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            ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน เป็นหน่วยงำนที่มีบทบำทส ำคัญต่อฝ่ำยบริหำร        
ในกำรตรวจสอบ ติดตำม และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนของ
ส่วนงำนมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล กำรปฏิบัติงำนตำมกฎ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง              
ซ่ึงนับว่ำเป็นกลไกในกำรส่งเสริมให้เกิดกระบวนกำรก ำกับดูแลที่ดี (Good governance)  
เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นในระบบกำรบริหำรว่ำเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล สร้ำงชื่อเสียง  
และภำพพจน์ที่ดีให้กับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  

  ผลงำนที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปีฉบับนี้ แสดงให้เห็นถึงควำมร่วมมือร่วมใจ
ของผู้บริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในประจ ำส่วนงำน เจ้ำหน้ำที่หน่วยรับตรวจ    
และส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน ที่ร่วมกันท ำงำนด้วยควำมตั้งใจและทุ่มเทให้กับ
มหำวิทยำลัย จนบรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ ผมขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้        
และขออ ำนวยพรให้ทุกคนมีควำมสุข ควำมเจริญตลอดไป 

 

  
            (นายจงรัก  วัชรินทร์รัตน์) 

                   รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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สารผู้อ านวยการ 
ส านักงานตรวจสอบภายใน 
 

 

 
   “Agile Internal Audit” ปั จ จุ บั น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น ยุ ค ใ ห ม่ นั้ น                                          
เน้นความรวดเร็ว คล่องแคล่ว ว่องไว มีความยืดหยุ่น ยอมรับและสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา รวมทั้งต้องท างานเป็นทีม (Team Work) ผลลัพธ์ที่ ได้ นั่นคือ ผลงาน           
การตรวจสอบที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันกาล ผู้บริหารสามารถน าข้อเสนอแนะ             
ไปปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น และทันต่อสถานการณ์โลก
ทีเ่ปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 

    ส านั กงานตรวจสอบภายใน  จึ ง ให้ความส าคัญกับการ พัฒนาความรู้    
ความสามารถผู้ตรวจสอบภายในทุกคน โดยเน้นให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ส่งเสริมอบรมการใช้งานโปรแกรมที่สามารถน ามาช่วยในการท างานให้เร็วขึ้น รวมไปถึง     
การเ พ่ิมพูนทักษะวิชาชีพงานตรวจสอบ เ พ่ือให้ผู้ ตรวจสอบภายใน  น าความรู้      
ความสามารถทั้งหมดมาใช้ ในการตรวจสอบ  และรายงานผลให้ทันกับสถานการณ์             
ในปัจจุบัน ซึ่งหากพบสิ่งผิดปกติก็สามารถช่วยกันแก้ไขได้ทันเวลา   
 

    สุดท้ายนี้ หวังว่ารายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริหารและผู้ที่สนใจ ส านักงานตรวจสอบภายในขอขอบพระคุณ             
ท่านอธิการบดี ที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมภารกิจทุกด้านของส านักงานตรวจสอบภายใน         
ให้ส าเร็จ ลุล่วงเป็นอย่างดี และขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจ า        
ส่วนงานทุกท่าน ที่ปฏิบัติงานตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมายอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ จนบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายทุกประการ  
 

 
                                                         (นางประไพพิศ  ลลิตาภรณ์) 
                                          ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน  
                                                          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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 ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ว่ำด้วยกำรตรวจสอบภำยในของ   
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ.2562 

 กฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
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วิสัยทัศน์ ( Vision ) 
เป็นผู้น าด้านงานตรวจสอบภายในที่ได้ มาตรฐานสากล คงไว้ซึ่งความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน 

 

พันธกิจ ( Mission ) 
    งานบริการให้ความเชื่อม่ัน  เป็นการตรวจสอบหลักฐานอย่างเที่ยงธรรม      

เพ่ือให้ได้มาซึ่งการประเมินอย่างเป็นอิสระในกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
และการก ากับดูแลขององค์กร เช่น การให้ความเชื่อมั่นทางด้านการเงิน  การปฏิบัติงาน      
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ความมั่นคงปลอดภัยของระบบต่างๆ 

    งานบริการให้ค าปรึกษา เป็นการบริการให้ค าปรึกษาแนะน าและบริการอ่ืนๆ     
ที่เกี่ยวข้องแก่ผู้รับบริการ โดยลักษณะและขอบเขตของงาน จะเป็นไปตามความต้องการ
ของผู้รับบริการ และมีจุดประสงค์เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงกระบวนการก ากับดูแล 
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้น 

 

วัตถุประสงค์ ( Objective ) 
1.   เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม 
      ภายในของมหาวิทยาลัย 
2.   เพ่ือส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๓.   เพ่ือส่งเสริมให้การบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างคุ้มค่า                        
      และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม 
๔.   เพ่ือเสริมสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับมหาวิทยาลัย 

 

   ความเป็นมา ( History ) 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๒๔ 

ซึ่งเป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๙ ที่ให้ส่วนราชการที่เป็น
กระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่เทียบเท่า รวมถึงจังหวัดทุกจังหวัดมีต าแหน่ง
อัตราก าลัง เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ และให้ผู้ตรวจสอบภายใน    
ขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ โดยในระยะแรก มีชื่อเรียกว่า หน่วยตรวจสอบภายใน   
ท าหน้าที่ตรวจสอบทางบัญชีเพียงอย่างเดียว ต่อมางานตรวจสอบภายในมีบทบาทหน้าที่
ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ วิเคราะห์ การประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของ
ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของส่วนราชการ โดยมุ่งเน้นการให้
ความเชื่อมั่นและให้ค าปรึกษาแนะน า จึงมีภาระงานหลายด้าน อาทิ ประเมินความมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินงาน สอบทานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ    
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สอบทานความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูล เป็นต้น ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงาน
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามบทบาทหน้าที่ดังกล่าว สภามหาวิทยาลัย
จึงยกระดับหน่วยงานเป็นส านักงานตรวจสอบภายใน โดยให้มีฐานะเทียบเท่ากอง      
และขึ้นตรงต่ออธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม  

พ.ศ.๒๕๔๙  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีนโยบายให้ทุก    

คณะ สถาบัน ส านัก ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งอัตราก าลังของ            
ผู้ตรวจสอบภายในมีไม่เพียงพอ จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรในแต่ละหน่วยงานๆ ละ      
๓ คน เป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานระดับคณะ สถาบัน ส านัก เพ่ือท าหน้าที่
ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี พัสดุ สารสนเทศ และด้านอ่ืนๆ และให้
ส านักงานตรวจสอบภายในเป็นผู้อบรมพัฒนาและถ่ายทอด องค์ความรู้ด้ าน              
การตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องทุกปี และในปีงบประมาณ            
พ.ศ.๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้พัฒนาหลักเกณฑ์ คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบ
ภายในประจ าคณะ สถาบัน ส านัก ให้มีการปฏิบัติงานในรูปแบบคณะกรรมการและ     
ให้มีชื่อเรียกกว่า “คณะกรรมการตรวจสอบภายในประจ าคณะ สถาบัน ส านัก”                 
โดยหน่ วยงานสามารถเสนอมหาวิทยาลัยแต่ งตั้ งบุคลากรภายในหน่ วยงาน                  
หรือต่างหน่วยงาน  ที่ผ่ านการอบรมด้านการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเป็น
คณะกรรมการตรวจสอบภายในได้ และได้รับค่าตอบแทนตามที่หลักเกณฑ์ก าหนด       
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบภายในฯ ได้ด าเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องจนถึง            
สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

เมื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ     
(18 ก .ย.58) มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือพิจารณาระบบ                 
การตรวจสอบของมหาวิทยาลัย โครงสร้างองค์กร โครงสร้างอัตราก าลัง การก าหนด
ค่าตอบแทนพิเศษ และจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการตรวจสอบ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ          
พ.ศ.2561 ทั้งนี้  ส าหรับเรื่องโครงสร้างอัตราก าลังนั้น คณะกรรมการพัฒนาระบบฯ          
ได้พิจารณาให้เพ่ิมอัตราก าลังผู้ตรวจสอบภายในให้เพียงพอ สามารถปฏิบัติงาน
ตรวจสอบทั่วทั้งมหาวิทยาลัยได้ โดยให้ยกเลิกคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจ า
คณะ สถาบัน ส านัก และเม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 2562  สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้ประกาศข้อบั งคับมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ว่ าด้ วยการตรวจสอบของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2562   
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      ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านักงานตรวจสอบภายในได้รับจัดสรร
งบประมาณ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน จากงบประมาณแผ่นดินและ
งบประมาณเงินรายได้ รวมทั้งสิ้นจ านวน ๕.๕๙ ล้านบาท และได้ใช้จ่ายงบประมาณรวม
ทั้งสิ้น ๕.๑๒ ล้านบาท คิดเป็น ๙๑% จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด ในรอบปีนี้ 
ส านักงานตรวจสอบภายในมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้น้อยกว่าที่ได้รับจัดสรร 
เนื่องจากยังไม่สามารถบรรจุอัตราว่างของพนักงานเงินรายได้จ านวน ๒ อัตรา ในส่วน
ของงบรายจ่ายอ่ืนนั้น ส านักงานตรวจสอบภายในไม่ได้ด าเนินการและเบิกจ่ายเงิน 
จ านวน ๔ โครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังไม่ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึง มหาวิทยาลัย
อยู่ระหว่างทบทวนนโยบายที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบภายในประจ า คณะ สถาบัน 
ส านัก ด าเนินการตรวจสอบ แต่อย่างไรก็ตาม ส านักงานตรวจสอบภายในสามารถ
ปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย และเป็นไปตามแผนการตรวจสอบ 

 

 

      งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและจ่ายจริง 
    จ าแนกตามประเภทรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

  

 

ประเภท
รายจ่าย 

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได ้
ได้รับจดัสรร  

(บาท) 
จ่ายจริง 
(บาท) 

ได้รับจดัสรร 
(บาท) 

จ่ายจริง  
(บาท) 

 งบบุคลากร - - ๑,๓๓๑,๘๘๓.๐๐ ๘๓๓,๒๒๗.๒๐ 
 งบด าเนินงาน - -   * ๔๙๖,๒๗๗.๐๐  ๔๑๖,๕๒๘.๗๗ 
 งบลงทุน - - * ๕๑,๙๒๓.๐๐  ๕๑,๙๒๓.๐๐ 
 งบเงินอุดหนุน    ๓,๑๐๒,๑๐๐.๐๐ ๓,๖๔๕,๙๘๐.๐๐ - - 
 งบรายจ่ายอ่ืน - - ๖๑๓,๒๐๐.๐๐ ๑๗๗,๖๑๔.๗๖ 

รวม 
(๑)     

๓,๑๐๒,๑๐๐.๐๐ 
(๒) 

๓,๖๔๕,๙๘๐.๐๐ 
(๓) 

   ๒,๔๙๓,๒๘๓.๐๐  
(๔) 

๑,๔๗๙,๒๙๓.๗๓ 
รวมได้รับจัดสรรทั้งสิ้น  (๑)+(๓) ๕,๕๙๕,๓๘๓.๐๐ (๑๐๐%) 

รวมจ่ายจริงทั้งสิ้น (๒)+(๔)      ๕,๑๒๕,๒๗๓.๗๓ (๙๑%) 
งบประมาณคงเหลือ         ๔๗๐,๑๐๙.๒๗ (๙%) 

หมายเหต ุ:  * มีการปรับแผนงบประมาณคงเหลือจากงบด าเนินงาน มาใช้ในงบลงทุนเพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานที่จ าเป็น          
อาทิ เครื่องพิมพ์สี HP  เครื่องส ารองไฟ  เก้าอี้ส านักงาน 
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        แผนภาพแสดงงบประมาณแผ่นดนิและงบประมาณเงินรายได้  

          ที่ได้รับจัดสรรเปรียบเทียบกับใช้จ่ายจริง  
         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 -

 0.50

 1.00

 1.50

 2.00

 2.50

 3.00

 3.50

 4.00

      งบบุคลากร                งบด าเนนิงาน                  งบลงทุน                  งบเงินอุดหนุน               งบรายจ่ายอื่น 

จ านวนเงิน (ล้านบาท) 

 

   งบประมาณแผน่ดินที่ได้รับจัดสรร    งบประมาณแผ่นดนิที่ใช้จ่ายจริง     งบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรร    งบประมาณเงนิรายได้ที่ใช้จ่ายจริง 
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1.งานให้ค าปรึกษาแนะน า 
   ด้านการเงินบัญชี พัสดุ กฎ 
   ระเบียบ ข้อบังคับท่ีก าหนด 
   การบริหารความเสี่ยงและ 
   การควบคุมภายใน 
2.งานประเมินความเสี่ยงและ 
   การควบคุมภายใน 
3.งานพัฒนาระบบการตรวจสอบ 
4.การประกันคุณภาพ 
 
