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คำนำ
แผนยุทธศาสตร์ (Strategy Plan) ประจาปี พ.ศ.2564 -2568 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2563
สานักงานตรวจสอบภายใน ได้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานของสานักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ในระหว่างปี พ.ศ.2564-2568 ตามพันธกิจ สอดคล้องยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี ในประเด็นที่ 4 พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ และยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเด็นที่ 4 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัย
สาระส าคัญของแผนยุ ทธศาสตร์ ส านักงานตรวจสอบภายใน จะเป็นแนวทางในการกาหนด
ทิศทางการดาเนิ นการพัฒนาให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ ของพันธกิจหน่วยงาน ประกอบด้ว ย
การประเมิ น สภาพแวดล้ อ มภายในและภายนอกของส านั ก งานตรวจสอบภายใน น ามาวิ เ คราะห์
องค์ ป ระกอบที่ ส อดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ (Vision)พั น ธกิ จ (Mission) และน ามาจั ด วางยุท ธศาสตร์
(Strategy) โดยกาหนดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดเป้าหมาย เพื่อนามาสู่การปฏิบัติ ตลอดจนการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี (Action Plan) รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ซึ่ง สาระส าคั ญ ของแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี เ ป็ น การจั ด วางแผนการด าเนิ น งาน โครงการ/กิ จ กรรม
เป้าหมายตัว บ่งชี้ ระยะเวลา งบประมาณ ตลอดจนผู้รับผิ ดชอบ สอดคล้องกับแต่ละยุทธศาสตร์ของ
สานักงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดผลตอบสนองและผลสัมฤทธิ์
แผนยุทธศาสตร์ ประจาปี พ.ศ.2564-2568 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2563 และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี พ.ศ.2564 ฉบั บ นี้ ได้ส าเร็ จลุ ล่ ว งไปด้ว ยดี ด้ว ยความร่ว มมือจากผู้ บริห าร บุคลากรภายใน
ส านั ก งานตรวจสอบภายใน ร่ ว มด้ ว ยช่ ว ยกั น วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบในด้ า นต่ า งๆ เพื่ อ ก าหนดเป็ น
แผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละทิ ศ ทางในการขั บ เคลื่ อ นองค์ ก ร ในรอบปี ง บประมาณ พ.ศ.2564-2568
และหวั งเป็ น อย่ างยิ่ ง ว่ าจะน ามาซึ่ ง การพั ฒ นาให้ ถู ก ทิ ศ ทางในทุ ก ๆ ด้ า นให้ ต อบสนองวั ต ถุป ระสงค์
ตามพันธกิจของสานักงานตรวจสอบภายใน

สานักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
11 กันยายน 2563
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สำรบัญภำพ
สำรบัญตำรำง
บทสรุปผู้บริหำร
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
โครงสร้างหน่วยงาน
ปรัชญา (Philosophy)
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
นโยบาย (Policy)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
บุคลากรสานักงานตรวจสอบภายใน
ส่วนที่ 2 กรอบแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี
วัตถุประสงค์
การวิเคราะห์ตนเอง
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วัตถุประสงค์
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งบประมาณ
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ส่วนที่ 6 แผนปฏิบัติกำร รอบปีงบประมำณ พ.ศ.2564
แผนการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
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แผนการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA Course)
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
บรรณำนุกรม
ภำคผนวก
 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map)
 โครงการตามแผนงาน
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าด้วยสานักงานตรวจสอบภายใน พ.ศ.2557
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สำรบัญภำพ
หน้า
ภำพที่
1. โครงสร้างสานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ สานักงานตรวจสอบภายใน
3. ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ
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สำรบัญตำรำง
หน้า
ตำรำงที่
1. ประเภทบุคลากร สานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2. จาแนกวุฒิการศึกษา สานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3. การวิเคราะห์ (SWOT) จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses)
4. การวิเคราะห์องค์กร (SWOT) โอกาส (Opportunities) – อุปสรรค (Threats)
5. โครงการ/กิจกรรมภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
6. โครงการ/กิจกรรมภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
7. โครงการ/กิจกรรมภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
8. โครงการ/กิจกรรมภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
9. งบประมาณในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
10. แผนการดาเนินโครงการ/กิจกรรม สานักงานตรวจสอบภายใน
11. แผนการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ตามไตรมาส
12. แผนการใช้งบประมาณของโครงการ/กิจกรรมแต่ละไตรมาส
13. แผนการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA Course)
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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(จ)

บทสรุปผู้บริหำร
ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ มี ม ติ อ อกข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ว่ า ด้ ว ย
สานักงานตรวจสอบภายใน พ.ศ.2557 ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2557 (หน้าที่ 50) โดยมีหน้าที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้การดาเนินงานเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งทางราชการที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิด
ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน การส่งสัญญาณเตือนความเสี่ยงที่ทาให้หน่วยงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และเพื่อให้มี
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่ างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็ง และกระตุ้น
ให้ส่วนราชการมีระบบการกากับดูแลที่ดี เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
ดัง นั้ น เพื่ อ ให้ การด าเนิ น งานของส านัก งานตรวจสอบภายใน เป็ น ไปตามมติ ข องสภามหาวิ ท ยาลั ย
และทิศทางนโยบายมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย
ระยะ 20 ปี ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ จึงได้จัดทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปี
เมื่ อ วัน ที่ 22 มิ ถุ น ำยน พ.ศ.2563 เพื่อ ทบทวนและปรั บปรุ งแผนยุ ท ธศาสตร์ และแผนปฏิ บั ติก ารประจ าปี
จะน ามาซึ่งการหลอมรวมบู ร ณาการพัฒ นาการดาเนิน งานขับเคลื่ อนกิจกรรมให้ บรรลุ เป้าหมายตามพันธกิ จ
ของสานักงานตรวจสอบภายใน จานวน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่
1) ตรวจสอบตรวจสอบการปฏิบั ติง านของหน่ว ยรับ ตรวจตามวั ตถุ ประสงค์ กฎหมาย ข้อ บัง คั บ
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/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ
และผู้รับผิดชอบ โดยมีความคาดหวังในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) ในการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
จะบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์)
ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2564-2568 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2563

1

ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
สานักงานตรวจสอบภายในมีโครงสร้างหน่วยงานขึ้นตรงต่ออธิการบดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย สานักงานตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2557 ข้อ 5 และข้อ 7

ภาพที่ 1 โครงสร้างสานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปรัชญา (Philosophy)
“การตรวจสอบต้องมีคุณภาพและเป็นที่เชื่อถือ (Quality Audit for all, All for quality)”

วิสัยทัศน์ (Vision)
“ส านั กงานตรวจสอบภายในจะเป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ การให้ความเชื่อมั่น
และบริการให้คาปรึกษาอย่างมีคุณค่า”

พันธกิจ (Mission)
1) ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทางานหน่วยรับตรวจ ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ และสอดคล้อง
กับนโยบายทุกระดับ
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2) สอบทานระบบการปฏิบั ติงานของหน่วยรับตรวจตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
และคาสั่งของทางราชการ
3) ประเมินระบบดูแลทรัพย์สินของหน่วยงานรับตรวจ
4) วิเคราะห์และประเมินการมีประสิทธิภาพ-ประสิทธิผล ความประหยัดและความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร
ของหน่วยรับตรวจ
5) ประสานการตรวจสอบกับหน่วยรับการตรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เข้มแข็ง
มีระบบงานการตรวจสอบร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือแนะนา และให้คาปรึกษา
6) ประเมินและให้คาปรึกษาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดมีการควบคุม
ภายใน เพือ่ ลดความเสี่ยง

