แผนปฏิบัติการประจาปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สานักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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คำนำ
แผนปฏิบั ติการประจ าปี พ.ศ.2562 สานักงานตรวจสอบภายใน ได้จัด ทาขึ้ นเพื่อเป็น กรอบ
แนวทางในการด าเนิน งานของสานัก งานตรวจสอบภายใน ประจ าปี พ.ศ.2562 ซึ่ง สาระสาคัญ ของ
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี เ ป็ น การจั ด วางแผนการด าเนิ น งาน โครงการ/กิ จ กรรม เป้า หมายตั ว บ่ ง ชี้
ระยะเวลา งบประมาณ ตลอดจนผู้รับผิดชอบ สอดคล้องกับแต่ละยุทธศาสตร์ ของสานักงานตรวจสอบ
ภายใน เพื่อให้เกิดผลตอบสนองและผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ที่กาหนด
สอดคล้องกับ วิสัย ทั ศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) น ามาซึ่งการปฏิบัติ งานที่ชัดเจน ตลอดจนมีการ
ติดตามและประเมินผลเพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริง
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี พ.ศ.2562 ฉบั บ นี้ ได้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปด้ ว ยดี ด้ ว ยความร่ ว มมื อ
จากผู้บริหาร บุคลากรภายในสานักงานตรวจสอบภายใน ในการดาเนินการกาหนดโครงการ/กิจกรรม
ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ ซึ่งหวังเป็น
อย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ.2562 การดาเนินงานจะบรรลุเป้าหมายและประสบผลสาเร็จ
ด้วยดี

สานักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
30 กันยายน 2561
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1

ส่วนที่ 1
ความเป็นมา
สานักงานตรวจสอบภายใน
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 สานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชีย งใหม่ เป็นหน่วยงานที่ทา
หน้าที่ตรวจสอบภายใน โดยเริ่มแรกเป็นส่วนหนึ่งของงานประกันคุณภาพ และมหาวิทยาลัย ได้ม อบหมายให้ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์กมล รักสวน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป รับผิดชอบร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบภายในซึ่ง
ตั้งขึ้นเฉพาะกิจ ภายหลังจึงริเริ่มดาเนินการจัดตั้งอย่างเป็นทางการโดยใช้ชื่อว่า “หน่วยตรวจสอบภายใน”
ปี พ.ศ.2547 ได้โอนภาระงานตรวจสอบภายในให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวนีย์ ใจรักษ์ ผู้ช่วย
อธิการบดีรับผิดชอบงานด้านวิชาการ 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 ภายใต้ชื่ อว่ า “หน่ วยตรวจสอบภายใน” เพื่อ ให้ เป็ นไปตามมติค ณะรั ฐ 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
ราชภัฎ พ.ศ. 2547 และมอบหมายให้นายดุษฎี สารประดิษฐ ข้าราชการครูตาแหน่งผู้บริหารการศึกษา สังกัด
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โอนมาเป็ นข้ า ราชการพลเรื อ น
ในมหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ปี พ.ศ.2557 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่ง
พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ย าลั ย ราชภั ฏ พ.ศ.254 7 ให้ มี ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ย าลั ย ราชภั ฏ เชี ย งให ม่
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 และผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-ปัจจุบัน
ปรัชญา (Philosophy)
“การตรวจสอบต้องมีคุณภาพและเป็นที่เชื่อถือ (Quality Audit for all, All for quality)”

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ.2562

2
วิสัยทัศน์ (Vision)
“สานัก งานตรวจสอบภายในจะเป็นแบบอย่างที่ ดีในการปฏิบั ติตามกฎ ระเบีย บ การให้ความเชื่อมั่ น
และบริการให้คาปรึกษาอย่างมีคุณค่า”
พันธกิจ (Mission)
1) ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทางานหน่วยรับตรวจ ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ และสอดคล้อง
กับนโยบายทุกระดับ
2) สอบทานระบบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบีย บ ข้อบังคับ ประกาศ
และคาสั่งของทางราชการ
3) ประเมินระบบดูแลทรัพย์สินของหน่วยงานรับตรวจ
4) วิ เคราะห์ แ ละประเมิ นการมีป ระสิท ธิภ าพ-ประสิ ทธิ ผล ความประหยั ดและความคุ้ม ค่า ในการใช้
ทรัพยากรของหน่วยรับตรวจ
5) ประสานการตรวจสอบกับหน่วยรับการตรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เข้ม แข็ง
มีระบบงานการตรวจสอบร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือแนะนา และให้คาปรึกษา
6) ประเมิ นและให้ค าปรึกษาระบบการควบคุม ภายในของหน่ วยรั บตรวจ เพื่อ ให้ห น่ว ยงานในสั งกั ด
มีการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยง
นโยบาย (Policy)
“สานักงานตรวจสอบภายใน ดาเนินการตามภารกิ จอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาเชิงบวก และเป็นไปด้ว ย
ความโปร่งใส รวมทั้งให้ต รวจสอบด้านการปฏิบัติงานตามแผนงานของหน่วยรับตรวจ อันจะส่งผลถึงแผนงาน
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย” นโยบายอธิการบดีให้ไว้ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561
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3
สภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่