 
 

 
 
 

 งานตรวจสอบ งานประเมินและพัฒนาระบบ 

หัวหน้าทีมตรวจสอบ ๑ 

หัวหน้าทีมตรวจสอบ ๒ 

งานบรหิารและธรุการ 

 

ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์อธิการบดี 

 หมายเหตุ : ๑.อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน 
                   ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561  
                ๒.อยู่ระหว่างการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

รองผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 

 
(อัตราว่าง) 

นักตรวจสอบภายใน 

1. ตรวจสอบในเรื่องดังนี้ 
- ตรวจสอบการด าเนินงาน 
- ตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
- ตรวจสอบทางการเงิน 
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม  
  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
- ตรวจสอบระบบความมั่นคง 
  ปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
2. ตรวจสอบพิเศษ อาทิ 
- ตรวจสอบกองทุนสวัสดิการ 
  มหาวิทยาลัย 
- ตรวจสอบโครงการโคเนื้อ 
  เพื่อลดผลกระทบจากการท า 
  ข้อตกลงเขตการค้าเสรี 
3. งานติดตามผลการตรวจสอบ 

 

 
(อัตราว่าง) 

นักตรวจสอบภายใน 

 นักตรวจสอบภายใน  นักตรวจสอบภายใน  นักตรวจสอบภายใน 

 นักตรวจสอบภายใน  นักตรวจสอบภายใน 

 นักตรวจสอบภายใน หัวหน้าทีมตรวจสอบ 3 

1.งานบริหารส านักงาน 
- งานแผนงานและงบประมาณ 
- งานบุคคล 
- งานการเงินบัญช ี
- งานพัสดุ 
- งานสารบรรณ 
- การจัดท ารายงานประจ าปี 
- งานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
2.งานเลขานุการคณะกรรมการ 
   ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย 
   เกษตรศาสตร์ 

 นักตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบภายในประจ าส่วนงาน  
 

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
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นางประไพพิศ  ลลิตาภรณ์ 
นักตรวจสอบภายใน เชี่ยวชาญ 

ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 

นางอัจฉรา  เฮียงโฮม 
 นักตรวจสอบภายใน ช านาญการพิเศษ 

  รองผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 

 

 

๔. 

นายชัยวัฒน์  สุทธิวิเศษ 
นักตรวจสอบภายใน ช านาญการ  

หัวหน้าทีม 
 

นางสาวสุชาดา  ตันโชติกุล 
นักตรวจสอบภายใน ช านาญการ  

หัวหน้าทีม 
 

  

  

  

นางจิตริณีย์  หล่อวิจิตร 
นักตรวจสอบภายใน  

หัวหน้าทีม 
 
 

  

นางสาวยุพิน อ่ าเมือง 
นักตรวจสอบภายใน  
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นางสาวภิญลดา หวังแก้ว 
นักตรวจสอบภายใน   

 

นางขวัญฤทัย นาคทรงแก้ว 
นักตรวจสอบภายใน   

 

  

นางวรรณธนา  บุญมี 
 นักตรวจสอบภายใน   

 

นางสาวพร้อมพรรณ รอดสวัสดิ์ 
นักตรวจสอบภายใน   

 

  

 

นางทัศรียา มลมิตร 
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร   

 

 

นางสาวอรพิณ รัตนเสรีสุข 
นักตรวจสอบภายใน   
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1.1 ผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ KU-ERP 
 

         ส านักงานตรวจสอบภายในได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณในระบบ KU-ERP ของคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจ าส่วนงาน           
และสรุปผลการตรวจสอบในภาพรวม จ านวน 59 ส่วนงาน/หน่วยงาน มีเงินส ารองจ่าย/    
ทดรองจ่าย/เงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน สรุปผลการตรวจสอบได้ ดังนี้ 

    1.1.1 ส่วนงานได้รับอนุมัติให้มีเงินส ารองจ่าย/ทดรองจ่าย จ านวน 38 ส่วนงาน 
จ านวนเงินรวม 412,470,000.00 บาท ทั้งนี้ส่วนงานที่มีตัวเงินส ารองจ่ายครบถ้วน
ถูกต้อง มีจ านวน 31 ส่วนงาน จ านวนเงินรวม  259,470,000.00 บาท (63%)    
ส าหรับตัวเงินส ารองจ่ายที่เกินกว่าได้รับอนุมัติ มีจ านวน 6 ส่วนงาน (27%) และตัวเงิน
ส ารองจ่ายทีน่้อยกว่าได้รับอนุมัติอีก มีจ านวน 1 ส่วนงาน (10%)  (รูปที่ 1)  

        
     รูปที่ 1 ตัวเงินส ารองจ่าย/ทดรองจ่าย 

 

                                         

ตัวเงินครบถ้วนถูกตอ้ง
ตามที่ได้รับอนมุัติ 31 ส่วนงาน                    

จ านวน 259,470,000.00 บาท (63%)
ตัวเงินน้อยกว่าที่ไดร้บัอนมุัต ิ1 ส่วนงาน 

จ านวน 5,492,451.52 บาท 
(อนุมัติ 42,100,000 บาท :10%)

ตัวเงินเกินกว่าที่ไดร้ับอนมุัต ิ6 ส่วนงาน 
จ านวน 11,483,166.31 บาท 

(อนุมัติ 110,900.000 บาท : 27%)

ตัวเงินส ารองจ่าย/ทดรองจ่าย ครบถ้วนถูกต้อง
(38 ส่วนงาน ได้รับอนุมัติ จ านวนเงิน 412,470,000.00 บาท)

ตัวเงินส ารองจ่าย/ทดรองจ่ายและรายงานเงินคงเหลือประจ าวันครบถ้วนถูกต้อง 31 ส่วนงาน
ตัวเงินส ารองจ่ายน้อยกว่าที่ได้รับอนุมัติ 1 ส่วนงาน
ตัวเงินส ารองจ่ายเกินกว่าที่ได้รับอนุมัติ  6 ส่วนงาน

1. ผลงานการตรวจสอบ 

หมายเหตุ  ตัวเงิน = เงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ และใบส าคัญ  
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  ส าหรับบัญชีแยกประเภทเงินส ารองจ่าย/ทดรองจ่ายนั้น (รูปที่ 2) มียอด

คงเหลือครบถ้วนถูกต้อง จ านวน 21 ส่วนงาน จ านวนเงินรวม 176,100,000.00 บาท  
(43%) และไม่ถูกต้อง จ านวน 17 ส่วนงาน จ านวนเงินรวม 236,370,000.00 บาท  
(57%) ทั้งนี้ 

 

         - ยอดคงเหลือในบัญชีมากกว่าตัวเงิน จ านวน 11 ส่วนงาน (บัญชีมากกว่า 
105,865,139.92 บาท) 

         - ยอดคงเหลือในบัญชีน้อยกว่าตัวเงิน จ านวน 6 ส่วนงาน (บัญชีน้อยกว่า  
            23,764,277.82 บาท) 

         

          รูปที่ 2  บัญชีแยกประเภทเงินส ารองจ่าย/ทดรองจ่าย ในระบบ KU-ERP 

 

 
              

 

 

บัญชีครบถ้วนถูกต้องตามตัวเงินที่มีอยู่จริง 
และที่ได้รับอนุมัติ  21 ส่วนงาน
จ านวน 176,100,000.00 บาท 

(43%)บัญชีน้อยกว่าตัวเงิน 6 ส่วนงาน
บัญชี   101,413,338.10 บาท
ตัวเงิน  125,177,615.92 บาท
น้อยกว่า 23,764,277.82 บาท

(อนุมัติ 127,000,000.00 บาท : 31%)

บัญชีมากกว่าตัวเงิน 11 ส่วนงาน
บัญชี     223,048,238.79 บาท                      
ตัวเงิน   117,183,098.87 บาท               
มากกว่า 105,865,139.92 บาท

(อนุมัติ 108,670,000.00 : 26%)

บัญชีแยกประเภทเงินส ารองจ่าย/ทดรองจ่ายในระบบ KU-ERP ครบถ้วนถูกต้อง
(38 ส่วนงาน ได้รับอนุมัติ จ านวนเงิน 412,470,000.00 บาท)

บัญชีครบถ้วนถูกต้องตามตัวเงินที่มีอยู่จริง และที่ได้รับอนุมัติ  21 ส่วนงาน
บัญชีน้อยกว่าตัวเงิน 6 ส่วนงาน
บัญชีมากกว่าตัวเงิน 11 ส่วนงาน

หมายเหตุ  ตัวเงิน = เงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ และใบส าคัญ  
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  1.1.2 ส่วนงาน/หน่วยงาน ได้รับอนุมัติให้มีเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน        
จ านวน 21 ส่วนงาน/หน่วยงาน จ านวนเงินรวม 10 ,479 ,786.56 บาท      
ทั้งนีส้่วนงาน/หน่วยงาน ที่มเีงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนครบถ้วนถูกต้อง มีจ านวน     
15 ส่ วนงาน/หน่ วยงาน  จ านวนเงินรวม 9 ,609,786.56 บาท (92%)         
ส าหรับส่วนงาน/หน่วยงาน ที่มีเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนเกินกว่าได้รับอนุมัติ      
มีจ านวน 4 หน่วยงาน  และส่วนงาน/หน่วยงาน ที่มีเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน
น้อยกว่าได้รับอนุมัติ จ านวน 2 หน่วยงาน (รูปที่ 3) 

 

               รูปที่ 3 เงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน 
 

 
             

 

 
    

เงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนครบถ้วนถูกต้อง        
ตามที่ได้รับอนุมัติ 15 ส่วนงาน/หน่วยงาน            

จ านวน 9,609,786.56 บาท
(92%)

เงินน้อยกว่าที่ได้รับอนุมัติ
2 หน่วยงาน 

จ านวน 100,349.03 บาท 
(อนุมัติ 360,000 บาท : 3%)

เงินเกินกว่าที่ได้รับอนุมัติ
4 ส่วนงาน/หน่วยงาน

จ านวน 68,312.61 บาท
(อนุมัติ 510,000 บาท : 5%)

เงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนครบถ้วนถูกต้อง
(21 ส่วนงาน/หน่วยงาน ได้รับอนุมัติจ านวน 10,479,786.56 บาท)

เงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนครบถ้วนถูกต้องตามที่ได้รับอนุมัติ

เงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนน้อยกว่าที่ได้รับอนุมัติ

เงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนเกินกว่าที่ได้รับอนุมัติ
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 1.1.3 การใช้จ่ายเงินถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และประกาศที่เก่ียวข้อง  
 

     ส่ วนงาน/หน่ วยงาน  ส่ วนใหญ่ ใช้ จ่ าย เ งินถูกต้องตามกฎ  ระเบียบ                                                               
ทั้งนี้ รายการที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ อาทิ ลูกหนี้ค้างช าระเกินกว่าที่ระเบียบฯ ก าหนด 
จ านวน 169 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,936,200.94 บาท และมีการเบิกค่าใช้จ่ายใน   
การจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรที่ไม่มีระเบียบฯ ก าหนด จ านวน 5 รายการ อาทิ                                                               
ค่าเครื่องแต่งกายบุคลากร ค่าท าบุญกฐิน รวมถึงรายการที่เบิกเกินกว่าระเบียบฯ ก าหนด 
จ านวน 7 รายการ อาทิ  ค่าสวดพระอภิธรรม และค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ  
 

 1.1.4 ความเพียงพอ เหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน 
 

            ส่วนงานส่วนใหญ่มีการก ากับดูแลให้การควบคุมภายในเพียงพอ เหมาะสม 
ทั้งนี้ ส่วนงานที่ไม่ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ส าคัญ อาทิ ไม่จัดท างบกระทบยอด 
เงินฝากธนาคารต่อเนื่องหลายปี ไม่ประทับตรา“จ่ายแล้ว” ในชุดใบส าคัญที่จ่ายเงินแล้ว    
ไม่จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน หรือจัดท าแต่ ไม่ เป็นประจ าทุกสิ้นวัน                
และไมแ่ต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ท าหน้าที่ตรวจนับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือก าหนดแนวทาง/วิธีการปรับปรุงบัญชีที่บันทึก
ผิดพลาดมาตั้งแต่เริ่มใช้งานระบบ KU-ERP (ปี พ.ศ.2555) ให้ถูกต้องตาม
มาตรฐานการบัญชี และใช้เป็นแนวทางให้ทุกส่วนงานถือปฏิบัติต่อไป 

