แผนพัฒนาบุคลากร
(Human Resource Development Plan)

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

สานักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เอกสารเลขที่ 5/2561

,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,

แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562 - 2566 : สานักงานตรวจสอบภายใน ก

คานา
สานั กงานตรวจสอบภายใน เป็น หน่ว ยงานสนับสนุน การดาเนิน งานในด้า นการตรวจสอบ
ภายในของมหาวิทยาลัย ภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าด้วย สานักงานตรวจสอบภายใน
พ.ศ. 2557 ซึ่งมีพันธกิจสนับสนุนการดาเนินงานด้านการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ในการให้
ความเชื่ อมั่ น (Assurance Services) ให้ กับ มหาวิ ทยาลัย เกี่ย วกับ การปฏิบั ติ งานตามกฎระเบี ย บ
ทางราชการ การให้ความช่วยเหลือแนะนาและให้คาปรึกษา เพื่อให้การดาเนินงานของมหาวิ ทยาลั ย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบุคลากรของสานักงานตรวจสอบภายในเป็นทรัพยากรหลักที่จะขับเคลื่อน
การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เท่าทันต่อสถานการณ์ที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
ส านั ก งานตรวจสอบภายใน ได้ เ ล็ ง เห็ น ความส าคั ญ ของบุ ค ลากรที่ จ ะต้ อ งมี ก ารพั ฒ นา
อย่ างต่ อเนื่ องตามสถานการณ์ที่ มี การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว สอดคล้อ งกับ การประเมิน ตนเอง
(Self Assessment) ประจาปีงบประมาณ 2561 ที่ยังคงต้องมีการพัฒนา โดยสนับสนุนให้บุคลากรทุกคน
ได้รับความรู้ ทักษะ และมีความสามารถที่สอดคล้องกับ การปฏิบัติง าน เพื่อจะได้นาความรู้ม าปรับใช้ใน
การปฏิ บั ติ ง านและมี ค วามก้ า วหน้ า ในอาชี พ อี ก ทั้ ง สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรมี คุ ณ ธรรม มี ค วามรั ก
ความศรัทธาในองค์กร ซึ่งจะทาให้การดาเนินงานบรรลุตามพันธกิจ และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ต่อไป

สานักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
30 กันยายน 2561
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ตอนที่ 1
ข้อมูลเบื้องต้นของสานักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562 - 2566 : สานักงานตรวจสอบภายใน 2

