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(4) เห็นชอบดำเนินการตามเสนอ (3)
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แจ้งให้ทุกคนเพื่อทราบและเป็นข้อมูล
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สรุปรายงานประจำปี รอบปีงบประมาณ 2564

50.60 %

90.70%
90.50%

ประหยัดและคุ้มค่า
เบิ ก จ่ า ยงบประมาณประจำปี ร้ อ ยละ
50.60 น้ อยลงกว่ า ทุ กปี การด ำเนิ น
โครงการ กิจกรรม ครบถ้วน
ผลการดำเนิ น การสนองตั ว ชี้ วั ด ประเด็ น
ยุ ท ธศาสตร์ ร้ อ ยละ 90.70 และการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 90.50

29 ชม./คน

ได้ น ำความรู้ ไ ปใช้ ใ นการพั ฒ นา
ตนเองและการปฏิบัติงาน
พัฒนาตน/งาน

การจัดทำรายงานตามแผนงานครบถ้วน
ที่จำเป็นแล้วเกี่ยวข้อง จำนวน 20 ฉบับ

6.6

20

การประเมินจากหน่วยรับตรวจต่อความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในใน
การปฏิบัติหน้าที่ เท่ากับ 4.64 ระดับดีมาก

19

6

พัฒนาตามสมรรถนะ 6 ด้าน
ทุกด้านบรรลุผลตัวชี้วัด ร้อยละ 100

100%

บุคลากรทุกได้พัฒนางานของตนเอง
โดยเฉลี่ ย 6.6 รายการ/คน รอบ
ปีงบประมาณ 2564

รายการ/คน

มี ค วามสอดคล้ อ งเชื่ อ มโยงยุ ท ธศาสตร์
กระทรวงฯ มหาวิ ท ยาลั ย และสำนั ก งาน
ตรวจสอบภายใน

4.64

การพัฒนารายบุคคลทุกคนได้รับการ
พั ฒ น าเฉลี่ ย 29 ช ม ./ค น รอ บ
ปีงบประมาณ 2564

การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา
ง า น เพื่ อ เพิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
ประสิท ธิผ ลการปฏิบั ติ งาน จำนวน
19 รายการ
การเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ คุ ณ ค่ าการ
ตรวจสอบภายใน และมีหน่วยขอรับ
การปรึก ษา Consulting จำนวน 6
หน่ ว ยรับ ตรวจ รอบปี งบประมาณ
2564
การต้อนรับผู้มาศึกษาดูงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

NRRU.

.

สุวิทย์ ร่าง/พิมพ์
.............ตรวจทาน

(ก)

(ก)

บทสรุปผู้บริหาร
ในรอบปีงบประมาณ 2564 สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานเสร็จสิ้น
ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ใน
หน่วยงาน เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รายงานประจำปีงบประมาณ 2564 ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ
การแสดงภาพรวมการดำเนินงานตามพันธกิจของสำนักงานตรวจสอบภายใน
รายงานประจำปี รอบปี งบประมาณ 2564 ได้ส รุปเนื้อหาผลการดำเนินงานของสำนักงานตรวจสอบ
ภายใน ได้ แก่ ผลการบริ ห ารงบประมาณ ผลการดำเนิ น การตามประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ผลกาดำเนิ น งานตาม
แผนปฏิบัติการ ผลการการพัฒนาบุคลากร การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการเผยแพร่องค์
ความรู้และการบริการให้ คำปรึกษา ซึ่งผลการดำเนินงานสามารถบรรลุ ผ ลตามที่กำหนดทั้ ง หมด โดยใช้จ่าย
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
ทั้งนี้ สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะได้นำข้อมูลรายงานประจำปี 2564
ที่ควรปรับปรุง นำมาวางแผนและมาพัฒนา ให้บรรลุ ตามภารกิจของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้นต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
2 ธันวาคม 2564

(ข)(ข)

คำนำ
สำนั กงานตรวจสอบภายใน ได้ รายงานประจำปี รอบปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเป็น การรวบรวมผลการ
ดำเนินงานสนับสนุนยุทธศาสตร์ของสำนักงานตรวจสอบภายในและมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน
ในประเด็นที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี ในประเด็นที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และแผนการศึกษาแห่งชาติ
20 ปี ประเด็นที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา ตลอดจนเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20
ปี ประเด็นที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
รายงานประจำปี รอบปีงบประมาณ 2564 โดยมีสาระสำคัญของผลการดำเนินงานสนับสนุนยุทธศาสตร์
ของมหาวิ ท ยาลั ย ตามวิ สั ย ทั ศ น์ (Vision) พั น ธกิ จ (Mission) ของสำนั ก งานตรวจสอบภายใน โดยมี ร ายงาน
ผลการบริหารงบประมาณ ผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์และโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาบุคลากร
การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการเผยแพร่องค์ความรู้และการบริการให้คำปรึกษา ซึ่งผลการ
ดำเนินงานสามารถบรรลุผลตามที่กำหนดทั้งโครงการ กิจกรรม ตลอดจนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
อย่างประหยัดและคุ้มค่า
รายงานประจำปี รอบปีงบประมาณ 2564 ฉบับนี้ ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความร่วมมือจากผู้บริหาร
บุคลากรภายในสำนั กงานตรวจสอบภายใน ร่วมด้วยช่วยกัน สนับสนุนการขับเคลื่ อนตามแผนงาน ซึ่งรายงาน
ประจำปี รอบปีงบประมาณ 2563 ฉบับนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลจะสะท้อนและนำมาซึ่งการบ่งชี้ การปรับปรุง
การพัฒนาให้ถูกทิศทาง ตอบสนองการบรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจยิ่งขึ้นในอนาคตต่อไป

สำนักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
30 พฤศจิกายน 2564
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
ความเป็นมา
สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นหน่วยงาน ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน
เริ่ ม แรกเป็ นส่ ว น หนึ่ งของงานป ระกั น คุ ณ ภ าพ ที่ มห าวิ ท ยาลั ย มอบให้ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ กมล
รักสวน รองอธิการบดีฝ่ายบริห ารทั่วไป รับผิ ดชอบร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจ
ภ าย ห ลั งจึ ง ริ เ ริ่ ม ด ำเนิ น ก ารจั ด ตั้ งอ ย่ างเป็ น ท างก ารโด ย ใช้ ชื่ อ ว่ า “ห น่ ว ย ต รว จ ส อ บ ภ าย ใน ”
เมื่ อ ปี ง บประมาณ 2546 ต่ อ มาในปี พ.ศ.2557 สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ไ ด้ มี ม ติ ใ ห้ เ ปลี่ ยน
เป็ น “สำนั ก งานตรวจสอบภายใน” โดยอาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2557 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 29
ตุลาคม พ.ศ.2557
สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน
ให้ คำแน ะน ำ/ป รึ ก ษ าใน การป ฏิ บั ติ ง าน แก่ ห น่ วยรั บ ตรวจ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ตาม เป้ าห ม าย
ที่ ก ำหนด โดยให้ มี ก ารใช้ ท รั พ ยากร/ทรั พ ย์ สิ น ของทางราชการเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ-ประสิ ท ธิ ผ ล
และเกิ ดความคุ้มค่ า อีกทั้ งเป็ น เครื่ องมือของผู้ บริห ารที่ส ร้างความเชื่อมั่น การปฏิ บัติงานได้ตามวัตถุป ระสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้
สำนั กงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เชียงใหม่ มีภ ารกิจงานรวมทั้งสิ้น 7 ประเภท ได้แก่
งานให้ความเชื่อมั่น 6 ประเภท และงานให้คำปรึกษา 1 ประเภท ดังนี้
1. การตรวจสอบงบการเงิน-บัญชี พัสดุและงบประมาณ (Financial Statement Audit : F)
2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบกฎหมาย (Compliance Audit : C)
3. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing : O)
4. การตรวจสอบผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ (Performance Audit : P)
5. การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit : IT)
6. การตรวจสอบการบริหารจัดการ (Management Audit : M)
7. การบริการให้คำปรึกษา (Consulting)

โครงสร้างสำนักงานตรวจสอบภายใน
ข้อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ว่าด้ ว ย สำนั ก งานตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2557 ข้ อ 5 ให้ มี
สำนั กงาน ตรวจสอบ ภ ายใน เป็ น ห น่ วยงาน ภ ายใน ที่ มี ฐ าน ะเที ยบ เท่ ากองขึ้ น ตรงต่ อ อธิ ก ารบ ดี
มีผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน (ภาพที่ 1)
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ภาพที่ 1 โครงสร้างสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

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

วิสัยทัศน์
“ตรวจสอบอย่างโปร่งใส บริการที่เที่ยงธรรม แนะนำและให้คำปรึกษาที่มีคุณค่า”

พันธกิจ
1. ประเมิ น ประสิ ท ธิภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลหน่ ว ยรับ ตรวจ ให้ ต รงกั บ วัต ถุป ระสงค์ และสอดคล้ องกั บ
นโยบายทุกระดับ
2. สอบทานระบบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
และคำสั่งของทางราชการ
3. ตรวจสอบระบบดูแลทรัพย์สินของหน่วยงานรับตรวจ
4. วิ เคราะห์ และประเมิ น การมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ-ประสิ ท ธิ ผ ล ความประหยั ด และความคุ้ ม ค่ าในการใช้
ทรัพยากรของหน่วยรับตรวจ
5. ประสานการตรวจสอบกั บ หน่ ว ยรั บ การตรวจ และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้
ที่เข้มแข็งมีระบบงานการตรวจสอบร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือแนะนำ และให้คำปรึกษา
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6. ประเมินและให้คำแนะนำการวางระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด
มีการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยง
สำนั ก งานตรวจสอบภายในเป็ น หน่ ว ยงานที่ ท ำหน้ า ที่ ต รวจสอบ สอบทาน ให้ ค ำแนะนำ/ปรึ ก ษา
ในการปฏิบั ติงานแก่ห น่ ว ยรั บ ตรวจ ให้ บ รรลุ วัตถุป ระสงค์ตามเป้าหมายที่ กำหนด โดยให้ มีการใช้ ท รัพยากร/
ทรั พ ย์ สิ น ของทางราชการเป็ น ไปอย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพ ประสิ ทธิผ ล และเกิด ความคุ้ม ค่า อีกทั้ งเป็ นเครื่อ งมื อ
ของผู้บริหารที่สร้างความเชื่อมั่นการปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

บุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานตรวจสอบภายใน มีบุคลากรปฏิบัติงานทั้งสิ้น จำนวน 5 คน (ภาพที่ 2) ดังนี้

ภาพที่ 2 บุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน
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กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้มีการดำเนินงานตามกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (ภาพที่ 3)
ดังนี้

ภาพที่ 3 กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
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แนวการตรวจสอบการดำเนินการ
สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้มีแนวการตรวจสอบการดำเนินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (ภาพที่ 4)
ดังนี้

ภาพที่ 4 แนวการตรวจสอบการดำเนินการ
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ส่วนที่ 2
รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารงบประมาณ
สำนั กงานตรวจสอบภายใน มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ได้ ข อรับ การสนั บ สนุ น งบประมาณจาก
มหาวิทยาลัยในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 โครงการ/กิจกรรม เป็นเงิน
จำนวนทั้งสิ้น 118,000.00 บาท และไม่ขอรับการสนับสนุนอีก 1 โครงการ/กิจกรรม พร้อมทั้งได้วางแผนการใช้
จ่ายงบประมาณแต่ละไตรมาส โดยพบว่า
ไตรมาสที่ 1 จำนวน 51,000.00 บาท เบิกจ่าย จำนวน 51,426.00 บาท เป็นไปตามแผนการที่กำหนดไว้
ไตรมาสที่ 2 จำนวน 14,000.00 บาท เบิกจ่าย จำนวน 4,279.00 บาท เบิกจ่ายน้อยกว่าแผนฯ
ไตรมาสที่ 3 จำนวน 44,500.00 บาท เบิกจ่าย จำนวน 4,004.00 บาท เบิกจ่ายน้อยกว่าแผนฯ
ไตรมาสที่ 4 จำนวน 8,500.00 บาท เบิกจ่าย จำนวน
0.00 บาท เบิกจ่ายน้อยกว่าแผนฯ
โดยมีงบประมาณที่ขอรับ การจัดสรรทั้งสิ้ น จำนวน 118,000.00 บาท เบิกจ่ายไปจำนวน 59,709.40
บาท คิดเป็นร้อยละ 50.60 และระหว่างปีมีการโอนออก จำนวน 25,030.00 บาท คงเหลือคืนงบประมาณ จำนวน
33,260.60 บาท (ตามบันทึกที่ อว 0612.09.01/78 วันที่ 5 กรกฎาคม 2564) ซึ่งการเบิกจ่ายน้อยกว่าแผนการ
ที่ตั้งไว้แต่ผลลัพธ์การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ครบถ้วน รวมทั้งการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยการทำงาน
การเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอเอกสาร/รายงาน ก่อให้เกิดการประหยัดและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ
น้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้ (ตารางที่ 1-2 และ ภาพที่ 5-6) ดังนี้
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ตารางที่ 1 แผนผลการใช้งบประมาณของโครงการ/กิจกรรมแต่ละไตรมาส
แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์
/โครงการ/กิจกรรม

