สารบัญ
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ยุทธศาสตร เปาประสงค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค อัตลักษณ สํานักงานตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
หลักการและเหตุผล
ขอบเขตงานตรวจสอบภายใน
ตัวชี้วัดและเปาหมายของงานตรวจสอบภายใน
หนวยรับตรวจ
บุคลากรสํานักงานตรวจสอบภายใน
ประมาณการงบประมาณรายจายสําหรับการดําเนินงาน
สรุปงานตามแผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
สัดสวนภาระงานของแผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
แผนการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ภาคผนวก
ขั้นตอนการจัดทําแผนการตรวจสอบประจําป (ขั้นตอนที่ ๑-๘)
ขั้นตอนที่ ๑-๓ ขอมูลงาน/กิจกรรม/โครงการ
ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความเสี่ยงสวนงาน
ขั้นตอนที่ ๕ การวิเคราะหจํานวนคนวัน
หนวยรับตรวจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

หนา
๑
๒
๓
๔
๔
๕
๕
๗
๗
๘
๑๐
๑๑
๑๓
๑๔
๑๕
๑๙
๒๓

ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปรัชญามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (Philosophy)
เปนสถาบันที่มีปณิธานมุง มัน่ ในการสั่งสมเสาะแสวงหา และพัฒนาความรูใ ห เกิดความเจริญงอกงาม
ทางภูมิ ปญ ญาที่เพียบพรอ มดว ย วิชาการ จริยธรรม และคุณ ธรรม ตลอดจนเปน ผูชี้นําทิ ศทางสืบ ทอด
เจตนารมณที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู ความเจริญ และความเปนอารยะของชาติ
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วิสัยทัศนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (Vision)
มหาวิทยาลัยแหงการเรียนรู วิจัย และสรางนวัต กรรมระดับโลก เพื่อการพัฒ นาอยางยั่งยืน บน
พื้นฐานของศาสตรแหงแผนดิน

พันธกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (Mission)
๑. สรางองคความรูจ ากงานวิจยั นวัตกรรม และถายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ
๒. สรางสมรรถนะกําลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลกในทุกชวงวัย
๓. สรางตนแบบสังคมแหงการเรียนรู เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน

เอกลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (Uniqueness)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สรางสรรคศาสตรแหงแผนดิน เพื่อการกินดีอยูดีของชาติและ
ประชาคมโลก

อัตลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (Identity)
สํานึกดี (Integrity)
สรางสรรค (Knowledge Creation)

มุงมั่น (Determination)
สามัคคี (Unity)

แผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (Strategies)
ยุทธศาสตรที่ 1
ยุทธศาสตรที่ 2
ยุทธศาสตรที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 4
ยุทธศาสตรที่ 5

การสรางสรรคศาสตรแหงแผนดิน เพือ่ การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
การพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการในระดับสากล
การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการดําเนินงานตามภารกิจ
การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอยางยั่งยืน
การเพิ่มศักยภาพในการบริหารและจัดการทรัพยากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

เปาประสงค (Goals)
๑. งานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง และไดรับการ
ยอมรับในระดับนานาชาติ และมีศักยภาพสามารถตอบโจทยการพัฒนาทางการเกษตร อาหาร
ปาไม ประมง สัตวแพทย และอุตสาหกรรมเปาหมายของไทย
๒. บั ณ ฑิ ต มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานสากล และเป น มหาวิ ท ยาลั ย ของปวงชนที่ เป ด โอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา
๓. มหาวิทยาลัยแหงสังคมฐานความรูบนพื้นฐานพหุวัฒ นธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยใหประชาชนมีโอกาสเขาถึงความรูไดอยางหลากหลายรูปแบบ
ที่มา : แผนปฏิบัติการ 4 ป (พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖7) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และเวปไซต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร www.ku.ac.th

แผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒

วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
ประสงค
สํานักงานตรวจสอบภายใน
วิสัยทัศนสํานักงานตรวจสอบภายใน (Vision)

องคกรที่ไดรับความเชื่อถือ และเชื่อมั่นในการตรวจสอบภายในภายใตหลักธรรมาภิบาล พัฒนางาน
ตรวจสอบภายในที่ไดมาตรฐาน และเปนที่ยอมรับตอสังคม

พันธกิจสํานักงานตรวจสอบภายใน (Mission)

๑. งานบริการใหความเชื่อมั่น (Assurance Services) เปนการตรวจสอบหลักฐานอยางเที่ยง
ธรรม เพื่อใหไดมาซึ่งการประเมินผลอยางอิสระ โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการการกํากับ
ดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของหนวยงานของมหาวิทยาลัย เชน การตรวจสอบงบการเงิน
ผลการดําเนินงาน การปฏิบัติตามกฎ หลักเกณฑและขอบังคับความมั่นคงปลอดภัยของระบบตางๆ และ
การตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลทางการเงินการบัญชี เปนตน
๒. งานบริก ารให คํ า ปรึ ก ษา (Consulting Services) การบริก ารให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า และ
บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยลักษณะงานและขอบเขตของงานจะจัดทําขอตกลงรวมกับผูรับบริการและ
มีจุดประสงคเพื่อเพิ่มคุณ คาใหกับหนวยงานของรัฐ โดยการปรับปรุงกระบวนการการกํากับดูแ ล การ
บริหารความเสี่ยง และการควบคุมของมหาวิทยาลัยใหดีขึ้น เชน การใหคําปรึกษาแนะนําในเรื่องความ
คลองตัวในการดําเนินงาน การออกแบบระบบงาน วิธีการตางๆ ในการปฏิบัติงานและการฝกอบรม เปนตน

วัตถุประสงค (Purpose)
๑. เพื่อใหขอสังเกตและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนดวยความเปนอิสระ เที่ยงธรรม โดยเพิ่มมูลคา
ในกระบวนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย การปฏิบัติงานของหนวยงาน ผูปฏิบัติงานทุกระดับและกิจกรรม
ตางๆ ของมหาวิทยาลัยใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพสอดคลองกับนโยบาย
แผนงาน ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ
๒. เพื่อใหมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวามีการกําหนดและประเมินผลกระทบจากความเสี่ยงที่สําคัญ
นําไปสูระบบการควบคุมภายในที่ดี ภายใตการใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
๓. เพื่อใหมั่น ใจอยางสมเหตุสมผลไดวาขอมูลทางการเงิน การบริหารงาน และการดําเนินการที่
สําคัญมีความถูกตอง เชื่อถือไดและทันเวลา