นโยบาย (Policy)
“สานักงานตรวจสอบภายใน ดาเนินการตามภารกิจอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาเชิงบวก และเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส รวมทั้งให้ตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานตามแผนงานของหน่วยรับตรวจ อันจะส่งผลถึงแผนงานในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย” นโยบายอธิการบดีให้ไว้ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

หน้าที่ความรับผิดชอบ
สานักงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน ให้คาแนะนา/ปรึกษาระบบการควบคุมภายใน
เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่ามีการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ และการใช้ทรัพยากร/ทรัพย์สินของทางราชการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ-ประสิทธิผล และคุ้มค่า โดยมีงานให้ความเชื่อมั่นและงานให้คาปรึกษา รวม 7 ประเภท
ดังนี้
1) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)
2) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)
3) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing)
4) การตรวจสอบผลการดาเนินงาน (Performance Auditing)
5) การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing)
6) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)
7) การบริการให้คาปรึกษา (Consulting)

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2564-2568 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2563

3

บุคลากรของสานักงานตรวจสอบภายใน
สานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีบุคลากร จาวนทั้งหมด 5 คน สามารถแยก
ออกเป็นประเภทบุคลากรและจาแนกตามวุฒิการศึกษา ดังนี้
ตารางที่ 1 ประเภทบุคลากร สานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประเภทบุคลากร

จานวน
4
1
5

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
พนักงานชั่วคราว
รวม

ตารางที่ 2 จาแนกวุฒิการศึกษา สานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
พนักงานชั่วคราว
รวม

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

รวม
4
1
5
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ส่วนที่ 2
กรอบแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี
สานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ในการ
ดาเนินการขับเคลื่อนสานักงานตรวจสอบภายในให้บ รรลุเป้าหมายตามพันธกิจ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ว่าด้วยสานักงานตรวจสอบภายใน พ.ศ.2557 ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2557 และสร้างเสริมการ
ดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
พ.ศ.2551 ในการดาเนินกิจกรรมให้ความเชื่อมั่นและให้คาปรึกษา เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
ส่วนราชการให้ดียิ่งขึ้น โดยมีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนที่สอดรับกับการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย

วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นแนวทางกาหนดทิศทางการดาเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ชองพันธกิจ
2) เพื่อเป็นกรอบการวางแผนปฏิบัติงานของสานักงานตรวจสอบภายใน

การวิเคราะห์ตนเอง
สานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มีการประชุมสานักงานตรวจสอบภายใน
เพื่อการวิเคราะห์และเพื่อความเข้าใจถึงจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) ภาวะคุกคาม หรืออุปสรรค
(Threats) และโอกาส (Opportunities) ในการพัฒนาขององค์กร เพื่อการวางแผนกลยุทธ์ได้ถูกทิศทาง โดยอาศัย
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ข้อมูลการดาเนินงานของสานั กงานตรวจสอบภายในตลอดระยะที่ผ่านมา พบว่า สานักงานตรวจสอบภายใน ยังมี
จุดแข็ง-จุดอ่อน และในขณะเดียวกันยังมีโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ดังนี้
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ (SWOT) จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses)
องค์ประกอบ
จุดแข็ง(Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
Man
1) บุ ค ลากรผู้ ป ฏิ บั ติ ง านส่ ว นใหญ่ มี ค วามรู้ 1) มีบุคลากรยังไม่เป็นไปตามกรอบอัตรากาลัง
(ด้านบุคลากร)
ทักษะ และประสบการณ์ในการตรวจสอบ 2) บุคลากรไม่สามารถให้คาปรึกษาหรือเป็น
2) บุคลากรมีความรั บผิ ดชอบต่อภาระงานที่
วิทยากรได้
รับมอบหมาย
3) บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์
และมีความเป็นกลาง
Money
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสม 1) ไม่ได้งบประมาณด้านการจัดซื้อครุภัณฑ์
(ด้าน
ในการบริหาร
2) การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามค่า
งบประมาณ)
เป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)
Material
มีวัสดุสานักงานให้ใช้งานอย่างพอเพียง
ขาดครุภัณฑ์บางอย่างไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
(ด้านวัสดุ
เช่น Notebook
อุปกรณ์)
Management ผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ เห็ น คว ามส าคั ญ ของ
-ไม่มี(ด้านการบริหาร หน่ ว ยงาน และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาของ
จัดการ)
บุ คลากรในงานตรวจสอบภายในและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศงานตรวจสอบได้นามาใช้
ในการพัฒนาประกันคุณภาพและงานบริหาร
จัดการด้านการเงินและพัสดุ
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์องค์กร (SWOT) โอกาส (Opportunities) – อุปสรรค (Threats)
องค์ประกอบ
ด้านผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholder)
ด้านนโยบาย
(Policy)
ด้านเศรษฐกิจ

โอกาส (Opportunities)
หน่วยรับตรวจ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

อุปสรรค (Threats)
ต้องอาศัยข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก

มหาวิ ท ยาลั ย มี น โยบายที่ ชั ด เจนในการ
ปฏิบัติงาน
มหาวิ ท ยาลั ย ให้ ห น่ ว ยงานขอรั บ การ
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องค์ประกอบ
(Economic)
ด้านสิ่งแวดล้อม
(Environment)

ด้านสังคม
(Social)
ด้านเทคโนโลยี
(Technology)

โอกาส (Opportunities)
สนั บ สนุ น งบประมาณในการด าเนิ น งาน
อย่างเหมาะสม
มหาวิทยาลัยมีนโยบายชัดเจนในด้านความ
โปร่งใส และการตรวจสอบเป็นเครื่องมือใน
การบริ ห ารงาน จึ ง เอื้ อ ต่อ การด าเนิ นงาน
ตรวจสอบ
มีเครือข่ายหน่วยตรวจสอบภายในทั้งภายใน
และภายนอก
มีการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การปฏิบัติงาน

อุปสรรค (Threats)

-ไม่มี-

การไม่รู้เท่าทันกฎหมายที่ออกมาใหม่
-ไม่มี-

หมายเหตุ : การวิเคราะห์องค์กร (SWOT) สานักงานตรวจสอบภายในด้านโอกาสและอุปสรรค ใช้องค์ประกอบ (PESTLE
Analysis) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และแผนกลยุทธ์ประจาปี พ.ศ.2556-2560
(ฉบับปรับปรุง) สานักงานงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประเด็นยุทธศาสตร์
สานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการ
ด าเนิ น การขั บ เคลื่ อ นหน่ ว ยงานให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายตามพั น ธกิ จ และเป็ น กรอบแนวทางในการด าเนิ น งาน
ซึ่งสอดคล้องภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ข้อที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
โดยได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ของสานักงานตรวจสอบภายใน จานวน 3 ประเด็น ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่งทางราชการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ตรวจสอบระบบดูแลทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยตามสภาพความเหมาะสม
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 : สร้ า งเครื อข่ ายงานตรวจสอบทั้ง ภายในและภายนอก เพื่อ สร้า งองค์ความรู้
ที่เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยงานที่ดี และมีประสิทธิภาพ ตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good governance)
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ภาพที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ สานักงานตรวจสอบภายใน
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ส่วนที่ 3
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์
สานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดาเนินการวิเคราะห์หน่วยงานภายใต้ภารกิจ
ของส านั ก งานตรวจสอบภายใน และยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ตามพระราโชบายระยะ 20 ปี ในประเด็น ที่ 4 พัฒ นาระบบบริห ารจัดการ เช่นเดียวกับประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเด็นที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และนามากาหนด
เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ ของสานักงานตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งกาหนดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ และโครงการ/
กิจกรรม ซึ่งสนองและสนับสนุนยุทธศาสตร์แต่ละประเด็นที่กาหนด ดังนี้