แหล่ง
งบประมาณ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวมเบิกจ่าย

งบแผ่นดิน

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

ร้อยละ

50,000.00

8,500.00

9,990.00

5,500.00

4,279.00

36,000.00

4,004.00

-

-

50,000.00

18,273.00

36.55

40,000.00
10,000.00

4,500.00
4,000.00

9,990.00

2,500.00
3,000.00

4,279.00
-

33,000.00
3,000.00

4,004.00
-

-

-

40,000.00
10,000.00

8,283.00
9,990.00

20.70
99.90

20,000.00

5,000.00

15,400.00

5,000.00

-

5,000.00

-

5,000.00

-

20,000.00

15,400.00

77.00

48,000.00
32,000.00

37,500.00
32,000.00

26,036.40
16,640.00

3,500.00
-

-

3,500.00
-

-

3,500.00
-

-

48,000.00
32,000.00

26,036.00
16,640.00

54.24
52.00

16,000.00

5,500.00

9,396.40

3,500.00

-

3,5000.00

-

3,500.00

-

16,000.00

9,396.40

58.73

118,000.00

51,000.00

51,426.40

14,000.00

4,279.00

44,500.00

4,004.00

8,500.00

-

118,000.00

59,709.40

50.60

เงินรายได้
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

118,000.00

51,000.00

51,426.00

14,000.00

4,279.00

44,500.00

4,004.00

8,500.00

-

118,000.00

59,709.40

50.60

ร้อยละ

100.00

43.22

43.58

11.86

3.63

37.71

3.39

7.20

-

100.00

50.60

1 โครงการการบริหารจัดการสำนักงาน
ตรวจสอบภายใน
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล
ซ่อมแซมครุภัณฑ์
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน
ตรวจสอบภายใน
3 โครงการตรวจสอบประจำปี
3.1 ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ณ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
3.2 รายงานผลการตรวจสอบ
งบประมาณแผ่นดิน

หมายเหตุ :

สำนั กงานตรวจสอบภายใน ได้รับการจัด สรรงบประมาณ จำนวนทั้ งสิ้น 118,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่น แปดพัน บาทถ้วน) เบิ กจ่าย จำนวนทั้งสิ้ น
59,709.40 บาท โอนออก จำนวน 25,030 บาท และคงเหลือดำเนินการคืนงบประมาณ จำนวน 33,260.60 บาท ตามบันทึกที่ อว 0612.09.01/78 วันที่ 5
กรกฎาคม 2564
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ผลการดาเนินการใช้งบประมาณของโครงการแต่ละไตรมาส
120,000.00
100,000.00

แผน

80,000.00

ผล

60,000.00
40,000.00
51,000.00

20,000.00

44,500.00
14,000.00

-

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

8,500.00

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ภาพที่ 5 แผนผลการใช้งบประมาณของโครงการ/กิจกรรมแต่ละไตรมาส
ตารางที่ 2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม
ผลเบิกจ่าย
ร้อยละ(%)

คงเหลือ
ร้อยละ(%)

โครงการ/กิจกรรม

ประเภท

ยอดจัดสรร

โครงการบริหารจัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน
จำนวน 50,000.00 บาท

แผ่นดิน

50,000.00

18,273.00

36.55 %

31,727.00

63.45%

โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน
จำนวน 20,000.00 บาท

แผ่นดิน

20,000.00

15,400.00

77.00 %

4,600.00

23.00%

โครงการตรวจสอบประจำปี
จำนวน 48,000.00 บาท

แผ่นดิน

48,000.00

26,036.00

54.24 %

21,964.00

45.76%

ไม่ขอรับงบ

-

-

-

-

-

118,000.00

59,709.40

50.60 %

58,291.00

49.40%

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์แ ละแผนปฏิบัติ
การประจำปี (ไม่ของบประมาณ)

รวมทั้งสิ้น
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ผลการใชัจ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม
60,000.00
50,000.00

48,000.00

50,000.00
40,000.00

งบจัดสรร

31,727.00

30,000.00
20,000.00

18,273.00

10,000.00

20,000.00
15,400.00

26,036.00
21,964.00

เบิกจ่าย
คงเหลือ

4,600.00
0.00 0.00 0.00

0.00

โครงการบริหารจัดการสานักงานฯ

โครงการพัฒนาบุคลากรฯ

โครงการตรวจสอบประจาปี

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ

ภาพที่ 6 ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม
สรุ ป ผลการดำเนิ น งานและใช้ จ่ายงบประมาณแต่ล ะโครงการ/กิจกรรม สำนัก งานตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้
1) โครงการบริ ห ารจั ด การสำนั ก งานตรวจสอบภายใน (งบแผ่ น ดิ น ) งบประมาณจั ด สรร จำนวน
50,000.00 บาท เบิกจ่าย จำนวน 18,273.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.55 และคงเหลือ 31,727.00 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 63.45% มีการใช้จ่ายเป็นตามแผนการใช้งบประมาณ วัตถุประสงค์ ประหยัด และคุ้มค่า
2) โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรสำนั ก งานตรวจสอบภายใน (งบแผ่ น ดิ น ) งบประมาณจั ด สรร จำนวน
20,000.00 บาท เบิกจ่าย จำนวน 15,400.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.00 และคงเหลือ 4,600.00 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 23.00% มีการใช้จ่ายเป็นไปตามแผนงาน ประหยัด คุ้มค่าและเป็นไปตามวัตถุประสงค์
3) โครงการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ (งบแผ่นดิน) งบประมาณจัดสรร จำนวน 48,000.00 บาท
เบิกจ่าย จำนวน 26,036.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.24 และคงเหลือ 21,964.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.76%
มีการใช้จ่ายตามแผนงาน ประหยัด คุ้มค่า และเป็นไปตามวัตถุประสงค์
4) โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี ไม่ขอรับ งบประมาณในการ
ดำเนินงาน แต่ได้ดำเนินการตามแผนงาน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์
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โดยรวมผลการใช้งบประมาณรอบปีงบประมาณ 2564 จากยอดจัดสรรจำนวนทั้งสิ้น 118,000.00
บาท ผลการเบิกจ่ายในการดำเนินโครงการ กิจกรรม รวมจำนวนทั้งสิ้น 59,709.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.60
คงเหลือเงินคืน จำนวน 58,291.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.40% ซึ่งการใช้งบประมาณของสำนักงานตรวจสอบ
ภายใน เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า และเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ผลการดำเนินงาน
1) ผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์
สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ (Strategy plan) พ.ศ.2564 - 2568 เพื่อเป็นกรอบ
หรื อทิ ศ ทางในการดำเนิ น งานขั บ เคลื่ อ นองค์ ก ร โดยจัด วางโครงการ/กิ จกรรม ตั ว บ่ งชี้ เป้ าหมาย ระยะเวลา
งบประมาณ ตลอดจนผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ของสำนักงานตรวจสอบภายใน และมุ่งสู่
ผลสั ม ฤทธิ์ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ตอบสนองวิ สั ย ทั ศ น์ (Vision) และพั น ธกิ จ (Mission) เพื่ อ ความเชื่ อ มั่ น
และให้คำปรึกษา โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 4 ข้อ และโดยมีผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ภายใต้
ประเด็นยุทธศาสตร์ รอบปีงบประมาณ 2564 ทุกประเด็นยุทธศาสตร์บรรลุผลตามแผนที่กำหนด เฉลี่ยร้อยละ
90.70 มีเพียงบางตัวชี้วัดไม่บรรลุ คิดเป็นร้อยละ 9.30 ได้แก่ การเบิกจ่ายการซ่อมแซมครุภัณฑ์ น้อยกว่าเป้าที่ตั้ง
ไว้ ซึ่งก็เป็นไปตามที่เกิดการชำรุด ขึ้นและซ่อมในรอบปีจริง และเบิกจ่ายในการรายงานผลการตรวจสอบ ต่ำกว่า
เป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอเอกสาร/รูปเล่ม เป็น OnePage เป็นต้น (ภาพที่ 7 ตาราง
ที่ 3,4) ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ สำนักงานตรวจสอบภายใน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจตามมาตรฐานกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ และคำสั่งทางราชการ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 : ตรวจสอบ ระบบดู แ ลทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ตามสภาพความเหมาะสม
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างเครือข่ายงานตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ
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ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ รอบปีงบประมาณ 2564
4

รวม

รวม

39
43

4

2

พัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยงานที่ดี และมีประสิทธิภาพ

19

1

2

3

21

สร้างเครือข่ายงานตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก เพื่อสร้าง
องค์ความรู้ที่เข้มแข็ง

0

ตรวจสอบ ระบบดูแลทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ตามสภาพ
ความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจตามมาตรฐาน
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งทางราชการ

1

4

4

8
9

8
9
0

คงเหลือ/ไม่บรรลุ (KPI)

5

10

15

ผลการดาเนินที่บรรลุ (KPI)

20

25

30

35

40

45

จานวนตัวชี้วัด (KPI)

หมายเหตุ : การดำเนินงานไม่บรรลุตัวชี้วัด ในส่วนของการเบิกจ่ายการซ่อมแซมครุภัณฑ์ และเบิกจ่ายในการรายงานผลการ
ตรวจสอบ นอกจากนั้นบรรลุทั้งหมด

ภาพที่ 7 ผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1-4 รอบปีงบประมาณ 2564

50
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ตารางที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1-4 รอบปีงบประมาณ 2564
โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการบริหารจัดการสำนักงาน
ตรวจสอบภายใน
(Strategy # 4)

2) โครงการพัฒนาบุคลากร
สำนักงานตรวจสอบภายใน
(Strategy # 1,2,3,4)

หน่วยนับ

เป้าหมาย /
ปีงบประมาณ
2564

ผลการ
ดำเนินงาน

1) จำนวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ครั้ง

4

4

2) จำนวนครั้งในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บ ำรุ ง ดู แ ล ซ่ อ ม แ ซ มค รุ ภั ณ ฑ์ แ ล ะ
ทรัพย์สิน

ครั้ง

3

1

3) จำนวนการออกรายงานประจำปี

ครั้ง

1

1

4) ร้อ ยละของวัสดุ ส ำนั ก งานที่ มี ม าตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5) กิจกรรมแล้วเสร็จภายในไตรมาส

ร้อยละ

80

100

ร้อยละ

80

100

6) โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ร้อยละ

80

100

การดำเนินการเสร็จสิ้นไปตามแผนงาน/โครงการ ตามระยะที่
กำหนด

1) จำนวนครั้งของการเข้ า รับ การฝึก อบรม
ของบุคลากรสำนักงาน

ครั้ง

4

11

2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เพิ่มขึ้น ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80
3) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
4) ได้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการตามระยะเวลาที่
กำหนด (ของระยะเวลาที่ ก ำหนดใน
หลักสูตร) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

ร้อยละ

80

100

ร้อยละ

80

100

ร้อยละ

80

100

บุ ค ลากรทุ ก คนได้ เข้ า รับ การอบรม รอบปี งบประมาณ
2564 รวมจำนวน 11 ครั้ง ตามสถานการณ์ โรคระบาด
(โควิด-19)
ผู้เข้าร่วมการอบรมต่างๆ ได้รับทักษะ ความรู้ที่เพิ่มขึ้นทุก
คน
สามารถนำความรู้ทักษะที่ได้รับจากการเขข้าอบรมมาใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ได้
เข้าร่วมโครงการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนดครบถ้วนทุก
หลักสูตรที่เข้าอบรม

ตัวชี้วดั

คำชี้แจงเพิม่ เติม
การดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวนงบประมาณ ทั้งสิ้น
40,000 บาท เบิ กจ่าย ดำเนินการจัดชื้อ 4 ครั้ง รวม 33,313
บาท คงเหลือ 6,687 บาท
ดำเนินการเบิกจ่ายในการซ่อมแซมครุภัณฑ์ งบประมาณ ทั้งสิ้น
10,000 บาท เบิ ก จ่ า ยในการซ่ อ มแซม จำนวน 1 ครั้ ง รวม
จำนวนเงิน 9,990 บาท คงเหลือ 10 บาท น้อยกว่าเป้าที่ตั้งไว้
ตามที่เกิดการชำรุดในรอบปี
ดำเนิ น การออกรายงานประจำปี ต่ างๆ เมื่ อ สิ้ น ปี งบประมาณ
จำนวน 1 ครั้ง
การดำเนิ น การจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ ทุ ก ครั้ ง เป็ น ไปตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (มอก.)
การดำเนินการเสร็จสิ้นไปตามแผนการแต่ละไตรมาส
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โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

เป้าหมาย /
ปีงบประมาณ
2564

ผลการ
ดำเนินงาน

3) โครงการจัดทำแผนและทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ
การประจำปี สำนักงานตรวจสอบ
ภายใน
(Strategy # 4)

1) ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การประจำปี

ครั้ง

1

1

2) จัดทำแผนยุทธศาสตร์

ครั้ง

1

1

3) จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ครั้ง

1

1

4) บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
ทบทวนแผน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

ร้อยละ

80

100

5) บุคลากรมีความเข้าใจในกระบวนการทำ
แผนเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

ร้อยละ

80

97.20

6) โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ร้อยละ

80

100

1) จำนวนครั้งในการจัดทำแผนตรวจสอบ
ประจำปี

เล่ม

1

1

2) จำนวนครั้งในการจัดกิจ กรรมตรวจสอบ
หน่วย รับตรวจ ณ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

ครั้ง

1

1

3) จำนวนครั้งกิจกรรมการเบิก จ่ายรายงาน
ผลการตรวจสอบ

ครั้ง

4

2

4) โครงการตรวจสอบประจำปี
งบประมาณ
(Strategy # 1,2,3,4)

