
 

บันทึกขอความ 

สวนงาน  สํานักงานการตรวจสอบภายใน (งานบริหารและธุรการ โทร. 43109)                                   . 
ท่ี  อว 8391(1) / ว 5                              วันท่ี    24     มีนาคม  2564                                  . 
เรื่อง  ขอสงจุลสารตรวจสอบภายในปท่ี 1 ฉบับท่ี 1 ประจําเดือน มกราคม – เมษายน 2564                    . 
เรียน  คณบดี / ผูอํานวยการ สถาบัน สํานัก ศูนย  
 
 

ดวยสํานักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดจัดทําจุลสารตรวจสอบภายในข้ึน 
เพ่ือเปนสื่อกลางในการเผยแพรขอมูลขาวสาร บทความเชิงวิชาการ และกิจกรรมตางๆ ของสํานักงานการ
ตรวจสอบภายในใหทุกสวนงานไดรับทราบโดยท่ัวกัน 

 

ในการนี้ สํานักงานการตรวจสอบภายใน จึงใครขอความอนุเคราะหทานเผยแพรประชาสัมพันธ 
จุลสารตรวจสอบภายใน ปท่ี 5 ฉบับท่ี 1 ประจําเดือน มกราคม – เมษายน 2564 ใหแกบคุลากรในหนวยงาน
ของทาน หรือสามารถติดตามอานจุลสารตรวจสอบภายในไดท่ี http://audit.oop.cmu.ac.th  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย จะขอบคุณยิ่ง 
 
         
 
                                                                    ( นางมนสิชา  แสวัง ) 
                                                       ผูอํานวยการสํานักงานการตรวจสอบภายใน 
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การควบคุมภายในดานการจายเงิน
          การควบคุมภายในดานการจายเงินของสวนราชการตองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกเงินจากคลัง      

การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําสงเงินคลัง พ.ศ.2562 รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ             

ที่เก่ียวของ หนวยงานของรัฐ ตองวางระบบการควบคุมภายในดานการจายเงินที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของหนวยงาน เพื่อลดความ

เสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนในกระบวนการจายเงินของหนวยงาน ตองคํานึงถึงความเสี่ยง ผลกระทบ ตนทุน และประโยชนที่ไดรับ              

โดยหนวยงานตองกําหนดวิธีการควบคุมภายในเขาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการทํางาน เพื่อสรางระบบการควบคุมภายในดานการ

จายเงินที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยควรคํานึงถึงเก่ียวกับการควบคุมภายในดานการจายเงิน ดังนี้ 

ที่มา : หนังสือกรมบัญชกีลาง ที่ กค 0409.3/ว 540 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แนวทางการควบคุมภายในดานการจายเงิน 

การควบคุม แนวทางการควบคุม 

การควบคุมทั่วไป 

 

 

ตองมีการแบงแยกหนาที่อยางเหมาะสม เชน ระหวางผูจายเงินกับผูบันทึกรายการจายเงินในสมุด

บัญชี หรือระหวางผูอนุมัติการจายเงินกับผูเก็บรักษาเงิน มีการควบคุมการใชและเก็บรักษา

อุปกรณพิสูจนตัวตนและรหัสผานในการเขาใชระบบ หรือการนําสงขอมูลเขาระบบ เชน        

การควบคุม Token key การควบคุมการใชเคร่ือง Terminal เปนตน 

การควบคุมการจาย    

เงินสดหรือเช็ค 

มีการกําหนดวิธีปฏิบัติในการเขียนเช็คใหชัดเจนเหมาะสม และตองมีมาตรการหรือแนวทาง

ปฏิบัติในกรณีเช็คที่สั่งจายใหเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินแลว แตเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินยังไมได

นําเช็คไปข้ึนเงิน เกินกําหนดระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ลงนามในเช็ค 