2. พิจารณาปรับปรุงระเบียบว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่ายจากเงินรายได้         
พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

3.  ผู้ บริหารต้องก ากับดูแลให้ เจ้ าหน้ าที่ ด า เนินการตามระเบียบฯ              
อย่างเคร่งครัด และเร่งสะสางเงินส ารองจ่ายที่เกิน/น้อยกว่าที่ได้รับอนุมัติ 
และด าเนินการให้ถูกต้องต่อไป 
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1.2 ผลการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  

     ส านักงานตรวจสอบภายในได้ด าเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้บริการ
โทรศัพท์พ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562       
ตามหนังสือสั่งการจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ 
สาธารณูปโภคค้างช าระของส่วนราชการ จ านวน 42 ส่วนงาน สรุปผลการตรวจสอบได้ 
ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยมีหนี้ค่าใช้บริการโทรศัพท์พ้ืนฐาน ค้างช าระก่อนปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 จ านวน 30 ส่วนงาน เป็นเงิน 357,383.33 บาท  

2. การช าระค่าใช้บริการโทรศัพท์พ้ืนฐาน เบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ล่าช้าไม่เป็นไป
ตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างช าระของส่วนราชการ ซึ่งเกินกว่า 15 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ จ านวน 41 ส่วนงาน โดยล่าช้าประมาณ 2 วัน   
ถึง 6 เดือน   

 

สาเหตุ 
1. ส่วนงานได้รับใบแจ้งหนี้ค่าใช้บริการโทรศัพท์พ้ืนฐานล่าช้า เนื่องจากห้องรับ

จดหมายที่อาคารสารนิเทศ 50 ปี เป็นสถานที่รับใบแจ้งหนี้ค่าใช้บริการ
โทรศัพท์ของทุกส่วนงาน โดยเจ้าหน้าที่จะรวบรวมใบแจ้งหนี้ทั้งหมดส่งให้กับ
กองยาน อาคารและพาหนะ เพ่ือท าการคัดแยกใบแจ้งหนี้ส่งตามส่วนงาน     
ที่ใช้หมายเลขโทรศัพท์นั้น   

2. ส่วนงานไม่ได้จ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์พ้ืนฐานเป็นประจ าทุกเดือน แต่รวมไว้
หลายๆ เดือน  จึงจะจ่ายในคราวเดียว  

 

ข้อเสนอแนะ 
 มหาวิทยาลัยควรพัฒนาปรับปรุงระบบการเบิกจ่ายเงินค่าใช้บริการโทรศัพท์
พ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระของส่วนงาน
ราชการ ตามมติของคณะรัฐมนตรีอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด อาทิ  
 1. จัดท าฐานข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยให้ถูกต้อง   
               ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

 2. แจ้งให้ส่วนงานส ารวจหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่ได้ใช้งาน เพ่ือลดค่าใช้จ่ายที่ไม ่      
        จ าเป็น 

3. ก าหนดหลักเกณฑ์การขอมีหมายเลขโทรศัพท์พ้ืนฐานของแต่ละส่วนงาน          
รวมถึงควรควบคุมการใช้โทรศัพท์พ้ืนฐาน โดยจัดท าทะเบียนคุมการใช้            
โทรศัพท์ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
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          4. ปรับปรุง ขั้นตอน วิธีการเบิกจ่ายเงินค่าใช้บริการโทรศัพท์พ้ืนฐานให้มีความ  
รวดเร็วขึ้น โดยอาจให้ส่วนกลางด าเนินการจ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ที่ได้รับ    
ไปก่อนทั้งหมด แล้วแจ้งส่วนงานตัดโอนเงินงบประมาณรายได้ระหว่างกัน  

 
 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
 

              เ พ่ือให้การเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์มือถือของผู้บริหารที่ออก โดยระบบ                                 
อิเล็กทรอนิกส์เป็นไปด้วยความประหยัด ลดเอกสาร ลดเวลา จึงเห็นควรให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาปรับปรุง แก้ไข ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้
โทรศัพท์มือถือ โดยให้เบิกค่าใช้บริการรายเดือนเป็นลักษณะเหมาจ่าย ทั้งนี้ ควรก าหนด
อัตราน้อยกว่าอัตราจ่ายจริง เพ่ือลดปัญหาใบเสร็จรับเงินโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่มี
ลายมอืชื่อผู้รับเงิน  
 

1.3 ผลการตรวจสอบการบริหารงบลงทุน  
 

     ส านักงานตรวจสอบภายในได้สอบทานรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณใน
หมวดงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มหาวิทยาลัย
ทราบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในส่วนของงบลงทุนเป็นไปตามมติที่คณะรัฐมนตรีก าหนด ดังนี้ 

      มหาวิทยาลัยเบิกจ่ายงบประมาณในหมวดงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ.๒๕๖๑ ได้ร้อยละ ๕๔.๙๙ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมาย       
ที่คณะรัฐมนตรีก าหนดให้เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสมสิ้นไตรมาสที่ ๔ ให้ได้
ร้อยละ ๘๘  ทั้งนี้ การเบิกจ่ายในหมวดงบลงทุนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจาก    
ผู้ รั บจ้ า งส่ งมอบงานก่อสร้ างอาคารล่ าช้ า  มีการปรับแผนและเปลี่ ยนแปลง
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไข เป็นต้น     
รวม ๕๘ รายการ จ านวนเงิน ๔๓๓,๑๘๘,๐๕๙.๙๐ บาท ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กันเงินไว้     
เบิกเหลื่อมปีท้ังจ านวนแล้ว  

 

 ข้อเสนอแนะ 
   มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญในการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายที่

คณะรัฐมนตรีก าหนด ดังนั้นเพ่ือให้การเบิกจ่ายงบลงทุนในปีต่อๆ ไป มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และเป็นไปตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด มหาวิทยาลัยควรด าเนินการ ดังนี้  

 

       ๑.จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ก าหนดระยะเวลาด าเนินการใน            
แต่ละขั้นตอนให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายในแต่ละไตรมาส 
รวมทั้งให้ส่วนงานมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน 
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     ๒.ศึกษาปัญหา/อุปสรรคในการใช้จ่ ายงบประมาณที่ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด และหาแนวทางในการเร่งรัดการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปีให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องกับแผน      
การใช้จ่ายงบประมาณ 

 

1.4 ผลการตรวจสอบงบการเงินกองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

          ส านักงานตรวจสอบภายในด าเนินการตรวจสอบเพ่ือรับรองงบการเงินกองทุน
สวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง 4 วิทยาเขต จ านวน 4 งบการเงิน สรุปผล   
การตรวจสอบได้ ดังนี้ 
 

กองทุนสวัสดิการ บางเขน งบการเงินประจ าปี พ.ศ.2558 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่  31 ธันวาคม 2558 งบแสดงผลการด าเนินงาน ส าหรับปีสิ้นสุด        
วันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบรายงานการเงิน  

ส านักงานตรวจสอบภายในเห็นว่า ยกเว้น ผลกระทบซึ่งอาจจะเกิดขึ้นของ         
เรื่องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข รายงานการเงิน     
ข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของกองทุนสวัสดิการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558                   
และผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระส าคัญ              
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 

           เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข  
 

1. บัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ จ านวนเงิน 868 ,876.74 บาท 
จ านวน 12 รายการ ที่ไม่มีหลักฐาน หรือรายงานผลการตรวจสอบความ     
มีอยู่จริง ซึ่งในปี พ.ศ.2562 คณะกรรมการตรวจสอบความมีอยู่จริงของ
ครุภัณฑ์และรับรองเอกสารสูญหาย  ได้ด าเนินการตรวจนับครุภัณฑ์           
และจัดท ารายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวแล้ว   

2. บัญชีค่าเสื่อมราคา จ านวนเงิน 824,322.12 บาท จ านวน 6 รายการ              
ไม่สามารถให้หลักฐานทางบัญชีที่เหมาะสมได้ 

 

กองทุนสวัสดิการ  วิทยาเขตก าแพงแสน  งบการเงินประจ าปี  พ.ศ .2558      
ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่  31 ธันวาคม 2558 งบแสดงผล           
การด าเนินงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน  

ส านักงานตรวจสอบภายในเห็นว่า รายงานการเงินข้างต้นนี้ ไม่สามารถตรวจสอบ 
ในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินได้ เนื่องจากเอกสารหลักฐาน
ประกอบการบันทึกบัญชีไม่ครบถ้วนหลายรายการ เช่น บัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร    
เงินฝากคลัง ลูกหนี้ ดอกเบี้ยรับเงินกู้ เงินเดือน ค่าเดินทาง เป็นต้น 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 17 

 

 

กองทุนสวัสดิการ วิทยาเขตศรีราชา งบการเงินประจ าปี พ.ศ.2558 ประกอบด้วย     
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบแสดงผลการด าเนินงาน  ส าหรับ   
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบรายงานการเงิน 

 

ส านักงานตรวจสอบภายในเห็นว่า รายงานการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิน
ของกองทุนสวัสดิการฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และผลการด าเนินงานส าหรับ     
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระส าคัญ ตามมาตรฐานการรายงาน   
ทางการเงิน   

 

กองทุนสวัสดิการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร งบการเงินประจ าปี พ.ศ.
2558 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบแสดง     
ผลการด าเนินงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบรายงานการเงิน 

 

ส านักงานตรวจสอบภายในเห็นว่า รายงานการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิน
ของกองทุนสวัสดิการฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และผลการด าเนินงานส าหรับ     
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ไม่ถูกต้องตามที่ควร ในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน เนื่องจากบัญชีลูกหนี้ จ านวนเงิน 2,417,008.84 บาท ไม่สามารถให้หลักฐาน
ทางบัญชีที่ เหมาะสมได้ บัญชีทุนสะสมยกมา  จ านวนเงิน 1,135,978.96 บาท                    
ไม่ถูกต้องตรงกับยอดทุนสะสมยกไปของปีก่อนๆ และบัญชีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน               
จ านวนเงิน 68,112.25 บาท ไม่ถูกต้องตามหลักฐาน  

 
 

 

1.5 ผลการตรวจสอบงบการเงินโครงการโคเนื้อเพื่อลดผลกระทบจากการท า
ข้อตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade Area)    

 
 

           ส านักงานตรวจสอบภายในได้ด าเนินการตรวจสอบงบการเงินโครงการโคเนื้อ
เ พ่ือลดผลกระทบจากการท าข้อตกลง เขตการค้ า เสรี  จ านวน 2  โครงการ                          
รวม 3 งบการเงิน สรุปผลการตรวจสอบได้ ดังนี้ 
      

           1.5.1 โครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก าแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน้ าเชื้อ  
                        งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 งบแสดงผล            
การด าเนินงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 
กันยายน 2556 งบแสดงผลการด าเนินงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน แสดงรายการ
ถูกต้องตามที่ควร ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป  
                       ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการฯ ไม่จัดส่ง งบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และงบแสดงผลการด าเนินงาน ส าหรับปีสิ้นสุด             
วันเดียวกัน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีมาให้ตรวจสอบ 
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1.5.2  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโคเนื้อ  
               งบแสดงฐานะการเงิน  ณ วันที่  30 กันยายน 2556 และ            

งบแสดงผลการด าเนินงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน แสดงรายการไม่ถูกต้องตามที่ควร              
ในสาระส าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ได้แก่  บัญชีเงินฝากธนาคาร          
บัญชีค่าใช้สอย และบัญชีรายจ่ายอ่ืนๆ โดยมี เอกสารประกอบและบันทึกบัญชี              
ไม่ครบถ้วน  

 

ข้อเสนอแนะ  
          เนื่องจากโครงการฯ มีปัญหาในการจัดท างบการเงินไม่ถูกต้องตรงตามเอกสาร
หลักฐานมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งมีผลต่อความน่าเชื่อถือในการบริหารจัดการด้าน
การเงิน (งบประมาณแผ่นดิน) ตั้งแต่ ปี  พ.ศ.2555 ดังนั้น เห็นควรให้หัวหน้าโครงการ
ชี้แจงปัญหา อุปสรรค หรือสาเหตุ พร้อมแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้งบการเงิน
ในปี พ.ศ.2557  มีความครบถ้วน ถูกต้อง 
 