ข้อมูลเบื้องต้นของสานักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นส่วนราชการและเป็นนิติบุคคล ตามมาตรา 4 และมีภารกิจ
ตามมาตรา 7 และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติม หาวิทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. 2547 เพื่อให้การบริหาร
จัดการเป็นไปตามแนวนโยบายรัฐสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559) ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อให้มี
การใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้ม ค่า ซึ่งเป็น
การส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด กระบวนการก ากั บ ดู แ ลที่ ดี ตามหลั ก การบริ ห ารจั ด การบ้ า นเมื อ งที่ ดี (Good
Governance) มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (Transparency) เพื่อป้องกันการประพฤติมิชอบหรือ
ทุจริต และลดความเสี่ยง
ปี พ.ศ.2546 สานั ก งานตรวจสอบภายใน มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ เชีย งใหม่ เป็น หน่ วยงาน
ที่ทาหน้าที่ต รวจสอบภายใน โดยเริ่ม แรกเป็นส่ วนหนึ่งของงานประกันคุณ ภาพ และมหาวิทยาลัย ได้
มอบหมายให้ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ก มล รัก สวน รองอธิ การบดีฝ่ ายบริ หารทั่ วไป รับ ผิด ชอบร่ วมกั บ
คณะกรรมการตรวจสอบภายในซึ่งตั้งขึ้นเฉพาะกิจ ภายหลังจึงริเริ่มดาเนินการจัดตั้งอย่างเป็นทางการโดย
ใช้ชื่อว่า “หน่วยตรวจสอบภายใน”
ปี พ.ศ.2547 ได้ โ อนภาระงานตรวจสอบภายในให้ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ เ สาวนี ย์ ใจรั ก ษ์
ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานด้านวิชาการ โดยให้ไปรวมกับงานประกันคุณภาพการศึกษา และปลายปี
พ.ศ.2547 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีม หาวิทยาลัย ราชภัฏเชีย งใหม่ ได้แ ยก
ส่วนงานเป็นหน่วยงานอิสระ ภายใต้ชื่อว่า “หน่วยตรวจสอบภายใน” เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อ พ.ศ. 2519 และเพื่อเป็นการรองรับการเป็นนิติบุคคล ตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติม หาวิทยาลัย
ราชภัฎ พ.ศ. 2547 และมอบหมายให้นายดุษฎี สารประดิษฐ ข้าราชการครูตาแหน่งผู้บริหารการศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โอนมาเป็นข้าราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ปี พ.ศ.2557 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่ง
พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ.2547 ให้ มี ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่
ว่าด้วย สานักงานตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2557 จัดตั้งสานักงาน
ตรวจสอบภายใน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ม นตรี ศิริจั นทร์ชื่น เป็ นผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบ
ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2559 และผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์ เป็นผู้อานวยการ
สานักงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-ปัจจุบัน
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ปรัชญา (Philosophy)
“การตรวจสอบต้องมีคุณภาพและเป็นที่เชื่อถือ (Quality Audit for all, All for quality)”
วิสัยทัศน์ (Vision)
“สานักงานตรวจสอบภายในจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎ ระเบีย บ การให้ความ
เชื่อมั่น และบริการให้คาปรึกษาอย่างมีคุณค่า”
พันธกิจ (Mission)
1) ประเมินประสิ ทธิภ าพและประสิท ธิผลการทางานหน่วยรับตรวจ ให้ต รงกั บวัต ถุประสงค์
และสอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ
2) สอบทานระบบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบีย บ ข้อบังคับ
ประกาศ และคาสั่งของทางราชการ
3) ประเมินระบบดูแลทรัพย์สินของหน่วยงานรับตรวจ
4) วิเคราะห์และประเมินการมีประสิทธิภาพ-ประสิทธิผล ความประหยัดและความคุ้ม ค่าในการ
ใช้ทรัพยากรของหน่วยรับตรวจ
5) ประสานการตรวจสอบกับหน่วยรับการตรวจ และหน่วยงานที่เกี่ย วข้อง เพื่อสร้างองค์ความรู้
ที่เข้มแข็งมีระบบงานการตรวจสอบร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือแนะนา และให้คาปรึกษา
6) ประเมิ นและให้ค าปรึกษาระบบการควบคุ ม ภายในของหน่ว ยรับ ตรวจ เพื่ อให้หน่ วยงาน
ในสังกัดมีการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยง
นโยบาย (Policy)
“สานักงานตรวจสอบภายใน ดาเนินการตามภารกิจอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาเชิงบวก และเป็นไป
ด้ ว ยความโปร่ ง ใส รวมทั้ ง ให้ ต รวจสอบด้ า นการปฏิ บั ติ ง านตามแผนงานของหน่ ว ยรั บ ตรวจ
อันจะส่งผลถึงแผนงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ” นโยบายอธิการบดีให้ไว้ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561
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สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สานักงานตรวจสอบภายใน

(ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน)

งานบริหารทั่วไป

งานตรวจสอบ

โครงสร้างสานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จานวนบุคลากรของสานักงานตรวจสอบภายใน
สานักงานตรวจสอบภายใน มีบุคลากรจาวนทั้งหมด 5 คน สามารถแยกออกเป็นประเภท ดังนี้
ตารางที่ 1 จานวนบุคลากร ประจาปีการศึกษา 2561 ดังนี้
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
พนักงานชั่วคราว
รวม

จานวน
4
1
5
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ตารางที่ 2 จานวนบุคลากร ประจาปีการศึกษา 2561 จาแนกวุฒิการศึกษา ดังนี้
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
พนักงานชั่วคราว
รวม