คำชี้แจงเพิม่ เติม
ดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี
2564 วันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ หองประชุมออนไลน
(Google Meet) - meet.google.com/cob-sxtw-bmt
จัดทำแผนยุทธศาสตร์ (2565-2569) ฉบับปรับปรุง จำนวน 1
เล่ม
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 จำนวน 1 เล่ม
บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการจัดทำและทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี ได้ดำเนินการในวันพุธที่
21 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ หองประชุ ม ออนไลน (Google
Meet) - meet.google.com/cob-sxtw-bmt
โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ได้ดำเนินการในวันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ห
อ ง ป ร ะ ชุ ม อ อ น ไ ล น ( Google Meet) meet.google.com/cob-sxtw-bmt โดยบุ ค ลากรมี ค วามรู้
ความเข้าใจเฉลี่ยระดับคะแนนรวมทั้งสิ้นเท่ากับ 4.86 คิดเป็น
ร้อยละ 97.20 อยู่ในระดับผลประเมินที่ดีมากที่สุด
โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 2564 แล้วเสร็จตามกำหนดในไตรมาส 3
มี ก ารดำเนิ น การจั ด ทำแผนการตรวจสอบประจำปี 2565
จำนวน 1 เล่ ม เพื่ อใช้ ในการตรวจสอบในรอบปี ง บประมาณ
2565
มีการเดินทางไปตรวจหน่วยรับตรวจ ณ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
จำนวน 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2564
เบิ ก จ่ ายในการรายงานผลการตรวจสอบ จำนวน 2 ครั้ ง คือ
จำนวน 6,102 บาท และ 3,297 บาท รวม 9,396.40 บาท น้อย
กว่าเป้าที่ตั้งไว้ เนื่องจากเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอเอกสาร/
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โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

เป้าหมาย /
ปีงบประมาณ
2564

ผลการ
ดำเนินงาน

คำชี้แจงเพิม่ เติม
รูปเล่ม เป็นต้น

4) หน่ ว ยรั บ ตรวจมี ค วามพึ ง พอใจในการ
ปฏิ บั ติ งานการตรวจสอบฯ ไม่ น้ อ ยกว่ า
ร้อยละ 80
5) กิจกรรมแล้วเสร็จภายในไตรมาส

ร้อยละ

80

92.40

เดือน

12

12

หน่วยรับตรวจมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานการตรวจสอบฯ
เฉลี่ ย ร้ อ ย 92.40 ในจำนวนหน่ ว ยรั บ ตรวจประจำปี 2564
จำนวน 28 หน่วย
การดำเนินการตรวจสอบกิจกรรมแล้วเสร็จในระยะเวลา 12
เดือนภายในไตรมาส ตามรอบปีงบประมาณ 2564

ตารางที่ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ และโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์
1 : ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของ 2 : ตรวจสอบ ระบบดูแลทรัพย์สิน 3 : สร้างเครือข่ายงานตรวจสอบทั้ง 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยงาน
หน่ ว ยรั บ ตรวจตามมาตรฐาน
ของมหาวิ ท ยาลั ย ตามสภาพ
ภายในและภายนอก เพื่ อสร้าง
ที่ดีและมีประสิทธิภาพ
กฎ ห ม าย ระเบี ยบ ข้ อ บั งคั บ
ความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
องค์ความรู้ที่เข้มแข็ง
ประกาศ และคำสั่งทางราชการ
และประสิทธิผล
1)
2)

โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน
ตรวจสอบภายใน
โครงการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ

1) โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน

ตรวจสอบภายใน
2) โครงการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ

โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานตรวจสอบ
ภายใน

1) โครงการบริหารจัดการสำนักงานตรวจสอบ
ภายใน
2) โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานตรวจสอบ
ภายใน
3) โครงการจัดทำแผนและทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี
สำนักงานตรวจสอบภายใน
4) โครงการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ
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2. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
.

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภั ฏเชียงใหม่ ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ
2564 เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กร โดยจัดวางโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายตัวบ่งชี้ ระยะเวลา
งบประมาณ ตลอดจนผู้รับผิดชอบ ภายใต้ยุทธศาสตร์ของสำนักงานตรวจสอบภายใน และมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) เพื่อความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษา ตลอดจน
สนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
สำนั กงานตรวจสอบภายใน ได้จัด ทำแผนยุท ธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) และได้ก ำหนด
โครงการ/กิ จ กรรม เพื่ อ สนั บ สนุ น การดำเนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์ ให้ บ รรลุ ผ ลตามวั ต ถุ ป ระสงค์ โดยได้ จั ด
วางโครงการ/กิ จ กรรม ในแผนปฏิ บั ติ งานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 และได้ด ำเนิ น การติ ด ตามผลการ
ดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2564 ซึ่งการดำเนินโครงการ/กิจกรรม อยู่ในแผนงานทุกโครงการ และมีตัวชี้วัด
รวมทั้งสิ้น จำนวน 21 ตัวชี้วัด บรรลุเป้า จำนวน 19 ตัวชี้วัด (90.5%) และไม่บรรลุ 2 ตัวชี้วัด (9.5%) และตาม
รายละเอียด (ตารางที่ 5 ภาพที่ 8 และตารางที่ 6) ดังนี้
ตารางที่ 5 แผนผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามไตรมาส รอบปีงบประมาณ 2564
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ผลการ
ดำเนินงาน

ไตรมาส 4

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา

1) โครงการบริหารจัดการ
สำนักงานตรวจสอบ
ภายใน
2) โครงการพัฒนาบุคลากร
สำนักงานตรวจสอบ
ภายใน
3) โครงการจัดทำแผนและ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการ
ประจำปี สำนักงาน
ตรวจสอบภายใน
4) โครงการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ

ต.ค.63 30 ก.ย.
64

อยู่ใน
แผนงาน

ต.ค.6330 ก.ย.
64

อยู่ใน
แผนงาน

ต.ค.6331 เม.ย.
64

อยู่ใน
แผนงาน

ต.ค.6330 ก.ย.
64

อยู่ใน
แผนงาน

ที่

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม รอบปีงบประมาณ 2564
2

รวม

รวม

19
21

4

1

โครงการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ

4

3

5

0

โครงการจัดทาแผนและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ
การประจาปี สานักงานตรวจสอบภายใน

6
6

2

0

โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงานตรวจสอบภายใน

4
4

1

1

โครงการบริหารจัดการสานักงานตรวจสอบภายใน

5
6
0

คงเหลือ/ไม่บรรลุ (KPI)

5

ผลการดาเนินที่บรรลุ (KPI)

10

15

จานวนตัวชี้วัด (KPI)

ภาพที่ 8 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบปีงบประมาณ 2564

20

25
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ตารางที่ 6 แผนผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบปีงบประมาณ 2564
โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการบริหารจัดการสำนักงาน
ตรวจสอบภายใน

2) โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน
ตรวจสอบภายใน

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

เป้าหมาย /
ปีงบประมาณ
2564

ผลการ
ดำเนินงาน

1) จำนวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ครั้ง

4

4

2) จำนวนครั้งในการเบิก จ่ายค่าใช้จ่ ายใน
การบำรุง ดูแ ล ซ่อ มแซมครุภั ณ ฑ์แ ละ
ทรัพย์สิน

ครั้ง

3

1

3) จำนวนการออกรายงานประจำปี

ครั้ง

1

1

4) ร้อยละของวัสดุสำนักงานที่มีมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5) กิจกรรมแล้วเสร็จภายในไตรมาส

ร้อยละ

80

100

ร้อยละ

80

100

การดำเนิ น การจั ด ซื้ อ วั ส ดุ ส ำนั ก งาน จำนวนงบประมาณ ทั้ ง สิ้ น
40,000 บาท เบิกจ่าย ดำเนินการจัดชื้อ 4 ครั้ง รวม 33,313 บาท
คงเหลือ 6,687 บาท
ดำเนิ น การเบิ ก จ่ า ยในการซ่ อ มแซมครุภั ณ ฑ์ งบประมาณ ทั้ ง สิ้ น
10,000 บาท เบิกจ่ายในการซ่อมแซม จำนวน 1 ครั้ง รวมจำนวนเงิน
9,990 บาท คงเหลือ 10 บาท ซึ่ง น้อยกว่าเป้าที่ตั้งไว้ ตามที่เกิดการ
ชำรุดในรอบปี
ดำเนินการออกรายงานประจำปีต่างๆ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ จำนวน
1 ครั้ง
การดำเนิ น การจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ ทุ ก ครั้ ง เป็ น ไปตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (มอก.)
การดำเนินการเสร็จสิ้นไปตามแผนการแต่ละไตรมาส

6) โครงการแล้ ว เสร็ จ ตามระยะเวลาที่
กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ร้อยละ

80

100

การดำเนินการเสร็จสิ้นไปตามแผนงาน/โครงการ ตามระยะที่กำหนด

1) จำนวนครั้งของการเข้ารับการฝึกอบรม
ของบุคลากรสำนักงาน

ครั้ง

4

11

บุคลากรทุกคนได้เข้ ารับการอบรม รอบปี งบประมาณ 2564
จำนวน 11 ครั้ง (ตามสถานการณ์โรคระบาด (โควิด-19)) คือ
1. โครงการอบรมหลักสูตรตรวจสอบภายในกับการสร้างคุณค่า
เพิ่ ม ให้ แ ก่ อ งค์ ก ร วั น ที่ 12-13 พฤศจิ ก ายน 2563 โดย
กรมบัญชีกลาง
2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ
เพื่ อ ป้ อ งกั น ความผิ ด พลาดการเบิ ก จ่ า ยเงิ น เดิ น ทางไป
ราชการ การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับจ่ายเงิน การรักษา
เงิ น การนำเงิ น ส่ ง คลั ง และระบบอิ เลคทรอนิ ก ส์ ข อง
กรมบั ญ ชีก ลาง วันที่ 23-24 ธันวาคม 2563 โดยวิท ยาลัย
การจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

คำชี้แจงเพิม่ เติม
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โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

เป้าหมาย /
ปีงบประมาณ
2564

ผลการ
ดำเนินงาน

คำชี้แจงเพิม่ เติม
3. โครงการอบรม เรื่ อ ง บริห ารพั ส ดุ ป ลอดภั ย ถู ก ใจ และ
ถูก ต้อ ง วันที่ 24-25 ธันวาคม 2563 โดยสมาคมพัสดุแห่ ง
ประเทศไทย
4. โครงการอบรม เรื่อ ง วิธีก ารจั ด เก็บ เอกสารจดหมายเหตุ
วันที่ 8 มกราคม 2564 โดยสำนักหอสมุด
5. "ประชุม km.การประยุก ต์ใช้ Google classroom กับ งาน
อบรมผู้ใช้บริการ" วันที่ 10 มีนาคม 2564 โดยสำนักหอสมุด
6. โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง เทคนิคการจัดทำและวิธีการ
เขียนคู่มือการปฏิบัติงานหลัก วันที่ 23 มีนาคม 2564 โดย
กองบริหารงานบุคคล ม.ราชภัฎเชียงใหม่
7. โครงการพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน ประจำปี 2564 เรื่อง
วิ นั ย การเงิ น การคลั ง และการเบิ ก จ่ า ยเงิ น เพื่ อ ป้ อ งกั น
ความผิดละเมิดของเจ้าหน้าที่ วันที่ 23 มีนาคม 2564 โดย
กองบริหารงานบุคคล ม.ราชภัฎเชียงใหม่
8. การเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการรับมือรับมือ
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) วันที่ 27 พฤษภาคม
2564 โดยบริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด
9. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคณาจารย์ในการพัฒนา
หลัก สูตรสมรรถนะ 2565 วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 และ
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 โดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่
10. บทบาทของบุคลากรกับการพัฒนามหาวิทยาลัย ในยุคการ
เปลี่ ย นแปลงอย่ างฉั บ พลัน ด้า นเทคโนโลยี ไทยแลนด์ 4.0
วันที่ 25 สิงหาคม 2564 โดยสำนักงานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ
11. ธุ ร กิ จ ยุ ค New Normal (Webinar) วั น ที่ 25 สิ ง หาคม
2564 โดย JOBTOPGUN
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โครงการ/กิจกรรม

3) โครงการจัดทำแผนและทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ
การประจำปี สำนักงานตรวจสอบ
ภายใน

4) โครงการตรวจสอบประจำปี
งบประมาณ

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

เป้าหมาย /
ปีงบประมาณ

2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
3) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
4) ได้ เข้ า ร่ ว มโครงการตามระยะเวลาที่
กำหนด (ของระยะเวลาที่ ก ำหนดใน
หลักสูตร) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
1) ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การประจำปี

2564

ผลการ
ดำเนินงาน

คำชี้แจงเพิม่ เติม

ร้อยละ

80

100

ผู้เข้าร่วมการอบรมวต่างๆ ได้รับทักษะ ความรู้ที่เพิ่มขึ้นทุกคน

ร้อยละ

80

100

ร้อยละ

80

100

สามารถนำความรู้ ทั ก ษะที่ ได้ รั บ จากการเขข้ า อบรมมาใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ได้
เข้ า ร่วมโครงการอบรมตามระยะเวลาที่ก ำหนดครบถ้ ว นทุ ก
หลักสูตรที่เข้าอบรม

ครั้ง

1

1

2) จัดทำแผนยุทธศาสตร์

ครั้ง

1

1

ดำเนิ น การทบทวนแผนยุ ท ธศาสตร์แ ละแผนปฏิ บัติ ก ารประจำปี
2564 วั น พุ ธที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ หองประชุ ม ออนไลน
(Google Meet) - meet.google.com/cob-sxtw-bmt
จัดทำแผนยุทธศาสตร์ (2565-2569) ฉบับปรับปรุง จำนวน 1 เล่ม

3) จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ครั้ง

1

1

จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 จำนวน 1 เล่ม

4) บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
ทบทวนแผน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

ร้อยละ

80

100

5) บุคลากรมีความเข้าใจในกระบวนการทำ
แผนเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

ร้อยละ

80

97.20

6) โครงการแล้ ว เสร็ จ ตามระยะเวลาที่
กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ร้อยละ