การควบคุมการจายเงิน

ดานบัตรเครดิต 

กําหนดแนวทางการควบคุมการมีบัตร การใชบัตร และการเก็บรักษาบัตร โดยการควบคุม       

การมีบัตร กําหนดใหผูถือบัตรมีหนาที่รับผิดชอบสงคืนบัตรทันทีเมื่อพนจากหนาที่ที่ตองใชบัตร

อีกตอไป และผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาของผูถือบัตรตองมีหนาที่รับผิดชอบติดตามกํากับดูแลให

มีการสงคืนบัตรโดยเร็ว มีการกําหนดเอกสารหลักฐานที่ตองใชประกอบการขอบัตร 

การควบคุมการจายเงิน

ผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

หนวยงานตองมีคําสั่งเปนลายลักษณแตงตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหนาที่ระบบ เชน ผูดูแลระบบ       

ผูทํารายการ ผูอนุมัติรายการ 

 

ประโยชน 

 1. ผูบริหารของหนวยงานของรัฐไดรับทราบแนวทางในการกํากับดูแลการจายเงิน และสามารถนําไปประยุกตใช 

               ในการบริหารงานไดอยางเหมาะสม 

 2. หนวยงานของรัฐมีระบบการจายเงินเปนไปดวยความโปรงใส และมีระบบการปองกันการทุจริตดานการจายเงิน 

 3. หนวยงานของรัฐมีการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีระบบ และเปนไปตามกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เก่ียวของ 
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การปฏิบัติงานในปงบประมาณ 2563 ท่ีผานมา ผูตรวจสอบภายในไดตรวจพบขอมูลซ่ึงเปนประเด็นท่ีมีนัยสําคัญ แตไม

สงผลตอความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม/การดําเนินงานตาง ๆ โดยสวนใหญมักจะเก่ียวกับเอกสารหลักฐานประกอบการ

เบิกจาย ไมครบถวน / ไมสมบูรณ สามารถสรุปในภาพรวมได ดังนี ้ 

 

 1) หลักฐานการจายเงิน ระบุรายละเอียดท่ีเปนสาระสําคัญ 5 ประการ ไมครบถวน ไมไดทําใบรับรองการจายเงินแนบกรณีใบเสร็จรับเงินไมสมบูรณ 

หรือขาดสาระสําคัญ 

2) กรณีใชใบสําคัญรับเงินเปนหลักฐานการจายเงิน รายละเอียดท่ีระบุในใบสําคัญไมครบถวนในสาระสําคัญ เชน  

-การเบิกจายคาวิทยากร ระบุรายละเอียดส้ัน ๆ ไมไดระบุ หัวขอ วัน เวลา ท่ีบรรยาย อัตราท่ีเบิกจาย /ไมไดแนบกําหนดการของวิทยากร 

-การเบิกจายคาประสานงาน/จัดทําเอกสาร/จัดทํารายงาน ระบุรายละเอียดส้ัน ๆ ไมไดระบุ  รายละเอียดลักษณะงานท่ีจาง/ระยะเวลาของงาน/

รายละเอียดการสงมอบงาน/รายงานผลสําเร็จของงานท่ีจาง 

3) หลักฐานการจายเงินไมไดประทับตรา “จายเงินแลว” และไมไดลงลายมือชื่อวันท่ีกํากับ 

4) เอกสารประกอบการเบิกจายเงินไมครบถวน มีเพียงใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงินเปนหลักฐานเพียงใบเดียว ขาดหลักฐานแสดงท่ีมาของ

คาใชจายท่ีเกิดขึ้น เชน 

-หนังสืออนุมัติการจัดโครงการ/กิจกรรม/ประชุม/อบรม/สัมมนา รายละเอียดโครงการ งบประมาณ กําหนดการตาง ๆ ฯลฯ 

-การเบิกจายคาอาหาร คาอาหารวาง และเครื่องด่ืม ไมมีลายมือชื่อผูเขารวม 

 -การเบิกจายคาวิทยากรไมมีตารางแสดงรายละเอียดการบรรยายของวิทยากร/กําหนดการ หนังสือเชิญวิทยากร/หนังสือตอบรับจากวิทยากร (ถามี) 

