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สํานักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เอกสารที่ 9/2562

คํานํา
งานตรวจสอบภายในเป น เครื่อ งมือ สํ า คั ญ ของฝ า ยบริห ารในการตรวจสอบ ติ ด ตามและ
ประเมิน ผลการดํา เนิน งานภายในสวนราชการ เพื่ อเพื่ อ ใหมีก ารใชท รัพ ยากร และทรัพ ยสิน ของทาง
ราชการเป น ไปอยา งมีป ระสิท ธิภาพ และคุ มค า ซึ่ง เป น การสง เสริม ใหเกิดกระบวนการกํากับดู แลที่ดี
(Good Governance) ใหมีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน (Transparency) เพื่ อปอ งกันการประพฤติ
มิชอบหรือทุจริต และลดความเสี่ยง
ในปงบประมาณ 2562 สํานักงานตรวจสอบภายใน ไดเลือกที่จะจัดการองคความรู ในเรื่อง
“คูมือสําหรับการเตรียมรับการตรวจสอบภายใน ของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม”
เพื่อมาใชในการดําเนินงานตรวจสอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และผูตรวจสอบภายใน และผูที่
สนใจ ไดเขา ถึงความรูในแนวทางและกระบวนการตรวจสอบ ไดแ ก การวางแผนการตรวจสอบ การ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ การจัดทํารายงานและติดตามผล และสามารถนําไปใชเปนคูมือในการตรวจสอบ
ภายในใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สํานักงานตรวจสอบภายใน
มกราคม 2562
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ขอมูลทั่วไปสํานักงานตรวจสอบภายใน
สํานักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนสวนราชการและเปนนิติบุคคล ตามมาตรา 4 และมีภารกิจ
ตามมาตรา 7 และมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 เพื่อใหการบริหารจัดการ
เปนไปตามแนวนโยบายรัฐสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ
ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559) ตลอดจนการสรางความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อใหมีการใชทรัพยากร
และทรัพยสินของทางราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุมคา ซึ่งเปนการสงเสริมใหเกิด
กระบวนการกํากับดูแลทีด่ ี ตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปรงใส
ในการปฏิบัติงาน (Transparency) เพื่อปองกันการประพฤติมิชอบหรือทุจริต และลดความเสี่ยง
สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนหนวยงานที่ทําหนาที่ตรวจสอบภายใน
โดยเริ่มแรกเปนสวนหนึ่งของงานประกันคุณภาพ และมหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหผูชวยศาสตราจารยกมล
รัก สวน รองอธิการบดีฝา ยบริห ารทั่วไป รับ ผิดชอบรวมกับ คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ซึ่งตั้ง ขึ้น
เฉพาะกิจ ภายหลังจึง ริเริ่มดํ าเนิน การจัด ตั้งอยางเป น ทางการโดยใชชื่อวา “หนว ยตรวจสอบภายใน”
เมื่อป พ.ศ. 2546
ป พ.ศ.2547 ได โ อนภาระงานตรวจสอบภายในให ผู ช ว ยศาสตราจารย เ สาวนี ย ใจรัก ษ
ตําแหนงผูชวยอธิการบดีรับผิดชอบงานดานวิชาการ โดยใหไปรวมกับงานประกันคุณภาพการศึกษา และ
ปลายป พ.ศ.2547 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรือ งเดช วงศหลา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ไดแยกสวนงานนี้เปน หนวยงานอิส ระ โดยใชชื่อ วา “หนว ยตรวจสอบภายใน” เพื่อ ใหเ ปน ไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่ อ พ.ศ.2519 และเพื่อเปนการรองรับการเป นนิติบุคคล ตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.2547
ป พ.ศ.2557 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ใหมีขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย
สํานักงานตรวจสอบภายใน พ.ศ.2557 ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2557 จัดตั้งสํานักงานตรวจสอบ
ภายใน โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แหงพระราชบัญ ญัติมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พ.ศ.2547
และสภามหาวิท ยาลัย ราชภัฏเชีย งใหม ในคราวประชุม ครั้ง ที่ 12/2557 เมื่อ วัน ที่ 29 ตุล าคม 2557
มีคํา สั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย งใหม ที่ 2584/2557 แต ง ตั้ ง ผูอํานวยการสํา นั กงานตรวจสอบภายใน
ใหผูชวยศาสตราจารยมนตรี ศิริจันทรชื่น เปนผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม
2557- 30 กันยายน 2559 และรับโอนยายพนักงาน จํานวน 2 อัตรา
ป พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยไดมีคํ าสั่ งที่ 3482/2559 แตงตั้งผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบ
ภายใน โดยให ผูชวยศาสตราจารยพ ุท ธมน สุว รรณอาสน เปน ผูอํ า นวยการสํา นัก งานตรวจสอบ
ภายใน ตั ้ง แต 1 ตุล าคม 2559-21 ธัน วาคม 2559 และคํ า สั่ง ที ่ 4433/2559 ใหดํ า รงตํ า แหนง
ผูอํา นวยการสํา นัก งานตรวจสอบภายใน ตั้งแต 22 ธันวาคม 2559 เปนตนไป ปจจุบันสํานักงานตรวจสอบ
ภายในมีอัตรากําลังทั้งหมด 5 อัตรา ประกอบดวย
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1) ผูชวยศาสตราจารยพุทธมน สุวรรณอาสน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
สังกัดภาควิชาการบัญชีและการเงิน
คณะวิทยาการจัดการ
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
2) นางสาวอัมพวา รินสินจอย