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
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
โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงานตรวจสอบภายใน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยงานที่ดี และมีประสิทธิภาพ ตามหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี (Good governance)
เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในที่ดี และมีประสิทธิภาพ ตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good governance)
กลยุทธ์
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ
ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good governance)
โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการบริหารจัดการสานักงานตรวจสอบภายใน
2) โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงานตรวจสอบภายใน
3) โครงการจัดทาและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี
4) โครงการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ

การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ
สานักงานตรวจสอบภายใน ได้ดาเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว นอกจากเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย” แล้ว ยังสามารถเชื่อมโยง (Link) สอดคล้องไปยังแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ได้แก่

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2564-2568 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2563

10
1) ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ ระยะ 20 ปี ในประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒ นาระบบบริห าร
จัดการ”
2) ยุทธศาสตร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี พ.ศ.2563 ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้”
3) ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 “การพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัดการศึกษา”
4) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ”
โดยมีโครงการ/กิจกรรม สนับสนุนการดาเนินงานทั้ง 4 โครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาบริหาร
จัดการภาครัฐให้เกิดความโปร่งใส อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดระบบบริหารจัดการตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good governance) ตามหลักธรรมาภิบาล
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ภาพที่ 3 ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2564-2568 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2563

12

ส่วนที่ 4
แผนยุทธศาสตร์ เป้าหมายเชิงปฏิบัติการ
สานักงานตรวจสอบภายใน ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์ (Strategy plan) พ.ศ.2564-2568 เพื่อเป็นกรอบหรือทิศทางในการดาเนินงานขับเคลื่อน
องค์กร โดยจัดวางโครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ตลอดจนผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ของสานักงาน
ตรวจสอบภายใน และมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ ตอบสนองวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจตามมาตรฐานกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งทางราชการ
เป้าประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามมาตรฐานกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งทางราชการ
ตารางที่ 5 โครงการ/กิจกรรมภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าหมาย / ปีงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

64

65

66

67

68

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
ปีละ(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

1) โครงการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ

1) จานวนครั้งในการจัดทาแผน
ตรวจสอบประจาปี
2) จ า น ว น ครั้ ง ใน ก า ร จั ด กิ จ ก รร ม
ตรวจสอบหน่วย รับตรวจ ณ วิทยา
เขตแม่ฮ่องสอน
3) จ านวนครั้ ง กิ จ กรรมการเบิ ก จ่ า ย
รายงานผลการตรวจสอบ
4) หน่วยรับตรวจมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบั ติง านการตรวจสอบฯ ไม่ น้อ ย
กว่าร้อยละ 80
5) กิจกรรมแล้วเสร็จภายในไตรมาส

เล่ม

1

1

1

1

1

ต.ค.63 - 30 ก.ย.68

38,000

สานักงานตรวจสอบภายใน

เล่ม

1

1

1

1

1

ครั้ง

4

4

4

4

4

ร้อยละ

80

80

80

80

80

เดือน

12

12

12

12

12
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เป้าหมาย / ปีงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
2) โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงาน
ตรวจสอบภายใน

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

64

65

66

67

68

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
ปีละ(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

1) จ านว นครั้ ง ของการเข้ า รั บ กา ร
ฝึกอบรมของบุคลากรสานักงาน

ครั้ง

4

4

4

4

4

ต.ค.63 - 30 ก.ย.68

20,000

สานักงานตรวจสอบภายใน

2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

ร้อยละ

80

80

80

80

80

3) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาความรู้
ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
80
4) ได้เข้าร่วมโครงการตามระยะเวลาที่
กาหนด (ของระยะเวลาที่กาหนดใน
หลักสูตร) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

ร้อยละ

80

80

80

80

80

ร้อยละ

80

80

80

80

80

งบประมาณ
ปีละ(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

38,000

สานักงานตรวจสอบภายใน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ตรวจสอบ ระบบดูแลทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ตามสภาพความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป้าประสงค์ : เพื่อให้เกิดระบบการดูแลทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ตามสภาพความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตารางที่ 6 โครงการ/กิจกรรมภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

1) จานวนครั้งในการจัดทาแผน
ตรวจสอบประจาปี
2) จ านวนครั้ ง ในการจั ด กิ จ กรรม
ตรวจสอบหน่วย รับตรวจ ณ วิทยา
เขตแม่ฮ่องสอน

เป้าหมาย / ปีงบประมาณ
64

65

66

67

68

เล่ม

1

1

1

1

1

เล่ม

1

1

1

1

1

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค.63 - 30 ก.ย.68
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โครงการ/กิจกรรม

2) โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงาน
ตรวจสอบภายใน

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

3) จ านวนครั้ งกิ จ กรรมการเบิ ก จ่ า ย
รายงานผลการตรวจสอบ

เป้าหมาย / ปีงบประมาณ
64

65

66

67

68

ครั้ง

1

1

1

1

1

4) หน่วยรับ ตรวจมีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานการตรวจสอบฯ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
5) กิจกรรมแล้วเสร็จภายในไตรมาส

ร้อยละ

80

80

80

80

80

เดือน

80

80

80

80

80

1) จ านวนครั้ ง ของการเข้ า รั บ การ
ฝึกอบรมของบุคลากรสานักงาน

ครั้ง

4

4

4

4

4

2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

ร้อยละ

80

80

80

80

80

3) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
4) ได้เข้าร่วมโครงการตามระยะเวลา
ที่กาหนด (ของระยะเวลาที่กาหนด
ในหลัก สูตร) ไม่ น้อ ยกว่า ร้อ ยละ
80

ร้อยละ

80

80

80

80

80

ร้อยละ

80

80

80

80

80

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
ปีละ(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.63 - 30 ก.ย.68

20,000

สานักงานตรวจสอบภายใน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างเครือข่ายงานตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เข้มแข็ง
เป้าประสงค์ : เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ในด้านการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง และสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนด
ตารางที่ 7 โครงการ/กิจกรรมภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงาน
ตรวจสอบภายใน

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

1) จ านวนครั้ ง ของการเข้ า รั บ การ
ฝึกอบรมของบุคลากรสานักงาน
2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

เป้าหมาย / ปีงบประมาณ
64

65

66

67

68

ครั้ง

4

4

4

4

4

ร้อยละ

80

80

80

80

80

3) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ร้อยละ

80

80

80

80

80

4) ได้เข้าร่วมโครงการตามระยะเวลา
ที่กาหนด (ของระยะเวลาที่กาหนด
ในหลัก สูตร) ไม่ น้อ ยกว่า ร้อ ยละ
80

ร้อยละ

80

80

80

80

80

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค.63 - 30 ก.ย.68

งบประมาณ
ปีละ(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

20,000

สานักงานตรวจสอบภายใน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยงานที่ดี และมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในที่ดี และมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ตารางที่ 8 โครงการ/กิจกรรมภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

1) โครงการบริหารจัดการสานักงานตรวจสอบ
ภายใน

1) จ านวนครั้ ง ในก ารจั ด ซื้ อ วั ส ดุ
สานักงาน
2) จ า น ว น ค รั้ ง ใ น ก า ร เ บิ ก จ่ า ย
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร บ า รุ ง ดู แ ล
ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
3) จานวนการออกรายงานประจาปี

เป้าหมาย / ปีงบประมาณ
64

65

66

67

68

ครั้ง

4

4

4

4

4

ครั้ง

3

3

3

3

3

ครั้ง

1

1

1

1

1

4) ร้ อ ยละของวั ส ดุ ส านั ก งานที่ มี
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5) กิจกรรมแล้วเสร็จภายในไตรมาส

ร้อยละ

80

80

80

80

80

ร้อยละ

80

80

80

80

80

6) โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
กาหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ร้อยละ

80

80

80

80

80

1) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
2) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
3) ได้เข้าร่ว มโครงการตามระยะเวลา
ที่กาหนด (ระยะเวลาที่กาหนดใน
หลักสูตร) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