อัตลักษณของสํานักงานตรวจสอบภายใน
กัลยาณมิตร จิตบริการ ทํางานเปนทีม
แผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓

แผนการตรวจสอบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
หลักการและเหตุผล
สํานักงานตรวจสอบภายใน เปนกลไกหนึ่งของระบบการบริหารจัดการที่ใหความเชื่อมั่นและใหคําปรึกษา
อยางเที่ยงธรรมและเปนอิสระ เพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
ใหดีขึ้น รวมทั้งจะชวยใหมหาวิทยาลัยบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิผล ดวยการประเมิน
และปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกํากับดูแลอยางเปนระบบ โดยมี
การดําเนินงานภายใตมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน หลักเกณฑกระทรวงการคลังวา
ดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงาน ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๖๒ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๔ รวมถึงขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.๒๕๖๒
สํานั กงานตรวจสอบภายในได จั ดทํ าแผนการตรวจสอบดวยหลักการประเมิน ความเสี่ยง (Risk-Based
Audit) โดยการประเมิ นความเสี่ ยงสวนงานในมหาวิทยาลั ย การประเมิน ความเพี ยงพอของการควบคุมภายใน
รวมถึงไดหารือรวมกับคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและอธิการบดีที่กํากับดูแลงาน
ตรวจสอบภายใน โดยในป ๒๕๖๔ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ใหความสําคัญ ตอการตรวจสอบระบบบริห าร
ทรัพยากรองคการ (ERP) ระบบบริหารความเสี่ยงดานทุจริตและระบบการจัดการขอรองเรียนของมหาวิทยาลัย
สําหรับอธิการบดีใหความสําคัญตรวจสอบโครงการพัฒนาวิชาการ
การจั ด ทํ าแผนการตรวจสอบประจํ าป เป น ขั้น ตอนที่ มี ค วามสํ าคั ญ ต อ ผลสั ม ฤทธิ์ข องการปฏิ บั ติ งาน
ตรวจสอบตามขอบเขตงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ภายใต เงื่ อนไขทรัพ ยากรที่ มีอย างจํ ากั ด และการแพรร ะบาดของโรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 ซึ่งแผนการ
ตรวจสอบสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานไดตองเสนอแผนการตรวจสอบตออธิการบดีใหความเห็นชอบ และเสนอตอ
คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอนุมัติ

ขอบเขตงานตรวจสอบภายใน
๑. ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานในหนาที่ของหนวยรับตรวจ เสนอแนะ
การปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงดานทุจริต ระบบการรองเรียน
การควบคุม และการกํากับดูแลอยางตอเนื่อง
๒. สอบทานความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลการดําเนินงานและการเงินการคลัง
๓. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินงาน รวมทั้งขอกําหนดอื่นของมหาวิทยาลัย
๔. ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสินของหนวยรับตรวจ ใหมีความเหมาะสม
กับประเภทของทรัพยสินนั้น
๕. วิเคราะหและประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุมคาในการใชทรัพยากร

แผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๔

ตัวชี้วัดและเปาหมายของงานตรวจสอบภายใน
๑. จํานวนรายงานผลการตรวจสอบที่เสนอคณะกรรมการตรวจสอบประจํา มก. และผูบริหารครบถวนตาม
แผนการตรวจสอบประจําป (รอยละ ๑๐๐)
๒. ระดับความพึงพอใจของผูบริหาร/หนวยรับตรวจ ตอการปฏิบัติงานตรวจสอบและงานใหคําปรึกษาแนะนํา
ในระดับดีมาก (รอยละ ๘๐ ขึ้นไป)
๓. จํานวนครั้งในการจัดประชุมใหคณะกรรมการตรวจสอบสําเร็จตามแผน (จํานวน ๖ ครั้ง)
๔. รอยละของงบประมาณที่เบิกจายไดสําเร็จตามแผนงบประมาณประจําป (รอยละ ๘๐)
๕. ผูตรวจสอบภายในไดรับพัฒนาและฝกอบรมในดานวิชาชีพที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน
จํานวน ๓๐ ชม. : คน : ป

หนวยรับตรวจ

จํานวนหนวยรับตรวจทั้งหมดมี ๔๘ สวนงาน ประกอบดวย
๑. บางเขน จํานวน ๒๘ สวนงาน
๒. วิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน ๘ สวนงาน
๓. วิทยาเขตศรีราชา จํานวน ๖ สวนงาน
๔. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จํานวน ๕ สวนงาน
๕. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
โดยแบงทีมตรวจสอบเปน ๔ ทีม ทีมละ ๒ คน และแตละทีมไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบหนวยรับตรวจ ดังนี้
ทีม A รับผิดชอบหนวยรับตรวจ จํานวน ๑๓ สวนงาน
๑. คณะวิทยาศาสตร
๒. คณะวิศวกรรมศาสตร
๓. สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
๔. สํานักบริการคอมพิวเตอร
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
๖. คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
๗. สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
๘. คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา
๙. สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา
๑๐. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
๑๑. คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
๑๒. คณะสาธารณสุขศาสตร
๑๓. สํานักงานวิทยาเขตวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

แผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๕

ทีม B รับผิดชอบหนวยรับตรวจ จํานวน ๑๑ สวนงาน
๑. คณะเกษตร
๒. คณะบริหารธุรกิจ
๓. คณะประมง
๔. คณะสังคมศาสตร
๕. คณะสัตวแพทยศาสตรบางเขน และวิทยาเขตกําแพงแสน
๖. คณะสถาปตยกรรมศาสตร
๗. บัณฑิตวิทยาลัย
๘. วิทยาลัยบูรณาการศาสตร
๙. คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
๑๐. คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
๑๑. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ทีม C รับผิดชอบหนวยรับตรวจ จํานวน ๑๑ สวนงาน
๑. คณะมนุษยศาสตร
๒. คณะเทคนิคการสัตวแพทย
๓. คณะวนศาสตร
๔. สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
๕. สํานักหอสมุด
๖. ศูนยนานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี
๗. สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน
๘. สํานักหอสมุด กําแพงแสน
๙. คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
๑๐. คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา
๑๑. คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา
ทีม D รับผิดชอบหนวยรับตรวจ จํานวน ๑๓ สวนงาน
๑. คณะศึกษาศาสตร
๒. คณะเศรษฐศาสตร
๓. คณะสิ่งแวดลอม
๔. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
๕. สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
๖. สถาบันวิทยาการขั้นสูง แหง มก.
๗. สํานักบริหารการศึกษา
๘. สํานักสงเสริมและฝกอบรม
๙. สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
๑๐. สํานักงานอธิการบดี
๑๑. คณะเกษตร กําแพงแสน
๑๒. คณะวิทยาการจัดการ
๑๓. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
แผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๖