สานักงานตรวจสอบภายใน
(ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน)

งานบริหารทั่วไป

งานตรวจสอบ

โครงสร้างสานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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4

ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์องค์ประกอบหน่วยงาน
การประเมินตนเอง
ส านั ก งานตรวจสอบภายใน ได้ มี ก ารประชุ ม ส านั ก งานเพื่ อ ความเข้ า ใจถึ 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
ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม
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 เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ 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
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โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ
2) โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงานตรวจสอบภายใน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างเครือข่ายงานตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เข้มแข็ง
เป้าประสงค์ : เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ในด้านการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง และสามารถขับเคลื่อนองค์กร
ให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนด
กลยุทธ์
ประสานและสนับสนุนการดาเนินงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความรู้ และข้อเสนอแนะด้านการตรวจสอบภายใน
โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงานตรวจสอบภายใน
2) โครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ CGIA
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
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ส่วนที่ 4
แผนปฏิบตั ิงานประจาปี พ.ศ.2562
สานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
.

ส านั ก งานตรวจสอบภายใน ได้ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ง านประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่ อ เป็ น กรอบในการด าเนิ น งานขั บ เคลื่ อ นองค์ ก ร
โดยจัดวางโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายตัวบ่งชี้ ระยะเวลา งบประมาณ ตลอดจนผู้รับผิดชอบ ภายใต้ยุทธศาสตร์ของสานักงานตรวจสอบภายใน และมุ่งสู่
ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) และสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจตามมาตรฐานกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งทางราชการ
เป้าประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามมาตรฐานกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งทางราชการ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

เป้าหมาย/
ปีงบประมาณ
2562

1) โครงการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ

1) ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ

เล่ม

1

2) แผนการตรวจสอบ

เล่ม

1

3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อตรวจสอบ

ครั้ง

1

4) รายงานผลการตรวจสอบ

ครั้ง

15

5) การดาเนินงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐาน

ร้อยละ

80

6) หน่วยรับตรวจมีค วามพึงพอใจในการปฏิบัติง าน
ตรวจสอบ

ร้อยละ

80

7) กิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด

ร้อยละ

80

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.61 - 30 ก.ย.
62

44,000

ผู้รับผิดชอบ
สานักงานตรวจสอบ
ภายใน
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โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

เป้าหมาย/
ปีงบประมาณ
2562

2) โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงานตรวจสอบ
ภายใน

1) จานวนครั้งของการเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากร
สานักงานตรวจสอบภายใน

ครั้ง

4

2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เพิ่มขึ้น

ร้อยละ

80

3) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ

80

4) ได้เข้าร่วมโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด

ร้อยละ

80

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.61 - 30 ก.ย.
62

20,000

ผู้รับผิดชอบ
สานักงานตรวจสอบ
ภายใน

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

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

เป้าหมาย/
ปีงบประมาณ
2562

1) โครงการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ

1) ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ

เล่ม

1

2) แผนการตรวจสอบ
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อตรวจสอบ

เล่ม
ครั้ง

1
1

4) รายงานผลการตรวจสอบ

ครั้ง

15

5) การดาเนินงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐาน

ร้อยละ

80

6) หน่วยรับตรวจมีค วามพึงพอใจในการปฏิบัติง าน
ตรวจสอบ

ร้อยละ

80

7) กิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด

ร้อยละ

80

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.61 - 30 ก.ย.
62

44,000

ผู้รับผิดชอบ
สานักงานตรวจสอบ
ภายใน

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ.2562

10
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

เป้าหมาย/
ปีงบประมาณ
2562

2) โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงานตรวจสอบ
ภายใน

1) จานวนครั้งของการเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากร
สานักงานตรวจสอบภายใน

ครั้ง

4

2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เพิ่มขึ้น

ร้อยละ

80

3) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ

80

4) ได้เข้าร่วมโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด

ร้อยละ

80

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.61 - 30 ก.ย.
62

20,000

ผู้รับผิดชอบ
สานักงานตรวจสอบ
ภายใน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างเครือข่ายงานตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เข้มแข็ง
เป้าประสงค์ : เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ในด้านการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง และสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนด
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

เป้าหมาย/
ปีงบประมาณ
2562

โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงานตรวจสอบ
ภายใน

1) จานวนครั้งของการเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากร
สานักงานตรวจสอบภายใน