ร้อยละ

80

80

80

80

80

ร้อยละ

80

80

80

80

80

ร้อยละ

80

80

80

80

80

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค.63 - 30 ก.ย.68

งบประมาณ
ปีละ(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

50,000

สานักงานตรวจสอบภายใน
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โครงการ/กิจกรรม
2) โครงการจัดทาแผนและทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปี
สานักงานตรวจสอบภายใน

3) โครงการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

เป้าหมาย / ปีงบประมาณ
64

65

66

67

68

1) ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจาปี
2) จัดทาแผนยุทธศาสตร์

ครั้ง

1

1

1

1

1

ครั้ง

1

1

1

1

1

3) จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี

ครั้ง

1

1

1

1

1

4) บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การทบทวนแผน ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80
5) บุคลากรมีความเข้าใจใน
กระบวนการทาแผนเพิ่มขึ้น ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80
6) โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
กาหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ร้อยละ

80

80

80

80

80

ร้อยละ

80

80

80

80

80

ร้อยละ

80

80

80

80

80

1) จานวนครั้งในการจัดทาแผน
ตรวจสอบประจาปี

เล่ม

1

1

1

1

1

2) จ านวนครั้ ง ในการจั ด กิ จ กรรม
ตรวจสอบหน่วย รับตรวจ ณ วิทยา
เขตแม่ฮ่องสอน

เล่ม

1

1

1

1

1

3) จ านวนครั้ งกิ จ กรรมการเบิ ก จ่ า ย
รายงานผลการตรวจสอบ

ครั้ง

4

4

4

4

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค.63 - 30 ก.ย.68

งบประมาณ
ปีละ(บาท)
ไม่ขอรับ
งบประมาณ

สานักงานตรวจสอบภายใน

ต.ค.63 - 30 ก.ย.68

38,000

สานักงานตรวจสอบภายใน

ผู้รับผิดชอบ

4
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โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

4) หน่วยรับ ตรวจมีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานการตรวจสอบฯ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
5) กิจกรรมแล้วเสร็จภายในไตรมาส

เป้าหมาย / ปีงบประมาณ
64

65

66

67

68

ร้อยละ

80

80

80

80

80

เดือน

12

12

12

12

12

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
ปีละ(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
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ส่วนที่ 5
แผนปฏิบัติการประจาปี
สานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดาเนินการวิเคราะห์หน่วยงานภายใต้ภารกิจ
ของส านั ก งานตรวจสอบภายใน และยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ตามพระราโชบายระยะ 20 ปี ในประเด็นที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ เช่นเดียวกับแผนปฏิบัติการ (Action
Plan) รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านัก งานตรวจสอบภายในได้จัดทาขึ้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการ
ดาเนิ น งานของส านั ก งานตรวจสอบภายใน ประจาปี พ.ศ.2564 สอดคล้ อ งยุทธศาสตร์มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
เพื่อ การพั ฒ นาท้อ งถิ่ น ตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี ในประเด็น ที่ 4 พัฒ นาระบบการบริ ห ารจัด การ และ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเด็นที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ซึ่งสาระสาคัญ
ของแผนปฏิบัติการประจาปีเป็นการจัด วางแผนการดาเนินงาน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายตัวบ่งชี้ ระยะเวลา
งบประมาณ ตลอดจนผู้รับผิดชอบ สอดคล้องกับแต่ละยุทธศาสตร์ของสานักงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดผล
ตอบสนองและผลสัมฤทธิ์

วัตถุประสงค์
สานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการ รอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนสานักงานตรวจสอบภายในให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ
ตามประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าด้วยสานักงานตรวจสอบภายใน พ.ศ.2557 ประกาศ ณ วันที่
30 ตุลาคม พ.ศ.2557 โดยกาหนดวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ คือ
1) เพื่อเป็นกรอบการวางแผนปฏิบัติงานของสานักงานตรวจสอบภายใน
2) เพื่อเป็นแนวทางกาหนดทิศทางการดาเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ตามพันธกิจ

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจ กรรมหลักที่ส านั กงาตรวจสอบภายใน ได้ดาเนินการจัดทา เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของสานักงานตรวจสอบภายในให้บรรลุผลสาเร็จพันธกิจ และเป็นโครงการ/กิจกรรมหลัก ได้แก่
1) โครงการบริหารจัดการสานักงานตรวจสอบภายใน
2) โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงานตรวจสอบภายใน
3) โครงการจัดทาและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี
4) โครงการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ
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งบประมาณ
สานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้วางแผนการใช้งบประมาณในการดาเนิน
โครงการ/กิจกรรม และขอรับการสนับสนุนในการดาเนินงาน รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จานวน 3 โครงการ/
กิจกรรม และไม่ขอรับงบประมาณ จานวน 1 โครงการ/กิจกรรม รวมยอดงบประมาณจานวนทั้งสิ้น 108,000 บาท
ตามโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ของสานักงานตรวจสอบภายใน จานวน 4 โครงการ/กิจกรรม ดังตาราง
ที่ 9 ดังนี้
ตารางที่ 9 งบประมาณในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการบริหารจัดการสานักงานตรวจสอบภายใน
2. โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงานตรวจสอบภายใน
3. โครงการตรวจสอบประจาปี
4. โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี

แผ่นดิน
รายได้
แผ่นดิน

จานวน
(บาท)
50,000.00
20,000.00
38,000.00

-

-

ประเภทงบ

จานวนทั้งสิ้น

หมายเหตุ

ไม่ขอรับ
งบประมาณ

108,000.00

หมายเหตุ : มีโครงการ/กิจกรรมเฉพาะกิจที่สานักงานตรวจสอบภายใน ขอรับการสนับสนุน
จากงบประมาณกลาง เช่น โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ (CGIA Course) และอื่นๆ เป็นต้น

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
สานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดาเนินการวิเคราะห์หน่วยงานภายใต้ภารกิจ
ของส านั ก งานตรวจสอบภายใน และยุ ท ธศาสตร์ ก ลุ่ ม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ตามพระราโชบายระยะ 20 ปี ในประเด็น ที่ 4 พัฒ นาระบบบริห ารจัดการ เช่นเดียวกับประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเด็นที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และนามากาหนดเป็น
ประเด็นยุทธศาสตร์ของสานักงานตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งกาหนดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม
ซึ่งสนองและสนับสนุนยุทธศาสตร์แต่ละประเด็นที่กาหนด ดังนี้
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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
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายงานตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เข้มแข็ง
เป้าประสงค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ในด้านการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง และสามารถขับเคลื่อนองค์กร
ให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนด
กลยุทธ์
ประสานและสนับสนุนการดาเนินงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความรู้ และข้อเสนอแนะด้านการตรวจสอบภายใน
โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงานตรวจสอบภายใน
แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ.2564
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยงานที่ดี และมีประสิทธิภาพ ตามหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี (Good governance)
เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในที่ดี และมีประสิทธิภาพ ตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good governance)
กลยุทธ์
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ
ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good governance)
โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการบริหารจัดการสานักงานตรวจสอบภายใน
2) โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงานตรวจสอบภายใน
3) โครงการจัดทาและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี
4) โครงการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ

ภาพที่ 4 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
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ส่วนที่ 6
แผนปฏิบัติการรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564
.

สานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภั ฏเชียงใหม่ ได้จัดทาแผนปฏิบัติการ รอบปี งบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นกรอบในการดาเนินงาน
ขับเคลื่อนองค์กร โดยจัดวางโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายตัวบ่งชี้ ระยะเวลา งบประมาณ ตลอดจนผู้รับผิดชอบ ภายใต้ยุทธศาสตร์ของสานักงานต รวจสอบ
ภายใน และมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ตลอดจนสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

แผนการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามที่สานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภั ฏเชียงใหม่ ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) และได้กาหนดโครงการ/
กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ โดยได้จัดวางโครงการ/กิจกรรม รอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ตามรายละเอียด ดังตารางที่ 10 และ 11 ดังนี้
ตารางที่ 10 แผนการดาเนินโครงการ/กิจกรรม สานักงานตรวจสอบภายใน
โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการบริหารจัดการสานักงาน
ตรวจสอบภายใน

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

ผลการบรรลุ
เป้าหมาย
ปีงบประมาณ

เป้าหมาย /
ปีงบประมาณ

2563

2564

1) จานวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุสานักงาน

ครั้ง

9

4

2) จ านวนครั้ ง ในการเบิ ก จ่ า ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
บารุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
3) จานวนการออกรายงานประจาปี

ครั้ง

2

3

ครั้ง

1

1

4) ร้ อ ยละของวั ส ดุ ส านั ก งานที่ มี ม าตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ร้อยละ

100

80

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
ปีละ(บาท)

ต.ค.63 - 30
ก.ย.64

50,000

ผู้รับผิดชอบ
สานักงาน
ตรวจสอบ
ภายใน

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ.2564
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โครงการ/กิจกรรม

2) โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงาน
ตรวจสอบภายใน

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย /
ปีงบประมาณ

2563

2564

5) กิจกรรมแล้วเสร็จภายในไตรมาส

ร้อยละ

100

80

6) โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

ร้อยละ

100

80

ครั้ง

9

4

ร้อยละ

100

80

ร้อยละ

100

80

ร้อยละ

100

80

ครั้ง

1

1

1)

จ านวนครั้งของการเข้ า รั บ การฝึก อบรมของ
บุคลากรสานักงาน

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เพิ่มขึ้น ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80
3) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
4) ได้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการตามระยะเวลาที่ ก าหนด
(ของระยะเวลาที่กาหนดในหลักสูตร) ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80
1) ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิ าร
ประจาปี
2)

3) โครงการจัดทาแผนและทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปี

หน่วยนับ

ผลการบรรลุ
เป้าหมาย
ปีงบประมาณ

2)

จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี

ครั้ง

1

1

3)

จัดทาแผนยุทธศาสตร์

ครั้ง

1

1

ร้อยละ

100

80

ร้อยละ

100

80

บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทบทวน
แผน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
5) บุคลากรมีความเข้าใจในกระบวนการทาแผน
เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
4)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
ปีละ(บาท)

ต.ค.63- 30
ก.ย.64

20,000

สานักงาน
ตรวจสอบ
ภายใน

ต.ค.63- 31
เม.ย.64

(ไม่ขอรับ
งบประมาณ)

สานักงาน
ตรวจสอบ
ภายใน

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ.2564
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โครงการ/กิจกรรม

4) โครงการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

ผลการบรรลุ
เป้าหมาย
ปีงบประมาณ

เป้าหมาย /
ปีงบประมาณ

6)

โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

ร้อยละ

2563
100

1)

จานวนครั้งในการจัดทาแผนตรวจสอบ
ประจาปี
จานวนครั้งในการจัดกิจกรรมตรวจสอบหน่วย
รับตรวจ ณ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
จ านวนครั้งกิ จ กรรมการเบิ ก จ่ า ยรายงานผล
การตรวจสอบ
หน่ ว ย รั บ ตรว จ มี ค ว า มพึ ง พ อ ใจ ในก า ร
ปฏิบัติงานการตรวจสอบฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80
กิจกรรมแล้วเสร็จภายในไตรมาส

เล่ม

1

1

เล่ม

1

1

ครั้ง

28

4

ร้อยละ

-

80

เดือน

12

12

2)
3)
4)

5)

2564

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
ปีละ(บาท)

ต.ค.63- 30
ก.ย.64

38,000

ผู้รับผิดชอบ

80

สานักงาน
ตรวจสอบ
ภายใน

หมายเหตุ : ช่องผลการบรรลุเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563
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ตารางที่ 11 แผนการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ตามไตรมาส

ที่

ไตรมาส 1

โครงการ/กิจกรรม
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาส 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาส 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาส 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

1) โครงการบริหารจัดการสานักงานตรวจสอบภายใน
2) โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงานตรวจสอบภายใน
3) โครงการจัดทาแผนและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ
ประจาปี สานักงานตรวจสอบภายใน
4) โครงการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
สานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จานวน 3 โครงการ/กิจกรรม เป็นเงินจานวนทั้งสิ้น 108,000 บาท และไม่ขอรับการสนับสนุนอีก 1 โครงการ/กิจกรรม พร้อมทั้งได้
วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละไตรมาสประกอบ ดังตารางที่ 12 ดังนี้

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ.2564
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ตารางที่ 12 แผนการใช้งบประมาณของโครงการ/กิจกรรมแต่ละไตรมาส
แผนการใช้งบประมาณปี พ.ศ.2564
ที่
1)

2)
3)

4)

โครงการ/กิจกรรม

ประเภท

โครงการบริหารจัดการสานักงานตรวจสอบภายใน
-จัดชื้อวัสดุสานักงาน/คอมพิวเตอร์และถ่ายเอกสาร
-ค่าใช้จ่ายในการบารุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์
โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงานตรวจสอบภายใน

แผ่นดิน

โครงการตรวจสอบประจาปี
-แผนการตรวจสอบประจาปี
-ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
-รายงานผลการตรวจสอบ
โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ประจาปี (ไม่ของบประมาณ)

แผ่นดิน

รายได้

รวมทั้งสิ้น

-

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวม

แผน
8,500.00
4,500.00
4,000.00
7,000.00

แผน
5,500.00
2,500.00
3,000.00
7,000.00

แผน
36,000.00
33,000.00
3,000.00
6,000.00

แผน
-

แผน
50,000.00
40,000.00
6,000.00
20,000.00

31,000.00
5,000.00
25,000.00
1,000.00
-

2,000.00
2,000.00
-

2,500.00
2,500.00
-

2,500.00
2,500.00
-

38,000.00
8,000.00
-

46,500.00

14,500.00

44,500.00

2,500.00

108,000.00

หมายเหตุ : อ้างอิงแผนการใช้งบประมาณจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ.2564
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แผนการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA Course) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภั ฏเชียงใหม่ ได้วางแผนการเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ
(CGIA Course) ของกรมบัญชีกลาง รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรทีปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ความสามารถเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 ข้อ 13 (5) กาหนดให้มีผู้ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ตลอดจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประเด็น
พิจารณาที่ 4 ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน ดังตารางที่ 13 ดังนี้
ตารางที่ 13 แผนการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA Course) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
หลักสูตร CGIA
ที่
ชื่อผู้อบรม
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1) ผศ.พุทธมน
Advanced Consulting
17สุวรรณอาสน์
26
Intermediate Financial
1423
การอบรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน (ตามที่เจ้าของหลักสูตร
กาหนด)
2) น.ส.จันทนา พรมเสน

Intermediate Consulting

2429
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ที่

ชื่อผู้อบรม

3) น.ส.อัมพวา
รินสินจ้อย

4) นายสุวิทย์ วิมุตติโพธิ์

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
หลักสูตร CGIA
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
Intermediate Performance,
2Operation and Management
15
การอบรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน (ตามที่เจ้าของหลักสูตร
กาหนด)
Advanced Financial and
Compliance (เคยอบรมแล้ว)
Advanced Performance, Operation
and Management
การอบรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน (ตามที่เจ้าของหลักสูตร
กาหนด)
Advanced Information Technology
Intermediate Performance ,
Operation and Management
การอบรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน (ตามที่เจ้าของหลักสูตร
กาหนด)