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ตําแหนง นักตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ)
3) นางสาวจันทนา พรมเสน
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ตําแหนง นักตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ)
4) นายสุวิทย วิมุตติโพธิ์
พนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ตําแหนง นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ)
5) นายประชา ทองนา
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติการ)
สํานักงานตรวจสอบภายใน นอกจากมีหนาที่ในการตรวจสอบกิจกรรมของหนวยรับตรวจภายใน
มหาวิทยาลัยแลว จะตองมีจรรยาบรรณในตรวจสอบ รวมทั้งเกณฑมาตรฐานมิติดานการตรวจสอบภายใน
พิจารณาผลการดําเนินงานของสวนราชการใน 2 ดาน ประกอบดวย (ที่มา : กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง)
1. มาตรฐานดานคุณสมบัติมี 4 ประเด็น ประกอบดวย
1.1 วัตถุประสงค อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ
1.2 ความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม
1.3 ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ
1.4 การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน
2. มาตรฐานดานการปฏิบัติงานมี 7 ประเด็น ประกอบดวย
2.1 การบริหารงานตรวจสอบภายใน
2.2 ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน
2.3 การวางแผนการปฏิบัติงาน
2.4 การปฏิบัติงาน
2.5 การรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
2.6 การติดตามผล
2.7 การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝายบริหาร
ปรัชญา (Philosophy)
“การตรวจสอบตองมีคุณภาพและเปนทีเ่ ชื่อถือ (Quality Audit for all, All for quality)”
วิสัยทัศน (Vision)
“ตรวจสอบอยางโปรงใส บริการที่เที่ยงธรรม แนะนําและใหคําปรึกษาที่มีคุณคา”
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พันธกิจ (Mission)
1) ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลหนวยรับตรวจ ใหตรงกับวัตถุประสงค และสอดคลอ ง
กับนโยบายทุกระดับ
2) สอบทานระบบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ประกาศ และคําสั่งของทางราชการ
3) ตรวจสอบระบบดูแลทรัพยสินของหนวยงานรับตรวจ
4) วิเคราะหและประเมินการมีประสิทธิภาพ-ประสิทธิผล ความประหยัดและความคุมคาในการ
ใชทรัพยากรของหนวยรับตรวจ
5) ประสานการตรวจสอบกับหนวยรับการตรวจ และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางองคความรู
ที่เขมแข็งมีระบบงานการตรวจสอบรวมกัน เพื่อชวยเหลือแนะนํา และใหคําปรึกษา
6) ประเมินและใหคําแนะนําการวางระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อใหหนวยงาน
ในสังกัดมีการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยง
วัตถุประสงค (objective)
1) ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบ
ที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายใน และความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะหและประเมินผลการบริหาร และ
การปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ
2) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุ
และทรัพยสิน รวมทั้งการบริหารงานดานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบการดูแลรักษาทรัพยสิน และการใชทรัพยากร
ทุกประเภทวาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3) ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะ วิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแกไข เพื่อให
การปฏิบัติง านตาม (1) และ (2) เปน ไปอยา งมีป ระสิท ธิภาพและประสิท ธิผ ลยิ่ง ขึ้น รวมทั้ง เสนอแนะ
เพื่อปอ งปราม มิใหเกิดความเสียหาย หรือการทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินตางๆ ของทาง
ราชการ
4) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกผูบริหารของหนวยรับตรวจ เพื่ อให
การปรับปรุงแกไขของหนวยรับตรวจถูกตองตามที่ผูตรวจสอบภายในเสนอแนะ
5) ประสานงานกับผูตรวจสอบภายในระดับกระทรวง และสํานักงานตรวจเงินแผนดิน เพื่อให
การปฏิบัติงานตรวจสอบของมหาวิทยาลัยบรรลุเปาหมาย และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
6) บริหารจัดการเกี่ยวกับบุคลากร งบประมาณ การพัสดุ สถานที่และทรัพยสินของสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับของทางราชการ และของมหาวิทยาลัย
7) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยกําหนดให
เปนหนาที่ของสํานักงานตรวจสอบภายใน
8) ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบภายในตามที่อธิการบดีมอบหมาย
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นโยบาย (Policy)
“ตรวจสอบอยางโปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล”
โครงสรางการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (ขอมูล : โครงสรางป พ.ศ.2558)
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ภาพที่ 1.1 โครงสรางการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
(ขอมูล : โครงสรางป พ.ศ.2558)
โครงสรางสํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

สภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

สํานักงานตรวจสอบภายใน
(ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน)

1. งานบริหารทั่ วไป

หมายเหตุ :

2. งานตรวจสอบ

* งานตรวจสอบภายใน เปนวิชาชีพที่ใชทักษะความรู ความสามารถและเชี่ยวชาญในการคิดวิเ คราะห รวมทั้งตอง
ใชประสบการณที่หลากหลาย ซึ่งควรได รับเงินตําแหนงทางวิชาชีพและได รับโอกาสกาวหนาเหมือนกับสายงาน
วิชาชีพอื่นๆ

ภาพที่ 1.2 โครงสรางสํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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แผนการจัดการความรู
สํานักงานตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ 2562
การจัดการความรู (Knowledge Management : KM)
การจัดการความรู คือ การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในสวนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัว
บุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเอง
ใหเป นผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอย างมีประสิท ธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิงแขงขั น
สูงสุด โดยที่ความรูมี 2 ประเภท คือ
1. ความรูที่ ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ได จากประสบการณ พรสวรรค
หรือสัญชาติญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตางๆ เปนความรูที่ไมสามารถถายทอดออกมา
เปน คําพูดหรือ ลายลักษณ อักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห
บางครั้ง จึงเรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม
2. ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูที่สามารถรวบรวม ถายทอดได โดย
ผานวิธีตางๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอัก ษร ทฤษฎี คูมือตางๆ และบางครั้งเรียกวาเปนความรูแบบ
รูปธรรม
แนวคิดในการจัดทําแผนการจัดการความรู
แนวคิดในการจัดทําแผนการจัดการความรู (Knowledge Management Action Plan) ไดนํา
แนวคิดเรื่องกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) และกระบวนการบริหาร
จัดการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) มาประยุกตใชในการจัดทําแผนการจัดการความรู
(KM Action Plan) โดยกระบวนการจัดการความรู ประกอบด วย 7 ประการ (ดั งตาราง แบบ KM 3.1
แผนการจัดการความรูที่ 3 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ) ดังนี้
1) การกําหนดความรูที่จําเปน
ประชุมคณะกรรมการจัดการความรูของสํานักงานตรวจสอบภายใน
2) การเสาะหาความรูที่ตองการ
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการเตรียมความพรอม
สําหรับการตรวจสอบ ในหัวขอ “คูมือสําหรับการเตรียมรับการตรวจสอบภายใน ของหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม”
3) การสรางความรู/แนวปฏิบัติ
วิเคราะห สังเคราะห และจัดเตรียมความพรอมสําหรับการตรวจสอบ “คูมือสําหรับการ
เตรียมรับการตรวจสอบภายใน ของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม” เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
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4) การประยุกตใชความรู/แนวปฏิบัติในงาน
นําเอกสารประกอบการตรวจสอบที่ไดรบั จากการจัดการความรูไปปรับใชในการปฏิบัติงาน
5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู/การนําความรู/แนวปฏิบัติไปใช
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยการเตรียมความพรอมสําหรับการตรวจสอบ “คูม ือสําหรับ
การเตรียมรับการตรวจสอบภายใน ของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม” ไปใชและ
ปรับปรุงใหเหมาะสม
6) การปรับปรุงเปนชุดความรู/แนวปฏิบัติ
6.1 นําผลจากการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูไปปรับปรุงเพื่อใหไดเอกสารประกอบการ
ตรวจสอบฉบับใหมที่เหมาะสมที่สุด
6.2 เผยแพรแนวปฏิบัติใหหนวยรับตรวจในรูปแบบเอกสารประกอบการตรวจสอบ
7) การประเมินผลการดําเนินงานและรายงานตอมหาวิทยาลัย
ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน รายงาน และปรับปรุงแผน KM เสนอมหาวิทยาลัย
แนวทางการดําเนินงานการจัดการความรู
สํานักงานตรวจสอบภายใน ไดกําหนดแผนกิจกรรมโดยครอบคลุมยุทธศาสตรของหนวยงาน
ไดแก ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ
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แบบ KM 1 ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ขอบเขต KM
(KM Focus Areas)
1. การพัฒนางานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