-การเบิกจายคาท่ีพัก บางกรณีท่ีไมมีรายละเอียดการเขาพักแนบ (Folio) มีแตใบเสร็จรับเงินซ่ึงไมไดระบุรายละเอียดการเขาพัก 

-การเบิกจายคานํ้ามันเชื้อเพลิง ไมมีหนังสืออนุมัติเดินทางกรณีการนํายานพาหนะสวนตัวไปใชเพ่ือการปฏิบัติงาน 

-การเบิกจายคาเชารถตู ไมไดระบุสถานท่ีไป-กลับ วันเดือนปท่ีใชรถ  

-การเบิกจายคาปฏิบัติงานลวงเวลา ไมมีบันทึกลงเวลาทํางาน ไมมีรายละเอียดการทํางานแนบ 

-การเบิกจายคาจางเหมาตาง ๆ ไมมีรายละเอียดคุณลักษณะงาน และรายละเอียดการสงมอบงานผลงานแนบเอกสารประกอบการเบิกจาย  

- การเบิกจายคาจางเหมาวิเคราะหผลงาน งานเขียนหรือแปลทางวิชาการ การทดสอบ การแปลผลขอมูล และอื่น ๆ ท่ีตองใชผูรับจางท่ีมีความรู   

  ความสามารถเช่ียวชาญเฉพาะทาง ไมมีเอกสารเกี่ยวกับประวัติการทํางาน ผลงาน ประสบการณของผูรับจางแนบประกอบการเบิกจาย 

- การเบิกจายคาใชจายในลักษณะการอุปโภคบริโภคท่ีมิไดระบุรายละเอียดวาไดใชดําเนินการเกี่ยวของกับงานวิจัย/โครงการ/กิจกรรม/ประชุม/ 

  อบรม/สัมมนา อยางไร  

จากขอความขางตนเปนตัวอยางเพียงสวนหนึ่ง ซึง่ผูตรวจสอบภายในนําประเด็นมาสรุปในภาพรวม 

         ในการน้ี ผูตรวจสอบภายในจึงอยากใหผูรับตรวจจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจาย ใหครบถวนถูกตอง เปนไปตามหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของ 

รวมท้ังเปนการแสดงถึงความโปรงใส ตามหลักธรรมมาภิบาล  

 ท้ังน้ี ผูรับตรวจสามารถจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจายตาง ๆ ไวในรูปของไฟลอิเลกทรอนิกส หากมีการเรียกดูก็สามารถสงไฟล

ดังกลาว เพ่ือเปนหลักฐานประกอบการเบิกจายได และใหเจาหนาท่ีของสวนงานท่ีไดรับมอบหมายเปนผูสอบทานเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจายกอน

การขออนุมัติจากผูมีอํานาจ ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของระบบการควบคุมภายในท่ีควรปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอและตอเน่ือง ชวยใหมีการกล่ันกรองและสอบทาน

เอกสารการเบิกจายกอนท่ีจะไดรับการตรวจสอบจากสํานักงานการตรวจสอบภายในและสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ซ่ึงสอดคลองกับหลักเกณฑ

กระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานภาครัฐ พ.ศ.2561  
   

บทความน้ีรวบรวมและสรุปโดยนางสาวมณีรัตน ชาญเดช นักตรวจสอบภายใน สํานักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ภัยสุขภาพจากหมอกควัน
การสะสมของควันหรือฝุนละอองในอากาศ จัดเปนมลพิษทางอากาศอยางหน่ึง สาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดปญหา       

หมอกควัน คือ การบุกรุกเผาทําลายปาไมเพ่ือประโยชนของบุคคลและกลุมบุคคล การเผาท่ีมีมากเกินไปจนควบคุมไมได ประกอบกับการเผา     

เศษวัสดุทางการเกษตร เพ่ือเตรียมพ้ืนท่ีในการทําการเกษตรในฤดูกาลตอไป รวมท้ังการเผาเพ่ือกําจัดขยะบริเวณชานเมืองและในตัวเมืองก็มีสวน