ไตรมาส 4
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2228

2326

215
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ที่

ชื่อผู้อบรม

5) นายประชา ทองนา

หลักสูตร CGIA
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การอบรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน (ตามที่เจ้าของหลักสูตร
กาหนด)

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมายเหตุ : อ้างอิงข้อมูลจากระยะเวลาในการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA Course) ประจาปี พ.ศ.2563
ของกรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ระยะเวลาดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งขึ้นอยู่กับกาหนดการของกรมบัญชีกลาง และในส่วนการอบรมอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่เจ้าของหลักสูตรกาหนด
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บรรณานุกรม
กรมบั ญ ชี ก ลาง. โครงการบริ ห ารคุ ณ ภาพงานตรวจสอบภายในตามหลั ก เกณฑ์ ก ารประกั น คุ ณ ภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐ รุ่นที่ 2 วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 .เอกสารประกอบการประชุม 2561.
กรมบัญชีกลาง. โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA Course) ประจาปี
พ.ศ.2562. เอกสารประกอบโครงการ 2563.
กองนโยบายและแผน. แผนยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
ฉบับปรับปรุง ปี 2562.
มหาวิทยาลัยราชภัฏ. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี
(พ.ศ.2560-2579). เอกสารเผยแพร่.2561.
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). การวางแผนเชิงกลยุทธ์. เอกสารเผยแพร่. มปป.
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. แผนกลยุทธ์ประจาปี พ.ศ.2556-2560
(ฉบับปรับปรุง).ตุลาคม 2556.

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

มิติประสิทธิผล

มิติคุณภาพการให้บริการ

มิติประสิทธิภาพของการ
ปฏิบตั ิราชการ

มิติดา้ นการพัฒนาองค์กร

“สานักงานตรวจสอบภายในจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
การให้ความเชื่อมั่น และบริการให้คาปรึกษาอย่างมีคุณค่า”

การปฏิบัติงานที่ถูกต้องตาม กฏหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งทางราชการ

มีระบบดูแลทรัพย์สิน ความคุ้มค่า และการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

การตรวจสอบ สอบทาน ด้วยความโปร่งใส ตามมาตรฐาน
การตรวจสอบอย่างมีคุณภาพ

ตรวจสอบและเครือข่ายให้มีความมั่นคง

ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
และให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งคาปรึกษา / แนะนา
ที่ถูกต้องตามระเบียบ

โครงการ/กิจกรรม ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย

พัฒนาระบบการตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผลเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์

เสริมสร้างความเข้าใจในบทบาทงาน

มีความพึงพอใจในการตรวจสอบ เพื่อปรับปรุงในการ
ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เสริมสร้างความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบ

พัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตามเป้าประสงค์
ขององค์กร

มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล

สร้างเครือข่ายงานตรวจสอบให้มีความเข็ม
แข็ง มั่นคง และแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและ
กัน

พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

พัฒนาการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
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โครงการตามแผนงาน
สานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
.........................................................................................................

PL.01

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คาขอตั้งประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน สานักงานตรวจสอบภายใน
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
1. ชื่องาน/โครงการระดับหน่วยงาน (กิจกรรมหลัก)
โครงการการบริหารจัดการสานักงานตรวจสอบภายใน (64E0000003)
2. ผู้รับผิดชอบ :
2.1 ผู้เสนอโครงการ : นายสุวิทย์ วิมุตติโพธิ์
2.2 ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์
3. โครงการสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 04, พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ มหาวิทยาลัยบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย (คะแนน), การบรรลุ
ความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ในทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย (ร้อยละ)
4. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นต้องรับผิดชอบต่อการพัฒนาวิถี
ชีวิตและมีภารกิจ ที่ต้องผลิ ตบั ณฑิตในสาขาวิช าต่างๆ ให้มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ต้องการของท้องถิ่นมี
การศึกษางานวิจัยเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ที่ประยุกต์อย่างเหมาะสมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชนสังคม เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามนโยบายของรัฐ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ประเทศ มีการส่งเสริมให้ส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ มีบทบาทในการตัดสินใจพร้อมจัดให้มีระบบควบคุม
ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส สานักงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยฯ มี
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หน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนในการบริหารจัดการ ช่วยให้ผู้บริหารเกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานการส่งสัญญาณ
เตือนความเสี่ยงที่ทาให้หน่วยงานปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ตลอดถึงการตรวจสอบความ
ถูกต้องเชื่อถือได้ของเอกสารหลักฐานต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของทางราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า รวมทั้งการจัดทารายงานประจาปีเพื่อการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สานักงานเพื่อใช้ในการดาเนินงาน
5.2. เพื่อดูแล ครุภัณฑ์ ในสานักงาน พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของสานักงานตรวจสอบภายใน
6. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ
บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ
บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ
บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย(ประชาชนทั่วไป/นักเรียน)
คณะกรรมการชุดต่างๆ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวมทั้งสิ้น

4
1
5.00

คน
คน
คน
คน
คน
คน

7. สถานที่ดาเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรม (Output) ระดับหน่วยงานภายใต้โครงการระดับมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุสานักงาน
2. จานวนครั้งในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบารุง
ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
3. จานวนการออกรายงานประจาปี
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของวัสดุสานักงานที่มมี าตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ค่าเป้าหมาย(Target)
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยนับ

ไตรมาส 1

ครั้ง
ครั้ง

1.00
1.00

1.00
1.00

2.00
1.00

0.00
0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

100.00

100.00

100.00

0.00
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เชิงเวลา
1. กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80

ร้อยละ

100.00

100.00

100.00

0.00

9. แผนการดาเนินงาน
รหัส 12
หลัก

กิจกรรม

จานวนเงิน

1. จัดซื้อวัสดุสานักงาน/
คอมพิวเตอร์และถ่ายเอกสาร
2. ค่าใช้จ่ายในการบารุง ดูแล
ซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์

40,000.00

รวม

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
(ต.ค.63-ธ.ค. (ม.ค.64-มี.ค. (เม.ย.64-มิ.ย. (ก.ค.64-ก.ย.
63)
64)
64)
64)
4,500.00
2,500.00
33,000.00
0.00

10,000.00

4,000.00

3,000.00

3,000.00

0.00

50,000.00

8,500.00

5,500.00

36,000.00

0.00

10. งบประมาณที่ใช้
กิจกรรม
1. จัดซื้อวัสดุสานักงาน/
คอมพิวเตอร์และถ่ายเอกสาร
2. ค่าใช้จ่ายในการบารุง ดูแล
ซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์

หมวดรายจ่าย
วัสดุ
ค่าใช้สอย
รวม

จานวนเงิน
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย(กรุณาระบุตัวคูณ)
40,000.00 จัดซื้อวัสดุสานักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ ถ่ายเอกสาร
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท
10,000.00 ค่าใช้จ่ายในการบารุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท
50,000.00

หมายเหตุ : แนบคุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/เอกสารประมาณราคาตามแบบฟอร์ม
ที่กาหนด
11. ผลการดาเนินงานที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output)
1) ได้วัสดุสานักงานเพียงพอ สาหรับการปฏิบัติงานสานักงาน
2) ได้รับการซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน ให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้
3) ได้จัดทารายงานประจาปี
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11.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1) ใช้ในการดาเนินงานบริหารจัดการในสานักงานและการตรวจสอบภายใน
2) ครุภัณฑ์/ทรัพย์สิน มีสภาพพร้อมใช้งาน
3) มีการเผยแพร่การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในรอบปีของสานักงานตรวจสอบภายใน
11.3 ผลกระทบ (Impact)
การบริหารงานตรวจสอบเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
12. วิธีการติดตามและประเมินผล
รายงานผลการดาเนินโครงการ (PL.09)
ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ
(นายสุวิทย์ วิมุตติโพธิ์)
ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์)
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PL.201