1.6 ผลการตรวจสอบเงินกองทุนภาพรวมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ส านักงานตรวจสอบภายในได้ด า เนินการตรวจสอบเงินกองทุนของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยทราบความครบถ้วนถูกต้องของเงินกองทุน และการด าเนินงาน
กองทุนเป็นไปตามกฎ  ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้  มีเงินกองทุนของมหาวิทยาลัย            
(๔ วิทยาเขต) และเงินกองทุนของส่วนงาน (๓๒ ส่วนงาน) ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ รวม ๙๙ กองทุน มีจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๕๐๑,๗๙๕,๑๗๘.๕๗ บาท (รูปที่ ๑)  

 
 

 

เงินกองทุนของส่วนงาน 32 กองทุน
จ านวนเงิน 1,001,083,522.06 บาท 

(66.65%)

เงินกองทุนบางเขน 25 กองทุน จ านวนเงิน 
137,195,084.12 บาท (9.14%)

เงินกองทุน ว.ก าแพงแสน 7 กองทุน
จ านวนเงิน 277,822,773.48 บาท (18.5%)

เงินกองทุน ว.ศรีราชา (ไม่ได้ตรวจสอบ)
จ านวนเงิน 3,555,582.44 บาท (0.24 %)

เงินกองทุน ว.สกลนคร (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
จ านวนเงิน 82,138,216.47 บาท (5.47%)

เงินกองทุนของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562
จ านวนเงิน 1,501,795,178.57 บาท (จ านวน 99 กองทุน)

   เงนิกองทนุของส่วนงาน 32 กองทนุ  เงินกองทุนบางเขน 25 กองทนุ 

   เงนิกองทนุ ว.ก าแพงแสน 7 กองทุน  เงินกองทุน ว.ศรรีาชา 2 กองทนุ 
   เงนิกองทนุ ว.สกลนคร 33 กองทุน 
 

 

 

รูปที่ ๑ 
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ส านักงานตรวจสอบภายในด าเนินการตรวจสอบเงินกองทุนส่วนกลาง มก. 
จ านวน ๒๕ กองทุน จ านวนเงิน ๑๓๗,๑๙๕,๐๘๔.๑๒ บาท เงินกองทุนวิทยาเขต
ก าแพงแสน จ านวน ๗ กองทุน จ านวนเงิน ๒๗๗,๘๒๒,๗๗๓.๔๘ บาท และเงินกองทุน
ของส่วนงาน จ านวน ๓๒ กองทุน จ านวนเงิน ๑,๐๐๑,๐๘๓,๕๒๒.๐๖ บาท รวมเป็น
จ านวน ๖๔ กองทุน รวมเป็นเงินทั้ งสิ้น ๑ ,๔๑๖,๑๐๑ ,๓๗๙.๖๖ บาท สรุปผล                                                 
การตรวจสอบได ้ดังนี้ 

 

๑. เงินกองทุนครบถ้วนถูกต้องตามหลักฐาน จ านวนเงิน ๕๑๘,๔๑๗,๖๙๒.๑๙ บาท 
(๓๖.๖๑%)  ไม่ครบถ้วนถูกต้อง  จ านวนเงิน  ๘๙๗,๖๘๓,๖๘๗.๔๗ บาท 
(๖๓.๓๙%)  (รูปที่ ๒)                                        

๒. เงินกองทุนที่บันทึกบัญชีในระบบ KU-ERP มีจ านวน ๓๕ กองทุน และไม่ได้
บันทึกบัญชีในระบบ KU-ERP มีจ านวน ๒๙ กองทุน 

๓. กองทุนจัดท างบการเงิน ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป   
มีจ านวน ๘ กองทุน และไม่ไดจ้ัดท างบการเงิน มีจ านวน ๕๖ กองทุน 

๔. กองทุน จ านวน ๓ กองทุน ที่ได้รับการตรวจรับรองงบการเงินโดยผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต 

๕. การใช้จ่ายเงินกองทุนส่วนใหญ่มีการด าเนินงานตามระเบียบและวัตถุประสงค์
ของกองทุน ทั้งนี้ มีเพียงการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการกิจกรรมนิสิต ทุนวิจัย
ปริญญาโท/เอก ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ    
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และน าเงินกองทุนไปจ่าย      
เพ่ือสวัสดิการให้บุคลากร 

  
 

 
        

เงินกองทุนของส่วนงาน ถูกต้อง
จ านวนเงิน 386,976,681.71 บาท

(27.33%)

เงินกองทุนของส่วนงาน ไม่ถูกต้อง 
จ านวนเงิน 614,108,840.35 บาท (43.37%)

เงินกองทุนบางเขน/ว.ก าแพงแสน ไม่ถูกต้อง
จ านวนเงิน 283,576,847.12 บาท

(20.02%) 

เงินกองทุนบางเขน/ว.ก าแพงแสน ถูกต้อง
จ านวนเงิน 131,441,010.48 บาท

(9.28%)

ความครบถ้วนถูกต้องของเงินกองทุนมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562
จ านวนเงิน 1,416,101,379.66 บาท (64 กองทุน)

      เงินกองทุนของสว่นงานถกูต้อง จ านวน 23 กองทนุ       เงินกองทนุบางเขน และ ว.ก าแพงแสนไม่ถกูต้อง จ านวน 10 กองทนุ 
   เงนิกองทนุของส่วนงานไม่ถกูตอ้ง จ านวน 9 กองทุน     เงินกองทุนบางเขน และ ว.ก าแพงแสนถูกตอ้ง   จ านวน 22 กองทนุ 

     
    

 

 

 

รูปที่ 2 
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ข้อเสนอแนะ 
 
 

๑. มหาวิทยาลัยต้องพิจารณาทบทวนระเบียบว่าด้วยกองทุนของหน่วยงานใน
สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๔๗ ให้เหมาะสม และไม่เกิดความ
ซ้ าซ้อนกันของระเบียบเงินรายได้ รวมถึงทบทวนการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตของกองทุน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และการปฏิบัติงานใน
ปัจจุบัน   

๒. มหาวิทยาลัยต้องปรับปรุงผังบัญชี KU-ERP ให้สอดคล้องกับระเบียบฯ             
ที่ก าหนดให้หน่วยงานจัดตั้งกองทุนได้ ๑ กองทุน รวมถึงให้ระบบฯ สามารถ
จัดท ารายงานเงินกองทุนในภาพรวม ทั้งในระดับส่วนงาน ระดับวิทยาเขต 
และระดับมหาวิทยาลัย ทั้ งนี้  ควรให้แล้ว เสร็จก่อนที่ มหาวิทยาลัย              
จะก าหนดให้ทุกส่วนงานบันทึกบัญชีกองทุนลงในระบบบัญชี KU-ERP 

๓. มหาวิทยาลัยต้องเร่งก าหนดและประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ      
จัดจ้างพัสดุเ พ่ือการวิจัยและพัฒนาการให้บริการทางวิชาการ โดยให้
ครอบคลุมถึงการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการวิจั ยระดับปริญญาโท-เอก        
และโครงการกิจกรรมของนิสิต เพ่ือให้การด าเนินงานลดขั้นตอน สะดวก 
และมีความคล่องตัว 

๔. มอบคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาแนวทาง     
การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการย่อยระดับส่วนงาน และพิจารณาความสอดคล้อง
ของรายได้ของกองทุน ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๓๑๓/๓๙๓๐  
ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙  ข้อ ๑ (๑.๕) พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๑๕ รวมถึง 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการงบประมาณ การบริหาร
การเงิน และทรัพย์สิน พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙  
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1.7 ผลการตรวจสอบอาคารและสิ่งปลูกสร้าง วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 
 

         ส านักงานตรวจสอบภายในได้ด าเนินการตรวจสอบอาคารและสิ่งปลูกสร้างของ     
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร สรุปผลการตรวจสอบได้ ดังนี้ 

๑. พบอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และรายการปรับปรุง มีอยู่จริง จ านวน ๑๔๙ รายการ 
บันทึกในทะเบียนสรุปสินทรัพย์ถาวรในระบบ KU-ERP จ านวน ๕๓ รายการ 
(คิดเป็นร้อยละ ๓๖) ของจ านวนสินทรัพย์ทั้งหมด 

๒. มูลค่าอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และรายการปรับปรุงถูกต้อง จ านวน ๕๐ รายการ 
(๓๔%) ไม่ถูกต้อง ๓ รายการ (๒%) และที่พบเพ่ิมมีหลักฐาน จ านวน ๕ 
รายการ (๓%) และไม่พบหลักฐานที่แสดงมูลค่า จ านวน ๙๑ รายการ (๖๑%) 

ข้อเสนอแนะ 
๑. กรณีพบสินทรัพย์มีอยู่จริง แต่ไม่สามารถหาหลักฐานมาแสดงมูลค่าสินทรัพย์

ได้ มหาวิทยาลัยต้องหาผู้เชี่ยวชาญมาด าเนินการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าว            
เพ่ือประโยชน์ในการแสดงมูลค่าสินทรัพย์อย่างถูกต้อง 

๒. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวม ๑๔ รายการ ที่ก่อสร้างโดยใช้งบประมาณของ  
จังหวัดสกลนครและกลุ่มจังหวัดในปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘ ซึ่ง จังหวัดสกลนคร 

ยังไม่ได้โอนสินทรัพย์ให้วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร ให้มหาวิทยาลัย
ประสานงานกับจังหวัดสกลนคร เพ่ือความชัดเจนในกรรมสิทธิ์ของสินทรัพย์ 
จักได้ด าเนินการทางบัญชีให้ถูกต้องต่อไป 

 

1.8 การตรวจสอบระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ส านักงานตรวจสอบภายในได้จัดท าแผนการตรวจสอบระบบสารสนเทศระยะยาว 
๒ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๓) เพ่ือให้ผู้บริหารมั่นใจว่าการบริหารจัดการและ
การก ากับดูแลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ข้อมูลมี
ความถูกต้องเชื่อถือได้ และมีความปลอดภัย โดยมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง รศ.ดร.วรเศรษฐ 
สุวรรณิก ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ และมีประสบการณ์ด้านสารสนเทศ อีกทั้งยังได้รับ
วุฒิบัตรด้านการตรวจสอบระบบสารสนเทศ (CISA : Certified Information System 
Auditor) มาเป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน า ในการตรวจสอบ การประเมินความเสี่ยง         
และการควบคุมภายในระบบสารสนเทศ  

 

          แผนการตรวจสอบระบบสารสนเทศ แบ่งการด าเนินงานเป็น ๓ ระยะ ดังนี้ 
 

  ระยะท่ี ๑  การสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของ  
มหาวิทยาลัย และประเมินความเสี่ยงเพื่อเลือกตรวจสอบระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย (กรกฎาคม–พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 
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ระยะที่ ๒  จัดท าแนวการตรวจสอบระบบสารสนเทศ (Audit Program) และ
แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (ธันวาคม ๒๕๖๒–มกราคม ๒๕๖๓) 

ระยะที่ ๓   การปฏิบัติงานตรวจสอบ การรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ 
(กุมภาพันธ์–พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

 

ส าหรับการด าเนินงานระยะที่ ๑ นั้น ส านักงานตรวจสอบภายในได้รวบรวม
ข้อมูลระบบสารสนเทศหลัก (core process) และระบบสารสนเทศสนับสนุน (Support 
process) ของมหาวิทยาลัย จ านวน ๑๔ ระบบ และได้เข้าสัมภาษณ์รองอธิการบดี      
ฝ่ายสารสนเทศ ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบดูแลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย จ านวน 
๗ ระบบ ดังนี้ ๑) ระบบสารสนเทศนิสิตปริญญาโท-เอก ๒) ระบบห้องสมุดและองค์
ความรู้ของมหาวิทยาลัย ๓) ระบบบริหารทรัพยากรองค์การ ๔) ระบบงานวิเทศสัมพันธ์ 
๕) ระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพ ๖) ระบบสารสนเทศพัฒนาวิชาการ และ 
๗) ระบบ Car parking และจะด าเนินการสัมภาษณ์อีก ๗ ระบบ ตามแผนการปฏิบัติงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
 
 

 
          

      ส านักงานตรวจสอบภายในได้ติดตามผลการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบที่อธิการบดีสั่งการแล้ว ดังนี้ 
 

2.1 การติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขเงินส ารองจ่ายของส่วนงาน 
 

  ส านักงานตรวจสอบภายในได้ด าเนินการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข        
เงินส ารองจ่าย/ทดรองจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามข้อเสนอแนะ             
ที่อธิการบดีได้สั่งการให้ส่วนงาน จ านวน ๒๒ ส่วนงาน ด าเนินการ โดยมีประเด็นส าคัญ   
ที่ต้องปรับปรุงแก้ไข อาทิ  

 

