
กองทุน

แผนการตรวจสอบระยะยาว 5 ปี (พ.ศ.2562-2566)

8
ที่

ประเด็นการตรวจสอบ

ปีงบประมาณที่กาหนดการตรวจสอบ

ประเภทการ
ตรวจ

2562

2563

2564

2565

2566

10 การตรวจสอบดาเนินงานตามแผนงาน/ โครงการ
11 การตรวจสอบการก่อสร้าง

C,O,P











C,O,IT











12 การตรวจสอบเงินรายได้และผลประโยชน์

F,C,O











13 การตรวจสอบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง

C,O,IT











F,C,O,P,IT,M











F,C,O,P,IT,M











F,C,O,P,IT,M











14 การตรวจสอบตามนโยบาย หนังสือสั่งการ (ถ้ามี)
15 การติดตามผลการตรวจสอบ
16 การให้คาปรึกษา

หมายเหตุ

หน่วยงานที่มีการ
ก่อสร้าง
หน่วยงานที่มี
รายได้และ
ผลประโยชน์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ : ทั้งนี้อาจมีการปรับเพิ่มหรือลดจานวนประเด็นการตรวจสอบหรือหน่วยรับตรวจ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ กรมบัญชีกลาง
มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประเภทการตรวจสอบ
การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)
:F
การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)
:C
การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing)
:O
การตรวจสอบผลการดาเนินงาน (Performance Auditing)
:P
การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) : IT
การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)
:M
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สานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชีย งใหม่. แผนยุทธศาสตร์ป ระจาปี พ.ศ.2562-2566 (ฉบับ
ปรับปรุง). กันยายน 2561.
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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
ราชภัฏเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรีย บร้อย มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นการปรับโครงสร้างองค์กรให้เอื้อต่อ
การบริหารงาน โดยคานึงถึงความมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่ ง พระราชบั ญญั ติ ม หาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงออก
ข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
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 หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่จัดตั้งขึ้นโดยสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้อยู่ภายใต้การกากับดูแ ลของมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชีย งใหม่ ตามที่กาหนดไว้ใน
ข้อบังคับนี้ ซึ่งมิใช่ส่วนราชการตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติม หาวิทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมิใช่
ส่วนงานภายในตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
“ส่ ว นราชการ” หมายความว่ า ส่ ว นราชการตามมาตรา ๑๐ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“ส่วนงานภายใน” หมายความว่า คณะ สถาบั น สานั ก ศูนย์ หรือส่ว นงานภายในที่เ รีย กชื่อ อย่างอื่ น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้รับการจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏเชีย งใหม่
แผนการตรวจสอบระยะยาว 5 ปี (พ.ศ.2562-2566)
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ให้เป็นส่วนงานภายในตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และมิใช่
ส่วนราชการตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
“บุคลากร” หมายความว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา 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 ด้วยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบ
ที่ย อมรั บ โดยทั่ วไป ปริ ม าณมากน้ อ ยตามความจาเป็ นและเหมาะสม โดยค านึ งถึ ง ปร ะสิ ทธิ ภ าพของระบบ
การควบคุมภายใน และความสาคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์แ ละประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
(๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุ และ
ทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบีย บ ข้อบังคับ
คาสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบการดูแลรักษาทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไป
โดยมีประสิทธิภาพ 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
ข้อ ๖ ให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายในจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย และให้มี
อานาจถอดถอนผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายในได้
ข้อ ๗ ให้แบ่งหน่วยงานในสานักงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่างาน ดังนี้

แผนการตรวจสอบระยะยาว 5 ปี (พ.ศ.2562-2566)

12
(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 เนื่องจากมหาวิทยาลัย เห็นสมควรให้มีสานักงานตรวจสอบ
ภายใน เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรีย บร้อย มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อปรับ
โครงสร้างองค์กรให้เอื้อต่อการบริหารงาน โดยคานึงถึงความมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์แ ละภาระหน้าที่ ข องมหาวิท ยาลัย ประกอบกับความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้สภามหาวิทยาลัย มีอานาจในการออกกฎ ระเบีย บ ประกาศ และข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยได้ จึงจาเป็นต้องออกข้อบังคับนี้
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