บุคลากรสํานักงานตรวจสอบภายใน (จํานวน ๑๐ คน)
๑. นางอัจฉรา
๒. นายชัยวัฒน
๓. นางสาวสุชาดา
๔. นางสาวภิญลดา
๕. นางขวัญฤทัย
๖. นางจิตริณีย
๗. นางสาวยุพิน
๘. นางสาวอรพิณ
๙. นางสาวพรอมพรรณ
๑๐. นางทัศรียา

เฮียงโฮม
สุทธิวิเศษ
ตันโชติกุล
หวังแกว
นาคทรงแกว
หลอวิจิตร
อ่ําเมือง
รัตนเสรีสุข
รอดสวัสดิ์
มลมิตร

ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน (พนักงานมหาวิทยาลัย)
นักตรวจสอบภายใน ชํานาญการ
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
นักตรวจสอบภายใน ชํานาญการ
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
นักตรวจสอบภายใน ชํานาญการ
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
นักตรวจสอบภายใน ชํานาญการ
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
นักตรวจสอบภายใน
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
นักตรวจสอบภายใน
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
นักตรวจสอบภายใน
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
นักตรวจสอบภายใน
(พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได)
ผูปฏิบัติงานบริหาร
(พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได)

จํานวนคนวันที่ใชในการตรวจสอบทั้งหมด

จํานวนวันทําการของบุคลากร ๑ คน ใน ๑ ป มี ๓๖๕ วัน หักวันหยุดประจําสัปดาห (๙๖ วัน) วันหยุด
นักขัตฤกษ (๑๙ วัน) วันลาปวยและลาพักผอน (๓๐ วัน) คงเหลือเปนจํานวนวันทํางาน (โดยประมาณ) ๒๒๐ วันทํา
การต อ คน บุ ค ลากรของสํ า นั ก งานตรวจสอบภายในมี จํ า นวน ๑๐ อั ต รา จึ ง มี วั น ทํ า งานรวมตลอดทั้ ง ป
(โดยประมาณ) ๒,๒๐๐ คนวัน

ประมาณการงบประมาณรายจายสําหรับการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจายอื่น
รวม

๕,๔๙๗,๙๗๕.๐๐*
๑,๙๗๖,๙๐๐.๐๐
๑๕,๐๐๐.๐๐
๓๑๗,๖๐๐.๐๐
๕๐๖,๐๐๐.๐๐
๘,๓๑๓,๔๗๕.๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ : * งบบุคลากรที่ไดจากงบประมาณแผนดิน จํานวนเงิน ๔,๐๕๒,๔๖๐.๐๐ บาท
และที่ไดจากงบประมาณเงินรายได จํานวนเงิน ๑,๔๔๕,๕๑๕.๐๐ บาท

ทีมตรวจสอบ

ทีม A ประกอบดวย นางขวัญฤทัย นาคทรงแกว/นางสาวอรพิณ รัตนเสรีสุข
ทีม B ประกอบดวย นางจิตริณีย หลอวิจิตร /นางสาวพรอมพรรณ รอดสวัสดิ์
ทีม C ประกอบดวย นายชัยวัฒน สุทธิวิเศษ/นางสาวภิญลดา หวังแกว
ทีม D ประกอบดวย นางสาวสุชาดา ตันโชติกุล/นางสาวยุพิน อ่ําเมือง

แผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๗

สรุปงานตามแผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๑. งานตรวจสอบและติดตามผล
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
งานตรวจสอบ
หนวยรับตรวจ
ยุทธศาสตรที่ ๒
การพัฒนาสูความเปนเลิศ งานตรวจสอบตามที่ไดรบั มอบหมายจาก
ทางวิชาการในระดับ
อธิการบดี
สากล
๑. ตรวจสอบระบบการบริหารโครงการ ๑. สํานักงานบริการวิชาการ สังกัดสํานักงาน
พัฒนาวิชาการ
อธิการบดี
๒. ตรวจสอบโครงการพัฒนาวิชาการ
๒. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร
๓. คณะสาธารณสุขศาสตร ๔. คณะบริหารธุรกิจ
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร ๖. คณะวนศาสตร
๗. คณะสัตวแพทยศาสตร ๘. คณะวิทยาการจัดการ
๙. คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
ยุทธศาสตรที่ 4
การใชหลักธรรมาภิบาล งานตรวจสอบตามนโยบายของ
ในการ บริหารจัดการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
อยางยั่งยืน
๑. ตรวจสอบระบบสารสนเทศ : ระบบ กองคลัง
บริหารทรัพยากรองคการ (ERP)
๒. ตรวจสอบระบบบริหารความเสี่ยง
สํานักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
ดานทุจริต
๓. ตรวจสอบระบบบริหารการรับแจง
สํานักงานกฎหมาย, กองกลาง
เบาะแสของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรที่ 5
๔. งานตรวจสอบการบริหารทรัพยสิน
สํานักงานทรัพยสิน
การเพิ่มศักยภาพในการ งานตรวจสอบตามกฎ ระเบียบ
บริหารและจัดการ
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ทรัพยากรเพื่อรองรับการ ๑. ตรวจสอบงบการเงินของกองทุน
บางเขน วิทยาเขตกําแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา
เปลี่ยนแปลง
สวัสดิการ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
๒. สอบทานการควบคุมภายใน และ
สวนงาน จํานวน ๑๐ สวนงาน
การบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยและสวนงาน
๓. งานติดตามผลการตรวจสอบตาม
สวนงาน จํานวน ๑๐ สวนงาน
ขอเสนอแนะของสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน

๒. งานบริการใหคําปรึกษาแกผูบริหารและผูปฏิบัติงาน

แผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๘

๓. งานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๓.๑ งานจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
๓.๒ งานตรวจเยี่ยมวิทยาเขต
๔. งานบริหารสํานักงานตรวจสอบภายใน
๕. งานพัฒนาทักษะและความกาวหนาทางวิชาชีพ
สํานักงานตรวจสอบภายในไดวางแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครอบคลุมประเภท
งานตรวจสอบ ๕ ประเภท ดังนี้
๑. การตรวจสอบการเงิน (Financial Audit)
๒. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Audit)
๓. การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Audit)
๔. การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit)

แผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๙

แผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๐

แผนการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
กิจกรรม

พ.ศ. ๒๕๖๔

ต.ค.