- สะสางเงินส ารองจ่ายที่เกินกว่า/น้อยกว่า ที่ได้รับอนุมัติ  
- สะสางและปรับปรุงบัญชีแยกประเภทที่เก่ียวข้องกับเงินส ารองจ่าย 
- การติดตามลูกหนี้ที่ค้างช าระเกินก าหนด  
- การปรับปรุงจุดอ่อนการควบคุมภายใน  

 

  ทั้งนี้ มีส่วนงาน ๑๐ ส่วนงาน ที่ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขครบทุกประเด็น 
คงเหลือ ๑๒ ส่วนงาน ที่ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขไม่แล้วเสร็จครบทุกประเด็น 
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2.2 การติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขบัญชีเงินรับฝากในระบบ KU-ERP  
 

   ส านักงานตรวจสอบภายในได้ด าเนินการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขบัญชี
เงินรับฝากในระบบ KU-ERP ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามท่ีอธิการบดีได้สั่งการ
ให้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีส่วนงานที่ได้
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขบัญชีเงินรับฝากให้ถูกต้อง จ านวน 4 ส่วนงาน และมีส่วนงานที่
อยู่ระหว่างการสะสางและปรับปรุงแก้ไขบัญชีเงินรับฝาก จ านวน 16 ส่วนงาน  
 

2.3 การติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขงบการเงิน ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน  
 

            ส านักงานตรวจสอบภายในได้ด าเนินการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข          
งบการเงินของปีบัญชี พ.ศ.2558 ซึ่งวิทยาเขตได้รายงานผลการปรับปรุงฯ ดังนี้ 
 

     2.3.1 สะสางลูกหนี้ค้างช าระเกินก าหนด จ านวน ๒๔ ฉบับ รวมเป็นเงิน 
๑๑ ,๐๕๙ ,๐๗๐.๐๐ บาท ลูกหนี้ ได้ช าระคืนเงินยืมครบถ้วน จ านวน ๑๐ ฉบับ            
รวมเป็นเงิน ๘,๐๕๙,๐๗๐.๐๐ บาท คงเหลือ ลูกหนี้ค้างช าระ 3 ราย รวมเป็นเงิน 
๓,๐๒๖,๔๙๑.๗๘ บาท ทางเจ้าหน้าที่ชี้แจงว่า  

 

       -  ลูกหนี้ค้างช าระ จ านวน 2 ราย รวมเป็นเงิน ๒,๖๒๗,๘๐๑.๗๘ บาท 
ปัจจุบันอยู่ระหว่าง กองคลังหักเงินเดือน 

       -  ลูกหนี้ค้างช าระ จ านวน 1 ราย เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ได้ช าระ
หนี้เป็นใบส าคัญบางส่วน คงเหลือค้างช าระ เป็นเงิน ๓๙๘,๖๙๐.๐๐ 
บาท ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบใบส าคัญที่น ามาล้างหนี้พบว่าไม่ถูกต้อง 
จึงได้ติดตามลูกหนี้ดังกล่าวแต่ไม่มีความคืบหน้า เนื่องจากลูกหนี้ได้
เกษียณอายุราชการแล้ว    

 

                2.3.2 สะสางใบส าคัญค้างเบิก ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ 
จ านวน ๑๑๖ ชุด รวมเป็นเงิน ๑๓,๕๔๙,๕๐๕.๓๒ บาท ซึ่งงานคลังได้ตรวจสอบและ       
ขออนุ มั ติ เ บิ ก จ่ า ยพร้ อมบั นทึ กบัญชี แล้ ว  จ านวน  ๑๑๒  ชุ ด  ร วม เป็ น เ งิ น 
๑๒,๔๖๙,๔๒๓.๓๒ บาท คงเหลือ ใบส าคัญ ๔ ชุด รวมเป็นเงิน ๑,๐๘๐,๑๘๒.๐๐ บาท 
เจ้าหน้าทีไ่ดช้ี้แจงว่า  
 

  -  ใบส าคัญของโครงการอบรมเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ส าหรับนิสิต  
                                 เพ่ือประกอบอาชีพ (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓) เป็นเงิน 83,052.00 

บาท และใบส าคัญของโครงการจัดท าซีดีเอกสาร ประชาสัมพันธ์ 
หลักสูตรและหนังสือน าหลักสูตร (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔) เป็นเงิน 
123,000.00 บาท ใบส าคัญดังกล่าวสูญหาย 
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    -  ใบส าคัญโครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ  The ISSAAS 

International Congress 2009 (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔) เป็นเงิน  
              800,000.00 บาท และใบส าคัญของโครงการนิทรรศการทางวิชาการ 

                   มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (ปีงบประมาณ          
พ.ศ.๒๕๕๕) เป็นเงิน 74,130.00 บาท เจ้าหน้าที่ก าลังตรวจสอบ
ความถูกต้องของใบส าคัญดังกล่าว 

 

2.4 การติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขงบการเงิน ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ    
จ.สกลนคร 

     ส านักงานตรวจสอบภายในได้ด าเนินการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขใน
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน (ณ 30 ก.ย.2560) ตามที่อธิการบดีสั่งการแล้ว  
แต่วิทยาเขตยังไม่ได้รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขงบการเงินให้มหาวิทยาลัยทราบ  
จ านวน 4 ประเด็น ดังนี้  

    2.4.1  การปรับปรุงบัญชเีงินฝากธนาคารและบัญชีสินทรัพย์ ให้ครบถ้วน 
              ถูกต้องตามเอกสารหลักฐาน 

     2.4.2  การจัดท างบพิสูจน์ยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร จ านวน 9 บัญชี  
  2.4.3  การจัดหาเอกสารหลักฐานแสดงการปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร  
            จ านวน ๓๔ บัญชี  
  2.4.4  การเร่งรัดติดตามลูกหนี้ค้างช าระเกินก าหนด จ านวน ๑๕ ราย         
            รวมเป็นเงิน ๖,๖๙๙,๖๓๐.๐๐ บาท 

 

2.5 การติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขเงินกองทุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

          ส านักงานตรวจสอบภายในได้ด าเนินการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขเงินกองทุน 
มหาวิ ทยาลั ย เ กษตรศาสตร์  ป ระจ าปี งบประมาณ พ .ศ . ๒๕๖๑  - ๒๕๖๒                       
ตามข้อเสนอแนะที่อธิการบดีสั่งการแล้ว จ านวน 5 ประเด็น ดังนี้ 
 

 2.5.1 มหาวิทยาลัยต้องศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเงินฝากธนาคาร
กองทุนของส่วนงาน จ านวนเงินกว่า 1,000 ล้านบาท ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (แบบรวม
ศูนย์ให้เงินฝากอยู่ที่มหาวิทยาลัย หรือแบบกระจายเงินฝากไปตามส่วนงาน) 
              2.5.2 ให้มีการจัดท ารายงานการเงินกองทุนในภาพรวมของมหาวิทยาลัย     
(รวมทุกวิทยาเขต ทุกส่วนงาน) ให้ผู้บริหารทราบอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
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2.5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน พิจารณาทบทวนระเบียบว่าด้วย
กองทุนของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๔๗ ดังนี้ 

                    - ทบทวนปรับปรุงระเบียบว่าด้วยกองทุนของหน่วยงานฯ ให้เหมาะสม    
และไม่เกิดความซ้ าซ้อนกันของระเบียบเงินรายได้ อาทิ การรับเงิน
บริจาค การใช้จ่ายเงินทุนสนับสนุนนิสิตและบุคลากร การใช้จ่ายเงิน
สนับสนุนกิจกรรมนิสิต 

                      - ทบทวนการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกองทุนให้เหมาะสมกับ 
สถานการณ์และการปฏิบัติงานในปัจจุบัน   

          2.5.4  มหาวิทยาลัยต้องเร่ งก าหนดและประกาศแนวปฏิบัติ เกี่ ยวกับ              
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เ พ่ือการวิจัยและพัฒนา หรือการให้บริการทางวิชาการ              
โดยให้ครอบคลุมถึงการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการวิจัยระดับปริญญาโท-เอก รวมถึง       
การด าเนินโครงการกิจกรรมของนิสิต เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการด าเนินงาน เกิดความ
สะดวก และคล่องตัว  
          2.5.5  กรณีคณะกรรมการกองทุนของส่วนงานได้ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้
จ่ายเงินเพ่ือสวัสดิการบุคลากร อาทิ ค่าท าบุญงานศพ ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบว่าด้วย
กองทุนของหน่วยงานฯ ทั้งนี้  ค่าใช้จ่ายดังกล่าวควรจ่ายจากกองทุนสวัสดิการของ      
ส่วนงาน ซึ่งปัจจุบันมีแต่กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยและวิทยาเขตเท่านั้น จึงให้                    
คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาแนวทางในการจัดตั้งกองทุน
สวัสดิการย่อย ระดับส่วนงาน 

2.6 การติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลอาคารและสิ่งปลูกสร้างในระบบ KU-ERP  
 

ส านักงานตรวจสอบภายในได้ติดตามผลการปรับปรุงข้อมูลอาคารและสิ่งปลูก
สร้างในระบบ  KU-ERP ครั้ งที่  3 (รายงานผลการตรวจสอบเมื่อปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2561) มีประเด็นที่กองคลังต้องด าเนินการตามข้อเสนอแนะ จ านวน 6 ประเด็น 
ซ่ึงกองคลังยังไม่ได้รายงานผลการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะทั้ง 6 ประเด็น ดังนี้ 

 

 2.6.1 พิจารณาหาผู้เชี่ยวชาญมาด าเนินการตีราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง     
ที่ไม่มีหลักฐานแสดงมูลค่าสินทรัพย์ได้ 

 2.6.2 ก าหนดหลักเกณฑ์/แนวทาง การก าหนดมูลค่าที่ถูกต้องของอาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง และรายการปรับปรุง/ต่อเติม  กรณี อาคารที่มี พ้ืนที่ใช้สอยร่วมกัน          
และมีการปรับปรุง/ต่อเติม ที่เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของแต่ละส่วนงาน อาคารที่ได้รับ
งบประมาณในการก่อสร้างจากหลายแหล่งเงิน อาคารที่ก่อสร้าง  โดยเงินกู้สหกรณ์     
ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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   2.6.3 ก าหนดหลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติ  ในการรื้ อถอนสิ่ งปลูก สร้ าง                            
ที่เสื่อมสภาพและไม่ได้ใช้งาน และการขึ้นทะเบียนอาคารใหม่ของมหาวิทยาลัยกับ
กรมธนารักษ ์

   2.6.4 ก าหนดแนวทางการแสดงชื่ออาคารและสิ่งปลูกสร้าง ในทะเบียน    
สรุปสินทรัพย์ถาวร โดยให้เป็นไปตามค าของบประมาณ หรือเป็นไปตามชื่อที่ก าหนดขึ้น
ในภายหลัง 

   2.6.5 ปรับปรุงข้อมูลสินทรัพย์ในทะเบียนสรุปสินทรัพย์ถาวรในระบบ      
KU-ERP ของแต่ละส่วนงานให้ครบถ้วนถูกต้อง 

   2.6.6 ให้กองคลังน าข้อมูลที่ถูกต้องในแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลเข้าระบบ      
KU-ERP และรายการท่ีพบเพิ่มเติม บันทึกเข้าระบบ KU-ERP    

 
 
 

 
 
 

 

 
 
2.7 การติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขระบบความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  
      วิทยาเขตก าแพงแสน 
 

สืบเนื่องจากการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขระบบความมั่นคงปลอดภัย       
ด้านสารสนเทศปีที่ผ่านมา วิทยาเขตก าแพงแสน ยังคงเหลือประเด็น การจัดท าแผน
ความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan)  ในกรณี เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ            
ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ วิทยาเขตก าแพงแสนได้
ด าเนินการจัดท าแผนความต่อเนื่องที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย 
ทั้งภัยพิบัติจากภายนอกและภายในเรียบร้อยแล้ว โดยก าหนดแนวทางการป้องกัน      
และการเตรียมความพร้อม อาทิ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า
ขัดข้อง การบุกรุกและภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ การป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์         
และการบ ารุงรักษาระบบเครือข่าย ก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และมีระบบ       
การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน และจัดท าแผนกู้คืน
ระบบให้กลับสู่สภาพปกติ (Disaster Recovery) รวมทั้งจัดท าระบบติดตามและรายงาน
ผลการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ผู้บริหารทราบในทันที 
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 2.8 การติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขสถานะการเงินและบัญชี เพื่อรับส่งมอบงานใน 
       ต าแหน่งคณบดีคณะประมง 
 

 คณะประมงได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะการตรวจสอบสถานะ
การเงินและบัญชี (ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2558) เพ่ือรับส่งมอบงานในต าแหน่งคณบดี
คณะประมง ครบถ้วนทุกประเด็น ดังนี้ 