80

100

1) จำนวนครั้งในการจัดทำแผนตรวจสอบ
ประจำปี

เล่ม

1

1

บุ คลากรได้ แ ลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ในโครงการจั ด ทำและทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี ได้ดำเนินการในวันพุธที่ 21
เมษายน พ.ศ. 2564 ณ หองประชุ ม ออนไลน (Google Meet) meet.google.com/cob-sxtw-bmt
โครงการจั ด ทำและทบทวนแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจำปี ได้ดำเนินการในวันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ หอง
ประชุมออนไลน (Google Meet) - meet.google.com/cob-sxtwbmt โดยบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเฉลี่ยระดับคะแนนรวมทั้งสิ้น
เท่ ากับ 4.86 คิดเป็นร้อยละ 97.20 อยู่ในระดับผลประเมินที่ดีมาก
ที่สุด
โครงการจั ด ทำและทบทวนแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจำปี 2564 แล้วเสร็จตามกำหนดในไตรมาส 3
มีการดำเนินการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี 2565 จำนวน 1
เล่ม เพื่อใช้ในการตรวจสอบในรอบปีงบประมาณ 2565
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โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

เป้าหมาย /
ปีงบประมาณ
2564

ผลการ
ดำเนินงาน

2) จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมตรวจสอบ
ห น่ ว ย รั บ ต ร ว จ ณ วิ ท ย า เข ต
แม่ฮ่องสอน

ครั้ง

1

1

มี ก ารเดิ น ทางไปตรวจหน่ ว ยรั บ ตรวจ ณ วิ ท ยาเขตแม่ ฮ่ อ งสอน
จำนวน 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2564

3) จำนวนครั้งกิจกรรมการเบิกจ่ายรายงาน
ผลการตรวจสอบ

ครั้ง

4

2

4) หน่ ว ยรับ ตรวจมี ความพึ งพอใจในการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบฯ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
5) กิจกรรมแล้วเสร็จภายในไตรมาส

ร้อยละ

80

92.40

เดือน

12

12

เบิกจ่ายในการรายงานผลการตรวจสอบ จำนวน 2 ครั้ง คือ จำนวน
6,102 บาท และ 3,297 บาท รวม 9,396.40 บาท น้อยกว่าเป้าที่ตั้ง
ไว้ เนื่องจากเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอเอกสาร/รูปเล่ม เป็นต้น
หน่ วยรั บ ตรวจมี ความพึง พอใจในการปฏิ บัติ งานการตรวจสอบฯ
เฉลี่ยร้อย 92.40 ในจำนวนหน่วยรับตรวจประจำปี 2564 จำนวน 28
หน่วย
การดำเนินการตรวจสอบกิจกรรมแล้วเสร็จในระยะเวลา 12 เดือน
ภายในไตรมาส ตามรอบปีงบประมาณ 2564

คำชี้แจงเพิม่ เติม

หมายเหตุ : รายงานผลการติดตามผลบรรลุเป้าหมาย รอบปีงบประมาณ 2564 ข้อมูลสิ้นเดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 256
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3) การจัดทำรายงานตามแผนงาน
ในรอบปีงบประมาณ 2564 สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตามแผนจัดทำรายงาน (ภาพที่
9) ดังนี้

ภาพที่ 9 การออกแผนการ/รายงานการดำเนินงาน รอบปีงบประมาณ 2564 (1)
(ภาพที่ 9 ต่อ…)
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ภาพที่ 9 การออกแผนการ/รายงานการดำเนินงาน รอบปีงบประมาณ 2564 (2)
(ภาพที่ 9 ต่อ…)
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ภาพที่ 9 การออกแผนการ/รายงานการดำเนินงาน รอบปีงบประมาณ 2564 (3)

การเชื่อมโยงโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ
โครงการทั้ง 4 ของสำนักงานตรวจสอบภายในที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว นอกจากจากเป็นไปตามยุทธศาสตร์
ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แล้ว ยังสามารถสมารถเชื่อมโยงไปยัง แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2560-2579) และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2560 อีกด้วย (ภาพที่ 10)

ภาพที่ 10 ความเชื่อมโยง 4 โครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ
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1) ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
โครงการทั้ง 4 ของสำนักงานตรวจสอบภายใน มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัย
ราชภัฎ ระยะ 20 ปี ใน “ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒ นาระบบบริหารจัดการ” โดยโครงการทั้ง 4 มุ่งเน้นการพัฒ นา
บริหารจัดการภาครัฐให้เกิดความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล (ภาพที่ 11)

ภาพที่ 11 การเชื่อมโยงไปยังยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
โครงการทั้ ง 4 ของสำนั ก งานตรวจสอบภายใน มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี
ใน “ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ” โดยโครงการทั้ง 4 มุ่งเน้น
การพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล (ภาพที่ 12-16)
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ภาพที่ 12 การเชื่อมโยงไปยังยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (1)

ภาพที่ 13 การเชื่อมโยงไปยังยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2)
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3) แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี
สำนักงานตรวจสอบภายในได้เชื่อมโยงโครงการทั้ง 4 ไปแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา โดยสำนักงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยสนับสนุนให้เกิด
ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ ความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล

ภาพที่ 14 การเชื่อมโยงไปยังแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (1)

ภาพที่ 15 การเชื่อมโยงไปยังแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (2)
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โครงการจัดทาและทบทวนแผนฯ

โครงการตรวจสอบประจาปี

โครงการพัฒนาบุคลากร

โครงการบริหารจัดการสานักงาน

Strategic
CMRU
แผนการตรวสอบประจาปี

แผนพัฒนาบุคลากร

แผนยุทธศาสตร์
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
แผนปฏิบตั ิการประจาปี
แผน Engagement Plan แผนจัดการความรู ้ (KM)

ภาพที่ 16 แผนการ โครงการ/กิจกรรม ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (3)

การประเมินความพึงพอใจจากหน่วยรับตรวจ
สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้สำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสำนักงาน
ตรวจสอบภายใน รอบปีงบประมาณ 2564 เป็นการจัดทำแบบสำรวจให้หน่วยรับตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อสะท้อนการปฏิบัติงานในการตรวจสอบหน่วยตรวจในรอบปี และนำมาปรับปรุงการดำเนินงานตรวจสอบ
ภายในให้ดียิ่งขึ้น โดยมีผลคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.64 อยู่ในระดับที่ดีมาก (ภาพที่ 17) ดังนี้

รายงานประจำปี รอบปีงบประมาณ 2564 : สำนักงานตรวจสอบภายใน 28

ภาพที่ 17 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสำนักงานตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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ส่วนที่ 3
การพัฒนาการ
การพัฒนาบุคลากร
1) การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ
สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564 – 2568) ใน
ด้านต่างๆ ตามสมรรถนะตามตำแหน่ง เพื่อให้ได้รับการพัฒนาครอบคลุมภายในระยะ 5 ปี ตามสมรรถนะจำนวน
6 ด้าน ได้แก่
 จิตบริการ (Service Mind)
 ความเชี่ยวชาญในอาชีพ (Expertise)
 ความรับผิดชอบ (Accountability
 ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
 การดำเนินการเชิงรุก (Proactiveness)
 ความรู้เรื่องกฎ ระเบียบเกี่ยวกับงาน (Knowledge of Job-related Rules and Regulation)
และกำหนดเป้ าหมายตัว ชี้วัด พร้อมทั้ ง กำหนดแผนการพั ฒ นาบุคลากรสมรรถนะรายบุ คคล เพื่ อให้
บุคลากรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานที่รับผิดชอบที่ถูกต้องและสามารถนำไป
ปรับปรุง พัฒนา หรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการ
พั ฒ นาบุ ค ลากร จำนวน 6 ด้ า น ในรอบปี ง บประมาณ 2564 บรรลุ ผ ลตามเป้ า หมายสมรรถนะทั้ ง หมด
คิดเป็นร้อยละ 100 (ภาพที่ 18 ตารางที่ 7) ดังนี้

ความเชี่ยวชาญในอาชีพ
(Expertise)
ความรับผิดชอบ
(Accountability

1
2
3
4

0
0
0
0

2
1
1
2

2
1
1
2

0%

5

รวม

50%

0

ความรู้เรื่องกฎระเบียบเกี่ยวกับ
งาน (Knowledge of Job-…

การดาเนินการเชิงรุก
(Proactiveness)

100%

ทักษะการคิดวิเคราะห์
(Analytical Thinking)

จิตบริการ (Service Mind)
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0

1

0
1

1

1
8

ภาพที่ 18 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากร จำนวน 6 ด้าน
8

6
รวม

คงเหลือ

จานวนตัวชี้วัด
ที่บรรลุในรอบ
ปี
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ตารางที่ 7 ผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ จำนวน 6 ด้าน รอบปีงบประมาณ 2564
กิจกรรม

หน่วย
นับ

เป้าหมาย /
ปีงบประมาณ
พ.ศ.2564

ผลการ
พัฒนา

ครั้ง

1

1

โครงการพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน ประจำปี
2564 เรื่ อ ง วิ นั ย การเงิ น การคลั ง และการเบิ ก
จ่ายเงินเพื่อป้องกันความผิดละเมิดของเจ้าหน้าที่
วันที่ 23 มีนาคม 2564 โดยกองบริหารงานบุคคล
ม.ราชภัฎเชียงใหม่

จำนวนครั้ ง ในการบริ ก ารให้
คำปรึกษาแต่ละปี

ครั้ง

1

6

บริก ารให้ คำปรึก ษาหน่ว ยรับ ตรวจ ได้แก่ สำนัก
ทะเบียนและประมวลผล วิทยาลัยนานาชาติ และ
วิ ท ยาเขตแม่ ฮ่ อ งสอน คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี สำนักงานศิลปะและวัฒนธรรม และ
ศูนย์ภาษา

จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมการ
อบรมแต่ละปี

คน

1

-

- รอ ป ระก าศจาก ก รมบั ญ ชี ก ลาง ก ำห น ด
ระยะเวลาและวิธี/แนวทางการอบรม เนื่องจาก
เกิดภาวะโรคระบาด (โควิด-19) เพื่อเข้ารับการ
อบรมในโอกาสต่อไป

1

- โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง เทคนิคการจัดทำ
และวิธีการเขี ยนคู่มือการปฏิบั ติงานหลัก วันที่
23 มีนาคม 2564 โดยกองบริหารงานบุคคล ม.
ราชภัฎเชียงใหม่

ตัวชี้วัด

1) จิตบริการ (Service Mind)
1.1 เข้าร่วมการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม จำนวนครั้งในการเข้าร่วมอบรม
และการบริการ
แต่ละปี

1.2 การบริการให้คำปรึกษา

2) ความเชี่ยวชาญในอาชีพ (Expertise)
สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร CGIA
หรือการขอกำหนดตำแหน่งงานที่สูงขึ้น

คำชี้แจงเพิ่มเติม/หลักสูตร,เรื่อง
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กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

เป้าหมาย /
ปีงบประมาณ
พ.ศ.2564

ผลการ
พัฒนา

ครั้ง

-

-

ครั้ง

12

12

ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานเข้าที่ประชุม
ประจำเดือน 12 ครั้ง/รอบปีงบประมาณ 2564

เล่ม/ครั้ง

1

1

คู่มือและแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี
งบประมาณ 2565

เล่ม/
เรื่อง

1

15

ได้เข้าร่วมการจัดความรู้ของหน่วยงานที่จัด และ
การนำเสนอความรู้ ภ ายในหน่ ว ยงานผ่ า นการ
ประชุมประจำเดือนทุกเดือน ไม่น้อยกว่า 15 ครั้ง/
เรื่อง

ครั้ง

1

1

โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจำปี ได้ดำเนินการในวันพุธที่
21 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ หองประชุมออนไลน
(Google Meet) -meet.google.com/cobsxtw-bmt

คำชี้แจงเพิ่มเติม/หลักสูตร,เรื่อง

3) ความรับผิดชอบ (Accountability
3.1 การประกันคุณภาพภาครัฐ

3.2 การติดตามและผลการดำเนินงาน

การประกันคุณภาพภาครัฐ (ทุกๆ 5
ปี)
การประชุมประจำเดือน/ทุกเดือน

-รอดำเนินการในรอบ 5 ปี (พ.ศ.2568) ไม่นับ

4) ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
4.1 ปรับปรุง/จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

จำนวนครั้งในการปรับปรุงหรือ
จัดทำคู่มือการปฏิบัตงิ านแต่ละปี

4.2 การจัดทำแผนการจัดการความรู้ห รือการ จำนวนแผนการจั ด การความรู้
เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หรื อ การเข้ า ร่ ว มแลกเปลี่ ย น
เรียนรู้แต่ละปี
5) การดำเนินการเชิงรุก (Proactiveness)
การดำเนิ น งานทบทบแผนงานต่ า งๆ เพื่ อ จ ำ น ว น ค รั้ งใน ก าร ท บ ท ว น
ปรั บ ปรุ ง และวางแผนการดำเนิ น งานภาย แผนงานต่างๆ ประจำปี
ข้างหน้า
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กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

6) ความรู้เรื่องกฎ ระเบียบเกี่ยวกับงาน (Knowledge of Job-related Rules and Regulation)
บุคลากรเข้าร่วมอบรมด้านความรู้และทักษะ
จำนวนบุ ค ลากรที่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว ม คน
ที่เกี่ยวข้องกับกฎ ระเบียบ การปฏิบัติงาน
อบรมด้ า นความรู้ แ ละทั ก ษะที่
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เกี่ ย วข้ อ งกั บ กฎ ระเบี ย บ การ
ปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย /
ปีงบประมาณ
พ.ศ.2564