สําคัญท่ีทําใหเกิดปญหาหมอกควันไดเชนกัน 

หมอกควัน มีผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะผูท่ีมีภูมิตานทานต่ํา เชน ผูสูงอายุ เด็กเล็ก และผูปวยโรคระบบทางเดิน

หายใจ ระดับอันตรายของฝุนตอสุขภาพข้ึนอยูกับขนาดของฝุนละอองท่ีเกิดจากการเผาไหม ความเขมขน และระยะเวลาท่ีสัมผัส รวมท้ังสภาพ

รางกายของผูรับแตละคนดวย ฝุนควันหรือฝุนขนาดท่ีเล็กกวา 10 ไมครอน ท่ีเกิดจากการเผาไหมจะสงผลกระทบ ทําใหมีอาการทางระบบทางเดิน

หายใจ ทางผิวหนัง อาการทางตา ทําใหเกิดโรคหัวใจมากข้ึนดวย ฝุนจะเขาไปยังปอดในถุงลม เมื่อสิ่งแปลกปลอมเขาไปทําใหเม็ดเลือดขาวเขาไป

กําจัดสิ่งแปลกปลอมน้ี และเกิดการอักเสบในหลอดเลือดได กอใหเกิดอันตรายตอปอด เชน การอักเสบของถุงลมปอด และบางรายอักเสบมาก   

จนทําใหเกิดการหายใจลําบากจนถึงข้ันวิกฤต หรืออาจทําใหหลอดเลือดหัวใจอักเสบได ฝุนควันท่ีเกิดจากการเผาไหมในบริเวณภาคเหนือ       

ระดับความอันตรายทําใหเกิดอาการไดเชนเดียวกันกับฝุนควันจากทอไอเสียรถยนตในกรุงเทพฯ ได 

 ในพ้ืนท่ีภาคเหนือโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหมและลําพูนท่ีมีลักษณะภูมิประเทศเปนแองกระทะ เมื่อเกิดการสะสมของมลพิษ   

รวมกับความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นคอนขางแรงจากประเทศจีนแผลงมาปกคลุม อุณหภูมิและความช้ืนทําใหเกิดหมอกในตอนเชา      

เมื่อหยดนํ้าในอากาศรวมตัวกับฝุนละอองและสารมลพิษในอากาศจึงเกิดหมอกควันข้ึน ทําใหเกิดสภาพฟาหลัวเหมือนมีควันปกคลุมไปท้ังเมือง 

 

แหลงที่มา : คูมือ รูทันโรคและภยัสุขภาพสําหรับประชาชน  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

 

คําแนะนําการปฏิบัติตนเพ่ือลดผลกระทบสุขภาพจากหมอกควัน 

1. เมื่อมีหมอกควันเกิดข้ึน ควรปดประตู หนาตาง เพ่ือปองกันไมใหหมอกควันลอยเขาสูบาน 

2. หลีกเลี่ยงการออกจากบานโดยไมจําเปน 

3. หากจําเปนตองออกจากบาน กอนออกจากบานควรสวมแวนตา เพ่ือปองกันการระคายเคืองตา และสวมหนากากอนามัย 

   ปองกันฝุนละอองท่ีเหมาะสม 

4. หลีกเลี่ยงการสูดดมละอองควันไฟเขาสูรางกายโดยตรง เพ่ือลดปริมาณการสูดดมพิษจากฝุนละอองเขาสูรางกาย 

5. หากมีอาการผิดปกติหลังจากสูดดมฝุนละอองหมอกควัน เชน แนนหนาอก หายใจติดขัด แสบตา ใหรีบไปพบแพทยทันที 

6. ในชวงท่ีมีสถานการณหมอกควัน ควรงดการรองนํ้าฝนมาใชเพ่ือการอุปโภคช่ัวคราว 

7. หลีกเลี่ยงการเผาขยะหรือวัสดุใด ๆ รวมถึงการสูบบุหรี่ท่ีจะเปนการเพ่ิมปญหาควันมากข้ึน 