พ.ศ. ๒๕๖๕

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑. งานตรวจสอบและติดตาม
๑.๑ งานตามนโยบายคณะกรรมการตรวจสอบ
๑.๑.๑ ตรวจสอบระบบสารสนเทศ : ระบบบริหาร
ทรัพยากรองคการ (ERP)
๑.๑.๒ ตรวจสอบระบบบริหารความเสี่ยงดานทุจริต
๑.๑.๓ ตรวจสอบระบบบริหารการรับแจงเบาะแสของ
มหาวิทยาลัย
๑.๑.๔ ตรวจสอบการบริหารทรัพยสิน
๑.๒ งานทีอ่ ธิการบดีมอบหมาย
ตรวจสอบโครงการพัฒนาวิชาการ
๑.๓ งานตรวจสอบที่มีกฎ ระเบียบ มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และมติคณะรัฐมนตรีกําหนด
๑.๓.๑ งบการเงินของกองทุนสวัสดิการบางเขน
และ ๓ วิทยาเขต
๑.๓.๒ งานสอบทานการควบคุมภายใน และการ
บริหารความเสี่ยงหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรและสวนงาน
๑.๔ งานติดตามผลการตรวจสอบ
งานติดตามผลการตรวจสอบ
๒. งานบริการใหคําปรึกษา
๒.๑ งานใหคําปรึกษาแนะนําดานการเงินบัญชีพัสดุ
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน
๒.๒ โครงการใหคําปรึกษาแนะนํา
๓. งานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๓.๑ งานเลขานุการคณะกรรมการ
๓.๒ โครงการตรวจเยี่ยมวิทยาเขต
๔. งานบริหารสํานักงานตรวจสอบภายใน
๔.๑ งานแผนงาน/คลังขอมูล
๔.๒ งานประกันคุณภาพและพัฒนาระบบองคกร
๔.๓ งานบริหารงานบุคคล
๔.๔ งานบริหารการเงินและพัสดุ
๔.๕ งานบริหารทั่วไป และพัฒนาสภาพแวดลอม
งานวิจัยสถาบัน
๕. งานพัฒนาทักษะและความกาวหนาทางวิชาชีพ
๕.๑ การพัฒนาทักษะความรูดานวิชาชีพ
และดานการบริหารจัดการ
๕.๒ นําระบบสารสนเทศมาใชในการตรวจสอบ
และบริหารสํานักงาน
๕.๓ โครงการสัมมาทิฐิ
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รอยละการ
ดําเนินงาน

๕๗
๑๖

๒๓

๑๒

๖
๙
๙

๑๐
๑๐

๑๖
๑๖

๘

๘

๑๑

ภาคผนวก
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๑๒

ขั้นตอนการจัดทําแผนการตรวจสอบประจําป
๑. การหารืออธิการบดีและคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจํา มก.
ในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงและมีความ
ตองการใหตรวจสอบ

๑

๒
๓. รวบรวมงานตอเนื่องจากปกอน
- งานตรวจสอบที่ตองดําเนินการตอเนื่อง
- งานติดตามผลการปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะ

๓

๔
๕. คํานวณคนวัน
- คํานวณจํานวนคนวันตามงานใหความ
เชื่อมั่น งานใหคําปรึกษา และงาน
บริหารงานตรวจสอบ
- จํานวนคนวันที่เขาตรวจสอบสวนงานที่มี
ความเสี่ยงสูงตามผลการประเมินความเสี่ยง

๖. จัดทําแผนการตรวจสอบประจําป
แผนการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดและ
เปาหมาย ผูรับผิดชอบ และงบประมาณ

๗

๘
ขั้นตอนที่ ๑-๓ : ขอมูลงาน/กิจกรรม/โครงการ

๔.ประเมินความเสี่ยงสวนงาน
- รวบรวมขอมูลสวนงาน
- กําหนดเกณฑความเสี่ยง
- ใหคะแนนความเสี่ยงตามเกณฑความเสี่ยง
- ประเมินและจัดลําดับความเสี่ยงสวนงาน

๕

๖
๗. เสนอแผนการตรวจสอบ
- เสนออธิการบดีใหความเห็นชอบ
- เสนอคณะกรรมการตรวจสอบประจํา
มก. อนุมัติ

๒. รวบรวมหนังสือสั่งการจาก
หนวยงานภายนอก
อาทิ กรมบัญชีกลาง
สํานักงบประมาณ

๘. เผยแพรแผนการตรวจสอบ
เวปไซต และqr code
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๑๓

ขั้นตอนที่ ๑-๓ : ขอมูลงาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. งานตามนโยบายของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และการหารืออธิการบดี
AC/CEO
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประจํามหาวิทยาลัย
อธิการบดี

นโยบายการตรวจสอบ
๑. ตรวจสอบระบบบริหารทรัพยากรองคการ (ERP)
๒. ตรวจสอบระบบบริหารความเสี่ยงดานทุจริต
๓. ตรวจสอบระบบบริหารการรับแจงเบาะแสของมหาวิทยาลัย
๔. ตรวจสอบการบริหารทรัพยสิน
๑. ตรวจสอบระบบการบริหารโครงการพัฒนาวิชาการ
๒. ตรวจสอบโครงการพัฒนาวิชาการ

๒. งานตรวจสอบตามที่มีกฎ ระเบียบ มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และมติคณะรัฐมนตรี
กําหนดใหตรวจสอบ
งาน/กิจกรรม/โครงการ
๑.๑ งบการเงินของกองทุนสวัสดิการ บางเขน
และ ๓ วิทยาเขต ไดแก วิทยาเขต
กําแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
๑.๒ งานสอบทานการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและสวนงาน

หนังสือสั่งการจากหนวยงานภายนอก
ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แตงตั้งผูสอบบัญชีกองทุน
สวัสดิการ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๘(๔)