ผลการ
พัฒนา

2

5

คำชี้แจงเพิ่มเติม/หลักสูตร,เรื่อง

บุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายในทุกคน ได้เข้า
รั บ การอบรม รอบปี ง บประมาณ 2564 รวม
จำนวน 8 ครั้ง (ตามสถานการณ์ โรคระบาด (โค
วิด-19)) คือ
1. โครงการอบรมหลักสูตรตรวจสอบภายในกับการ
สร้ า งคุ ณ ค่ า เพิ่ ม ให้ แ ก่ อ งค์ ก ร วั น ที่ 12-13
พฤศจิกายน 2563 โดยกรมบัญชีกลาง
2. โครงการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รพั ฒ นาศั ก ยภาพ
บุคลากรภาครัฐ เพื่อป้องกันความผิดพลาดการ
เบิกจ่ายเงินเดินทางไปราชการ การเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง การรับจ่ายเงิน การรักษาเงิน การนำ
เงิ น ส่ ง คลั ง และระบบอิ เ ลคทรอนิ ก ส์ ข อง
กรมบั ญ ชี ก ลาง วั น ที่ 23-24 ธั น วาคม 2563
โดย วิ ท ย าลั ย ก ารจั ดก ารเพื่ อ ก ารพั ฒ น า
มหาวิทยาลัยทักษิณ
3. โครงการอบรม เรื่ อ ง บริ ห ารพั ส ดุ ป ลอดภั ย
ถูกใจ และถูกต้อง วันที่ 24-25 ธันวาคม 2563
โดยสมาคมพัสดุแห่งประเทศไทย
4. โครงการอบรม เรื่ อ ง วิ ธี ก ารจั ด เก็ บ เอกสาร
จดหมายเหตุ วั น ที่ 8 มกราคม 2564 โดย
สำนักหอสมุด
5. ป ร ะ ชุ ม km. “ ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใช้ Google
classroom กับงานอบรมผู้ใช้บริการ" วันที่ 10
มีนาคม 2564 โดยสำนักหอสมุด
6. โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง เทคนิคการจัดทำ
และวิธีการเขียนคู่มื อการปฏิบัติงานหลัก วันที่
23 มีนาคม 2564 โดยกองบริหารงานบุคคล ม.
ราชภัฎเชียงใหม่
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กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

เป้าหมาย /
ปีงบประมาณ
พ.ศ.2564

ผลการ
พัฒนา

คำชี้แจงเพิ่มเติม/หลักสูตร,เรื่อง
7. โครงการพั ฒ นาบุ คลาก ร สาย สนั บ สนุ น
ประจำปี 2564 เรื่อง วินัยการเงิน การคลัง และ
การเบิกจ่ายเงินเพื่อป้องกันความผิดละเมิดของ
เจ้ า หน้ า ที่ วั น ที่ 23 มี น าคม 2564 โดยกอง
บริหารงานบุคคล ม.ราชภัฎเชียงใหม่
8. การเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการ
รับ มื อ รั บ มื อ พรบ.คุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
(PDPA) วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 โดยบริษั ท
เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด
9. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคณาจารย์
ในการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ 2565 วันที่ 27
กรกฎาคม 2564 และวั น ที่ 3 สิ งหาคม 2564
โดยคณ ะครุ ศ าสตร์ มห าวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เชียงใหม่
1 0 . บ ท บ า ท ข อ งบุ ค ล า ก รกั บ ก า ร พั ฒ น า
มหาวิ ท ยาลั ย ในยุ ค การเปลี่ ย นแปลงอย่ า ง
ฉับพลันด้านเทคโนโลยีไทยแลนด์ 4.0 วันที่ 25
สิ งหาคม 2564 โดยสำนั ก งานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ
11. ธุรกิ จ ยุ ค New Normal (Webinar) วัน ที่ 25
สิงหาคม 2564 โดย JOBTOPGUN
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2) การพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
ผลการพัฒนาบุคลากร รอบปีงบประมาณ 2564 บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนา โดยการเข้าร่วมการ
อบรมต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ งาน และนำความรู้ ทั ก ษะมาใช้ ในการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินงานของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยโดยรวมชั่วโมงการเข้ารับ
การอบรมทั้งสิ้น จำนวน 145 ชั่วโมง เฉลี่ยร้อยละ 29 ชั่วโมง/คน มีเพียงการเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้าน (Certified
Government Internal Auditor : CGIA) เท่านั้น เนื่องจากเกิดสภาวะโรคระบาด (โควิด -19) จึงต้องรอประกาศจาก
กรมบัญชีกลาง ในการกำหนดวิธีการ/แนวทางการเข้ารับการอบรม เพื่อเข้ารับการอบรมในโอกาสต่อไป โดยสรุปผล
การเข้ารับการอบรมพัฒนาในรอบปีงบประมาณ 2564 (ภาพที่ 19 ตารางที่ 8) ดังนี้

จำนวนทีเ่ ข้ำอบรมพัฒนำ รอบปี งบประมำณ 2564 /ชม.

36

28

24
33
24

ภาพที่ 19 ผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล รอบปีงบประมาณ 2564
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ตารางที่ 8 ผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล รอบปีงบประมาณ 2564
ที่

ชื่อ-นามสกุล

1 ผศ.พุทธมน สุวรรณอาสน์

2 นางสาวอัมพวา รินสิน
จ้อย

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจสอบ
ภายใน

นักตรวจสอบภายใน

แผนการฝึกอบรมหลักสูตร
การพัฒนาบุคลากร
พ.ศ. 2564
1) อบรมหลักสูตร CGIA ระดับ
Intermediate ด้าน
Financial and
Compliance
2) การฝึกอบรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

1) อบรมหลักสูตร CGIA ระดับ
Advanced ด้าน
Performance Operation
and Management/
Consulting
2) ทำผลงานการเลื่อนสู่
ตำแหน่งชำนาญการ

ผลการดำเนินงาน
รอบปีงบประมาณ 2564
ได้รับการ
พัฒนา

ยังไม่ได้รบั
การพัฒนา








คำชี้แจงเพิ่มเติม/หลักสูตร,เรื่อง
-รอประกาศจากกรมบัญชีกลาง ในการกำหนดวิธีการ/แนวทางการเข้า
รับการอบรม (เนื่องจากเกิดภาวะโรคระบาด (โควิด-19)) เพื่อเข้ารับการ
อบรมในโอกาสต่อไป

จำนวน
ชั่วโมง
-

1. โครงการอบรมหลักสูตรตรวจสอบภายในกับการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่
องค์กร วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563 โดยกรมบัญชีกลาง (12 ชม.)
2. การเตรี ย มความพร้อ มของมหาวิ ท ยาลั ย ในการรั บ มื อ รั บ มื อ พรบ.
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 โดยบริษัท
เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด (2 ชม.)
3. การสัมมนาเชิงปฏิบั ติก ารเพื่อ พัฒนาคณาจารย์ในการพัฒนาหลัก สูตร
สมรรถนะ 2565 วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 และวันที่ 3 สิงหาคม 2564
โดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (12 ชม.)
4. ธุ ร กิ จ ยุ ค New Normal (Webinar) วั น ที่ 25 สิ ง ห าคม 2564 โดย
JOBTOPGUN (2 ชม.)
-รอประกาศจากกรมบัญชีกลาง ในการกำหนดวิธีการ/แนวทางการเข้า
รับการอบรม (เนื่องจากเกิดภาวะโรคระบาด (โควิด-19)) เพื่อเข้ารับการ
อบรมในโอกาสต่อไป

28 ชม.

โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง เทคนิคการจัดทำและวิธกี ารเขียนคู่มือ
การปฏิบัติงานหลัก วันที่ 23 มีนาคม 2564 โดยกองบริหารงานบุคคล
ม.ราชภัฎเชียงใหม่ (6 ชม.)

24 ชม.
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ที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

แผนการฝึกอบรมหลักสูตร
การพัฒนาบุคลากร
พ.ศ. 2564
3) การฝึกอบรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

3 นางสาวจันทนา พรมเสน

นักตรวจสอบภายใน

ผลการดำเนินงาน
รอบปีงบประมาณ 2564
ได้รับการ
พัฒนา


ยังไม่ได้รบั
การพัฒนา

2) ทำผลงานการเลื่อนสู่
ตำแหน่งชำนาญการ



3) การฝึกอบรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน



จำนวน
ชั่วโมง

1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ เพื่อป้องกัน
ความผิดพลาดการเบิกจ่ายเงินเดินทางไปราชการ การเบิกจ่ายเงินจาก
คลั ง การรั บ จ่ า ยเงิ น การรั ก ษาเงิ น การนำเงิ น ส่ ง คลั ง และระบบ
อิ เลคทรอนิ ก ส์ ข องกรมบั ญ ชีก ลาง วัน ที่ 23-24 ธัน วาคม 2563 โดย
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ (12 ชม.)
2. โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากร สายสนั บ สนุ น ประจำปี 2564 เรื่อ ง วิ นั ย
การเงิน การคลัง และการเบิ กจ่ายเงินเพื่อป้ องกันความผิดละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ วันที่ 23 มีนาคม 2564 โดยกองบริหารงานบุคคล ม.ราชภัฎ
เชียงใหม่ (6 ชม.)


1) อบรมหลักสูตร CGIA
ระดับIntermediate

คำชี้แจงเพิ่มเติม/หลักสูตร,เรื่อง

-รอประกาศจากกรมบัญชีกลาง ในการกำหนดวิธีการ/แนวทางการเข้า
รับการอบรม (เนื่องจากเกิดภาวะโรคระบาด (โควิด-19)) เพื่อเข้ารับการ
อบรมในโอกาสต่อไป

-

โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง เทคนิคการจัดทำและวิธกี ารเขียนคู่มือ
การปฏิบัติงานหลัก วันที่ 23 มีนาคม 2564 โดยกองบริหารงานบุคคล
ม.ราชภัฎเชียงใหม่ (6 ชม.)
1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ เพื่อป้องกัน
ความผิดพลาดการเบิกจ่ายเงินเดินทางไปราชการ การเบิกจ่ายเงินจาก
คลั ง การรั บ จ่ า ยเงิ น การรั ก ษาเงิ น การนำเงิ น ส่ ง คลั ง และระบบ
อิ เลคทรอนิ ก ส์ข องกรมบั ญ ชีก ลาง วัน ที่ 23-24 ธัน วาคม 2563 โดย
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ (12 ชม.)
2. โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากร สายสนั บ สนุ น ประจำปี 2564 เรื่อ ง วิ นั ย
การเงิน การคลัง และการเบิ กจ่ายเงินเพื่อป้ องกันความผิดละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ วันที่ 23 มีนาคม 2564 โดยกองบริหารงานบุคคล ม.ราชภัฎ
เชียงใหม่ (6 ชม.)

24 ชม.
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ที่

ชื่อ-นามสกุล

4 นายสุวิทย์ วิมตุ ติโพธิ์

5 นายประชา ทองนา

ตำแหน่ง
นักวิชาการ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป

แผนการฝึกอบรมหลักสูตร
การพัฒนาบุคลากร
พ.ศ. 2564

ผลการดำเนินงาน
รอบปีงบประมาณ 2564
ได้รับการ
พัฒนา

1) อบรมหลักสูตร CGIA ระดับ
Intermediate

ยังไม่ได้รบั
การพัฒนา


คำชี้แจงเพิ่มเติม/หลักสูตร,เรื่อง
-รอประกาศจากกรมบัญชีกลาง ในการกำหนดวิธีการ/แนวทางการเข้า
รับการอบรม (เนื่องจากเกิดภาวะโรคระบาด (โควิด-19)) เพื่อเข้ารับการ
อบรมในโอกาสต่อไป

จำนวน
ชั่วโมง
-

2) การฝึกอบรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน



1. โครงการอบรม เรื่อง บริหารพัสดุปลอดภัย ถูกใจ และถูกต้อง วันที่ 2425 ธันวาคม 2563 โดยสมาคมพัสดุแห่งประเทศไทย (12 ชม.)
2. โครงการอบรม เรื่ อ ง วิ ธี ก ารจั ด เก็ บ เอกสารจดหมายเหตุ วั น ที่ 8
มกราคม 2564 โดยสำนักหอสมุด (6 ชม.)
3. "การประชุม km.การประยุก ต์ใช้ Google classroom กับ งานอบรม
ผู้ใช้บริการ" วันที่ 10 มีนาคม 2564 โดยสำนักหอสมุด (3 ชม.)
4. โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากร สายสนั บ สนุ น ประจำปี 2564 เรื่อ ง วินั ย
การเงิน การคลัง และการเบิ กจ่ายเงินเพื่อป้ องกันความผิดละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ วันที่ 23 มีนาคม 2564 โดยกองบริหารงานบุคคล ม.ราชภัฎ
เชียงใหม่ (6 ชม.)
5. บทบาทของบุคลากรกับการพัฒนามหาวิทยาลัย ในยุคการเปลี่ยนแปลง
อย่างฉับพลันด้านเทคโนโลยีไทยแลนด์ 4.0 วันที่ 25 สิงหาคม 2564
โดยสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (6 ชม.)

33 ชม.