นักศึกษา/บัณฑิต
-

ประโยชนที่จะไดรับจากขอบเขต KM
อาจารย/บุคลากร
มหาวิทยาลัย
3.1 การบริหารจัดการของ
3.1 บุคลากร และหนวยรับ
มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ
ตรวจมี “คูมือสําหรับการ
เตรียมรับการตรวจสอบภายใน และบรรลุตามเปาหมาย
ของหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม”
เพื่อเปนการเตรียมความพรอม
ในการรับตรวจ ชวยใหเกิด
ความเขาใจตรงกัน การ
ปฏิบัติงานมีความสะดวก รวม
เร็วขึ้น สามารถดําเนินการตาม
แผนงานที่กําหนด

นโยบายที่เกี่ยวของ
3.1 ตอบสนองนโยบายการ
พัฒนาบุคลากรและการประกัน
คุณภาพการศึกษา
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แบบ KM 2 การจําแนกองคความรูทจี่ ําเปนตอการผลักดันตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาระบบการ
บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหมี
ประสิทธิภาพ

เปาประสงค
มหาวิทยาลัยบริหาร
จัดการตามหลักบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด 1.4 ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยในดานตางๆ

เปาหมาย
3

นโยบายที่เกี่ยวของ
การพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ภายในหนวยงาน
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แบบ KM 1 ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ขอบเขต KM
(KM Focus Areas)
การพัฒนางานและ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

นักศึกษา/บัณฑิต
-

ประโยชนที่จะไดรับจากขอบเขต KM
อาจารย/บุคลากร
มหาวิทยาลัย
นโยบายที่เกี่ยวของ
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ตอบสนองนโยบายการพัฒนา
บุคลากรและหนวยรับตรวจมี “คูมือ
มีประสิทธิภาพและบรรลุตาเปาหมาย บุคลากรและการประกัน
สําหรับการเตรียมรับการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ของหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม” เพื่อ
เปนการเตรียมความพรอมในการรับ
ตรวจ ชวยใหเกิดความเขาใจตรงกัน
การปฏิบัตงิ านมีความสะดวก รวมเร็ว
ขึ้น สามารถดําเนินการตามแผนงานที่
กําหนด
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แบบ KM 2 การจําแนกองคความรูทจี่ ําเปนตอการผลักดันตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาระบบการ
บริหารกิจการของมหาวิทยาลัย
ใหมีประสิทธิภาพ

เปาประสงค
มหาวิทยาลัยบริหาร
จัดการตามหลักบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด 1.4 ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ในดานตางๆ

