
 

 

 

ส่วนราชการ   หน่วยตรวจสอบภายใน 
ที่  ตสน.0186/2563                            วันที่ 27  ตุลาคม  2563 
เรื่อง  ขออนุญาตเข้าตรวจสอบงานการเงิน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และ

ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ 

2563  ได้กําหนดการเข้าตรวจสอบงานการเงิน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา 
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019               
ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
1. เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความมั่นใจว่าการดําเนินงานและการเบิกจ่ายเงินตาม

โครงการเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหา  เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของโครงการ 

2. เพ่ือให้ความเชื่อมั่นว่ากระบวนการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหา 
เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

3. เพ่ือให้ความเชื่อมั่นว่าระบบการควบคุมภายในของกระบวนการเบิกจ่ายเงินมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือให้ความเชื่อมั่นว่ากระบวนการเบิกจ่ายมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
ปราศจากการทุจริต 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
แนวทางการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และ

ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
   คณะผู้ตรวจสอบ 

1. รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ  โชชัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา  ครองแก้ว คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
3. อาจารย์พิมพ์ผกา  วงศ์กองแก้ว คณะทํางานตรวจสอบภายใน 
4. นางสาวศุภลักษณ์  สมโภชน์  นักตรวจสอบภายใน 
5. นางสาวกันยา  มั่นคง   นักตรวจสอบภายใน 

ในการนี้  หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขออนุญาตเข้าตรวจสอบหน่วยงานงานการเงินและบัญชี  
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ในระหว่างวันที่ 1–30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  
เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป  

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร  
เลขที่  7598                       
วันที่ 27/10/2563  
เวลา 14:23 น.  

 

 

   
บันทึกข้อความ 



   
 

 
(รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ  โชชัย) 

รองศาสตราจารย์ 
Signature Code : KGVYGGHFBYWCKUKTGFFA 

เลขทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   เลขที่  7598                       

 

 

 

      เรียน อธิการบดี  
 เพื่อโปรดพิจารณา ขออนุญาตเข้าตรวจสอบงานการเงิน ควรมอบงาน
การเงิน  

 
( นายเอนก  บัวสําลี ) 
 หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ  
 27  ตุลาคม  2563  

 Signature Code : KGVUFGHFBYWCKURTGFSA 

    
 เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต  

 
 ( ดร.มะลิวัลย์  รอดกําเหนิด ) 

 รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  
 27  ตุลาคม  2563  

 Signature Code : KGVUFGHFBSSDhfRTGFEA 

    
 -อนุญาต 

-มอบ งานการเงิน 

-แจ้ง หน่วยตรวจสอบภายใน  

 
( รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก ) 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

 28  ตุลาคม  2563  
 Signature Code : EDVBBDFBYWCKURTGFNA 

    
     

    
    
    
    
    

    
     

    
    
    
    
    

    
     

   
    
    
    
   



 



 

 

 

ส่วนราชการ   หน่วยตรวจสอบภายใน 
ที่  ตสน.0187/2563                            วันที่ 27  ตุลาคม  2563 
เรื่อง  ขออนุญาตเข้าตรวจสอบงานการเงิน เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ 

2563  ได้กําหนดการเข้าตรวจสอบงานการเงิน เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
เพ่ือทราบว่าการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่กําหนด 
ขอบเขตการตรวจสอบ 
1. ระบบการควบคุมภายใน 
2. หลักฐานขอเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ 
3. หลักฐานของค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

   คณะผู้ตรวจสอบ 
1. รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ  โชชัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา  ครองแก้ว คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุ  ธัชยะพงษ์ คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
4. อาจารย์พิมพ์ผกา  วงศก์องแก้ว คณะทํางานตรวจสอบภายใน 
5. นางสาวศุภลักษณ์  สมโภชน์  นักตรวจสอบภายใน 
6. นางสาวกันยา  มั่นคง   นักตรวจสอบภายใน 

 
ในการนี้  หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขออนุญาตเข้าตรวจสอบหน่วยงานงานการเงินและบัญชี  

เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ในระหว่างวันที่ 16–30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  เวลา 9.00 น. 
เป็นต้นไป  

  
   

 

 
(รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ  โชชัย) 

รองศาสตราจารย์ 
Signature Code : KGVYGGHFBYWCKUKTGFFA 

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร  
เลขที่  7599                       
วันที่ 27/10/2563  
เวลา 14:44 น.  