1) หลักสูตรหรือการฝึกอบรมที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการ
บริหารงานทั่วไป หรืออื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง



1. โครงการอบรม เรื่อง บริหารพัสดุปลอดภัย ถูกใจ และถูกต้อง วันที่ 2425 ธันวาคม 2563 โดยสมาคมพัสดุแห่งประเทศไทย (12 ชม.)
2. โครงการอบรม เรื่ อ ง วิ ธี ก ารจั ด เก็ บ เอกสารจดหมายเหตุ วั น ที่ 8
มกราคม 2564 โดยสำนักหอสมุด (6 ชม.)
3. โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง เทคนิคการจัดทำและวิธีการเขียนคู่มือ
การปฏิบัติงานหลัก วันที่ 23 มีนาคม 2564 โดยกองบริหารงานบุคคล
ม.ราชภัฎเชียงใหม่ (6 ชม.)
4. โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากร สายสนั บ สนุ น ประจำปี 2564 เรื่อ ง วิ นั ย
การเงิน การคลัง และการเบิ กจ่ายเงินเพื่อป้ องกันความผิดละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ วันที่ 23 มีนาคม 2564 โดยกองบริหารงานบุคคล ม.ราชภัฎ

36 ชม.
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ที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

แผนการฝึกอบรมหลักสูตร
การพัฒนาบุคลากร
พ.ศ. 2564

2) ทำผลงานขอกำหนด
ตำแหน่ง

ผลการดำเนินงาน
รอบปีงบประมาณ 2564
ได้รับการ
พัฒนา



ยังไม่ได้รบั
การพัฒนา

คำชี้แจงเพิ่มเติม/หลักสูตร,เรื่อง
เชียงใหม่ (6 ชม.)
5. บทบาทของบุคลากรกับการพัฒนามหาวิทยาลัย ในยุคการเปลี่ยนแปลง
อย่างฉั บ พลันด้า นเทคโนโลยีไทยแลนด์ 4.0 วันที่ 25 สิงหาคม 2564
โดยสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (6 ชม.)
โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง เทคนิคการจัดทำและวิธกี ารเขียนคู่มือ
การปฏิบัติงานหลัก วันที่ 23 มีนาคม 2564 โดยกองบริหารงานบุคคล
ม.ราชภัฎเชียงใหม่
รวมเฉลีย่ ชั่วโมง/คน

หมายเหตุ : หลักสูตร Certified Government Internal Audit (CGIA) รอประกาศจากกรมบัญชีกลาง ในการกำหนดวิธีการ/แนวทางการเข้ารับการอบรม
1) หลักสูตร Fundamental

3) หลักสูตร Intermediate
ด้าน Finance and Compliance
ด้าน Information Technology
ด้าน Performance (Operation and Management)
ด้าน Consulting

จำนวน
ชั่วโมง

4) หลักสูตร Advanced
ด้าน Finance and Compliance
ด้าน Information Technology
ด้าน Performance (Operation and Management)
ด้าน Consulting

5) หลักสูตร Comprehensive

29
(145)
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วุฒิบัตรจากการอบรม

ภาพที่ 20 วุฒิบัตร/ภาพ การอบรม การบริหารพัสดุปลอดภัย ถูกใจ และถูกต้อง วันที่ 24-25 ธันวาคม 2563 โดยสมาคมพัสดุแห่งประเทศไทย

ภาพที่ 21 การอบรม เรื่อง วิธีการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ วันที่ 8
มกราคม 2564 ห้องประชุม ออนไลน์ โดยสำนักหอสมุด

ภาพที่ 22 การอบรม เรื่อง วิธีการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ วันที่ 8
มกราคม 2564 ห้องประชุม ออนไลน์ โดยสำนักหอสมุด
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ภาพที่ 23 วุฒิบัตร/ภาพ การอบรม เรื่อง วินัยการเงิน การคลัง และการ ภาพที่ 24 วุฒิบัตร การอบรมเทคนิคการจัดทำและวิธีการเขียนคู่มือการ
ปฏิบัติงานหลัก วันที่ 23 มีนาคม 2564 โดยกองบริหารงาน
เบิ กจ่ายเงินเพื่อป้องกันความผิดละเมิดของเจ้าหน้าที่ วันที่
บุคคล
23 มีนาคม 2564 โดยกองบริหารงานบุคคล

ภาพที่ 25 วุฒิบัตร หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ เพื่อป้องกัน ภาพที่ 26 บทบาทของบุคลากรกับการพัฒนามหาวิทยาลัย ในยุคการ
ความผิดพลาดการเบิ กจ่ายเงินเดินทางไปราชการ การเบิก
เปลี่ ยนแปลงอย่างฉั บ พลั น ด้ านเทคโนโลยี ไทยแลนด์ 4.0
จ่ายเงินจากคลัง การรับจ่ายเงิน การรักษาเงิน การนำเงินส่ง
วันที่ 25 สิงหาคม 2564 โดยสำนักงานสภาคณาจารย์และ
คลัง และระบบอิเลคทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง วันที่ 23ข้าราชการ
24 ธันวาคม 2563 โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ
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3) การนำความรู้ไปใช้
จากผลการพัฒนาบุคลากร รอบปีงบประมาณ 2564 บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนา โดยการเข้าร่วมการอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และนำ
ความรู้ทักษะมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (ตารางที่ 9) ดังนี้
ตารางที่ 9 ผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล รอบปีงบประมาณ 2564
ที่
1

ผู้รับความรู้
เรื่อง/ความรู้ที่ได้จากการพัฒนา
ผ.ศ.พุทธมน สุวรรณอาสน์ การตรวจสอบภายในกับการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

2

น.ส.อัมพวา รินสินจ้อย

3

น.ส.จันทนา พรมเสน

การนำไปใช้ (บุคคล/องค์กร ฯลฯ)

นำมาใช้ในงานตรวจสอบภายในและนำไปเป็นประเด็นให้
คำปรึกษาหน่วยรับตรวจทุกหน่วยงาน
การเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการรับมือรับมือ พรบ.คุ้มครองข้อมูล นำมาใช้ในงานตรวจสอบภายในและนำไปเป็นประเด็นให้
ส่วนบุคคล (PDPA)
คำปรึกษาหน่วยรับตรวจที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ สำนัก
ทะเบียนและประมวลผล และสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคณาจารย์ในการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ นำมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรของคณะ
2565
ธุรกิจยุค New Normal (Webinar)
นำมาประยุกต์ใช้ในการปรับตัวยุคสังคม New Normal
เทคนิคการจัดทำและวิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานหลัก
นำมาใช้ในการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานของตนเอง
การป้องกันความผิดพลาดการเบิกจ่ายเงินเดินทางไปราชการ การเบิกจ่ายเงินจาก นำมาใช้ในการปฏิบัติงานและการตรวจสอบ
คลัง การรับจ่ายเงิน การรักษาเงิน การนำเงินส่งคลัง และระบบอิเลคทรอนิกส์
วิ นั ย การเงิ น การคลั ง และการเบิ ก จ่ า ยเงิ น เพื่ อ ป้ อ งกั น ความผิ ด ละเมิ ด ของ นำมาใช้ในการปฏิบัติงานและการตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่
เทคนิคการจัดทำและวิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานหลัก
นำมาใช้ในการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานของตนเอง
การป้องกันความผิดพลาดการเบิกจ่ายเงินเดินทางไปราชการ การเบิกจ่ายเงินจาก นำมาใช้ในการปฏิบัติงานและการตรวจสอบ
คลัง การรับจ่ายเงิน การรักษาเงิน การนำเงินส่งคลัง และระบบอิเลคทรอนิกส์
วิ นั ย การเงิ น การคลั ง และการเบิ ก จ่ า ยเงิ น เพื่ อ ป้ อ งกั น ความผิ ด ละเมิ ด ของ นำมาใช้ในการตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่
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ที่
4

ผู้รับความรู้
นายสุวิทย์ วิมุตติโพธิ์

5

นายประชา ทองนา

เรื่อง/ความรู้ที่ได้จากการพัฒนา
บริหารพัสดุปลอดภัย ถูกใจ และถูกต้อง

การนำไปใช้ (บุคคล/องค์กร ฯลฯ)

นำมาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงานและใช้ในการ
ตรวจสอบ
วิธีการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ
นำมาใช้ในการจัดเก็บเอกสารในระบบจดหมายเหตุ
การประยุกต์ใช้ Google classroom กับงานอบรมผู้ใช้บริการ"
นำมาเป็นความรู้เพื่อการประยุกต์ใช้
วิ นั ย การเงิ น การคลั ง และการเบิ ก จ่ า ยเงิ น เพื่ อ ป้ อ งกั น ความผิ ด ละเมิ ด ของ นำมาใช้ในการปฏิบัติงานและการตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่
บทบาทของบุคลากรกับ การพัฒ นามหาวิทยาลัย ในยุคการเปลี่ยนแปลงอย่าง นำมาเป็นความรู้เพื่อการปรับตัวในยุคการเปลี่ยนแปลง
ฉับพลันด้านเทคโนโลยีไทยแลนด์ 4.0
บริหารพัสดุปลอดภัย ถูกใจ และถูกต้อง
นำมาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงาน
วิธีการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ
นำมาใช้ในการจัดเก็บเอกสารในระบบจดหมายเหตุ
วิ นั ย การเงิ น การคลั ง และการเบิ ก จ่ า ยเงิ น เพื่ อ ป้ อ งกั น ความผิ ด ละเมิ ด ของ นำมาใช้ในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน
เจ้าหน้าที่
บทบาทของบุคลากรกับ การพัฒ นามหาวิทยาลัย ในยุคการเปลี่ยนแปลงอย่าง นำมาเป็นความรู้เพื่อการปรับตัวในยุคการเปลี่ยนแปลง
ฉับพลันด้านเทคโนโลยีไทยแลนด์ 4.0
เทคนิคการจัดทำและวิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานหลัก
นำมาใช้ในการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานของตนเอง
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การพัฒนาตนเอง
ผลการพัฒนาบุคลากร รอบปีงบประมาณ 2564 ของแต่ละบุคลากร จากการดำเนินการตลอดระยะเวลา
ที่ผ่าน ซึ่งทุกคนได้มีการพัฒนาการโดยการเข้าร่วมการอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและนำความรู้ ทักษะ
มาใช้ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ งาน โดยมี ก ารสรุ ป รายงานผลการพั ฒ นาตนเองแต่ ล ะคน
(Self development report) รวมทั้งสิ้น 33 รายการ เฉลี่ย 6.6 รายการ/คน รอบปีงบประมาณ 2564 (ภาพที่ 2732) ดังนี้

ภาพที่ 27 จำนวนด้านการพัฒนาตนเองของบุคลากร รอบปีงบประมาณ 2564
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
ผ ศ .พุ ท ธ ม น สุ ว ร ร ณ อ า ส น์
ผู้ อ ำนวยการสำนั ก งานตรวจสอบ
ภายใน ได้ พั ฒ นาตนเองใน รอบ
ปี งบประมาณ 2564 โดยมีรายงาน
ผลการพั ฒ นาตนเอง จำนวน 16
ประเด็น ที่นำมาประยุกต์ใช้และช่วย
ในการปฏิบัติงาน (ภาพที่ 28) ดังนี้

ภาพที่ 28 การพัฒนาตนเอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์
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2) นางสาวอัมพวา รินสินจ้อย

นักตรวจสอบภายใน
นางสาวอั ม พวา ริ น สิ น จ้ อ ย นั ก
ตรวจสอบภายใน ได้พัฒนาตนเอง
ในรอบปีงบประมาณ 2564 โดยมี
รายงาน ผลการพั ฒ น าตน เอง
จ ำ น ว น 4 ป ร ะ เด็ น ที่ น ำม า
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใช้ แ ล ะ ช่ ว ย ใน ก า ร
ปฏิบัติงาน (ภาพที่ 29) ดังนี้

ภาพที่ 29 การพัฒนาตนเอง นางสาวอัมพวา รินสินจ้อย
3) นางสาวจันทนา พรมเสน นักตรวจสอบภายใน
นางสาวจั น ทนา พรมเสน นั ก
ตรวจสอบภ ายใน ได้ พั ฒ น า
ตนเองในตั้ ง แต่ ปี ง บประมาณ
2563 เป็นต้นมา โดยมีรายงานผล
การพั ฒ น าตน เอง จำน วน 4
ประเด็น ที่ นำมาประยุกต์ใช้และ
ช่ ว ยในการปฏิ บั ติ ง าน (ภาพที่
30) ดังนี้

ภาพที่ 30 การพัฒนาตนเอง นางสาวจันทนา พรมเสน
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4) นายสุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ นักวิชาการศึกษา
นายสุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ นักวิชาการ
ไ ด้ พั ฒ น า ต น เ อ ง ใ น ร อ บ
ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2564 โด ย มี
รายงานผลการพั ฒ นาตนเอง
จ ำน ว น 6 ป ระ เด็ น ที่ น ำม า
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใช้ แ ล ะ ช่ ว ย ใน ก า ร
ปฏิบัติงาน (ภาพที่ 31) ดังนี้

ภาพที่ 31 การพัฒนาตนเอง นายสุวิทย์ วิมุตติโพธิ์
5) นายประชา ทองนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ภาพที่ 32 การพัฒนาตนเอง นายประชา ทองนา
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การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน
สำนั ก งานตรวจสอบภายใน ได้ น ำเทคโนโลยี เข้ า มาช่ ว ยในการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ความสะดวก รวดเร็ ว
ลดระยะเวลา และการใช้ทรัพยากร เพิ่มประสิ ทธิภ าพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน และนำไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายได้อย่างแท้จริง โดยในรอบปีงบประมาณ 2564 ได้นำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนางาน จำนวน 19 รายการ ได้แก่
1. การนำ Google Drive มาใช้ส่งงานและแชร์ข้อมูล

ภาพที่ 33 การนำ Google Drive มาใช้ส่งงานและแชร์ข้อมูล
2. Google Calendar

ภาพที่ 34 Google Calendar ในสำนักงาน
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3. Data Analytics
สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้มีการนำเทคนิคการการตรวจสอบสมัยใหม่ คือการวิเคราะห์ข้อมูล ที่เรียกว่า
“Data Analytics” เข้ามาใช้ในงานตรวจสอบ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับโครงการ

ภาพที่ 35 Data Analytics
การประเมินความเสี่ยงครั้งนี้ สำนักงานตรวจสอบภายในได้ใช้เทคนิคการวางแผนตรวจสอบภายในสมัยใหม่
ที่เรียกว่า Data Analytic โดยทำการประเมินความเสี่ยงระดับกิจกรรมจากโครงการ เพื่อให้ผลคะแนนการประเมิน
ความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในงานตรวจสอบภายในให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น
มีขั้นตอน ดังนี้
เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วย Data Analytics
สำนักงานตรวจสอบภายใน นำเทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยง ซึ่งเป็น เทคนิคการวางแผนตรวจสอบภายใน
สมัยใหม่ ที่เรียกว่า Data Analytic โดยทำการประเมินความเสี่ยงระดับกิจกรรมจากโครงการทั้งหมด ซึ่งเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพในงานตรวจสอบภายในให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น ซึ่งมีขั้นตอน (ภาพที่ 36-39) ดังนี้
1) แปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบฐานข้อมูล (Database)
แปลงข้อมูลจากรูปแบบรายงาน (Report format) ให้อยู่ในรูปแบบฐานข้อมูล (Database) เพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์

ภาพที่ 36 แปลงข้อมูลจากรูปแบบรายงานให้เป็นรูปแบบฐานข้อมูล
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2) วิเคราะห์ความเสี่ยงด้วย Vlookup Function
วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงระดับกิจกรรมตามเกณฑ์ที่กำหนดจากโครงการทั้งหมดจากทุกหน่วยงาน
โดยใช้เทคนิค Vlookup Function

ภาพที่ 37 วิเคราะห์ความเสี่ยงด้วย Vlookup Function
3) สรุปข้อมูลด้วย Pivot Table for Excel
เมื่อได้คะแนนความเสี่ยงระดับกิจกรรมของโครงการทั้งหมด และนำข้อมูลมาประมวลผลโดยใช้เทคนิค Pivot
Table for Excel

ภาพที่ 38 สรุปข้อมูลด้วย Pivot Table
ที่มาของการใช้แนวคิด Data Analytics
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าอบรมในโครงการสัมมนาการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐประจำปี หัวข้อ การตรวจสอบภายในยุค Thailand 4.0
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ จัดโดยกรมบัญชีกลาง ได้กล่าวถึงการใช้แนวคิด Data Analytics ในงานตรวจสอบภายในยุคใหม่
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โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับโครงการหรือรายการ ในขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการ
ตรวจสอบ ซึ่งจะทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จนทำให้เกิดแผนการตรวจสอบ (Audit Plan)
รอบปี 2563-65 (ภาพที่ 39)

ภาพที่ 39 แผนการตรวจสอบ (Audit Plan)
4. พัฒนา One page Summary Report
ในปีงบประมาณ 2564 ผู้รายงานได้พัฒนาทักษะการรายงานที่ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
ประหยัดเวลา ประหยัดทรัพยากร (ภาพที่ 40-41)

ภาพที่ 40 ตัวอย่าง One page Summary Report (1)
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ภาพที่ 41 ตัวอย่าง One page Summary Report (2)
5. พัฒนาระบบเตือนด้วย LINE Notify
การดาเนินกิจกรรมงานการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันในปัจจุบันสานักงานตรวจสอบภายใน ได้มี
การจัดทาตารางงาน โดยบันทึกข้อมูลงานอยู่ในระบบ Google Calendar
ปัญหาที่ผ่านมาคือ ไม่มีการเตือน ไปยังผู้ใช้แต่ละคน หากผู้ใช้ไม่ได้เข้าไปดูข้อมูลระบบ จึงทาให้มี
โอกาสพลาดการรับรู้ตารางงาน (ภาพที่ 42-43) ดังนี้
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ภาพที่ 42 การบันทึกข้อมูลในระบบ Google Calendar ส่งสัญญาณเตือนไปในระบบ LINE
อีกทั้งยังเชื่อมโยง ระบบการลงทะเบียน (Google Form) กับ LINE Notify ให้มีการเตือนการลงทะเบียนของ
ผู้ร่วมประชุม เพื่อเป็นกากับติดตามการดาเนินกิจกรรมงานการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ภาพที่ 43 Google Form ส่งสัญญาณเตือนไปในระบบ LINE
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6. พัฒนาระบบรายงานผลการตรวจสอบภายใน (Online)
จากการรายงานผลการตรวจสอบเดิมจะอยู่ในรูปแบบกระดาษเล่มเอกสาร (Paper) มีความเสี่ยงต่อการสูญ
หาย การเข้าถึงและการจัดเก็บไม่สะดวก การนาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อมีข้อจากัด (เช่น การส่งต่อ : Forward) ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้รายงานจึงพัฒนารูปแบบรายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน ให้เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (PDF) และระบบการจัดส่งข้อมูล โดยใช้บัญชี E-Mail ของหัวหน้าหน่วยงาน
เพื่อเป็นบัญชีเข้าถึงรายงานผลการตรวจสอบภายใน (ข้อมูลชั้นความลับ) โดยรายงานผลการตรวจสอบภายในจะอยู่
Share Folder บน Cloud Server ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีระบบความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ดังภาพที่
10 จากแนวทางการพัฒนานี้จึงสามารถแก้ไขปัญหา ดังกล่าวข้างต้นได้ และตอบโจทย์การพัฒนาระบบได้เป็นอย่างดี
(ภาพที่ 44)

ภาพที่ 44 แนวทางการพัฒนาระบบรายงานผลการตรวจสอบภายใน (Online)
7. พัฒนารูปแบบการให้คาปรึกษา (Online)
ที่ผ่ านมา กิจกรรมการให้ คาปรึกษาจะอยู่ในลั กษณะ การอบรมแบบ Onsite แต่ด้วยสถานการณ์ ภ ายใต้
ข้อจากัดต่างๆ ในปีงบประมาณ 2564 จึงได้พัฒนารูปแบบการให้คาปรึกษา Online มากขึ้น ทาให้เกิดความสะดวก
ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ลดข้อจากัดด้านสถานที่ (อยู่ที่ไหนก็ร่วมกิจกรรมได้)สามารถบันทึกคลิปได้ (สานักศิลป์ขอให้
บันทึกคลิป) เพื่อดูย้อนหลัง และส่งต่อให้ผู้ติดภารกิจอื่น (ไม่สามารถร่วมประชุมได้) (ภาพที่ 45-46)

ภาพที่ 45 กิจกรรมให้คาปรึกษา วิพากษ์แผนบริหารจัดการความเสี่ยง สานักศิลปะและวัฒนธรรม
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ภาพที่ 46 กิจกรรมให้คาปรึกษา เป็นวิทยากรอบรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8. พัฒนาการทา Dashboard
การรายงานผลการตรวจสอบด้านงบประมาณ มีการนาเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนภูมิ Chart มาอยู่แล้วทุกปี
แต่ไม่มีการรวมแผนภูมิต่างๆ ให้ เป็น ภาพรวม จึงเกิดแนวคิดในการพัฒ นา รวม Chart ต่างๆ เข้าเป็นภาพรวมใน
ลักษณะ Dashboard ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 ได้จัดทา Dashboard ใน 28 หน่วยรับตรวจ ซึ่งมีเสียงตอบรับเป็นไป
ในทิศทางที่ดีจากผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ (ภาพที่ 47-49)

ภาพที่ 47 ตัวอย่าง Dashboard ด้านงบประมาณ (1)
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ภาพที่ 48 ตัวอย่าง Dashboard ด้านงบประมาณ (2)

ภาพที่ 49 ตัวอย่าง Dashboard ด้านงบประมาณ (3)
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9. พัฒนาสื่อนาเสนอ
ในปีงบประมาณ 2564 ผู้รายงานได้มีการพัฒนาาสื่อนาเสนอ โดยใช้เทคนิคเน้นภาพ เพื่อมีความชัดเจนมาก
ขึ้น รับรู้ได้ง่ายมากขึ้น การสื่อสารมีประสิทธิภาพดีขึ้น (ภาพที่ 50-51)

ภาพที่ 50 ตัวอย่างการพัฒนาสื่อนาเสนอ เทคนิคเน้นภาพ (1)

ภาพที่ 51 ตัวอย่างการพัฒนาสื่อนาเสนอ เทคนิคเน้นภาพ (2)
10. พัฒนาระบบลงทะเบียนเข้าประชุม (Online)
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปีงบประมาณ 2564 สานักงานตรวจสอบ
ภายในจึงต้องมีการปรับรูปแบบการทางานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยปรับรูปแบบจากการประชุมแบบ Onsite
มาสู่แบบ Online มากขึ้น ดังนั้ น รูป แบบการลงทะเบียนตามปกติที่เคยให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงลายมือชื่อ จึงปรับ
เปลี่ยนเป็นการใช้ Google Form แทน (ภาพที่ 52)
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ภาพที่ 52 คุณสมบัติเด่น 3 รายการของระบบการลงทะเบียน Open Meeting
โดยสามารถจัดเก็บข้อมูลการลงทะเบียน : วันเวลา หน่วยงาน ชื่อสกุลพร้อมวันเวลาในการลงทะเบียนในการ
ประชุมได้ครบถ้วน (ภาพที่ 53-54)

ภาพที่ 53 ระบบการลงทะเบียนประชุมเปิดตรวจ Open Meeting
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ภาพที่ 54 ข้อมูลการลงทะเบียน : วันเวลา หน่วยงาน ชื่อสกุล
เมื่อผู้ใช้งานลงทะเบียนแล้ว จะมีการเตือนในระบบ LINE Notify ในกลุ่มสานักงานตรวจสอบภายใน
ดังภาพที่ 21 ด้านล่าง (ได้กล่ าวไว้แล้ วใน ทา One page Summary Report ตามภาพที่ 39 และ 40 หรือผู้ดูแล
ระบบสามารถดูใน Google Sheet (ภาพที่ 55-56)

ภาพที่ 55 LINE Notify แจ้งเตือนมีการลงทะเบียน Open Meeting
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ระบบการลงทะเบียน Open Meeting มีการใช้ระบบการเปิด-ปิดอัตโนมัติ

ภาพที่ 56 มีระบบการเปิด-ปิดอัตโนมัติ
11. พัฒนาระบบประเมินผลกิจกรรม (Online)
ตามหนั งสื อ กรมบั ญ ชี กลางที่ กค 0409.2/ว443 ลงวัน 17 กัน ยายน 2563 เรื่องแนวปฏิ บั ติก ารประกั น
คุณภาพและการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน มีข้อกาหนด ให้ระบบประกันคุณภาพ หรือ “ระบบประเมิน”
(ภาพที่ 57-59)

ภาพที่ 57 ข้อกาหนดให้มีการทาประกันคุณภาพ หรือ “ระบบประเมิน” งานตรวจสอบภายใน
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จากข้อกาหนดดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นที่มาของการสร้างระบบประเมินในกิจกรรมเปิดตรวจ Open
meeting ขึ้นมาเป็นครั้งแรก ซึ่งได้จัดทาระบบประเมินใน Google Form โดยคานึงถึงความง่ายของผู้ใช้งานเป็นหลัก
โล่งสบายตา มีชุดคาถามตรงประเด็น ไม่ซับซ้อน ผู้ประเมินอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย คาถามไม่ยาว และจานวนมาก
พร้อมมีคาถามปลายเปิดให้แสดงความเห็นในกิจกรรมประชุมเปิดตรวจ Open Meeting
ผู้ประเมินจึงสามารถประเมินคุณภาพงานตรวจสอบในกิจกรรม Open meeting ได้ทันที ทาให้
สานักงานตรวจสอบภายในมีระบบประกันคุณภาพที่เข็มแข็งขึ้น

ภาพที่ 58 แบบประเมินกิจกรรม Open meeting

ภาพที่ 59 ข้อมูลตอบรับแบบประเมินกิจกรรม Open meeting
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12. พัฒนาระบบสารสนเทศวัสดุสานักงาน
สานักงานตรวจสอบภายใน มีวัสดุสานักงานอยู่ในความรับผิดชอบจานวนหนึ่ง จึงมีความเสี่ยง ด้านวัสดุที่ตาม
เช่น จ านวนไม่ตรงกัน สู ญ หาย สามารถวางแผน/บริห ารจัด การได้เนื่ องจากไม่ท ราบข้อมูล สรุป ในการประชุ ม
ประจาเดือนของสานักงานตรวจสอบภายใน จะมีวาระประชุมพิจารณา การกากับ ดูแล วัสดุสานักงาน โดยจะมีการ
รายงานสารสนเทศด้านวัสดุ สรุปได้ดังนี้
ตัวอย่างรายงาน
• จานวนวัสดุตรงกัน
ภาพที่ 59
• จุดสั่งซื้อ (เหลือน้อย)
ภาพที่ 60
• ความเคลื่อนไหว (เพิ่ม/ลด)
ภาพที่ 61
• วัสดุเบิกมาก
ภาพที่ 62
• การเบิกวัสดุ
ภาพที่ 63 ถึงภาพที่ 65
จากข้อมูลข้างต้น ทาให้ลดความเสี่ยงความเสี่ยงข้างต้น เป็นอย่างมาก ทาให้ทุกเดือน รู้ถึงจานวนวัสดุตรงกัน
ความเคลื่อนไหว จุดสั่งซื้อ (วัสดุเหลือ) การเบิกจ่าย และวัสดุเบิกจ่ายมาก
ตัวอย่าง รายงานควบคุมวัสดุสานักงานตรวจสอบภายใน (Monthly Report)

ภาพที่ 60 ตัวอย่าง รายงานสรุปควบคุมผลต่างวัสดุ (1)

ภาพที่ 61 ตัวอย่าง รายงานสรุปควบคุมผลต่างวัสดุ (2)
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ภาพที่ 62 ตัวอย่าง รายงานสรุปวัสดุถึงจุดสั่งซื้อ (เหลือน้อย)

ภาพที่ 63 รายงานสรุปความเคลื่อนไหววัสดุ

ภาพที่ 64 รายงานสรุปการเบิกจ่ายวัสดุมาก (วัสดุเบิกมาก)
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ภาพที่ 65 รายงานสรุปการเบิกวัสดุ (1)