-  การสะสางบัญชีเงินฝากธนาคารของคณะ 
-  การกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
-  การบันทึกบัญชีกองทุนด้วยระบบบัญชีคู่และจัดท างบการเงิน 
-  การด าเนินการตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง กรณีหลักฐานใบส าคัญ 

 สูญหายหรือไม่สมบูรณ์              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
          ส านักงานตรวจสอบภายใน มีบทบาทส าคัญในการช่วยสนับสนุนให้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานการควบคุม
ภายใน เสนอสภามหาวิทยาลัยและปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ซึ่งส านักงานฯ ได้ให้ค าปรึกษาแนะน าและประสานงานกับทุกส่วนงานใน   
มหาวิทยาลัยให้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับส่วนงานและระดับวิทยาเขต 
รวมทั้งวิ เคราะห์และสรุปความเสี่ ยงที่คงเหลืออยู่ตามแผนฯ เพ่ือเป็นข้อมูลให้  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 ส านักงานฯ มีผลงานด้านการบริหารความเสี่ยงและ           
การควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้ 
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3.1 การติดตามและสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 ในระดับมหาวิทยาลัย ระดับวิทยาเขต และระดับ     
ส่วนงาน ดังนี้  

 

3.1.1   ระดับมหาวิทยาลัย มีความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง 5       
ความเสี่ยง ด าเนินการจัดการแล้วเสร็จ 3 ความเสี่ยง (60%) และ           
อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 ความเสี่ยง (40%) 

3.1.2  ระดับวิทยาเขต ๓ วิทยาเขต มีความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง
รวม 10 ความเสี่ยง ด าเนินการจัดการแล้วเสร็จ 9 ความเสี่ยง (90%) 
และอยู่ระหว่างด าเนินการ 1 ความเสี่ยง (10%) 

3.1.3  ระดับส่วนงาน จ านวน ๕๘ ส่วนงาน มีความเสี่ยงตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงรวม 190 ความเสี่ยง ด าเนินการจัดการแล้วเสร็จ 122 
ความเสี่ยง (64%) อยู่ระหว่างด าเนินการ 53 ความเสี่ยง (28%)      
ยังไม่ได้ด า เนินการ 13 ความเสี่ยง (7%) และไม่รายงาน 2           
ความเสี่ยง (1%) 

 
 

๓.2 การติดตามการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 
และรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 เพ่ือเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง       
น ามาพิจารณาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

            3.2.1  ติดตามการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการประเมิน 
                      องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ระดับคณะ สถาบัน ส านัก     
                      จ านวน ๕๘ ส่วนงาน 
            3.2.๒  ติดตามการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงระดับวิทยาเขต  จ านวน                

๓  วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตก าแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และ       
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 

๓.3  สรุปผลความเสี่ยงระดับวิทยาเขต และระดับส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ.๒๕62 

            3.3.๑  สรุปผลความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน จ านวน       
56 ส่วนงาน ซึ่ งมีความเสี่ยงคงเหลืออยู่ทั้ งสิ้น จ านวน 171          
ความเสี่ยง มีมาตรการจัดการความเสี่ยง จ านวน 320 มาตรการ 
(ตารางท่ี ๑)         
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       ตารางท่ี ๑ 
          จ านวนความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยงระดับส่วนงาน  

       ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 
                                       

ล าดับ ส่วนงาน 
แผนบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง 
มาตรการจัดการ

ความเสี่ยง 
บางเขน 

1 คณะเกษตร 3 8 
 2 คณะบริหารธุรกิจ 11 20 
3 คณะประมง 13 19 
4 คณะมนุษยศาสตร ์ 3 7 
5 คณะวนศาสตร ์ 3 4 
6 คณะวิทยาศาสตร ์ 11 15 
7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 3 
8 คณะศึกษาศาสตร์ 2 10 
9 คณะเศรษฐศาสตร ์ 3 13 

10 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์ 7 2 
11 คณะสังคมศาสตร์ 4 5 
12 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 2 3 
13 คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ 1 1 
14 คณะสิ่งแวดล้อม 3 5 
15 บัณฑิตวิทยาลยั 1 1 
16 สถาบนัวิจัยและพัฒนา มก. 6 7 
17   สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์

อาหาร 
3 3 

18 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลฯ 10 17 
19 ส านักบริหารการศึกษา 1 2 
20 ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 2 2 
21 ส านักสง่เสริมและฝึกอบรม 1 2 
22 ส านักหอสมุด 2 2 
23 ส านักงานอธิการบดี 2 4 
24 ส านักงานตรวจสอบภายใน 1 1 
25 ส านักงานทรัพย์สิน 4 6 
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ล าดับ ส่วนงาน 
แผนบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง 
มาตรการจัดการ

ความเสี่ยง 
26 ส านักงานบริการวิชาการ 1 3 
27 ส านักงานกฎหมาย 1 1  
28 ส านักการกีฬา 1 3 
29  ส านักงานประกันคุณภาพ 2 4 
30 สถานพยาบาล มก. 2 3 
31 กองกลาง 3 3 
32 กองการเจ้าหน้าที ่ 2 3 
33 กองกิจการนิสิต 1 2 
34 กองคลัง 3 7 
35 กองแผนงาน 1 1 
36 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 1 5 
37 กองวิเทศสัมพันธ ์ 7 7 

วิทยาเขตก าแพงแสน 

38 คณะเกษตร 3 3 
39 คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 2a 4 
40 คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 3 3 
41 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7 10 
42 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 2 
43 ส านักสง่เสริมและฝึกอบรม 2 8 
44 ส านักหอสมุด 1 9 
45 ส านักงานวทิยาเขตก าแพงแสน 3 13 

วิทยาเขตศรีราชา 

46 คณะวิทยาการจัดการ 3 4 
47 คณะวิทยาศาสตร ์ 2 2 
48 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 3 
49 คณะพาณชิยนาวีนานาชาติ 1 3 
50 คณะเศรษฐศาสตร ์ 2 4 
51 ส านักงานวทิยาเขตศรีราชา 1 2 
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ล าดับ ส่วนงาน 
แผนบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง 
มาตรการจัดการ

ความเสี่ยง 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 
52 คณะทรัพยากรธรรมชาติและ

อุตสาหกรรมเกษตร 
1 3 

53 คณะสาธารณสขุศาสตร ์ 4 17 
54 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 1 3 
55 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ 4 11 
56   ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ    

  จังหวัดสกลนคร 4 13 
 

รวมทั้งสิ้น 56 หน่วยงาน 171 320 
 

       3.3.๒  สรุปผลความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับวิทยาเขต ๓ วิทยาเขต 
ซึ่งมีความเสี่ยง คงเหลืออยู่ทั้งสิ้น จ านวน 8 ความเสี่ยง มีมาตรการ
จัดการความเสี่ ยง จ านวน 28 มาตรการ เ พ่ือใช้ เป็นข้อมูลให้   
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใช้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ตารางท่ี ๒) 

 

   ตารางที่ ๒ 
    จ านวนความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยงระดับวิทยาเขต            

วิทยาเขต ความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ก าแพงแสน 
ศรีราชา 

เฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 

3 
1 
4 

13 
1 

14 
รวม 8 28 

 

๓ .4  ยกร่ า ง ร า ย ง านผลกา รบริ ห า รความ เ สี่ ย ง และกา รควบคุ มภ าย ใน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

  3.4.1.  ยกร่างแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ.2562 ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์จากข้อมูลต่างๆ ดังนี้ 

  - ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60-2561 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 32 

 

- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.๒๕60  

- แผนและผลบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9-๒๕61  

- แผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาเขตต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ.๒๕๖2 

- แผนบริหารความเสี่ยงของส่วนงานต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ.๒๕๖2 

- ความเสี่ยงที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 
ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเสนอเพ่ิมเติม    

- ปัจจั ย เสี่ ย งภายนอก ได้ แก่  การ เมือง  ( Political)  เศรษฐกิ จ 
(Economic) สังคม (Social) และเทคโนโลยี (Technology) 

 

   ทั้งนี้ ร่างแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ.2562   มีความเสี่ยง       
คงเหลืออยู่ 8 ความเสี่ยง และมีมาตรการจัดการความเสี่ยง 21 มาตรการ ซึ่งได้เสนอ
อธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  

 

     3.4.2    ยกร่างรายงานผลการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบด้วย หนังสือรับรอง      
การประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1) รายงานการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) และรายงาน     
การประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ  ปค.5) ตามที่คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกันพิจารณา
เสนออธิการบดีอนุมัติ เพ่ือส่งปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ.2561  
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  ๓.5  ติดตามและสรุปผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี    
งบประมาณ พ.ศ.๒๕62  

 

   ส านักงานตรวจสอบภายในได้ติดตามและเร่งรัดหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบตาม
แผนบริหารความเสี่ยงให้ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับคณะ สถาบัน ส านัก 
ระดับวิทยาเขต และระดับมหาวิทยาลัย  และจัดท าสรุปผลการด าเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยง โดยผู้รับผิดชอบได้ด าเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงแล้วเสร็จ 
89% และอยู่ระหว่างด าเนินการ 11% (ตารางท่ี ๓)  

 
ตารางท่ี ๓ 

สรุปผลการด าเนินการจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

                                                                                        ณ วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 

ระดับ 
จ านวน

ความเสี่ยง
ตามแผน 

ผลการด าเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง 

จ านวนความ
เสี่ยงท่ีจัดการ

แล้วเสร็จ 

จ านวนความ
เสี่ยงท่ีอยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  8 8 - 

(รายละเอียดตามตารางที่ ๔)       

วิทยาเขต      

- ก าแพงแสน 3 1 2 

- ศรีราชา  1 1 - 
- เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร     4 4 - 

หน่วยงาน (๕6 หน่วยงาน) 171 153 18 

รวม 
187 

(100%) 
167 

(89%) 
20 

(11%) 
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ตารางท่ี 4 
แผน/ผล การบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 
         

ยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ การจัดการความเสี่ยง 
สถานภาพ     

การด าเนินงาน* 
การสร้างสรรค์
ศาสตร์แห่ง

แผ่นดิน เพื่อการ
พัฒนาประเทศ   

ที่ยั่งยืน 

๑. โครงการพัฒนาวิชาการ 
ของมหาวิทยาลัยมีโอกาส
ถูกฟ้องร้องจากผู้ว่าจ้าง
หรือถูกร้องเรียน 

1.1 จัดท าระบบ Inprocess 
Control ส า ห รั บ ค ว บ คุ ม
คุณ ภ าพ โ ค ร ง ก า ร พัฒ น า
วิ ช า ก า ร ที่ มี มู ล ค่ า เ กิ น 
3,000,000 บาท 
1 .2  จั ดท า ก ร ะบวนกา ร
ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ส าหรับบุคคลที่จะเป็นหัวหน้า
โครงการ 

 

 
 
 
 
 
 

 

การพัฒนา       
สู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ    

ในระดับสากล 

๒. ล าดับ QS Ranking 
ของมหาวิทยาลัยลดลง
อย่างต่อเนื่อง 

 2 .1 มอบหมายส านัก งาน
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ พั ฒ น า
กระบวนการและรวบรวมข้อมูล
ที่มีประสิทธิภาพ เกี่ยวข้องกับ
QS Ranking ของมหาวิทยาลัย 
2.2 มอบหมายทุกส่วนงาน
จั ด ท า ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร ส ร้ า ง
ภาพลักษณ์ในระดับส่วนงาน 

 
 
 
 
 

O 

การเพ่ิมคุณภาพ
และ

ประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน

ตามภารกิจ 

๓.  แนวโน้มการลดลง   
ของนิสิต 

3.1 พัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนให้ สอดคล้ องกั บ
เทคโนโลยีและวิถีการด าเนิน
ชี วิ ต ข อ ง ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย          
ที่เปลี่ยนแปลงไป 
3.2 พัฒนาหลักสู ตรและ
รูปแบบการเรียนการสอนให้
รองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

 
 
 
 
 
 

 

 * หมายเหตุ        =  ด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนด 
                                  O   =  อยู่ระหว่างด าเนินการ 
        X   =  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
       -    =  ไม่ได้รายงาน 
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ยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ การจัดการความเสี่ยง 
สถานภาพ     