๓. งานติดตามผลการตรวจสอบตามขอเสนอแนะของสํานักงานตรวจสอบภายใน
๓.๑.๑ เงินสํารองจายของสวนงาน
๓.๑.๒ เงินรับฝากในระบบ KU-ERP
๓.๑.๓ เงินกองทุนของสวนงาน
๓.๑.๔ งบการเงินวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
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๑๔

ขั้นตอนที่ ๔ : การประเมินความเสี่ยงสวนงาน
จากการประเมินความเสี่ยงสวนงานตามเกณฑการประเมินความเสี่ยง ๖ ขอ (ตารางที่ ๕.๑) เพื่อจัดลําดับ
สวนงาน จํานวน ๔๗ สวนงาน (ตารางที่ ๕.๒) ที่มีความเสี่ยงสูงมาดําเนินการตรวจสอบเปนลําดับแรก สรุปผลการ
จัดลําดับไดดังนี้
ลําดับ
ระดับ
คะแนน
ความเสี่ยง ความเสี่ยง ความเสี่ยง
๑
๒
๓

สูง
ปานกลาง
ปานกลาง

๒.๕๐
๒.๑
๒.๐๐

๔

ปานกลาง

๑.๙

๕

ปานกลาง

๑.๘

๖

ปานกลาง

๑.๗

๗

ต่ํา

๑.๖

๘

ต่ํา

๑.๕

ระดับความเสี่ยง
คะแนนความเสี่ยง

สูง
๒.๓๑-๓๐๐

สวนงาน
สํานักงานอธิการบดี
สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
๑. คณะสาธารณสุขศาสตร
๒. คณะบริหารธุรกิจ
๓. คณะวิศวกรรมศาสตร
๔. คณะสัตวแพทยศาสตร
๑. คณะวนศาสตร
๒. คณะวิทยาการจัดการ
๓. คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
๑. คณะวิทยาศาสตร
๒. คณะศึกษาศาสตร
๓. สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ๔. คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
๕. คณะเศรษฐศาสตร
๖. สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
๗. วิทยาลัยบูรณาการศาสตร
๘. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
๙. สถาบันวิทยาการขั้นสูงแหง มก. ๑๐. คณะเกษตร กําแพงแสน
๑๑. คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ๑๒. คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
๑๓. คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
๑๔. สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา
๑๕. สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
๑. คณะประมง
๒. คณะสิ่งแวดลอม
๓. คณะสถาปตยกรรมศาสตร
๔. คณะเกษตร
๕. สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
๖. คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ๗. คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา
๘. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
๙. สํานักหอสมุด กําแพงแสน
๑. คณะสังคมศาสตร
๒. สํานักบริหารการศึกษา
๓. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
๑. คณะเทคนิคการสัตวแพทย
๒. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
๓. บัณฑิตวิทยาลัย
๔. สํานักหอสมุด
๕. สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
๖. คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา
๗. คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา
๘. สํานักสงเสริมและฝกอบรม
๙. สํานักบริการคอมพิวเตอร
๑๐. คณะมนุษยศาสตร
๑๑. สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน
๑๒. ศูนยนานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี

ปานกลาง
๑.๖๖-๒.๓๐

ต่ํา
๑.๐๐-๑.๖๕
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๑๕

ตาราง ๔.๑ เกณฑการประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดลําดับสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
รายการ

เกณฑความเสี่ยง (คะแนน)
ต่ํา = ๑
ปานกลาง = ๒
๑. จํานวนความเสี่ยง/จุดออน จํานวนความเสี่ยงที่สําคัญที่ จํานวนความเสี่ยงที่สําคัญ ที่
การควบคุมภายในที่คงเหลืออยู คงเหลืออยูตามแผนบริหาร คงเหลืออยูตามแผนบริหาร
ประจําปบัญชี พ.ศ.๒๕๖๔
ความเสี่ยง จํานวน ๑-๕ ความเสี่ยง จํานวน ๖-๑๐
(แบบ ปค.๕)
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง
๒. จํานวนเงินงบประมาณ
สวนงานไดรับเงิน
สวนงานไดรับเงิน
แผนดิน และเงินรายได ที่ไดรับ งบประมาณแผนดินและ งบประมาณแผนดินและ
จัดสรรโดยเฉลี่ย ๓ ปที่ผานมา เงินรายได ไมเกิน ๓๓๐
เงินรายได ตั้งแต ๓๐๑ ลาน
(ปบัญชี พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ลานบาท
บาท – ๖๙๙ ลานบาท
ไดรับการตรวจสอบ
๓. จํานวนครั้งที่ไดรับการ
ตอเนื่องทุกป
ตรวจสอบจากสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน/สํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน ในชวง ๓
ปที่ผานมา (ปบัญชี พ.ศ.
๒๕๖๒-๒๕๖๔)

ไมไดรับการตรวจสอบ
ในชวง ๑ ปที่ผานมา

สูง = ๓
จํานวนความเสี่ยงที่สําคัญที่
คงเหลืออยูตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ๑๑ ความเสี่ยง
ขึ้นไป และไมจัดสงขอมูล
สวนงานไดรับเงิน
งบประมาณแผนดินและ
เงินรายได ตั้งแต ๗๐๐
ลานบาท ขึ้นไป
ไมไดรับการตรวจสอบ
ในชวง ๑-๒ ปที่ผานมา

๔. ผลการตรวจสอบดานการเงิน ผลการตรวจสอบครบถวน ผลการตรวจสอบไมถูกตอง ผลการตรวจสอบไมถูกตอง
บัญชี และทรัพยสิน ในชวง ๓ ป ถูกตองทุกป
๑ ป
มากกวา ๒ ปขึ้นไปหรือไม
ที่ผานมา
เคยไดรับการตรวจสอบ
ในชวง ๓ ปที่ผานมา
ดําเนินการปรับปรุงแกไข
๕. การดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะในรายงานผลการ ตามขอเสนอแนะครบถวน
ทุกประเด็น
ตรวจสอบใน ๓ ปที่ผานมา

๖. จุดออนการควบคุมภายใน
ดานการเงินบัญชี และพัสดุใน
๓ ปที่ผานมา

ดําเนินการปรับปรุงแกไขตาม ไมดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะไมครบถวน
ขอเสนอแนะ/ไมรายงานผล
การปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะ

จํานวนจุดออนการควบคุม จํานวนจุดออนการควบคุม จํานวนจุดออนการควบคุม
ภายใน ๑-๔ ขอ หรือไมมี ภายใน ๕-๘ ขอ
ภายใน ๙ ขอ ขึ้นไป
จุดออนการควบคุมภายใน

ตารางแปลงคาคะแนนความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง
สูง
ปานกลาง
ต่ํา

คะแนนความเสี่ยง
๒.๓๑-๓๐๐
๑.๖๖-๒.๓๐
๑.๐๐-๑.๖๕
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๑๖

ตาราง ๔.๒ สรุปผลการประเมินและจัดลําดับความเสี่ยงสวนงานตามเกณฑการประเมินความเสี่ยง
สวนงาน

บางเขน
๑. คณะเกษตร
๒. คณะเทคนิคการสัตวแพทย
๓. คณะบริหารธุรกิจ
๔. คณะประมง
๕. คณะวนศาสตร
๖. คณะวิทยาศาสตร
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร
๘. คณะมนุษยศาสตร
๙. คณะศึกษาศาสตร
๑๐. คณะเศรษฐศาสตร
๑๑. คณะสังคมศาสตร
๑๒. คณะสิ่งแวดลอม
๑๓. คณะสัตวแพทยศาสตร
๑๔. คณะสถาปตยกรรมศาสตร
๑๕. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
๑๖. บัณฑิตวิทยาลัย
๑๗. วิทยาลัยบูรณาการศาสตร
๑๘. สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหง มก.
๑๙. สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
๒๐. สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
๒๑. สถาบันวิทยาการขั้นสูง
แหง มก.
๒๒. สํานักบริหารการศึกษา
๒๓. สํานักบริการคอมพิวเตอร
๒๔. สํานักสงเสริมและฝกอบรม
๒๕. สํานักหอสมุด
๒๖. สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
๒๗. สํานักงานอธิการบดี
๒๘. ศูนยนานาชาติสิรนิ ธร
เพื่อการวิจัย พัฒนาและ
ถายทอดเทคโนโลยี

จํานวนความ จํานวนเงินที่ จํานวนครั้งที่ ผลการตรวจสอบ การดําเนินการ จํานวนจุดออน
เสี่ยงที่ ไดรับจัดสรร
ไดรับการ
ดานการเงิน
ตาม
การควบคุม
คงเหลือตาม เฉลีย่ ๓ ปที่ ตรวจสอบจาก บัญชีและพัสดุ ขอเสนอแนะ ภายในดาน
แผนบริหาร ผานมา
สนง.ตรวจสอบ ในชวง ๓ ปที่ ในชวง ๓ ปที่ การเงินบัญชีและ
ภายในในชวง
ผานมา
ผานมา พัสดุ ในชวง ๓ ป
ความเสี่ยง ป
๒๕๖๕
๓ ปที่ผานมา
ที่ผานมา

คะแนน
ความ
เสี่ยง

ระดับ
ความเสี่ยง

ปานกลาง
ต่ํา
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่ํา
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่ํา
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํา
ปานกลาง
ปานกลาง

๑
๑
๒
๑
๒
๒
๓
๑
๑
๒
๑
๑
๓
๒
๑
๑
๑
๑

๒
๑
๒
๑
๑
๒
๓
๑
๓
๒
๑
๑
๓
๑
๑
๑
๑
๑

๑
๓
๑
๓
๒
๑
๑
๒
๑
๒
๑.๒๕
๓
๑
๓
๒
๒
๓
๑

๓
๑.๕
๓
๒.๕
๒.๒๕
๓
๓
๒.๒๕
๓
๒.๒๕
๓
๒.๕
๒
๑.๕
๒.๕
๒.๕
๓
๓

๒
๑.๕
๒
๑.๕
๓
๒
๑
๑
๒
๑.๒๕
๒
๑.๕
๑
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑
๒

๑
๑.๒๕
๒
๑.๒๕
๑.๒๕
๑
๑
๑.๒๕
๑
๑.๒๕
๑.๒๕
๑.๒๕
๒
๑.๒๕
๑.๒๕
๑.๒๕
๑.๒๕
๓

๑.๖๗
๑.๕๔
๒.๐
๑.๗๑
๑.๙๒
๑.๘๓
๒.๐
๑.๔๒
๑.๘๓
๑.๘
๑.๖
๑.๗๑
๒.๐
๑.๗๑
๑.๕๔
๑.๕๔
๑.๗๙
๑.๘๓

๑

๑

๓

๒.๕

๑.๕

๑.๒๕

๑.๗ ปานกลาง

๒

๑

๒

๒.๒๕

๒.๒๕

๑.๒๕

๑.๘ ปานกลาง

๑

๑

๓

๓

๑

๑.๕

๑.๗๕ ปานกลาง

๑
๑
๑
๑
๑
๓
๑

๑
๑
๑
๑
๑
๓
๑

๒
๓
๓
๒
๓
๑
๓

๒.๒๕
๑.๒๕
๑.๒๕
๑.๒๕
๓
๓
๑.๕

๒.๒๕
๑.๕
๑.๒๕
๑.๕
๑
๒
๑.๕

๑.๒๕
๑.๒๕
๑.๒๕
๑.๒๕
๑.๕
๓
๑.๒๕

ต่ํา
๑.๖๓
ต่ํา
๑.๕
ต่ํา
๑.๕
ต่ํา
๑.๕
๑.๗ ปานกลาง
สูง
๒.๕๐
ต่ํา
๑.๕๔

แผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๗

สวนงาน

จํานวนความ จํานวนเงินที่ จํานวนครั้งที่
ผลการ
การดําเนินการ
เสี่ยงที่ ไดรับจัดสรร
ไดรับการ
ตรวจสอบดาน
ตาม
คงเหลือตาม เฉลีย่ ๓ ปที่ ตรวจสอบจาก การเงินบัญชี ขอเสนอแนะ
แผนบริหาร ผานมา สนง.ตรวจสอบ และพัสดุในชวง ในชวง ๓ ปที่
ความเสี่ยง ป
ภายในในชวง ๓ ปท่ผี านมา
ผานมา
๒๕๖๕
๓ ปที่ผานมา