ครั้ง

4

2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เพิ่มขึ้น

ร้อยละ

80

3) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ

80

4) ได้เข้าร่วมโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด

ร้อยละ

80

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.61 - 30 ก.ย.
62

20,000

ผู้รับผิดชอบ
สานักงานตรวจสอบ
ภายใน

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ.2562
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยงานที่ดี และมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในที่ดี และมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

เป้าหมาย /
ปีงบประมาณ
2562

1) โครงการบริหารจัดการสานักงานตรวจสอบ
ภายใน

2) โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงานตรวจสอบ
ภายใน

3) โครงการจัดทาแผนและทบทวนแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการประจาปี สานักงาน
ตรวจสอบภายใน

1) ค่าวัสดุสานักงานและคอมพิวเตอร์

ครั้ง

4

2) ค่าบารุง ดู แล และซ่อมแซมครุภัณฑ์

ครั้ง

3

3) การจัดทารายงานประจาปี

ครั้ง

1

4) การดาเนินงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ ตาม
มาตรฐาน
5) หน่วยรับตรวจมีค วามพึงพอใจในการปฏิบัติง าน
ตรวจสอบภายใน
6) กิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

1) จานวนครั้งของการเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากร
สานักงานตรวจสอบภายใน

ครั้ง

4

2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เพิ่มขึ้น

ร้อยละ

80

3) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ

80

4) ได้เข้าร่วมโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด

ร้อยละ

80

1) จัดทาแผนยุทธศาสตร์

เล่ม

1

2) จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี

เล่ม

1

3) ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี

ครั้ง

1

4) บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทบทวนแผน

ร้อยละ

80

5) บุคลากรมีความเข้าใจในกระบวนการทาแผน

ร้อยละ

80

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
ปีละ(บาท)

ต.ค.61 - 30 ก.ย.
62

52,000

สานักงานตรวจสอบ
ภายใน

ต.ค.61- 30 ก.ย.62

20,000

สานักงานตรวจสอบภายใน

ต.ค.61- 30 ก.ย.62

12,500

สานักงานตรวจสอบภายใน

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ.2562

12
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

เป้าหมาย /
ปีงบประมาณ
2562

6) กิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
4) โครงการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ

ร้อยละ

80

1) ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ

เล่ม

1

2) แผนการตรวจสอบ

เล่ม

1

3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อตรวจสอบ
4) รายงานผลการตรวจสอบ
5) การดาเนินงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐาน

ครั้ง
ครั้ง
ร้อยละ

1
15
80

6) หน่วยรับตรวจมีค วามพึงพอใจในการปฏิบัติง าน
ตรวจสอบ
7) กิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
ปีละ(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.61- 30 ก.ย.62

44,000

สานักงานตรวจสอบภายใน

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ.2562

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.

.....................................................................

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ.2561

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.

.....................................................................

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ.2561

ภาคผนวก

14

รายละเอียดโครงการตามแผนงาน
สานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
......................................................................................................................................................
.

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ.2562
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แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ.2562
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แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ.2562

17

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ.2562

18

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ.2562

19

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ.2562

20

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ.2562

21

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ.2562

22

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ.2562

23

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ.2562

24

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ.2562

25

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ.2562

26

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ.2562

27

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
บริหารงาน โดยคานึงถึงความมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ราช
ภัฏเชียงใหม่
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 หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่จัดตั้งขึ้นโดยสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้อยู่ภายใต้การกากับดูแ 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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28
“ส่วนงานภายใน” หมายความว่า คณะ สถาบัน สานัก ศูนย์ หรือส่วนงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้รับการจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏเชีย งใหม่
ให้ เ ป็ น ส่ ว น งา นภ าย ใ นต ามพ ระ รา ชบั ญ ญั ติ กา รบริ หา รส่ ว นง าน ภาย ใน ของ สถ าบั นอุ ด มศึ กษ า
พ.ศ. ๒๕๕๐ และมิใช่ส่วนราชการตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
“บุคลากร” หมายความว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบด้วย ข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ
ข้อ ๕ ให้มีสานักงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานภายในที่มีฐานะเทีย บเท่ากอง ขึ้นตรงต่ออธิการบดี
มีผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน มีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยคานึงถึงประสิทธิ ภาพของระบบการควบคุม
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 และป ระกาศของมหาวิ ท ยาลั ย ก าหนด
ให้เป็นหน้าที่ของสานักงานตรวจสอบภายใน
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามที่อธิการบดีมอบหมาย
ข้อ ๖ ให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายในจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย
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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
มหาวิ ท ยาลั ย ประกอบกั บ ความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ มหาวิ ท ยาลั ย ร าชภั ฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ส ภามหาวิทยาลัยมีอานาจในการออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้ อบังคับ ของมหาวิทยาลัยได้
จึงจาเป็นต้องออกข้อบังคับนี้
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