จาแนกตามคุณวุฒิการศึกษา
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
1
1
3
1
1
4
-

รวม
4
1
5
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ตอนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาบุคลากร : สานักงานตรวจสอบภายใน
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หลักการและเหตุผล
บุคลากร เป็นทรัพ ยากรที่มีความสาคั ญอย่างยิ่ง ยวดในการปฏิบัติงานขับเคลื่อนหน่วยงานให้
บรรลุผลสาเร็จ และจาเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติให้ก้าวเท่าทันกับเหตุการณ์โลกปัจจุบัน
ที่มีการแข่งขันและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อนามาใช้ในการปฏิบัติงาน
และพัฒนางาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรของสานักงานตรวจสอบภายใน สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์
ระยะ 5 ปี ของหน่วยงาน และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชีย งใหม่ รวมทั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน บรรลุผลสาเร็จครอบคลุม ทั้งในเชิงปริม าณและคุณภาพของบุคลากร
ตลอดจนการพัฒ นาบุ คลากรให้ สามารถปฏิบัติ งานได้อ ย่างมี ประสิทธิ ภาพ บรรลุผลตามพั นธกิ จของ
หน่วยงาน จึงได้กาหนดกรอบประเด็นการพัฒนาบุคลากร ดังนี้
1) การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม
2) การสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
3) ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง
4) ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสานึกในการบริการและการทางาน
5) ส่งเสริมให้บุคลากรก้าวหน้าในอาชีพ

วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้บุคลากร มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมภิบาล
3) เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน
4) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสานึกในการให้บริการที่ดีและเป็นธรรม
5) เพื่อส่ง เสริม และสนับ สนุนให้ บุคลากรพัฒนาตนเองตามสายงาน และมีค วามก้า วหน้าใน
อาชีพ
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เป้าหมาย
บุคลากรสานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่