การด าเนินงาน* 
การใช้หลัก          
ธรรมาภิบาล    
ในการบริหาร
จัดการอย่าง

ยั่งยืน 

๔ .  เ กิ ด ก า ร ทุ จ ริ ต ใ น    
การปฏิบัติหน้าที่ 
 

4.1 ด าเนินการตามตัวชี้วัด     
“ การป้องกันการทุจริต  ”         
ที่ ไ ด้ ก า ห น ด ไ ว้ ใ น ก ร อ บ             
การประเมินคุณธรรมและ
ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส ใ น ก า ร
ด า เนินงานของหน่ วยงาน
ภาครัฐ ( ITA ) ประจ าปี พ.ศ.
2562 ของส านักงาน ป.ป.ช.  
4. 2 จั ด ท า แ ผ น ป ฏิ บั ติ           
การป้องกันและปราบปราม
ก า ร ทุ จ ริ ต  ป ร ะ จ า ปี             
พ.ศ.2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 5. เกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผล
ถึงความปลอดภัยในชีวิต
ของนิสิตและบุคลากร 

5.1 จัดท าระบบ Application 
การบริหารความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
5.2 จัดให้มีวิธีการหรือระบบ
ดู แ ล แ ล ะ ช่ ว ย เ ห ลื อ ด้ า น
สุขภาพจิตของนิสิต 
5.3 จัดให้มีวิธีการหรือระบบ
ดู แ ล แ ล ะ ช่ ว ย เ ห ลื อ ด้ า น
สุขภาพจิตของบุคลากร 

O 
 
 
 
 

 
 

x 

 6. เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผล
ถึ ง คว ามปลอดภั ย ใน
ทรัพย์สินของนิสิตและ
บุคลากร 

6 . จั ด โ ค ร ง ก า ร ร ณ ร ง ค์         
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่    
ไม่ปลอดภัยในประเด็นที่มี
ความเสี่ยงสูง 

 

 7. ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินไม่รับรองงบ
การเงินของมหาวิทยาลัย 

7.1 ปรับปรุงวิธีการท างาน
ของกองคลังให้ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน 

 
 
 
 

 * หมายเหตุ        =  ด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนด 
                                  O   =  อยู่ระหว่างด าเนินการ 
        X   =  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
       -    =  ไม่ได้รายงาน 
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ยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ การจัดการความเสี่ยง 
สถานภาพ     

การด าเนินงาน* 
7.2 จัดอบรมให้บุคลากร      
มี ความรู้ และความ เข้ า ใจ            
ในภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
ให้ครบวงจร  เ พ่ือสามารถ
ท างานได้เต็มศักยภาพและ               
มีประสิทธิภาพ 
 

7.3 น าระบบการประเมินผล
ก า ร ท า ง า น ม า ใ ช้ ใ น             
การประเมินผลการเลื่อนขั้น
เงินเดือนอย่างจริงจัง 
 

7.4 ปรับปรุงวิธีการท างาน
ของส่วนงานให้ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน โดยจัดอบรม   
เชิ งปฏิบัติการและติดตาม  
ส่ วนงาน/วิทยา เขต  ตาม
สถานะความผิดพลาดของ
ข้อมูลทางการเงิน 
 

7 . 5  ทุ ก ส่ ว น ง า น จ ะ ต้ อ ง
ติดตามการแก้ไขงบการเงิน
อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  8. มหาวิทยาลัยขาดแคลน 
บุ ค ล า ก ร ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ
เพียงพอต่อการท างาน 

8.1  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
8 . 2 จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า
บุคลากรสายสนับสนุนและ
ช่วยวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 

8.3 ก าหนดวิธีการสรรหา
บุคลากรสายวิชาการที่ตรงกับ
ความต้องการของมหาวิทยาลัย 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

          * หมายเหตุ     =  ด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนด 
                              O    =  อยู่ระหว่างด าเนินการ 
   X     =  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

-   =  ไม่ได้รายงาน 
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ยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ การจัดการความเสี่ยง 
สถานภาพ     

การด าเนินงาน* 
8.4  ก าหนดวิธีการสรรหา
บุคลากรต าแหน่งบริหารที่ตรง
กั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 การให้บริการด้านค าปรึกษาแนะน า ส านักงานตรวจสอบภายในให้ความส าคัญ
ในการให้ค าปรึกษาแนะน าเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้อง ตรงกัน ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ตลอดจนช่วยปรับปรุงการด าเนินงาน
ภายในส่วนงานให้มีความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ซึ่งผู้ที่ขอรับค าปรึกษาแนะน ามีทั้งผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
โดยส่วนใหญ่เป็นการปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับกฎ ระเบียบในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะ
เรื่องการเบิกจ่ายเงิน อาทิ  

- กรณีคณบดีเดินทางไปราชการกับคณะเดินทาง สามารถเบิกค่าเช่าห้องพัก
คนเดียวได้หรือไม ่

- การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน สามารถเบิกค่าประกันภัยการเดินทาง
ได้หรือไม ่ 

- กรณีเชิญนิสิตรุ่นพ่ีเป็นวิทยากรให้ความรู้พ้ืนฐานแก่นิสิตใหม่ สามารถเบิก
ค่าวิทยากรได้หรือไม่  

- การจัดท าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางให้นิสิตของคณะ สามารถเบิกได้
หรือไม่  

- คณะเดินทางไปทอดกฐินโดยการเช่ารถบัส สามารถเบิกค่าเช่าไดห้รือไม ่
 

ส าหรับการให้ค าปรึกษาแนะน านั้น มีหลายช่องทาง ได้แก่ โทรศัพท์ / Line /     
E-mail และหนังสือขอค าปรึกษาแนะน า รวมถึงการเดินทางมาขอรับค าปรึกษาด้วย
ตนเองที่ส านักงานตรวจสอบภายใน เป็นต้น 

 

 * หมายเหตุ        =  ด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนด 
                                  O   =  อยู่ระหว่างด าเนินการ 
        X   =  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
       -    =  ไม่ได้รายงาน 
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5.1 วิทยากรบรรยาย 
 

     นางประไพพิศ ลลิตาภรณ์ ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายในได้รับเชิญเป็น
วิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้   

 

    5.1.1 วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 โครงการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge 
Management) เรื่อง “การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ กิจกรรมต่างๆ การเบิก
ค่าใช้จ่ ายในการเดินทาง  และการเบิกค่าใช้จ่ ายในการฝึกอบรม”   จัดขึ้นโดย               
คณะวิทยาศาสตร์ มีนางอัจฉรา   เฮียงโฮม และนายชัยวัฒน์   สุทธิวิเศษ เป็นผู้ช่วย
วิทยากร ณ ห้องประชุม 401  ชั้น 4  อาคารสุขประชา วาจานนท์   มีผู้ เข้าอบรม      
จ านวน 25 คน  

 

   5.1.2 วั น ที่ 29 พ ฤ ษ ภ า ค ม  2562 โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร                 
“การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง” ส าหรับผู้บริหารสายสนับสนุน รุ่นที่  5       
หัวข้อ  การควบคุมภายใน (Internal Control) ณ โรงแรมซินนามอน เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ  

 

   5.1.3 วั นที่  31 พฤษภา คม  2562 โ ค ร งก า ร ฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร                
“กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ควรรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน” จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์        
มีนางอัจฉรา เฮียงโฮม และนายชัยวัฒน์  สุทธิวิเศษ เป็นผู้ช่วยวิทยากร มีผู้เข้าอบรม 
จ านวน 70 คน  

 

   5.1.4 วันที่ 27 มิถุนายน 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพงาน หัวข้อ แลกเปลี่ ยน เรียนรู้  งานการเงินและพัสดุ  จัดโดย                   
คณะบริหารธุรกิจ มีนางอัจฉรา เฮียงโฮม และนางจิตรณีย์ หล่อวิจิตร เป็นผู้ช่วยวิทยากร 
มีผู้เข้าอบรม จ านวน 60 คน 

 
 

5.2 การให้บริการด้านการศึกษาดูงาน 
 

ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
จ านวน 5 คน มาเยี่ยมชมและขอศึกษาดูงาน เรื่อง การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและ
ระบบการบริหารจัดการ ของส านักงานตรวจสอบภายใน  

 

โดยมี นางประไพพิศ ลลิตาภรณ์  ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน      
ให้ การต้อนรับ  พร้อมทั้ งบรรยายในเรื่ องดั งกล่ าว  แก่ผู้ บริหารและบุคลากร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมก าพล อดุลวิทย์ 
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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 ส านักงานตรวจสอบภายในได้ด าเนินการประกันคุณภาพ ดังนี้  
 
 

 

 1. การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน  
 ส านักงานตรวจสอบภายในได้ประเมินตนเองตามแนวทางการประเมินตนเองของ

หน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๕๙ (กรมบัญชีกลาง) โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ส านักงานตรวจสอบภายในมีการประเมินคุณภาพ             
การปฏิบัติงานด้าน มาตรฐานด้านคุณสมบัติ มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน และจริยธรรม     
การปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายใน เป็นไปตามมาตรฐานและจริยธรรมผู้ตรวจสอบภายใน 
อยู่ในระดับดีมาก โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย ๔.๙๕ จากคะแนนเต็ม  
๒. การประกันคุณภาพการศึกษา  

 2.1 ส านักงานตรวจสอบภายในด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทีมที่
ปรึกษา EdPEx ของส านักงานอธิการบดีได้เข้าติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ
และให้ค าปรึกษา จ านวน ๒ ครั้ง ซึ่งส านักงานตรวจสอบภายในได้ด าเนินการปรับตัวชี้วัด 

ที่สะท้อนถึงผลการด าเนินงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และพัฒนากระบวนงานตรวจสอบภายใน
ให้ได้มาตรฐานเกณฑ์ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  

    ทั้งนี้ ทีมที่ปรึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงาน 
โดยส านักงานตรวจสอบภายในควรมีแผนปรับปรุงเกี่ยวกับการสร้าง  successor          
ทุกระดับ เพ่ือเตรียมความพร้อมกรณีเกษียณอายุของผู้ตรวจสอบมืออาชีพ 

2.๒ มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ส านักงานตรวจสอบภายในรายงานผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน มก. ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ “การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน  และเอกลักษณ์ของสถาบัน” ข้อย่อยที่  ๓ 

“ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง” ซึ่งผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์
การประเมินได้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการฯ ได้ให้
ข้อเสนอแนะในเรื่องการก าหนดความเสี่ยงบางส่วนเป็นความเสี่ยงในการด าเนินงาน     
และความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย และการระบุปัจจัยเสี่ยงมิได้เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ ส่วนหนึ่งมาจาก
ผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงเป็นส านักงานตรวจสอบภายใน ซึ่งไม่สามารถ
รับผิดชอบในเรื่องนี้ ได้  ตามแนวทางการตรวจสอบที่กระทรวงการคลังก าหนด           
ดังนั้น จึงอาจพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่จะท าให้มุมมองของความเสี่ยงเกิดความ
เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ได้ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยได้โอนงาน
บริหารความเสี่ยงให้ส านักงานอธิการบดีเป็นผู้รับผิดชอบแล้ว 
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      การพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการส าคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
เป็นการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะของบุคลากรให้มีความรู้ (Knowledge) 
ทักษะ (Skill) และ  คุณลักษณะ (Attribute) ท า ให้สามารถปฏิบัติ งานได้อย่ า ง                
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

     ส านักงานตรวจสอบภายในจึงให้ความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของ            
ผู้ตรวจสอบภายในเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  และเป็นไปตาม
มาตรฐานการตรวจสอบและจริยธรรมปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ        
ที่ก าหนดมาตรฐานคุณสมบัติในด้านการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในปีที่ผ่านมา
จึงจัดให้มีการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 

 

1. โครงการสัมมนา ศึกษาดูงานของผู้ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

 ส านักงานตรวจสอบภายในได้จัดโครงการสัมมนา ศึกษาดูงานของผู้ตรวจสอบ
ภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานีวิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน       
จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม พ.ศ.2562 มีบุคลากรของส านักงาน
ตรวจสอบภายในเข้าร่วม จ านวน 11 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในได้
ศึกษา สังเกต และเข้าใจสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลจากส่วนกลางและรับทราบปัญหา อุปสรรค เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าแนวทาง            
การปฏิบัติ งานที่ถูกต้อง เ พ่ือลดและป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้ นจาก                
การปฏิบัติงานได้ ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายในได้ร่วมกันจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี  
พ.ศ.2563  ตลอดจนได้สร้างสัมพันธภาพอันดีและเกิดสัมมาทิฐิระหว่างกัน  

 

2. โครงการศึกษาดูงานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
 

 