8. หลีกเลี่ยงการออกกําลังกายใด ๆ หรือกิจกรรมท่ีตองออกแรงมากในบริเวณกลางแจงท่ีมีหมอกควัน 

9. หากขับข่ียานพาหนะในชวงท่ีมีหมอกควันควรเปดไฟหนารถเพ่ือปองกันอุบัติเหตุ 

10. ประชาชนกลุมเสี่ยงหรือมีโรคประจําตัวเรื้อรัง ควรเตรียมยาประจําตัวใหเพียงพอ และหากเกิดปญหาสุขภาพควรพบแพทย 

 

 

นอกจากการปฏิบัติตนเพ่ือลดผลกระทบสุขภาพจากหมอกควัน จะตองมีสํานึกตอสวนรวมติดตามรับฟงขาวสารและขอมูลจากทาง

ราชการอยางใกลชิด เพ่ือใหเกิดความเขาใจและปฏิบัติตัวไดอยางถูกตอง การปองกันและแกไขปญหาผลกระทบสุขภาพจากหมอกควันจะตอง

ชวยกันในชุมชน รวมใจกันสอดสองดูแลเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบพฤติกรรมการบุกรกุเผาทําลายปาไมเพ่ือประโยชนของบุคคลและกลุมบุคคล

และจากการเผาไหมธรรมชาติตามฤดูกาล เมื่อพบเห็นใหรายงานหนวยงานท่ีเก่ียวของรับทราบเพ่ือเตรียมพรอมรับมือสถานการณอยางตอเน่ือง 

ใหความรวมมือและมีสวนรวมกับหนวยงานทุกภาคสวนรวมแกไขปญหาภัยสุขภาพจากมลพิษหมอกควันท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพตนเอง 

ครอบครัวและชุมชน 
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          ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ 

พ.ศ.2561 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 กําหนดใหหนวยงานของรัฐจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุม

ภายใน ปค.1 ปค.4 ปค.5 และ ปค.6 ซ่ึงมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนหนวยงานของรัฐท่ีเปนสวนราชการภายใตการกํากับดูแลของ

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จึงตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาว โดยกําหนดใหทุกสวนงานใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหมจัดทํา ปค.1 ปค.4 และ ปค.5 สงใหมหาวิทยาลัยดําเนินการรวบรวมขอมูลเพ่ือสรุปผลในภาพรวม ท่ีผาน

มาไดกําหนดใหทุกสวนงานสงเอกสารถึงมหาวิทยาลัยภายใน 30 วัน หลังสิ้นปงบประมาณ 

          สํานักงานการตรวจสอบภายใน ในฐานะหนวยงานท่ีใหคําปรึกษาและแนะนําเก่ียวกับวิธีการ กระบวนการ รวมถึง

แนวทางในการดําเนินงานดานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย จึงไดรวมมือกับสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ       

พัฒนา “ ระบบปฏิบัติการควบคุมภายใน ( CMU Internal Control ) ” เพ่ือใหทุกสวนงานสามารถจัดทํารายงานการ

ประเมินผลการควบคุมภายใน ไดอยางถูกตอง สะดวก รวดเร็ว สามารถติดตามไดโดยตรงจากผูบริหารสวนงาน และปรับแกไข

ไดตลอดเวลา และสวนงานสามารถนําไปปรับใชกับการดําเนินงานดานการควบคุมภายในไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

รวมถึงสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน ในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหนวยงานท่ีเพียงพอ เหมาะสมและ

เกิดประสิทธิผล ซ่ึงปจจุบันไดพัฒนาเสร็จเรียบรอย และจะดําเนินการประสานงานกับทุกสวนงานภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือเปดใช

งานระบบ ตอไป 
 

สามารถศึกษาคูมือการใชงาน“ ระบบรายงานการประเมินผลองคประกอบของการควบคุมภายใน ( CMU Internal Control ) ” 

ไดท่ี QR – CODE หรือ Link : shorturl.at/gwQS8 

»¤.1 
»¤.4 
»¤.5 
»¤.6 



 

ขอเชิญรวมสนุกโดยการตอบคําถามจากจุลสารตรวจสอบภายใน 

 1. การควบคุมภายในดานการจายเงินตองคํานึงถึงขอใดบาง ? 