สมรรถนะที่ตอ้ งการสาหรับบุคลากรกลุ่มต่างๆ
การพัฒนาบุคลากรในกรปฏิบัติงาน สาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุผ ล
สาเร็จตามเป้าหมายของวัตถุประสงค์แต่ละงาน ทั้งนี้การดาเนินงานพัฒนาบุคลากรแต่ละงานจาเป็นต้องมี
แผนการหรือกาหนดเป้าหมายการพัฒนา เพื่อให้สนองกับภาระงานที่บุคลากรปฏิบัติอยู่ ดังนั้น สานักงาน
ตรวจสอบภายใน ได้ว างแผนการการพัฒ นาบุ คลากรภายในหน่ว ยงาน ให้ส อดคล้อ งกับ สมรรถนะที่
มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนด เพื่ อ เพิ่ ม สมรรถนะให้ แ ก่ บุ ค ลากรในการปฏิ บั ติ ง านในต าแหน่ ง ต่ า งๆ ให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีสมรรถนะที่ต้องการแต่ละกลุ่ม งาน ดังนี้ (อ้างอิง : คู่มือสมรรถนะบุคลากร
กองบริหารงานบุคคล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555)
สมรรถนะที่ต้องการสาหรับผู้บ ริหาร
- วิสัยทัศน์ (Visionary mind)
- ทักษะการบริหาร (Management skill)
- ภาวะผู้นา (Leadership)
- การตัดสินใจแก้ปัญหา (Decision making & Problem solving)
- การวางแผน (Planning)
สมรรถนะที่ต้องการสาหรับบุคลากรสายวิชาการ
- การวางแผนการจัดการเรียนการสอน (Teaching & Course design skill)
- การประเมินผลการเรียนการสอน (Teaching & Course evaluation skill)
- ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ (Academic expertise)
- การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น (Caring Others)
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สมรรถนะที่ต้องการสาหรับบุคลากรสายสนับสนุน
1) กลุ่ม บริหารงานทั่ วไป ประกอบด้ว ยบุคลากรในตาแหน่ง เจ้าหน้า ที่บ ริห ารงานทั่วไป
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร และตาแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้อง มี 5 สมรรถนะ คือ
- จิตบริการ (Service Mind)
- ความเชี่ยวชาญในอาชีพ (Expertise)
- ความรับผิดชอบ (Accountability)
- ความสามารถในการจัดการ
- ความรู้เรื่องกฎ ระเบีย บเกี่ย วกับงาน (Knowledge of Job-related Rules and
Regulation)
2) กลุ่มงานนโยบายและแผน ประกอบด้วยบุคลากรในตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการสถิติ นักตรวจสอบภายใน และตาแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้อง มี 5 สมรรถนะ คือมี 5 สมรรถนะ คือ
- จิตบริการ (Service Mind)
- ความเชี่ยวชาญในอาชีพ (Expertise)
- ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
- ความรับผิดชอบ (Accountability)
- ความรู้เรื่องกฎ ระเบีย บเกี่ย วกับงาน (Knowledge of Job-related Rules and
Regulation)
3) กลุ่มงานคลังและพัส ดุ ประกอบด้วยบุคลากรในตาแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญ ชี
นักวิชาการพัสดุ และตาแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้อง มี 5 สมรรถนะ คือ
- จิตบริการ (Service Mind)
- ความเชี่ยวชาญในอาชีพ (Expertise)
- ความละเอีย ดรอบคอบและความถูกต้องของงาน (Attention to detail and Ability
to see a task through to Competition)
- ความรู้เรื่องกฎ ระเบีย บเกี่ย วกับงาน (Knowledge of Job-related Rules and
Regulation)
4) กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยบุคลากรในตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
และนักวิชาการโสตทัศนศึกษา และตาแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้อง มี 5 สมรรถนะ คือ
- จิตบริการ (Service Mind)
- ความเชี่ยวชาญในอาชีพ (Expertise)
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- ความรับผิดชอบ (Accountability)
- การบารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้งาน
5) กลุ่มงานบริการวิชาการ ประกอบด้วยบุคลากรในตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา นักแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ นักวิชาการศึกษาพิเศษ ผู้ปฏิบัติงานการศึกษาพิเศษ ผู้ปฏิบัติงานช่วยสอน ครูพี่
เลี้ยง และตาแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้อง มี 5 สมรรถนะ คือ
- จิตบริการ (Service Mind)
- ความเชี่ยวชาญในอาชีพ (Expertise)
- การดาเนินการเชิงรุก (Proactiveness)
- ความรู้และทักษะในการบริการการศึกษา (Knowledge of Education Service)
ความรับผิดชอบ (Accountability)
6) กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ ประกอบด้วยบุคลากรในตาแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ และตาแหน่งอื่นที่
เกี่ยวข้อง มี 5 สมรรถนะ คือสมรรถนะ คือ
- จิตบริการ (Service Mind)
- ความเชี่ยวชาญในอาชีพ (Expertise)
- ความทุ่มเทเสียสละ (Time Devoting)
- การดาเนินการเชิงรุก (Proactiveness)
- ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Usage)
7) กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ประกอบด้วยบุคลากรในตาแหน่ง บุคลากร นิติกร และตาแหน่ง
อื่นที่เกี่ยวข้อง มี 5 สมรรถนะ คือสมรรถนะ คือ
- จิตบริการ (Service Mind)
- ความเชี่ยวชาญในอาชีพ (Expertise)
- ความรับผิดชอบ (Accountability)
- ความรู้เรื่องกฎและระเบีย บที่เกี่ย วกับงาน (Knowledge of Job-related Rules and
Regulations)
- ความถูกต้องของงาน (Accuracy and Order)
8) กลุ่มงานบรรณารักษ์ ประกอบด้วยบุคลากรในตาแหน่ง บรรณารักษ์ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
และตาแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้อง มี 5 สมรรถนะ คือ
- จิตบริการ (Service Mind)
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-

