
 

 

 

ส่วนราชการ   หน่วยตรวจสอบภายใน 
ที่  ตสน.0001/2565                            วันที่ 10  มกราคม  2565 
เรื่อง  ขออนุญาตเข้าตรวจสอบระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (MIS) ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

2565  ได้ก าหนดการเข้าตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจสอบระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
(MIS) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในเดือนมกราคม พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขตการ
ตรวจสอบ และประเด็นการตรวจสอบ  ดังต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ   
  1. เพื่อทราบว่าหน่วยงานด าเนินงานตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ตามวิธีการแบบปลอดภัย 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 

  2. เพื่อทราบปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
ขอบเขตการตรวจสอบ 

1. สอบทานผลการปฏิบัติงานระบบ MIS  
2. สอบทานการด าเนินงานของหน่วยงานว่าเป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการ

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ตามวิธีการ
แบบปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๕  และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 โดยการสอบ
ทานเอกสาร สัมภาษณ์ สอบถาม และสังเกตการณ์ปฏิบัติงานจริง 

คณะผู้ตรวจสอบ 
1. รศ.พรเพ็ญ  โชชัย  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
2. ผศ.พรหมเมศ  วีระพันธ์  คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
3. ผศ.ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
4. นางสาวศุภลักษณ์  สมโภชน์ นักตรวจสอบภายในช านาญการ 
5. นางสาวกนัยา  มั่นคง  นักตรวจสอบภายใน 

ในการนี้  หน่วยตรวจสอบภายใน  จึงขออนุญาตเข้าตรวจสอบระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย              
ด้านสารสนเทศ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในระหว่างวันที่  19 - 21 มกราคม พ.ศ.2565                 
เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยฯ                   
แจ้งหน่วยรับตรวจจัดเตรียมเอกสารการด าเนินงาน และหลักฐานที่ต้องตรวจสอบให้ครบถ้วน 

 

 

 

 

   
บันทึกข้อความ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร  
เลขที่  0111                       
วันที่ 10/01/2565  
เวลา 15:23 น.  

 



 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 
 

 
(รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ  โชชัย) 
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

Signature Code : F6NfidNXxm6E5u3eP24U 

เลขทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   เลขที่  0111                       

      เรียน รักษาราชการแทน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  
 เพื่อโปรดพิจารณา ขออนุญาตเข้าตรวจสอบระบบสารสนเทศฯ  

 
( นายเอนก  บัวส าลี ) 
 หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ  
 10  มกราคม  2565  

 Signature Code : F6dYfEjqAtZvks0QrJ8+ 

    
 เพื่อโปรดทราบและพิจารณา ควรแจ้งสน.ส่งเสริมวชิาการฯ ทราบ  

 
 ( ดร.มะลิวัลย์  รอดก าเหนิด ) 

 รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  
 11  มกราคม  2565  

 Signature Code : F6MCiKf29WATFRpZpyfC 

    
 อนุญาต 
แจ้งส านักส่งเสริมวิชาการฯ งาน MIS จัดเตรียมเอกสารการด าเนินงาน 
และหลักฐานพร้อมรับการตรวจสอบตามก าหนดการ  

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต ) 

 รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

 11  มกราคม  2565  
 Signature Code : F6MCiKXzu4w/PiVYh6KN 

    
     

    
    
    
    
    

    
     

    
    
    
    
    

    
     

   
    
    
    
   



 

 



 

 

 

ส่วนราชการ   หน่วยตรวจสอบภายใน 
ที่  ตสน.0008/2565                            วันที่ 1  กุมภาพันธ์  2565 
เรื่อง  ขออนุญาตเข้าตรวจสอบงานการเงิน เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย

โครงการ 
 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ 

2565  ได้กําหนดเข้าตรวจสอบงานการเงิน เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเรื่อง การเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายโครงการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
เพ่ือทราบว่าการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ               

ที่กําหนด 
ขอบเขตการตรวจสอบ 
1. หลักฐานขอเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ 
2. หลักฐานของค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

 คณะผู้ตรวจสอบ 
1. รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ  โชชัย     หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา  ครองแก้ว   คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
3. นางสาวศภุลักษณ์  สมโภชน์      นักตรวจสอบภายในชํานาญการ 
4. นางสาวกันยา  มั่นคง       นักตรวจสอบภายใน 

(2) การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ   
 วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 

1. เพ่ือทราบว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย 
2. เพ่ือทราบว่ากระบวนการดําเนินงานเป็นไปตามกิจกรรมที่กําหนด  
3. เพ่ือให้มั่นใจว่าการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการและถูกต้องเป็นไป

ตามระเบียบที่กําหนด 
ขอบเขตการตรวจสอบ 
1. สุ่มตรวจสอบโครงการงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
2. การใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการ 

  คณะผู้ตรวจสอบ 
1. รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ  โชชัย     หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา  ครองแก้ว   คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
3. นางสาวศุภลักษณ์  สมโภชน์     นักตรวจสอบภายในชํานาญการ 
4. นางสาวกันยา  มั่นคง      นักตรวจสอบภายใน 
 

 

   
บันทึกข้อความ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร  
เลขที่  0595                       
วันที่ 01/02/2565  
เวลา 12:19 น.  

 



 
 
 
 

ในการนี้  หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขออนุญาตเข้าตรวจสอบหน่วยงานงานการเงินและบัญชี  
เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเรื่องการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ ในระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2565 – 31 มีนาคม พ.ศ.2565  เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องงานการเงิน อาคารเรียนรวมและ
อํานวยการ (ตึก 14)  ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยฯ แจ้งหน่วยรับตรวจจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบให้ครบถ้วนและเรียบร้อย ได้แก่ เอกสารการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายโครงการ 

 
 

 
(รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ  โชชัย) 
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

Signature Code : F28QgKLCE0xF6bDHcUN5 

      เรียน รักษาราชการแทน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  
 เพื่อโปรดพิจารณา ควรแจ้งการเงิน  

 
( นายเอนก  บัวสําลี ) 
 หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ  
 1  กุมภาพันธ์  2565  

 Signature Code : F6cIcwCyI7gMK3A51DUC 

    
 เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต ควรแจ้งตามเสนอ  

 
 ( ดร.มะลิวัลย์  รอดกําเหนิด ) 

 รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  
 3  กุมภาพันธ์  2565  

 Signature Code : F2MwiKbds2g04hm9RkM3 

    
 อนุญาต 
แจ้งงานการเงินจัดเตรียมเอกสารเพื่อรับการตรวจ  

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต ) 

 รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

 3  กุมภาพันธ์  2565  
 Signature Code : F68AiKXLt68skjDllk/m 

    
     

    
    
    
    
    



เลขทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   เลขที่  0595                       

 

 

 

    
     

    
    
    
    
    

    
     

   
    
    
    
   