เปาหมาย
3

นโยบายที่เกี่ยวของ
การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัตงิ านภายในหนวยงาน
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แบบ KM 3.1 แผนการจัดการความรูที่ 3 การบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ
แบบ KM 3.1 :แผนการจัดการความรูที่ 3 การบริหารจัดการทีม่ ีประสิทธิภาพ
ชื่อหนวยงาน : สํานักงานตรวจสอบภายใน
ประเด็นการจัดการความรู : การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยใชกระบวนการจัดการความรู KM ภายในหนวยงาน
องคความรูทจี่ ําเปน : โครงการจัดการความรู เรื่องการดําเนินการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับยุทธศาสตรของหนวยงาน สํานักงานตรวจสอบภายใน ยุทธศาสตรที่
ลําดับ
กิจกรรม
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
1
การกําหนดความรูห ลักทีจ่ ําเปน คือ
ม.ค. 62
รายงานการประชุม
1 ฉบับ
ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู
ของสํานักงานตรวจสอบภายใน
1 ครัง้
2
การเสาะหาความรูท ี่ตองการ คือ
มี.ค. 62
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
เชิญผูเ ชี่ยวชาญการจัดการความรูมาใหความรู
การเตรียมความพรอม
และการถายทอดประสบการณของบุคลากร
ในการรับการตรวจสอบ เรื่อง “คูมือ
สํานักงานตรวจสอบภายใน
สําหรับการเตรียมรับการตรวจสอบ

กลุมเปาหมาย
คณะผูดําเนินงาน
KM สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน
คณะผูดําเนินงาน
KM สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน

ผูรับผิดชอบ
คณะผูดําเนินงาน
KM สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน
สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน

คณะผูดําเนินงาน
KM สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน

สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน

ภายใน ของหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม”
3

การสรางความรู/แนวปฏิบัติ คือ
วิเคราะห สังเคราะห และจัดเตรียมความพรอม
ในการรับการตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

มี.ค. 62

เอกสารประกอบการตรวจสอบเรื่อง “คูมือ

สําหรับการเตรียมรับการตรวจสอบ
ภายใน ของหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม”

1 ชุด
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แบบ KM 3.1 :แผนการจัดการความรูที่ 3 การบริหารจัดการทีม่ ีประสิทธิภาพ
ชื่อหนวยงาน : สํานักงานตรวจสอบภายใน
ประเด็นการจัดการความรู : การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยใชกระบวนการจัดการความรู KM ภายในหนวยงาน
องคความรูทจี่ ําเปน : โครงการจัดการความรู เรื่องการดําเนินการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับยุทธศาสตรของหนวยงาน สํานักงานตรวจสอบภายใน ยุทธศาสตรที่
ลําดับ
กิจกรรม
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
เพื่อใชเปนแนวทางในการเตรียมรับ
การตรวจสอบ
1 ครัง้
4
การประยุกตใชความรู/แนวปฏิบัตใิ นงาน
มี.ค. – ก.ย. 62 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยนําเอกสาร
นําแนวปฏิบตั ิที่ไดรับจากการจัดการความรู
“คูมือสําหรับการเตรียมรับการ
ไปปรับใชในการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบภายใน ของหนวยงานภายใน

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

คณะผูดําเนินงาน
KM สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน

สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน

คณะผูด ําเนินงาน
KM สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน
และหนวยรับตรวจ
ของมหาวิทยาลัย

สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม”

5

การแลกเปลี่ยนเรียนรูการนําความรู/แนว
ปฏิบัติไปใช
จัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู โดยการเตรียม
ความพรอมในการรับการตรวจสอบไปใชและ
ปรับปรุงใหเหมาะสม

มิ.ย. 62

ประกอบการตรวจสอบไปใชเพื่อเปนแนวทาง
ในการเตรียมความพรอมการรับการ
ตรวจสอบ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
โดยการเขารวมงานจัดนิทรรศการรวมกับ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย

1 ครัง้

KM ACTION PLAN 2562

ฒ

แบบ KM 3.1 :แผนการจัดการความรูที่ 3 การบริหารจัดการทีม่ ีประสิทธิภาพ
ชื่อหนวยงาน : สํานักงานตรวจสอบภายใน
ประเด็นการจัดการความรู : การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยใชกระบวนการจัดการความรู KM ภายในหนวยงาน
องคความรูทจี่ ําเปน : โครงการจัดการความรู เรื่องการดําเนินการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับยุทธศาสตรของหนวยงาน สํานักงานตรวจสอบภายใน ยุทธศาสตรที่
ลําดับ
กิจกรรม
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
ก.ค. 62
เอกสารประกอบการตรวจสอบ
1 ชุด
6
การปรับปรุงเปนชุดความรู/แนวปฏิบัติ
1. นําผลจากการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ไปปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให ได แ นวปฏิ บั ติ ฉ บั บ ใหม ที่
เหมาะสมที่สุด
2. เผยแพร แ นวปฏิ บั ติ ใ ห ห น ว ยรั บ ตรวจใน
รูปแบบเอกสารประกอบการตรวจสอบ
7
การประเมินผลการดําเนินงาน และรายงาน
ก.ค. – ส.ค. 62 รายงานผลการดําเนินงาน
1 เลม
ตอมหาวิทยาลัย
ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน รายงาน
และปรับปรุงแผน KM เสนอมหาวิทยาลัย
ผูเสนอ..............................................................................
(นางสาวอัมพวา รินสินจอย)
ตําแหนง
นักตรวจสอบภายใน
ทีมงานดานการจัดการความรู (KM Team)

กลุมเปาหมาย
คณะผูดําเนินงาน
KM สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน

ผูรับผิดชอบ
สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน

คณะผูดําเนินงาน
KM สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน

สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน

ผูอนุมัติ..............................................................................
(ผูช วยศาสตราจารยพุทธมน สุวรรณอาสน)
ตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน (CEO)
KM ACTION PLAN 2562
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คูมือสําหรับการเตรียมรับการตรวจสอบภายใน ของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ตัวชี้วัด : เอกสารประกอบการตรวจสอบ
สํานักงานตรวจสอบภายใน

หนวยรับตรวจ

กอนเริ่มปฏิบัติ งานตรวจสอบ
- ประสานกับหนวยรับตรวจทางโทรศัพทเพื่อนัด
- จัดเตรียมขอมูลเพื่อการตรวจสอบตามกิจกรรม
หมายประชุมเปดหนวยตามแผนการตรวจสอบ
การตรวจสอบใหพรอม เพื่อความรวดเร็วในการ
- ประสานการขอใชหองประชุม และขออาหารวาง
ปฏิบัติงาน
- สงบันทึกขอความประชุมเปดหนวย เปนลายลักษณ
- จัดเตรียมหองประชุมเปดหนวย กรณีที่หนวย
อักษร
รับตรวจต องการใหเปดหนวยที่สํานักงานของ
หนวยรับตรวจ

- ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน

ระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบ
- จัดเตรียมสถานที่สําหรับการตรวจสอบ
- เจาหนาที่ผูรั บผิดชอบของแตละกิจกรรมการ
ตรวจ เตรียมพรอมเผื่อการซักถามประเด็นที่
สงสัยของผูตรวจสอบภายใน
* เจาหนาที่ผูรับผิดชอบแตละกิจกรรมการตรวจ
ปฏิบัติงานตามปกติ อาจมีการซักถามเปนคราวๆไป

การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ
- ประสานกับหนวยรับตรวจทางโทรศัพทเพื่อนัด
- จัดเตรียมหองประชุมปดหนวย กรณีที่หนวยรับ
หมายประชุมปดหนวย (รายงานผลการตรวจสอบ)
ตรวจตองการใหปดหนวยที่สํา นักงานของหนวย
- ประสานการขอใชหองประชุม และขออาหารวาง
รับตรวจ
- สงบันทึกขอความประชุมปดหนวย เปนลายลักษณ
อักษร
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กิจกรรมตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
หน ว ยรั บตรวจ