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คาขอตั้งประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน สานักงานตรวจสอบภายใน
แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้
1. ชื่องาน/โครงการระดับหน่วยงาน (กิจกรรมหลัก)
โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงานตรวจสอบภายใน (64E0000002)
2. ผู้รับผิดชอบ :
2.1 ผู้เสนอโครงการ : นายสุวิทย์ วิมุตติโพธิ์
2.2 ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์
3. โครงการสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 04, พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ มหาวิทยาลัยบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย (คะแนน), การบรรลุ
ความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ในทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย (ร้อยละ)
4. หลักการและเหตุผล
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551 ข้อ 13 (5) กาหนดให้มี
ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานและคู่มือ/แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในของ
กรมบัญชีกลาง กรณีที่ไม่ได้กาหนดไว้ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ดังนั้น งานตรวจสอบภายในจึงเป็นปัจจัย
สาคัญต่อความสาเร็ จในการบริห ารราชการในปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยส่ง เสริมให้การดาเนินงานของส่วนราชการมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกากับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่เหมาะสม สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับส่วนราชการ สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนบทบาทการบริหารงานภาครัฐไปสู่การบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ที่ให้ความสาคัญกับผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามระเบียบ/นโยบายที่กาหนด
ผู้ตรวจสอบภายในควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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5. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถตรวจได้ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
และจริยธรรมการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
6. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ
บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ
บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ
บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย(ประชาชนทั่วไป/นักเรียน)
คณะกรรมการชุดต่างๆ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวมทั้งสิ้น

4
4.00

คน
คน
คน
คน
คน
คน

7. สถานที่ดาเนินการ ตามผู้จัดการอบรมกาหนด
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรม (Output) ระดับหน่วยงานภายใต้โครงการระดับมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด(Indicators)

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ
1. จานวนคนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เชิงคุณภาพ
1. มีเวลาการเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
ของหลักสูตร
เชิงเวลา
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เพิ่มขึ้นและสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์

ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

คน

1.00

1.00

1.00

1.00

ร้อยละ

80.00

80.00

80.00

80.00

ร้อยละ

80.00

80.00

80.00

80.00

9. แผนการดาเนินงาน
รหัส 12
หลัก

กิจกรรม
1. ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงานสาย
สนับสนุน

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
จานวนเงิน
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
(ต.ค.63-ธ.ค.63) (ม.ค.64-มี.ค.64) (เม.ย.64-มิ.ย.64) (ก.ค.64-ก.ย.64)
20,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
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รหัส 12
หลัก

กิจกรรม
รวม

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
จานวนเงิน
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
(ต.ค.63-ธ.ค.63) (ม.ค.64-มี.ค.64) (เม.ย.64-มิ.ย.64) (ก.ค.64-ก.ย.64)
20,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

10. งบประมาณที่ใช้
กิจกรรม
1. ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงานสายสนับสนุน
(สาหรับการพัฒนา
ตนเอง)

หมวด
รายจ่าย
ใช้สอย

จานวนเงิน

รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย(กรุณาระบุตัวคูณ)

20,000.00 ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเข้ า ประชุ ม สั ม มนา ฝึ ก อบรม และ
เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็น
การศึ ก ษาดู ง าน)เพื่ อ พั ฒ นาตนเองในวิ ช าชี พ หรื อ ที่ มี
ประโยชน์ ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ข องบุ ค ลากรใน
หน่ ว ยงาน หรื อ รวมทั้ ง โครงการที่ ห น่ ว ยงานจั ด
ประชุมสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด
โดยกรณี นี้ ต้ อ งเป็ น โครงการที่ ค ณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ (สายสนับสนุน จานวน 4
คน)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท

รวม 20,000.00
หมายเหตุ : แนบคุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/เอกสารประมาณราคาตามแบบฟอร์ม
ที่กาหนด
11. ผลการดาเนินงานที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output)
ผู้ตรวจสอบภายใน ได้รับการฝึกอบรม
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
ผู้ตรวจสอบภายใน มีความรู้ สามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
11.3 ผลกระทบ (Impact)
ผู้ตรวจสอบภายใน มีความรู้ สามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
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12. วิธีการติดตามและประเมินผล
รายงานผลการดาเนินโครงการ (PL.09) รายงานผลการตรวจสอบ

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ
(นายสุวิทย์ วิมุตติโพธิ์)
ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์)
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PL.201

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คาขอตั้งประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน สานักงานตรวจสอบภายใน
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
1. ชื่องาน/โครงการระดับหน่วยงาน (กิจกรรมหลัก)
โครงการจัดทาและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี (62E0000003)
2. ผู้รับผิดชอบ :
2.1 ผู้เสนอโครงการ : นายสุวิทย์ วิมุตติโพธิ์
2.2 ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์
3. โครงการสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 04, พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 1. มหาวิทยาลัยบริหารงานอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 1.1 การบรรลุความสาเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทุกทุกด้านของ
มหาวิทยาลัย
4. หลักการและเหตุผล
การประกันคุณภาพการศึกษาดาเนินการขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลั ยที่
ต้องการให้ ห น่ ว ยงานดาเนิ น งานเป็ น ไปตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา และได้
กาหนดให้หน่วยงานระดับกอง มีการจัดทารายงานการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการดาเนินงานการจัดทาแผนกลยุทธ์ครบถ้ วน จึงมีการชี้แจงทาความเข้าใจกับ
บุคลากรในหน่วยงาน รับทราบเป้าหมายการดาเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้จัดให้มีการ
ถ่า ยทอดแผนกลยุ ทธ์ แ ละตั ว ชี้ วั ด ของส านั ก งานตรวจสอบภายใน พร้ อ มทั้ ง ร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น จากการ
เสวนาการเขีย นผลการดาเนิน งานตามเกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพ โดยให้บุคลากรและผู้รับผิดชอบได้
แลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด ทิศทางในการประเมิน ตลอดจนสร้างความเชื่อมโยงและประสานการเรียนรู้ร่วมกัน
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รวมทั้งการจัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ครบถ้วน สมบูรณ์อย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามรูปแบบมาตรฐาน ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นปัญหา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ในรายองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
2. เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการเขียนผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ ระดับกอง
3. เพื่อสร้างความเชื่อมโยง และประสานการเรียนรู้ร่วมกันในการเก็บข้อมูล และรายงานผลการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
4. เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทารายงานประกันคุณภาพ ระดับกอง
5. เพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และตัวชี้วัดระดับกอง
6. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ
บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ
บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ
บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย(ประชาชนทั่วไป/นักเรียน)
คณะกรรมการชุดต่างๆ

จานวน
จานวน
4
จานวน
1
จานวน
จานวน
รวมทั้งสิ้น
5.00
7. สถานที่ดาเนินการ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หรือสถานที่ภายนอก ใน จ.เชียงใหม่

คน
คน
คน
คน
คน
คน

8. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรม (Output) ระดับหน่วยงานภายใต้โครงการระดับมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี
2. จัดทาแผนยุทธศาสตร์
3. จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทบทวนแผน ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80
2. บุคลากรมีความเข้าใจในกระบวนการทาแผนเพิม่ ขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

0.00
0.00
0.00

1.00
1.00
1.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00
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ตัวชี้วัด(Indicators)

หน่วยนับ

เชิงเวลา
1. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80

ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย(Target)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
0.00

80.00

0.00

0.00

9. แผนการดาเนินงาน
รหัส 12
หลัก

จานวน
เงิน

กิจกรรม
ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการของสานักงาน
ตรวจสอบภายใน (ไม่ขอรับ
งบประมาณในการดาเนิน
โครงการนี้)
รวม