ความเชี่ยวชาญในอาชีพ (Expertise)
ความรับผิดชอบ (Accountability)
การดาเนินการเชิงรุก (Proactiveness)
ความรู้และทักษะการให้บริการสารสนเทศ (Knowledge of and Skill of
Information Service)
9) กลุ่มงานอาคารสถานที่และสวัส ดิการ ประกอบด้วยบุคลากรในตาแหน่ง นักวิชาการภูมิ
สถาปัตย์ วิศวกร สถาปนิก ผู้ปฏิบัติงานเกษตร ผู้ปฏิบัติงานบริการ ผู้ปฏิบัติงานช่าง พนักงานขับรถและ
ตาแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้อง มี 5 สมรรถนะ คือ
- จิตบริการ (Service Mind)
- ความเชี่ยวชาญในอาชีพ (Expertise)
- ความรับผิดชอบ (Accountability)
- ความถูกต้องของงาน (Accuracy and Order)
- ทักษะด้านช่างและการซ่อมบารุง
10) กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วยบุคลากรในตาแหน่ง นักประชาสัม พันธ์แ ละตาแหน่ง
อื่นที่เกี่ยวข้อง มี 6 สมรรถนะ คือ
- จิตบริการ (Service Mind)
- ความเชี่ยวชาญในอาชีพ (Expertise)
- ความรับผิดชอบ (Accountability)
- การดาเนินการเชิงรุก (Proactiveness)
- ทักษะด้านการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ (Communication & Influencing)
- ทักษะด้านการประชาสัมพันธ์
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ตอนที่ 3
แผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562-2566)
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แผนการพัฒนาบุคลากร
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562-2566)
แนวทางการพัฒนาบุคลากรสานักงานตรวจสอบภายใน เป็นกลไกที่สาคัญในการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
สานั ก งานตรวจสอบภายใน ได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของการพั ฒ นาบุ ค ลากรเป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ที่ ค วร
ดาเนินการ ทั้งนี้การพัฒนาจึงต้องอาศัย ข้อมูล และเครื่องมือบริหารจัดการยุคใหม่ การจัดการทรัพยากร
ที่มีอยู่จากัดให้เกิด ประโยชน์สูงสุด การใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศในการบริหารจัดการ พร้อมๆ
กับการบูรณาการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ
ดังนั้น เพื่อให้การจัด ทาแผนพั ฒนาบุค ลากรระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562-2566) ฉบับปรับปรุ ง
พ.ศ.2561 บรรลุวั ตถุประสงค์อย่างมี ประสิทธิภาพ สานักงานสานักงานตรวจสอบภายใน ได้กาหนด
แผนการพัฒนาบุคลากรภายในระยะ 5 ปี จานวน 5 ด้าน ดังนี้ (อ้างอิง : สานักงานมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษา. แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560))
1) การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
1.1 การจัดการความรู้ (KM)
1.2 การประชุม สัมมนาองค์ความรู้ ภายใน/ภายนอกองค์กร
2) การสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
2.1 การประกันคุณภาพภาครัฐ
2.2 การจัดทา หรือปรังปรุง คู่มือการปฏิบัติงาน
2.3 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
3) ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง
3.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในหน่วยงาน
3.2 การจัดทาวิจัยของหน่วยงาน
4) ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสานึกในการบริการและการปฏิบัติงาน
4.1 การสร้างจิตสานึกที่ดี
4.2 ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
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4.3 การจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ
5) ส่งเสริมให้บุคลากรก้าวหน้าในอาชีพ
สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร CGIA หรือการขอกาหนดตาแหน่งงานที่สูงขึ้น
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แผนพัฒนาบุคลากรสานักงานตรวจสอบภายใน
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562 – 2566)
สานักงานตรวจสอบภายใน ได้ดาเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562 – 2566) ในด้านต่างๆ เพื่อให้ ได้รับ การพัฒนา
ครอบคลุมภายในระยะ 5 ปี จานวน 5 ด้าน ได้แ ก่ การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรีย นรู้ การสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ส่งเสริม ให้บุคลากร
พัฒนาตนเอง ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสานึกในการบริการและการทางาน และส่งเสริม ให้บุคลากรก้าวหน้าในอาชีพ พร้อมทั้งกาหนดเป้าหมายตัวชี้วัด และ
กาหนดแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เพื่อให้บุคลากรมีความรู้แ ละความเข้าใจเกี่ย วกับหลักการและวิธีการของงานที่รับผิดชอบที่ถูกต้องและสามารถ
นาไปปรับปรุง พัฒนา หรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
ตารางที่ 5 แผนพัฒนาบุคลากรสานักงานตรวจสอบภายใน
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1) การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
1.1 การจัดทาแผนการจัดการความรู้หรือการเข้า จานวนแผนการจัดการความรู้ห รือการเข้ า เล่ม/เรื่อง
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1.2 การประชุ ม สั ม มนาองค์ ค วามรู้ ภายใน/ 1. จานวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม
ภายนอกองค์กร
2. จานวนผู้เข้าร่วมประชุม