กิ จกรรมการตรวจสอบ/เรื่องที่ ตรวจสอบ

คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละ 1. การบริ หารงบประมาณ
2. การใช งบประมาณตามไตรมาส
เทคโนโลยี
3. ดานการเงิน (สิน ทรัพยแ ละวัสดุ คาใชจาย)
สิ นทรั พย แ ละพัสดุ และคาใชจา ย
4. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุ มภายใน
5. การดํา เนิ นงานตามแผน/โครงการ
6. ตรวจสอบกองทุน
7. การติด ตามผลการตรวจสอบ
8. การใหคํา ปรึกษา

ประเภท
งบประมาณ

ระยะเวลาของข อมูล
ที่ตรวจสอบ

จํานวน
คน/วั น

ผูรับผิด ชอบ

งบลงทุน

1 ตุลาคม 25561 –
กันยายน 2562

4/5

1. ผอ.สนง.ตรวจสอบฯ

งบดําเนิน งาน

2. นัก ตรวจสอบภายใน
3. เจาหนา ที่ผูต รวจ
สอบภายใน
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เอกสารประกอบการตรวจสอบ
กิจกรรม/เรื่อง
การบริหารงบประมาณ
การใชงบประมาณตามไตรมาส
(ผศ.พุทธมน สุวรรณอาสน)
moncm007@gmail.com
ดานการเงิ น (สิน ทรัพยแ ละวัสดุ )

(น.ส.จันทนา พรมเสน)
E-mail : cpromsen@hotmail.com

เอกสาร
1. รายงานการเบิกจายภาพรวมงบประมาณป พ.ศ.2561 (3มิติ)
PDF
2. รายงานตามไตรมาส (PL.302) ปงบประมาณ 2561
Excel , PDF (มีลายเซ็ น)
1. เอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง
2. เอกสารที่เกี่ ยวของกับการเบิกจาย
3. รายงานสรุปพัสดุ ณ สิ้นปงบประมาณ

คาใชจาย
(น.ส.อัมพวา รินสินจอย)
E-mail : amphawa.jkung@gmail.com

1.เอกสารเบิกจายที่เกี่ยวของกับการเบิกจายโครงการตาง ๆ ที่สุมตรวจสอบ
2. สรุปการเบิกจายรายกิจกรรม

การบริหารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

(นายสุวิทย วิมุตติโพธิ์)
E-mail : wit136@yahoo.com
การดํา เนิ นงานตามแผน/โครงการ

(นายสุวิทย วิมุตติโพธิ์)
E-mail : wit136@yahoo.com

หมายเหตุ

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
แผน-ผล บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
รายงานผลการติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
แผนยุทธศาสตร/แผนกลยุทธ
แผนปฏิ บัติงานประจําป
รายงานประจําป
PL.02
รายงานตามไตรมาส (PL.302) ปงบประมาณ 2561
PL.09
KM ACTION PLAN 2562
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กิจกรรม/เรื่อง
ตรวจสอบกองทุ น

(น.ส.อัมพวา รินสินจอย)

เอกสาร

หมายเหตุ

1. รายงานผลการดําเนินงานกองทุน, สําเนาหนังสือนําสงรายงานผลการ
ดําเนินงานกองทุน
2. สําเนาใบเสร็จรับเงิน ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
3. Statement ของทุกบัญชีของกองทุน
4. ทะเบียนคุมเช็ค ตนขั้วเช็ค
5. เอกสารเบิกจาย ทะเบียนคุมเอกสารเบิกจาย
6. สัญญายืมเงิน ทะเบียนคุมสัญญายืมเงิน
7. ระเบียบ/ประกาศ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

กรุณา...ตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอเอกสารฉบับ นี้
เพื่อเปนสวนหนึ่งในกระบวนการจัดการองคความรู KM