 

 

   
บันทึกข้อความ 



เลขทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   เลขที่  7599                       

 

 

 

 

      เรียน อธิการบดี  
 เพื่อโปรดพิจารณา ขออนุญาตเข้าครวจสอบงานการเงิน ควรมอบงาน
การเงิน  

 
( นายเอนก  บัวสําลี ) 
 หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ  
 27  ตุลาคม  2563  

 Signature Code : KGVUFGHFBYWCKURTGFSA 

    
 เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต  

 
 ( ดร.มะลิวัลย์  รอดกําเหนิด ) 

 รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  
 27  ตุลาคม  2563  

 Signature Code : KGVUFGHFBSSDhfRTGFEA 

    
 -อนุญาต 

-มอบ งานการเงิน 

-แจ้ง หน่วยตรวจสอบภายใน  

 
( รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก ) 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

 28  ตุลาคม  2563  
 Signature Code : EDVBBDFBYWCKURTGFNA 

    
     

    
    
    
    
    

    
     

    
    
    
    
    

    
     

   
    
    
    
   



 

 

 

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน 
ที่  ตสน.0001/2564                            วันที่ 8  มกราคม  2564 
เรื่อง ขออนุญาตเข้าตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

  ตามท่ีหน่วยตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
2564  ได้ก าหนดเข้าตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ  ของส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้  โดยมี
วัตถุประสงค์ ขอบเขตการตรวจสอบ และคณะผู้ตรวจสอบ ดังนี้ 
                  วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
                  1. เพื่อทราบว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย 
                  2. เพื่อทราบว่ากระบวนการด าเนินงานเป็นไปตามกิจกรรมที่ก าหนด  
                  3. เพื่อให้มั่นใจว่าการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ 
                  ขอบเขตการตรวจสอบ 
                  1. สุ่มตรวจสอบโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
                  2. การใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการ 
         คณะผู้ตรวจสอบ 
                  1. รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ  โชชัย  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
                  2. รองศาสตราจารย์ ดร.ระมัด  โชชัย  คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
                  3. ผูช้่วยศาสตราจารย์อมรา  ครองแก้ว คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
                  4. นางสาวศุภลักษณ์  สมโภชน์   นักตรวจสอบภายใน 
                  5. นางสาวกันยา  มั่นคง    นักตรวจสอบภายใน   

  ในการนี้  หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขออนุญาตเข้าตรวจสอบ ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2564 
เวลา 09.00 เป็นต้นไป  ณ ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ชั้น 1 อาคาร KPRU HOME  ทั้งนี้ ขอความ
อนุเคราะห์มหาวิทยาลัยแจ้งหน่วยรับตรวจ  ให้จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโครงการที่
ต้องตรวจสอบให้ครบถ้วน เพ่ือพร้อมส าหรับการด าเนินการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน  เช่น รายงาน
สรุปผลการด าเนินงานโครงการ แผนปฏิบัติงานโครงการ เอกสารการเบิกจ่าย ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 
(รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ  โชชัย) 

รองศาสตราจารย์ 

 

   
บันทึกข้อความ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร  
เลขที่  0134                       
วันที่ 08/01/2564  
เวลา 11:47 น.  