ครั้ง
คน

เป้าหมาย / ปีงบประมาณ
2562 2563 2564 2565 2566

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
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กิจกรรม
2) การสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
2.1 การประกันคุณภาพภาครัฐ
2.2 ปรับปรุง/จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
2.3 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ
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เป้าหมาย / ปีงบประมาณ
2562 2563 2564 2565 2566

การประกันคุณภาพภาครัฐ (ทุกๆ 5 ปี)
จานวนคูม่ ือการปฏิบัติงาน
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ครั้ง
เล่ม
ครั้ง

1
1

1
1
1

1
1

1
1

1
1

จานวนบุคลากรที่ได้เข้าร่วมอบรมด้านต่างๆ

คน

2

2

2

2

2

4) ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสานึกในการบริการและการปฏิบัติงาน
4.1 ส่ ง บุ ค ลากรเข้ า ร่ ว มอบรมด้ า นคุ ณ ธรรม จ านวนบุ คลากรที่ เข้ า ร่ ว ม อบรมด้ า น
จริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรม

คน

1

1

1

1

1

4.2 การจัดสิ่งอานวยความสะดวกในการทางาน จานวนครั้งการจัดสิ่งอานวยความสะดวกใน
และการสร้างบรรยากาศในการทางาน
การทางาน

ครั้ง

1

1

1

1

1

4.3 การจั ดกิ จกรรมสั นทนาการในโอกาสต่ างๆ จานวนกิจ กรรมสั นทนาการในโอกาสงาน
เช่น วันปีใหม่ การแข่งขันกีฬา เป็นต้น
ต่าง ๆ

กิจกรรม

2

2

2

2

2

3) ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง
ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมด้านความรู้และ
ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานต่างๆ

แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562 - 2566 : สานักงานตรวจสอบภายใน

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

5) ส่งเสริมให้บุคลากรก้าวหน้าในอาชีพ
สนับสนุนบุ คลากรเข้าร่ว มอบรมหลักสู ตร CGIA จานวนบุคลากรที่เข้าร่วมการอบรม
หรือการขอกาหนดตาแหน่งงานที่สูงขึ้น

คน
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เป้าหมาย / ปีงบประมาณ
2562 2563 2564 2565 2566

1

1

1

1

1

ตารางที่ 6 แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สานักงานตรวจสอบภายใน
ที่
1

ชื่อ-นามสกุล
ผศ.พุทธมน สุวรรณอาสน์

ตาแหน่ง

หลักสูตการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2562-2566
2562

2563

อบรมหลักสูตร CGIA
อบรมหลักสูตร CGIA
ผู้อานวยการ
ระดั
บ
Advanced
ด้
า
น
ระดับ Intermediate
สานักงานตรวจสอบ
Information
ด้าน Consulting
ภายใน

2564

นางสาวอัมพวา รินสินจ้อย

นักตรวจสอบภายใน

1) อบรมหลักสูตร CGIA 1) อบรม หลักสูตร
ระดับ Advanced
CGIA ระดับ
ด้าน Performance
Advanced ด้าน
Operation and
Performance