KM ACTION PLAN 2562
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ยกตัวอยาง
กิจกรรมตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
คูมือสําหรับการเตรียมรับการตรวจสอบภายใน ของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ตัวชี้วัด : เอกสารประกอบการตรวจสอบ
หนวยรับตรวจ : สํานักทะเบียนและประมวลผล
กิจกรรมการตรวจสอบ/เรื่องที่ตรวจสอบ
1. การบริหารงบประมาณ
2. การใชงบประมาณตามไตรมาส
3. ดานการเงิน (สินทรัพยและวัสดุ คาใชจาย)
4. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
5. การดําเนินงานตามแผน/โครงการ
6. ตรวจสอบกองทุน
7. การติดตามผลการตรวจสอบ
8. การใหคําปรึกษา
ประเภทงบประมาณ : งบลงทุน , งบดําเนินงาน
ระยะเวลาของขอมูลที่ตรวจสอบ : 1 ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
จํานวนคน/วัน 4/5
ผูรับผิดชอบ
1. ผอ.สนง.ตรวจสอบฯ
2. นักตรวจสอบภายใน
3. เจาหนาทีผ่ ูตรวจสอบภายใน
สํานักงานตรวจสอบภายในไดทําสรุปรายละเอียดของเอกสารประกอบการตรวจสอบและการ
ประเมินความพึงพอใจตอการใชเอกสารประกอบดังกลาว โดยไดนํามาทดลองใชในการตรวจสอบตาม
แผนตรวจสอบปงบประมาณ 2561 ซึ่งมีผลความพึงพอใจในระดับความพึงพอใจมาก รายละเอียดขอมูล
มีดังนี้

เอกสารประกอบการตรวจสอบ
1. ดานงบประมาณ (ผศ.พุทธมน สุวรรณอาสน)
1. รายงานการเบิกจายภาพรวมงบประมาณป พ.ศ.2560 (3มิต)ิ
PDF
2. รายงานตามไตรมาส (PL.302) ปงบประมาณ 2560
Excel , PDF (มีลายเซ็น)
3. รายงานตามไตรมาส (PL.302) ปงบประมาณ 2561 (สงลาสุด)
Excel , PDF (มีลายเซ็น)
ขอรบกวนสง E-mail : moncm007@gmail.com
2. ดานสินทรัพย วัสดุ และพัสดุ (ครุภัณฑ) (น.ส.จันทนา พรมเสน)
1. เอกสารทีเ่ กี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง
2. เอกสารที่เกี่ยวของกับการเบิกจาย
3. รายงานสรุปพัสดุ ณ สิ้นปงบประมาณ
ขอรบกวนสง E-mail : cpromsen@hotmail.com
3. ดานการเงินและบัญชี (น.ส.อัมพวา รินสินจอย)
เอกสารทีเ่ กี่ยวของกับการเบิกจายโครงการตางๆ
ขอรบกวนสง E-mail : amphawa.jkung@gmail.com

4. ดานแผนยุทธศาสตร/กลยุทธ (นายสุวิทย วิมุตติโพธิ์)
1. แผนยุทธศาสตร/แผนกลยุทธ
2. แผนปฏิบัติงานประจําป
3. รายงานประจําป
ขอรบกวนสง ขอรบกวนสง E-mail : wit136@yahoo.com
5. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (นายสุวิทย วิมุตติโพธิ์)
1. คําสั่งมอบหมายผูร ับผิดชอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. แผนการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ถามี)
3. รายงานผลการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ถามี)
ขอรบกวนสง E-mail : wit136@yahoo.com
6. ดานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (นายสุวิทย วิมุตติโพธิ์)
1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
2. แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
3. รายงานผลการติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ขอรบกวนสง E-mail : wit136@yahoo.com
การประเมินความพึงพอใจตอเอกสารประกอบการตรวจสอบ
สํานักงานตรวจสอบภายใน ไดจัดทําแบบสอบถาม โดยใหผตู อบแบบสอบถามใชมือถือในการ
Scan QR Code เพื่อเขาตอบแบบสอบถามดังกลาว
QR Code แบบสอบถาม

รายละเอียดแบบสอบถาม ดังนี้

แผนการจัดการความรู สํานักงานตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ 2562
(KM Action Plan 2562)
สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

คณะทํางาน
ผูชวยศาสตราจารยพุทธมน สุวรรณอาสน
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
นางสาวจันทนา พรมเสน
นางสาวอัมพวา รินสินจอย
นายสุวิทย วิมุตติโพธิ์
นายประชา ทองนา

จัดทําขอมูล / รูปเลม / ปก
นางสาวอัมพวา รินสินจอย

สํานักงานตรวจสอบภายใน
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
โทรศัพท 0 – 5388 – 5988
โทรสาร 0 – 5388 – 5989
Website : http://www.internalaudit.cmru.ac.th