 



Signature Code : KGVYGGHFBYWCKUKTGFF 

เลขทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   เลขที่  0134                       

      เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
 เพื่อโปรดพิจารณา ขออนุญาตเข้าตรวจสอบการด าเนินงานโครงการฯ 
ควรแจ้ง สน.บริการวิชาการฯ  

 
 ( นายเอนก  บัวส าลี )  

 หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ  
 8  มกราคม  2564  

 Signature Code : KGVUFGHFBYWCKURTGFSA 

    
 ควรแจ้งสน.บริการวิชาการฯ ทราบ  

 
 ( ดร.มะลิวัลย์  รอดก าเหนิด ) 

 รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  
 8  มกราคม  2564  

 Signature Code : KGVUFGHFBSSDhfRTGFEA 

    
 -อนุญาต 

-แจ้ง ส านักบริการวชิาการและจัดหารายได้  

 
( รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก ) 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

 8  มกราคม  2564  
 Signature Code : EDVBBDFBYWCKURTGFNA 

    
     

    
    
    
    
    

    
     

    
    
    
    
    

    
     

   
    
    
    
   



 

 

 

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน 
ที่  ตสน.0009/2564                            วันที่ 30  มีนาคม  2564 
เรื่อง ขออนุญาตเข้าตรวจสอบการบริหารพัสดุ 

 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

  ตามท่ีหน่วยตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ 
2564  ได้กําหนดการเข้าตรวจสอบงานพัสดุ เรื่อง การบริหารพัสดุ สํานักงานอธิการบดี  โดยมีวัตถุประสงค์ และ
ขอบเขตการตรวจสอบ และคณะผู้ตรวจสอบ ดังนี้  

  วัตถุประสงค์ 

                 1. เพ่ือให้ทราบว่าการปฏิบัติงานจัดซื้อและควบคุมพัสดุเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

                 2. เพ่ือให้ทราบถึงความครบถ้วน ถูกต้องในการจัดซื้อและการควบคุมพัสดุ 

                 3. เพื่อให้ทราบถึงความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินงานพัสดุ 
                     ขอบเขตการตรวจสอบ 
                     1. ตรวจสอบการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ ที่เบิกจ่ายจาก
งบประมาณเงินรายได้ ประจําปี พ.ศ.2563 
                     2. ตรวจสอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีสอบราคา/ตกลงราคา  
                     3. ตรวจสอบความมีอยู่จริงของครุภัณฑ์    
                     4. ตรวจสอบการควบคุมพัสดุ 
                     5. เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ในการตรวจสอบ (ตามเอกสารแนบ) 
                     คณะผู้ตรวจสอบ 
                     1. รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ  โชชัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
                     2. นางสาวศุภลักษณ์  สมโภชน์ นักตรวจสอบภายใน 
                     3. นางสาวกันยา  มั่นคง  นักตรวจสอบภายใน 

  ในการนี้  หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขออนุญาตเข้าตรวจสอบงานพัสดุ ในระหว่างวันที่ 7-30 
เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ ห้องพัสดุ  ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ  ทั้งนี้  ขอ
ความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยแจ้งงานพัสดุให้จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่ต้องตรวจสอบให้ครบถ้วน เพื่อให้พร้อม
สําหรับการดําเนินการตรวจสอบ ในวันและเวลาดังกล่าว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 
(รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ  โชชัย) 

รองศาสตราจารย์ 

 

   
บันทึกข้อความ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร  
เลขที่  2256                       
วันที่ 30/03/2564  
เวลา 16:25 น.  

 



 Signature Code : KGVYGGHFBYWCKUKTGFF 

เลขทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   เลขที่  2256                       

      เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
 เพื่อโปรดพิจารณา ขอเข้าตรวจสอบการบริหารพัสดุ ควรแจ้งงานพสัดุ  

 
 ( นายเอนก  บัวสําลี )  

 หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ  
 30  มีนาคม  2564  

 Signature Code : KGVUFGHFBYWCKURTGFSA 

    
 เพื่อโปรดทราบ ควรแจ้งงานพสัดุทราบ  

 
 ( ดร.มะลิวัลย์  รอดกําเหนิด ) 

 รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  
 30  มีนาคม  2564  

 Signature Code : KGVUFGHFBSSDhfRTGFEA 

    
 -อนุญาต 

-มอบ งานพัสด ุ

-แจ้ง หน่วยตรวจสอบภายใน  

 
( รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก ) 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

 31  มีนาคม  2564  
 Signature Code : EDVBBDFBYWCKURTGFNA 

    
     

    
    
    
    
    

    
     

    
    
    
    
    

    
     

   
    
    
    
   