2566

อบรมหลักสูตร CGIA
ระดับ Advanced
ด้าน Consulting

อบรมหลักสูตร CGIA
ระดับ Intermediate
ด้าน Performance
Operation and
Management

1) อบรมหลักสูตร CGIA
ระดับ Intermediate
ด้าน Financial and
Compliance

1) อบรมหลักสูตร CGIA
1) อบรมหลักสูตร CGIA
ระดับ Advanced ด้าน
ระดับกลาง
Financial and
2) ตาแหน่งชานาญการ
Compliance

Technology

2

2565

อบรมหลักสูตร CGIA
ระดับ Advanced
ด้าน Performance
Operation and
Management

แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562 - 2566 : สานักงานตรวจสอบภายใน

ที่

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

3

นางสาวจันทนา พรมเสน

นักตรวจสอบภายใน

4

นายสุวิทย์ วิมุตติโพธิ์

นักวิชาการศึกษา

5

นายประชา ทองนา

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป
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หลักสูตการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2562-2566
2562

2563

Management/
Operation and
Consulting
Management/
2) ทาผลงานการเลื่อนสู่
Consulting
ตาแหน่งชานาญการ 2) ทาผลงานการเลื่อนสู่
ตาแหน่งชานาญการ
1) อบรมหลักสูตร CGIA 1) อบรมหลักสูตร CGIA
ระดับ
ระดับ Intermediate
Fundamental
2) ทาผลงานการเลื่อนสู่
2) ทาผลงานการเลื่อนสู่
ตาแหน่งชานาญการ
ตาแหน่งชานาญการ
1) อบรมหลักสูตร CGIA 1) อบรมหลักสูตร CGIA
ระดับ
ระดับ Intermediate
Intermediate
2) การฝึกอบรมอื่นๆ ที่
2) การฝึกอบรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการ
เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
1) หลักสูตรหรือการ
หลักสูตรหรือการ
ฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง ฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับ
กับการจัดการ
การจัดการบริหารงาน
บริหารงานทั่วไป
ทั่วไป หรืออื่นๆ ที่
หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง
2) ทาผลงานขอกาหนด
ตาแหน่ง

2564

2565

2566

2) ทาผลงานการเลื่อนสู่
ตาแหน่งชานาญการ

2) ทาผลงานการเลื่อนสู่
ตาแหน่งชานาญการ

1) อบรมหลักสูตร CGIA
ระดับ Intermediate
2) ทาผลงานการเลื่อนสู่
ตาแหน่งชานาญการ

1) อบรมหลักสูตร CGIA
ระดับ Intermediate
2) ทาผลงานการเลื่อนสู่
ตาแหน่งชานาญการ

1) อบรมหลักสูตร CGIA
ระดับIntermediate
2) ตาแหน่งชานาญการ

1) อบรมหลักสูตร CGIA
ระดับ Intermediate
2) การฝึกอบรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน

1) อบรมหลักสูตร CGIA
ระดับ Intermediate
2) การฝึกอบรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน

1) อบรมหลักสูตร CGIA
ระดับ Advanced
2) การฝึกอบรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน

หลักสูตรหรือการ
ฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการบริหารงาน
ทั่วไป หรืออื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

หลักสูตรหรือการฝึกอบรม 1) หลักสูตรหรือการ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับ
บริหารงานทั่วไป หรือ
การจัดการบริหารงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั่วไป หรืออื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
2) ตาแหน่งชานาญการ

แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562 - 2566 : สานักงานตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ : 1. แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2562-2566) อาจมีการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนหลักสูตรและระยะเวลาการฝึกอบรมทีเ่ หมาะสมได้
2. ระดับหลักสูตร Certified Government Internal Audit (CGIA) กรมบัญชีกลาง
1) หลักสูตร Fundamental
2) หลักสูตร Intermediate
ด้าน Finance and Compliance
ด้าน Information Technology
ด้าน Performance (Operation and Management)
ด้าน Consulting
3) หลักสูตร Advanced
ด้าน Finance and Compliance
ด้าน Information Technology
ด้าน Performance (Operation and Management)
ด้าน Consulting
4) หลักสูตร Comprehensive
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