ส านักงานตรวจสอบภายในได้จัดโครงการศึกษาดูงาน เรื่อง การประกันคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในภาครัฐของกลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์                     
การประกันคุณภาพฯ มีผลการประเมินในระดับเป็นไปตามมาตรฐาน (General 
Conforms : GC) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2563 มีบุคลากรส านักงานตรวจสอบ
ภายในเข้าร่วม จ านวน 11 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในเกิด
การเรียนรู้ โดยตรง สามารถน าสิ่ งที่ ได้พบเห็นมาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนางาน                  
ส่งผลให้งานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ 
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3. โครงการจัดการความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน (Knowledge Management) 
 
  

 โครงการจัดการความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน พัฒนาระบบงาน
ตรวจสอบ และยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการตรวจสอบ ซึ่งในปีงบประมาณ      
พ.ศ.๒๕๖๒ ได้จัดท าโครงการจัดการความรู้ เรื่อง “ การตรวจสอบอาคารและสิ่งปลูก
สร้าง ” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเข้าใจในกระบวนการ
ตรวจสอบอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นมาตรฐานสากล และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบภายในประจ าส่วนงาน พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาแนะน าและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพ่ือให้ผลการตรวจสอบมีความครบถ้วนถูกต้อง เชื่อถือได้    
เป็นที่ยอมรับของส่วนงาน และสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กั บมหาวิทยาลัยและส่วนงาน          
โดยส านักงานตรวจสอบภายในได้ด าเนินการ ดังนี้ 

3.๑  การถอดความรู้  (Capture Knowledge) ผู้ตรวจสอบภายในประชุม          
เพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์ และแนวการตรวจสอบอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 

3.๒ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ผู้ตรวจสอบภายในแบ่งปัน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรกองคลังเกี่ยวกับขั้นตอนการเรียกดูข้อมูลอาคารและ       
สิ่งปลูกสร้าง จากระบบ KU-ERP การก าหนดรหัสสินทรัพย์ถาวร การเชื่อมโยงข้อมูล
สินทรัพย์ รวมถึงการคิดค่าเสื่อมที่ถูกต้อง เพ่ือจัดท าแนวการตรวจสอบแบบ Step by 
Step ซึ่งประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์ ขอบเขตการตรวจสอบ การสุ่มตัวอย่าง ขั้นตอน
การตรวจสอบ กระดาษท าการ แบบสอบถามการควบคุมภายใน ตัวอย่างเอกสารที่ใช้ใน
การตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบ 

3.๓ การน าไปใช้ (Knowledge Reuse) ผู้ตรวจสอบภายในและคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในประจ าส่วนงาน น าแนวการตรวจสอบอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ไปใช้ใน
การตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

3.๔ การบ ารุงรักษา (Knowledge Maintenance) ผู้ตรวจสอบภายในร่วมกัน
ทบทวนแนวการตรวจสอบอาคารและสิ่งปลูกสร้าง เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
การท างานของส่วนงาน โดยปรับปรุงกระดาษท าการให้สามารถเก็บข้อมูลการตรวจสอบ
ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่แนวการตรวจสอบอาคารและ      
สิ่งปลูกสร้าง ผ่านเว็บไซต์ส านักงานตรวจสอบภายใน เพ่ือให้ผู้ที่สนใจสามารถน าไปใช้     
ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
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4. การประชุม/อบรม/สัมมนา  
          
    ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักงานตรวจสอบภายในส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วม 
ประชุม อบรม สัมมนา ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายใน ดังนี้ 

 

 

วัน/เดือน/ป ี หัวข้อ/เรื่อง/หลักสตูร หน่วยงานที่จัด รายชื่อ 
 

    13 ธ.ค.61 โครงการสัมมนา IA Day : 
Connecting the World  
 

สมาคมผู้ตรวจสอบ
ภายในแห่งประเทศไทย 

   1.นางประไพพิศ ลลิตาภรณ์             
2.นางอัจฉรา   เฮียงโฮม  

 28 ก.พ.ถึง 
2 มี.ค.62 

  โครงการอบรบสัมมนาเชิง    
ปฏิบัติการ          เร่ือง บทบาทหน้าที่   
ผู้ตรวจสอบภายในยุคใหม่ 

สมาคมผู้ตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ 

 1.นางสาวภิญลดา หวังแก้ว                   
 2.นางวรรณธนา   บุญม ี
 3.นางสาวพร้อมพรรณ รอดสวัสดิ์ 
 4.นางสาวอรพิณ   รัตนเสรีสุข 
 

 2 มี.ค. ถึง
22 มิ.ย.62 

  โครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจ 
  สอบภายในของประเทศไทย           

(   (CPIAT ) รุ่นที่ 58 
 

สมาคมผู้ตรวจสอบ
ภายในแห่งประเทศไทย 

 นางสาวยุพิน อ่ าเมือง 

  27 มิ.ย.62 โครงการเสวนา เรื่อง 2 ปีกับ
พระราชบัญญัติการจัดซื้ อ    
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 

มูลนิธิวิจัยและ
พัฒนาการเงิน     

การคลัง 

1.นายชัยวฒัน์    สุทธิวิเศษ              
2.นางสาวสชุาดา ตันโชติกลุ 
3.นางขวัญฤทัย   นาคทรงแก้ว 

 4 ก.ย.62 “ INDISPENSABLE IA :    
  INSIGHTFUL , AGLE  &  
  INNOVATIVE ” 

สมาคมผู้ตรวจสอบ
ภายในแห่งประเทศไทย 

1.นางประไพพิศ ลลิตาภรณ์           
2.นางอัจฉรา  เฮียงโฮม  
3.นายชัยวฒัน์ สุทธิวิเศษ               
4.นางสาวสชุาดา ตันโชติกลุ 
5.นางสาวภิญลดา หวังแก้ว           
6.นางสาวยุพนิ  อ่ าเมือง  
7.นางวรรณธนา บุญมี                   
8.นางจิตริณีย์ หล่อวิจิตร  
9.นางสาวพร้อมพรรณ รอดสวัสดิ์ 
10.นางสาวอรพิณ รัตนเสรีสุข 
 

หน่วยงานภายนอก 
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วัน/เดือน/ป ี หัวข้อ/เรื่อง/หลักสตูร หน่วยงานที่จัด รายชื่อ 
 

29 พ.ย.61   โครงการประชุม KU-Smart HR 
ในหัวข้อ ระบบประเมิน PMS 

กองการเจ้าหน้าที่ 1.นายชัยวฒัน์    สุทธิวิเศษ              
2.นางสาวสชุาดา ตันโชติกลุ 

  14 ธ.ค.61 โครงการชี้แจง เร่ือง การตรวจ 
สอบข้อมูลระบบ KU Smart HR 

ในหัวข้อ PAY, Attendance, 
Welfare,Leave,Overtime,PMS 
 

กองการเจ้าหน้าที ่ 1.นางสาวภิญลดา หวังแก้ว 
2.นางสาวพร้อมพรรณ รอดสวัสดิ์ 

  17 ธ.ค.61 โครงการจัดการความรู้ มก. 
     

กองการเจ้าหน้าที่ นางสาวพร้อมพรรณ รอดสวัสดิ์ 

  15 มี.ค.62 โ ค ร ง ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้            
ผู้ ต รวจสอบภาย ใน  เรื่ อ ง 
โปรแกรมซอฟแวร์ส าเร็จรูป 
Temmate Anlytics 

ส านักงานตรวจสอบ
ภายใน 

1.นางประไพพิศ ลลิตาภรณ์         
2.นางอัจฉรา  เฮียงโฮม  
3.นายชัยวฒัน์ สุทธิวิเศษ              
4.นางขวัญฤทัย  นาคทรงแก้ว 
5.นางสาวสชุาดา ตันโชติกลุ         
6.นางสาวภิญลดา หวังแก้ว 
7.นางสาวยุพนิ  อ่ าเมือง                
8.นางวรรณธนา บุญม ี
9.นางจิตริณีย์ หล่อวิจิตร                   
10.นางสาวพร้อมพรรณ รอดสวัสดิ ์
11.นางสาวอรพิณ รัตนเสรีสุข 

25 ถึง 26 
เม.ย.62 

 โครงการ KU-KM Day คร้ังที่ 5 กองการเจ้าหน้าที่ 1.นางสาวพร้อมพรรณ รอดสวัสดิ์ 
2.นางสาวอรพิณ  รัตนเสรีสุข 

7 พ.ค. 62 โครงการ KU-KM Sharing  กองการเจ้าหน้าที่ 1.นางสาวพร้อมพรรณ รอดสวัสดิ์ 
2.นางสาวอรพิณ  รัตนเสรีสุข 
 

16 พ.ค.62 โครงการสัมมนา “การจัด 
การความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2562” (ครั้งที่ 2) 

กองคลัง 1.นางสาวสชุาดา  ตันโชติกลุ         
2.นางสาวภิญลดา หวังแก้ว           
3.นายชัยวฒัน์ สุทธิวิเศษ                
4.นางสาวอรพิณ  รัตนเสรีสุข 

  29 พ.ค.62 โครงการอบรมชุดความรู้ 
EdPEX 

ส านักงานประกัน
คุณภาพ 

  1.นางสาวสุชาดา ตันโชติกุล  
  2.นางขวัญฤทัย  นาคทรงแก้ว 
   

หน่วยงานภายใน 

ปีการศึกษา 2561-2562 
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วัน/เดือน/ป ี หัวข้อ/เรื่อง/หลักสตูร หน่วยงานที่จัด รายชื่อ 

  25 ก.ค.62 การบรรยายความรู้เกี่ยวกับ
ประกันสังคม 

กองการเจ้าหน้าที่  1.นางขวัญฤทัย  นาคทรงแก้ว        
2.นางวรรณธนา บุญม ี
3.นางสาวอรพิณ  รัตนเสรีสุข        
4.นางทัศรียา มลมิตร 

1 ส.ค.62 การบรรยายความรู้เกี่ยวกับ
ประกันสังคม 

กองการเจ้าหน้าที ่   1.นางสาวพร้อมพรรณ รอดสวัสดิ์ 
 2.นางสาวยุพนิ  อ่ าเมือง 

1 ส.ค.62  โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ 
   ระบบการบริการยืนยนัตัวบุคคล           
  ส่วนกลาง (KU ALL - Login) 

ส านักบริการ
คอมพิวเตอร์ 

นางสาวภิญลดา หวังแก้ว 

 8 ส.ค.62  การบรรยายความรู้เกี่ยวกับ  
 ประกันสังคม 

กองการเจ้าหน้าที ่ 1.นางสาวสชุาดา  ตันโชติกลุ          
2.นางสาวภิญลดา หวังแก้ว 
3.นางจิตริณีย์  หล่อวิจิตร 

  17 ถึง 18         
ส.ค.62 

โครงการสัมมนาการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน เรื่อง “ความท้าทาย
ของอุดมศึกษากับการบริหาร 
ความเสี่ยงในระบบ ERM”  

ส านักงานตรวจสอบ
ภายในร่วมกับ

ส านักงานประกัน
คุณภาพ 

1.นางประไพพิศ ลลิตาภรณ์           
2.นางอัจฉรา  เฮียงโฮม  
3.นายชัยวฒัน์ สุทธิวิเศษ               
4.นางขวัญฤทัย   นาคทรงแก้ว 
5.นางสาวสชุาดา ตันโชติกลุ           
6.นางสาวภิญลดา หวังแก้ว 
7.นางสาวยุพนิ  อ่ าเมือง                 
8.นางวรรณธนา บุญม ี
9.นางจิตริณีย์ หล่อวิจิตร                  
10.นางสาวพร้อมพรรณ รอดสวัสดิ ์
11.นางสาวอรพิณ รัตนเสรีสุข 

 2 ก.ย.62 ทดสอบระบบการใช้งานระบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์     
(ระบบสารบรรณ)  

ส านักบริการ
คอมพิวเตอร์ 

นางสาวภิญลดา หวังแก้ว 

 3 ก.ย.62 ทดสอบระบบการใช้งานระบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
(ระบบการเงิน) 

ส านักบริการ
คอมพิวเตอร์ 

นางสาวพร้อมพรรณ รอดสวัสดิ์ 
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ด้ านที่ ป รึ กษา  

ด้ าน จัดท า  

๑. นายชัยวัฒน์      สุทธวิิเศษ           นักตรวจสอบภายใน  ช านาญการ 

๒. นางสาวสุชาดา  ตันโชติกุล          นักตรวจสอบภายใน  ช านาญการ 
๓. นางจติริณีย์      หล่อวิจิตร          นกัตรวจสอบภายใน 

๔. นางสาวภิญลดา หวังแก้ว           นักตรวจสอบภายใน 

๕. นางสาวพร้อมพรรณ  รอดสวัสดิ์   นักตรวจสอบภายใน 
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