ภาพที่ 66 รายงานสรุปการเบิกวัสดุ (2)
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13. พัฒนาระบบทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง (Online)
ในระบบทะเบียนหนังสือรับ-ส่งของสานักงานตรวจสอบภายในเป็นระบบ Manual มีทะเบียน
หนังสือรับ-ส่ง ดังภาพด้านล่างนี้ (ภาพที่ 67-69)

ภาพ : https://shopee.co.th/
ภาพที่ 67 ทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง ในระบบ Manual (ระบบเดิม)
ปัญหา คือ ความไม่สะดวกในการขอเลขหนังสือส่ง / ลงทะเบียนหนังสือส่ง รวมถึงความไม่สะดวกการเข้าดู
ทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง จากการศึกษาด้วยตนเองและพัฒนา จึงได้ระบบทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง (Online) โดยใช้
Google Sheet ที่ทุกคนในสานักงานตรวจสอบภายใน สามารถเข้าถึง (เข้าดู) ข้อมูลทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง
และสามารถบันทึกลงทะเบียนเพื่อขอรับเลขหนังสือส่งได้

ภาพที่ 68 ทะเบียนหนังสือส่ง (ออก) Online

ภาพที่ 69 ทะเบียนหนังสือรับ (เข้า) Online
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ดังนั้น ในปัจจุบันทุกคนในสานักงานตรวจสอบภายใน จึงสามารถขอเลขหนังสือออกและดูข้อมูล
หนังสือเข้า ได้สะดวกทุกเวลา ทุกสถานที่
14. พัฒนาระบบ Time Stamp (อัตโนมัติ)
ผู้รายงานได้พัฒนาระบบทะเบียนหนังสือส่ง (ออก) เป็นระบบออนไลน์ เมื่อเริ่มใช้มาระยะหนึ่ง จึงได้พัฒนา
ให้มีระบบอัตโนมัติมากขึ้น โดยระบบเดิมผู้ใช้ต้องมีการบันทึกวันที่ด้วยตนเอง ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการบันทึก
ผิดพลาด หรือพลาดการบันทึกจาก Human Error ได้ (ภาพที่ 70)

ภาพที่ 70 ระบบ Time Stamp (อัตโนมัติ)
15. พัฒนาระบบการประชุมสานักงาน
ผู้รายงานได้มีการพัฒนาระบบการประชุมสานักงาน (ภาพที่ 71) ดังนี้
1. มี (ร่าง)รายงานก่อนประชุม เพื่อให้ทุกคนได้เห็นเนื้อหาการก่อนประชุม
2. มีรูป และ Graphic ประกอบเนื้อหา
3. รายงานการประชุม เสร็จภายใน 2 ชม. หลังการประชุม (หากไม่มีการแก้ไข)
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ภาพที่ 71 ตัวอย่าง การใช้แผนภูมิประกอบในรายงานการประชุม
16. พัฒนาทักษะการออกแบบดีไซน์
ในปีงบประมาณ 2564 ผู้รายงานได้เพิ่มพัฒนาทักษะการออกแบบดีไซน์ชิ้นงาน เช่น การวาง
รูปแบบ Layout การใช้ภาพ และการให้สี เป็นต้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้ (ภาพที่ 72-76)

ภาพที่ 72 ตัวอย่าง ผลงานจากการเพิ่มทักษะการออกแบบดีไซน์ (1)
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ภาพที่ 73 ตัวอย่าง ผลงานจากการเพิ่มทักษะการออกแบบดีไซน์ (2)

ภาพที่ 74 ตัวอย่าง ผลงานจากการเพิ่มทักษะการออกแบบดีไซน์ (3)
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ภาพที่ 75 ตัวอย่าง ผลงานจากการเพิ่มทักษะการออกแบบดีไซน์ (4)

ภาพที่ 76 ตัวอย่าง ผลงานจากการเพิ่มทักษะการออกแบบดีไซน์ (5)
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17. พัฒนาทักษะการใช้ Condition Formatting
ผู้รายงานเห็นว่าในอนาคตจะได้มีการทางานร่วมกัน เช่น การใช้ Google Sheet ในการบันทึกข้อมูลร่วมกัน
ดังนั้น การควบคุมคุณภาพงานจึงเป็นสิ่งที่จาเป็นต้องมี เพื่อให้ได้งานตามความต้องการผู้รายงานจึงได้ศึกษา เรื่อง
Conditional Formatting ใน Google Sheet ทาภาพรวมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน กาหนดให้ตัวเลขแรกคือ
Open Meet และตัวเลขสุดท้ายคือ Exit Meeting ซึ่งเป็นการกาหนดรูปแบบของตาแหน่งตัวเลข และกาหนดสีให้
เป็นสี Pastel Colorดังนั้น เมื่อมีผู้ใช้ใน Google Sheet นี้จะอยู่ในระบบการควบคุมคุณภาพงานที่ได้กาหนดไว้ ทาให้
งานออกมามีมาตรฐานตามที่ได้ออกแบบไว้ (ภาพที่ 77)

ภาพที่ 77 การใช้ Conditional Formatting
18. พัฒนาทักษะการใช้ Dropdown list
จากหั ว ข้ อ พั ฒ นาระบบลงทะเบี ย นเข้ า ประชุ ม Online ผู้ ร ายงานได้ มี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะตนเอง
ในเรื่อง การใช้ Dropdown list ให้มีการใช้งานง่ายกาหนดให้รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม จะถูกเชื่อมโยงเข้ากับฐานข้อมูล
ซึ่งจะมีรายชื่อแยกตามหน่วยงานต่างๆ ทาให้มีการเรียกใช้ข้อมูลรายชื่อจากหน่วยงานต่างได้อย่างรวดเร็ว ดัง (ภาพที่
78) ด้านล่างนี้

ภาพที่ 78 การเชื่อมโยง Dropdown List กับฐานข้อมูลรายชื่อหน่วยงาน
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ผู้ใช้มีความสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน โดยไม่ต้องกรอกชื่อ เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่
ผู้ใช้งาน ด้วยรูปแบบ Dropdown list (ภาพที่ 79) ด้านล่าง

ภาพที่ 79 รูปแบบ Dropdown List ให้ผู้ใช้เลือกชื่อทาให้ง่ายต่อการใช้งาน
19. Mail Merage ผลิตชุดงาน
ในปีงบประมาณ 2564 มีการทบทวนทักษะการใช้Mail Merage เพื่อผลิตชิ้นงานจานวน 2 ชิ้น ได้แก่
การจัดทาปกรายงานผลการตรวจสอบภายใน และหนังสือออกแจ้งเวียนภายในชิ้นงานทั้งสองมีมาตรฐานเดียวกัน ใน
ด้านตาแหน่ง Object ลดความผิดพลาดของข้อมูล สามารถทาได้อย่างรวดเร็ว ดัง (ภาพที่ 80-82)
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ภาพที่ 80 เอกสารต้นฉบับ Mail Merage

ภาพที่ 81 ชิ้นงานที่ได้รับจาก Mail Merage (1)
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ภาพที่ 82 ชิ้นงานที่ได้รับจาก Mail Merage (2)

ระบบเผยแพร่องค์ความรู้และการบริการให้คำปรึกษา
ระบบเผยแพร่องค์ความรู้
สำนักงานตรวจสอบภายในได้มีระบบการเผยแพร่องค์ความรู้ภายในสำนักงาน โดยมีการกำหนดไว้ในนโยบาย
ของสำนักงานตรวจสอบภายใน ข้อ 9 ให้สรุปผลองค์ความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาตนเอง ภายใน 15 วันนับจากเสร็จ
สิ้นการพัฒนาตนเอง
เมื่อมีผู้เข้าร่วมอบรมหรือสั มมนาในโครงการใดๆ แล้วจะมีการนำองค์ความรู้เหล่ านั้น มาเผยแพร่ให้ แก่
บุคลากรภายในสำนักงานท่านอื่นๆ ในการประชุมสำนักงานประจำเดือน มีรูปแบบการเผยแพร่ (ภาพที่ 83-86) ดังนี้

ภาพที่ 83 ระบบเผยแพร่องค์ความรู้
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เอกการการเผยแพร่ความรู้จะมีรูปแบบเป็นการสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาตนเอง เป็นแผนภาพ/
ผังองค์ความรู้ พร้อมคำบรรยายประกอบ

ภาพที่ 84 รูปแบบผังองค์ความรู้

1. Shop ความรู้

ภาพที่ 85 Shop องค์ความรู้
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ส รสนเทศและก รสื่อส ร
(Information & Communication)
“คุณค่างานตรวจสอบภายใน” มีการน่ามาสื่อ สารกัน
(คุยกัน) ภายในองค์กรให้มาก เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจ
ในแนวทางร่ว มกั น ซึ่ ง จะนำไปสู่ ค วามสำเร็ จ ในการ
ควบคุมหรือบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

ภาพที่ 86 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication) ให้คำปรึกษาหน่วยรับตรวจ
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การบริการให้คำปรึกษา
การพัฒนาบุคลากรนอกเหนือจากการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้แล้ว ยังมีการให้บริการ
ให้คำปรึกษาหน่วยรับตรวจและหน่วยงานอื่นๆ ตามที่ขอมา ตามบทบาทหน้าที่ของการตรวจสอบภายใน (Internal
Auditing) คือ การให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุง
การดำเนินงานของหน่วยงาน สามารถช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย จึงเป็นการพัฒนาบุคลากรเชิงประจักษ์ให้แก่
หน่ ว ยงานภายใน ในรอบปี งบประมาณ 2564 โดยการให้ ค วามรู้ คำปรึ ก ษา เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ค่ า และปรั บ ปรุง การ
ดำเนินงานของหน่วยงาน จำนวน 6 หน่วย ดังนี้
1) บริการให้คำปรึกษาการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน วิทยาลัยนานาชาติ เมื่อวันที่ 16
มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 7 อาคาร 90 ปี (ภาพที่ 87)

ภาพที่ 87 บริการให้คำปรึกษาการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน วิทยาลัยนานาชาติ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม
2564 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 7 อาคาร 90 ปี
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2) การให้คำปรึกษาการบริหารความเสี่ยง สำนักทะเบียนและประมวลผล เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุมสายส่องแสง สำนักงานดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ภาพที่ 88)

ภาพที่ 88 การให้คำปรึกษาการบริหารความเสี่ยง สำนักทะเบียนและประมวลผล เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ
ห้องประชุมสายส่องแสง สำนักงานดิจิทัลเพื่อการศึกษา
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3) การให้คำปรึกษาการบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยแม่ ฮ่องสอน สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน และ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอานนท์ เที่ยงตรง (ภาพที่ 89
(1)-(2))

\

ภาพที่ 89 (1) การให้คำปรึกษาการบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน และ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอานนท์ เที่ยงตรง
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ภาพที่ 89 (2) การให้คำปรึกษาการบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน และ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอานนท์ เที่ยงตรง
4) การให้ ค ำปรึ ก ษาการบริ ห ารความเสี่ ย ง สำนั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม การบริ ก ารให้ ค ำปรึ ก ษา
การจั ด ทำแผนบริ ห ารความเสี่ยงเพื่ อการควบคุ มภายใน วัน ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้ อ ง
ออนไลน์ https://meet.google.com/cob-sxtw-bmt (ภาพที่ 90)

ภาพที่ 90 การให้คำปรึกษาการบริหารความเสี่ยง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อ
การควบคุมภายใน วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องออนไลน์
https://meet.google.com/cob-sxtw-bmt
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5) การให้ค ำปรึกษาการบริหารความเสี่ยง โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ เพื่อโอกาสและความอยู่รอดขององค์กร วันพุธที่
18 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมออนไลน์ https://meet.google.com/qgh-rdhu-trz (ภาพที่ 91)

ภาพที่ 91 การให้คำปรึกษาการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารความเสี่ยงอย่างมือ
อาชีพ เพื่อโอกาสและความอยู่รอดขององค์กร วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมออนไลน์
https://meet.google.com/qgh-rdhu-trz
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6) การให้คำปรึกษาการบริหารความเสี่ย ง ศูนย์ภาษา เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ณ ห้องเรียน ศูนย์
ภาษา ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (ภาพที่ 92)

ภาพที่ 92 การให้คำปรึกษาการบริหารความเสี่ยง ศูนย์ภาษา เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ณ ห้องเรียน ศูนย์ภาษา
ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
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ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการตรวจสอบภายใน
สำนั กงานตรวจสอบภายใน ต้ อ นรับ คณะศึก ษาดูงานจากมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ นครราชสี มา เมื่ อวัน ที่
11 พฤศจิกายน 2563 โดยมี รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้
การต้อนรับ ผศ.ดร.สวียา ปรารถนาดี ชาติวิวัฒนาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และคุณสุรเดช เดชชัยพิทักษ์
รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และคณะ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการ
ตรวจสอบภายในและการประกันคุณภาพภายในภาครัฐ ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหาร
กลาง ศูนย์แม่ริม (ภาพที่ 93)

ภาพที่ 93 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการตรวจสอบภายในและการประกันคุณภาพภายในภาครัฐจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา
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รายงานประจำปี (Annual Report)
รอบปีงบประมาณ 2564
สำนักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะทำงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
นายสุวิทย์ วิมุตติโพธิ์
นางสาวอัมพวา รินสินจ้อย
นางสาวจันทนา พรมเสน
นายประชา ทองนา
จัดทำข้อมูล / รูปเล่ม / ปก
นายสุวิทย์ วิมุตติโพธิ์

สำนักงานตรวจสอบภายใน
อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ศูนย์แม่ริม บี 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 – 5388 – 5988
โทรสาร 0 – 5388 – 5989
Website : http://www.internalaudit.cmru.ac.th/

สำนักงำนตรวจสอบภำยใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ศูนย์แม่ริม ชั้น บี 2
ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 – 5388 – 5988
โทรสาร 0 – 5388 – 5989
http://www.internalaudit.cmru.ac.th/