0.00

0.00

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
(ต.ค.63-ธ.ค.64) (ม.ค.64-มี.ค.64) (เม.ย.64-มิ.ย.64) (ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10. งบประมาณที่ใช้
กิจกรรม
1. ประชุมทบทวน
แผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการของ
สานักงาน
ตรวจสอบภายใน
รวม

หมวด
รายจ่าย
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ

จานวนเงิน

รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย(กรุณาระบุตัวคูณ)

0.00

โครงการจัดทาและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิการประจาปี จัด
ดาเนินการ 2 ครั้ง 2 วัน มีรายละเอียด ดังนี้
- แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบตั ิการ
- อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

0.00

(ไม่ขอรับงบประมาณในการดาเนินโครงการนี้)

หมายเหตุ : แนบคุณลักษณะครุภณั ฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/เอกสารประมาณราคาตามแบบฟอร์มที่กาหนด
11. ผลการดาเนินงานที่คาดว่าจะได้รับ
1.1 ผลผลิต (Output)
ได้แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปี
1.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจ
1.3 ผลกระทบ (Impact)
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การบริการจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุตาม
วัตถุประสงค์พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อสนองนโยบาย ทุกระดับตามหลักการบริการกิจการบ้านเมือง
ที่ดี
12. วิธีการติดตามและประเมินผล
จัดทาสรุปผลการดาเนินโครงการ
ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ
(นายสุวิทย์ วิมุตติโพธิ์)
ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์)
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คาขอตั้งประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน สานักงานตรวจสอบภายใน

PL.201

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
1. ชื่องาน/โครงการระดับหน่วยงาน (กิจกรรมหลัก)
โครงการตรวจสอบประจาปี (64E0000001)
2. ผู้รับผิดชอบ :
2.1 ผู้เสนอโครงการ : นายสุวิทย์ วิมุตติโพธิ์
2.2 ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์
3. โครงการสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 04, พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ มหาวิทยาลัยบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย (คะแนน), การบรรลุ
ความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ในทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย (ร้อยละ)
4. หลักการและเหตุผล
การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือที่สาคัญของฝ่ายบริหาร ติดตามประเมินผลการดาเนินงานภายในส่วน
ราชการ เพื่อให้ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด และเป็นปัจจัยสาคัญ ปัจจัยหนึ่งในการสนับสนุน
ให้เกิดการบริหารกิจการที่ดีของส่วนราชการ ประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่างานตรวจสอบภายใน
ครอบคลุมถึงกิจกรรมต่างๆ ในส่วนราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งในการบริหารงาน
ความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน การควบคุม การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง การ
ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการจัดการและการ
บริหารงานของผู้บริหารภายในหน่วยงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินทางราชการ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล คุ้มค่า ทันเวลา รวมถึงเพื่อให้เกิดกระบวนการและกลไกลในการกากับดูแลที่ดี ( Good
Governance) ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (Transparency) และป้องกันการประพฤติมิชอบหรือทุจริต เป็น
การลดความบกพร่อง ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร
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5. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ความเชื่อมั่นในการดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
6. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ
บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ
บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ
บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย(ประชาชนทั่วไป/นักเรียน)
คณะกรรมการชุดต่างๆ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวมทั้งสิ้น

514
642
1156.00

คน
คน
คน
คน
คน
คน

7. สถานที่ดาเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรม (Output) ระดับหน่วยงานภายใต้โครงการระดับมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนครั้งในการจัดทาแผนตรวจสอบประจาปี
2. จานวนครั้งในการจัดกิจกรรมตรวจสอบหน่วยรับ
ตรวจ
ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
3. จานวนครั้งกิจกรรมการเบิกจ่ายหรือรายงานผลการ
ตรวจสอบ
เชิงคุณภาพ
1. หน่วยรับตรวจมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงเวลา
1. กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

หน่วยนับ

ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ครั้ง
ครั้ง

1.00
1.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ครั้ง

1.00

1.00

1.00

1.00

ร้อยละ

80.00

80.00

80.00

80.00

ร้อยละ

80.00

80.00

80.00

80.00
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9. แผนการดาเนินงาน
รหัส
12
หลัก

กิจกรรม
1. แผนการ
ตรวจสอบประจาปี
2. ตรวจสอบหน่วย
รับตรวจ ณ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
3. รายงานผลการ
ตรวจสอบ
รวม

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
จานวนเงิน
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
(ต.ค.63-ธ.ค.63) (ม.ค.64-มี.ค.64) (เม.ย.64-มิ.ย.64) (ก.ค.64-ก.ย.64)
6,000.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
32,000.00

32,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

4,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

48,000.00

42,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

10. งบประมาณที่ใช้
กิจกรรม
1. แผนการตรวจสอบประจาปี

หมวด
รายจ่าย
ใช้สอย

2. ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ณ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

ใช้สอย

3. รายงานผลการตรวจสอบ

ใช้สอย

จานวนเงิน

รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย(กรุณาระบุตัวคูณ)

6,000.00 ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม มีรายละเอียด ดังนี้
(20 เล่ม x 300 บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท
32,000.00 ค่าใช้จ่ายในการออกตรวจสาหรับผู้ตรวจสอบทั้งหมด 4 คน
ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มีรายละเอียด ดังนี้
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (4 คน x 2 เที่ยว x 2,045 บาท)
เป็นเงิน 16,360 บาท
2. ค่าพาหนะรับจ้าง จากบ้านพักไปสนามบิน
(4 คนx 2 เที่ยว x200 บาท) เป็นเงิน 1,600 บาท
3. ค่าเช่าที่พัก (ห้องคู่ 3 คืน x 2 ห้อง x 1,700 บาท )
เป็นเงิน 10,200 บาท
4. ค่าเบี้ยเลีย้ ง ผู้ตรวจสอบ (4 คน x 4 วัน x 240 บาท)
เป็นเงิน 3,840 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,000 บาท
10,000.00 ค่าถ่ายเอกสาร และเข้าเล่ม รายงานผลการตรวจสอบ มี
รายละเอียด ดังนี้
(29 หน่วยงาน x 344.82 บาท) รวมเป็นเงิน 10,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท
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กิจกรรม

หมวด
รายจ่าย
รวม

จานวนเงิน

รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย(กรุณาระบุตัวคูณ)

48,000.00

หมายเหตุ : แนบคุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/เอกสารประมาณราคาตามแบบฟอร์ม
ที่กาหนด
11. ผลการดาเนินงานที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output)
1) แผนการตรวจสอบประจาปี (Audit Plan)
2) วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ได้รับการตรวจสอบ
3) รายงานผลการตรวจสอบ
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1) ได้แนวทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบ
2) ได้ผลการตรวจสอบวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
3) สามารถรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ
11.3 ผลกระทบ (Impact)
การดาเนินงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส
12. วิธีการติดตามและประเมินผล
รายงานผลการดาเนินโครงการ (PL.09)
ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ
(นายสุวิทย์ วิมุตติโพธิ์)
ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์)
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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 และเป็น การปรับโครงสร้างองค์กรให้เอื้อต่อการ
บริ ห ารงาน โดยค 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 “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สานักงานตรวจสอบภายใน
พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง หรือประกาศอื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“หน่วยงานภายใน” หมายความว่า หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่จัดตั้งขึ้นโดยสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้อยู่ภายใต้การกากับดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย 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 ที่ได้รับการจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ให้เป็นส่วนงานภายในตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และมิใช่
ส่วนราชการตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
“บุคลากร” หมายความว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบด้วย 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 รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจ
(๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุ
และทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
ข้ อ บั ง คั บ ค าสั่ ง และมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ตลอดจนตรวจสอบการดู แ ลรั ก ษาทรั 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 เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่ผู้ บริหารของหน่วยรับตรวจ 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 ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณและกาหนด
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 จึงจาเป็นต้องออกข้อบังคับ นี้
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