 ก. การควบคุมการจายเงินดานบัตรเครดิต  การควบคุมการจายเงินผานระบบอเิล็กทรอนิคส การควบคุมการจายเงินสดหรือเช็ค การควบคุมทัว่ไป  

ข. การควบคุมทัว่ไป  การควบคุมการจายเงินดานบัตรเครดิต  การควบคุมสินทรัพย การควบคุมการจายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิคส 

ค. การควบคุมการจายเงินดานบัตรเครดิต  การควบคุมการจายเงินผานระบบอเิล็กทรอนิคส  การควบคุมทัว่ไป การควบคุมใบเสร็จรับเงิน 

 

 2. ขอใดคือประโยชนของการควบคุมภายในดานการจายเงิน ? 

 ก. ผูบริหารไดรับทราบแนวทางในการกาํกับดูแลการจายเงิน  การปฏิบัติงานเปนไปอยางมีระบบ 

ข. ระบบการจายเงินเปนไปดวยความโปรงใส และมีระบบการปองกันการทุจริต 

ค. ถูกทุกขอ 

 

 3. ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2561 กําหนดให

หนวยงานของรัฐจัดทํารายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ดานใดบาง ? 

 ก. ปค.1 ปค.2 ปค.5 ปค.6 

ข. ปค.1 ปค.4 ปค.5 ปค.6 

ค. ปค.1 ปค.3 ปค.5 ปค.6 

 
เพียงทานตอบคําถามผานระบบออนไลนไดท่ี shorturl.at/dpNOR หรือตาม QR Code  หมดเขตในวันท่ี 30 เมษายน 2564 

ประกาศรายชื่อผูโชคดีในวันท่ี 3 พฤษภาคม 2564 ณ เว็ปไซตสํานักงานการตรวจสอบภายใน http://audit.oop.cmu.ac.th/ 

 การแจกรางวัลแกผูตอบคําถามถกูตอง คณะกรรมการจะใชวิธีการสุมรายชื่อผูตอบถกู จํานวน 3 รางวัล 

“จุลสารตรวจสอบภายใน” 

จัดทําข้ึนเพ่ือเปนสื่อกลางในการเผยแพรขอมูลขาวสาร บทความเชิงวิชาการ และกิจกรรมตางๆ ของสํานักงานการตรวจสอบภายใน 

ท่ีปรึกษา : นางมนสิชา แสวัง ผูอํานวยการสํานักงานการตรวจสอบภายใน  

              นางธรรมิกา กรเพ็ชร  หัวหนางานตรวจสอบ 1  

              นางสาวดวงทิพย อวดราง  หัวหนางานตรวจสอบ 2 

บรรณาธิการ : นางอัมพวรรณ พันธจักร  หัวหนางานตรวจสอบ 3  

กองบรรณาธิการ : นางสาวมณีรตัน ชาญเดช , นางสาวทิพยวรรณ ตุนวิชัย ,นางสาววัชญา ศิริวรณุรกัษ , นางสาววิศรุตา  อรณุรัตน   

นางสาวสุมาลี  พุมทิพย , นางสาวนงราม  อภิชัย , นางสาวกุลรภัส  แสงวณิช  , นางสาวณิชนันทน  โอสถาพันธุ และนางสาววรรษิกา แกวประดิษฐ  

ออกแบบและทํากราฟฟกโดย : นายณัฐวุฒิ จันทรเทศ หัวหนางานบริหารและธุรการ 

 

สํานักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
239 ถนนหวยแกว ตําบลสเุทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200  โทร. 053-943102-10 โทรสาร. 053-943101 
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