วิทยาเขตกําแพงแสน
๒๙. คณะเกษตร กําแพงแสน
๑
๒
๓๐. คณะวิศวกรรมศาสตร
๒
๑
๓๑. คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
๓
๑
๓๒. คณะศึกษาศาสตร
๑
๑
และพัฒนศาสตร
๓๓. คณะศิลปศาสตรและ
๑
๒
วิทยาศาสตร
๓๔. สํานักสงเสริมและฝกอบรม ๑
๑
๓๕. สํานักหอสมุด
๒
๑
๓๖. สํานักงานวิทยาเขต
๑
๒
วิทยาเขตศรีราชา
๓๗. คณะวิทยาการจัดการ
๑
๒
๓๘. คณะวิศวกรรมศาสตร
๑
๑
ศรีราชา
๓๙. คณะวิทยาศาสตร
๒
๑
๔๐. คณะเศรษฐศาสตร
๑
๑
๔๑. คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
๓
๑
๔๒. สํานักงานวิทยาเขต
๑
๑
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
๔๓. คณะทรัพยากรธรรมชาติ
๑
๑
และอุตสาหกรรม
๔๔. คณะวิทยาศาสตรและ
๒
๑
วิศวกรรมศาสตร
๔๕. คณะศิลปศาสตรและ
๓
๑
วิทยาการจัดการ
๔๖. คณะสาธารณสุขศาสตร
๑
๑
๔๗. สํานักงานวิทยาเขต
๒
๑
๔๘. โครงการจัดตั้งวิทยาเขต
๑
๑.๒๕
สุพรรณบุรี

จํานวนจุดออน คะแนน
การควบคุม
ความ
ภายในดาน
เสี่ยง
การเงินบัญชี
และพัสดุ ในชวง
๓ ปที่ผานมา

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

๒
๒
๓
๒

๒.๒๕
๒.๒๕
๑.๒๕
๒.๕

๒.๒๕
๒.๒๕
๑.๕
๒.๕

๑
๑
๑.๒๕
๑.๒๕

๑

๒.๒๕

๒.๒๕

๒

๑.๗๕ ปานกลาง

๓
๓
๑

๑.๒๕
๑.๒๕
๒.๕

๑.๕
๑.๕
๑.๕

๑.๒๕
๑.๒๕
๑.๒๕

ต่ํา
๑.๕
๑.๖๗ ปานกลาง
๒.๐ ปานกลาง

๓
๓

๒.๕
๑.๕

๑.๕
๑.๕

๑.๒๕
๑.๒๕

๑.๙ ปานกลาง
ต่ํา
๑.๕๔

๓
๓
๒
๒

๑.๕
๑.๕
๒.๒๕
๒.๒๕

๑.๕
๑.๕
๑.๒๕
๑.๒๕

๑.๒๕
๑.๒๕
๑
๒

ต่ํา
๑.๕๔
ต่ํา
๑.๕๔
๑.๗๕ ปานกลาง
๑.๗๕ ปานกลาง

๓

๒.๕

๑.๕

๑.๒๕

๑.๗ ปานกลาง

๒

๒.๒๕

๑.๒๕

๑

๓

๑.๕

๑.๕

๑.๒๕

๑.๙ ปานกลาง

๓
๒
๓

๒.๕
๒.๒๕
๓

๑.๕
๒.๒๕
๑

๑.๒๕
๓
๑.๕

๒.๐ ปานกลาง
๒.๑ ปานกลาง
๑.๘ ปานกลาง

แผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.๗๕
๑.๗๕
๑.๘๓
๑.๗

ระดับ
ความเสี่ยง

๑.๖

๑๘

ต่ํา

ขั้นตอนที่ ๕ : การวิเคราะหจํานวนคนวัน
กิจกรรม

วัตถุประสงค

หนวยรับตรวจ จํานวนคนวัน จํานวนครั้ง/ รวม
สวนงาน/
(คนxวัน)

๑.งานตรวจสอบและติดตาม

๑.๑ งานตรวจสอบตามนโยบายของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๑.๑.๑ ตรวจสอบระบบ เพื่อใหมั่นใจวาระบบบริหาร
กองคลัง
(๒x๘๐)
บริหารทรัพยากร ทรัพยากรองคการ มีความ
๑๖๐
องคการ (ERP)
พรอมใชงาน มีความปลอดภัย
และขอมูลมีความถูกตอง
เชื่อถือได (IT)
๑.๑.๒. ตรวจสอบระบบ เพื่อใหมั่นใจวาระบบหรือ
สํานักงาน
(๒x๓๐)
บริหารความเสี่ยง มาตรการในการปองกันการทุจริต พัฒนาคุณภาพ
๖๐
ดานทุจริต
ของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ และบริหาร
ประสิทธิผล(C,O)
ความเสี่ยง
๑.๑.๓. ตรวจสอบระบบ เพื่อใหมั่นใจวาระบบการจัดการ สํานักงาน
(๒x๓๐)
บริหารการรับแจง ขอรองเรียน ฟองรอง คดีความ
กฎหมาย
๖๐
เบาะแสของ
ความรับผิดทางละเมิดของ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ
(C,P)
๑.๑.๔ ตรวจสอบการ
เพื่อใหมั่นใจวาการบริหาร
(๒x๕๐)
บางเขน
บริหารทรัพยสิน ทรัพยสินมีประสิทธิภาพ
๑๐๐
ประสิทธิผล และคุมคา (P)
๑.๒ งานตรวจสอบจากการหารืออธิการบดี
๑.๒.๑ ตรวจสอบระบบ เพื่อใหมั่นใจวาการบริหารงาน
สํานักงาน
(๒x๔๐)
การบริหาร
โครงการพัฒนาวิชาการมี
บริการวิชาการ
๘๐
โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
วิชาการ
สรางมูลคาใหมหาวิทยาลัย (P)
๑.๒.๒ ตรวจสอบ
๑. เพื่ อใหท ราบความครบถ วน ๘ สวนงาน
(๒x๓๐)
โครงการพัฒนา ถู ก ต อ งข อ งก ารใช จ าย เงิ น
๖๐
วิชาการ
โครงการ (F)
๒. เพื่อใหทราบการดําเนินงาน
โครงการเป น ไปตามข อ บั ง คั บ
ระเบี ยบ และข อ เสน อของ
โครงการ (C)
๑.๓ งานตรวจสอบที่มีกฎ ระเบียบ มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และมติคณะรัฐมนตรีกําหนด
๑.๓.๑ ตรวจสอบงบ
เพื่ อ ให ท ราบว า งบการเงิ น มี
กองคลัง
(๒x๑๐)
การเงินของกองทุน ความครบถวนถูกตอง (F)
ว.กําแพงแสน
๒๐
สวัสดิการบางเขน
ว.ศรีราชา
และ ๓ วิทยาเขต
ว.สกลนคร
ประจําป ๒๕๖๑

แผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ

๑,๓๗๑

๑

๑๖๐

๑

๖๐

๑

๖๐

๑

๑๐๐

๑

๘๐

๘

๔๘๐

๔

๘๐

๑๙

กิจกรรม

วัตถุประสงค

หนวยรับ
ตรวจ

๑.๓.๒ งานสอบทานการ เพื่อใหมั่นใจวาสวนงานมีระบบการ ๑๐ สวนงาน
ควบคุมภายในและ ควบคุ ม ภายใน และการบริ ห าร
การบริหารความ ความเสี่ยงเปนไปตามหลักเกณฑที่
เสี่ยงมหาวิทยาลัย กระทรวงการคลังกําหนด (C)
และสวนงาน
๑.๔ งานติดตามผลการตรวจสอบตามขอเสนอแนะของสํานักงานตรวจสอบภายใน
๑.๔.๑ เงินสํารองจาย
เพื่อใหมั่นใจวาหนวยรับตรวจ/ผูที่ ๑๐ สวนงาน
สวนงาน
เกี่ ย วข อ งได นํ า ข อ เสนอแนะไป
ปรับปรุงแกไขตามที่อธิการบดีสั่ง ๒ สวนงาน
๑.๔.๒ เงินกองทุนของ
การ
สวนงาน
๑.๔.๓ บัญชีเงินรับฝากใน
๙ สวนงาน
ระบบ KU-ERP
๑.๔.๔ งบการเงินวิทยาเขต
ว.สกลนคร
เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
๒.งานบริการใหคําปรึกษา
๒.๑ งานใหคําปรึกษาแนะนํา เพื่อใหคําปรึกษาแนะนําและ
๔๗ สวนงาน
การปฏิบัติตามกฎ
เตรียมความพรอมใหหนวย
ระเบียบดานการเงินบัญชี รับตรวจเพื่อปองกันหรือลด
พัสดุ การบริหารความ
ขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
เสี่ยงและการควบคุม
ภายใน
๒.๒ โครงการใหคําปรึกษา
เพื่อใหผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน ได
๑ โครงการ
แนะนํา
แนวทางการแกไขปญหา
ขอแนะนําดานการเงินบัญชี พัสดุ
การปฏิบัติตามระเบียบ การ
ควบคุมภายใน การบริหารความ
เสี่ยง และการกํากับดูแล
๓. งานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๓.๑ งานเลขานุการ
เพื่ อ ให ก า ร ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ ก า ร
ดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป น ไปตามแผนการ
ดําเนินงานและบรรลุวัตถุประสงค
ที่กําหนด
๓.๒ งานตรวจเยี่ยมวิทยาเขต
-

แผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จํานวนคนวัน จํานวนครั้ง/ รวม
(คนxวัน) สวนงาน/
(๒x๑๐)
๒๐

โครงการ

๑๒

๒๐๐

๑๐

๑๕๑
๗๐

๒

๘

๙

๖๓

๑

๑๐

(๔x๔)
๑๖

๑๒

๒๑๙
๑๙๒

(๙x๓)
๒๗

๑

๒๗

(๓x๑๐)
๓๐

๖

๒๔๐
๑๘๐

(๔x๑๕)
๖๐

๑

๖๐

(๑x๗)
๗
(๑x๔)
๔
(๑x๗)
๗
(๑x๑๐)
๑๐

๒๐

กิจกรรม

วัตถุประสงค

๔.งานบริหารสํานักงานตรวจสอบภายใน
๔.๑ งานแผนงานและคลังขอมูล เพื่อใหไดแผนงาน/แผน
๔.๑.๑ การจัดทําแผนการ
งบประมาณ
ตรวจสอบประจําป/ทบทวน /แผนอัตรากําลัง ที่สอดคลอง
กฎบัตรสํานักงานตรวจสอบ กับยุทธศาสตร/นโยบายของ
ภายใน
มหาวิทยาลัย และความ
๔.๑.๒ การจัดทําแผน
ตองการของผูบริหาร
งบประมาณเงินรายไดและ
แผนงบประมาณแผนดิน
ประจําป
๔.๑.๓ การจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน
๔.๒ งานประกันคุณภาพ
เพื่ อให ผ ลการปฏิ บั ติ งานของ
๔.๒.๑ งานประกันคุณภาพ สํ า นั ก งานตรวจสอบภายใน
การศึกษาตามเกณฑ
เป น ไปตามมาตรฐานวิ ช าชี พ
EdPex
การตรวจสอบภายใน และตาม
เกณ ฑ ก ารประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา
๔.๒.๒ การประกันคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในของ
กรมบัญชีกลาง
๔.๓ งานบริหารงานบุคคล
เพื่ อใหการบริหารงานบุคคลมี
ประสิทธิภาพ
๔.๔ งานบริหารการเงินบัญชี
เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานด า น
และพัสดุ
การเงิน บั ญ ชี แ ละด านพั ส ดุ มี
ความครบถวนถูกตอง เปนไป
ตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ
๔.๕ งานบริหารทั่วไป
๔.๕.๑ กิจกรรมการจัดการ เพื่อใหการบริหารงานของ
ความรูด านการตรวจสอบ
สํานักงานตรวจสอบภายใน
ภายใน
เปนไปตามแผนปฏิบัติงาน
๔.๕.๒ โครงการวันพัฒนา ประจําป อยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
และปลูกตนไม มก.
๔.๕.๓ การจัดทํารายงาน
การปฏิบัติงานตรวจสอบ
รายไตรมาส และรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ประจําป

หนวยรับตรวจ จํานวนคนวัน จํานวนครั้ง/ รวม
(คนxวัน):๑ ครั้ง สวนงาน/
โครงการ

-

(๕x๔)
๒๐

๑

๕๖๔
๓๘
๒๐

-

(๒x๒)
๔

๒

๘

-

(๕x๑)
๕

๒

๑๐

(๓x๔)
๑๒

๑

๓๐
๑๒

-

(๙x๒)
๑๘

๑

๑๘

-

(๑x๒)
๒
(๒x๒)
๔

๑๒

๒๔

๑๒

๔๘

-

-

-

(๒x๓)
๖

๒

๒๕๖
๑๒

-

(๑x๒)
๒
(๑x๓)
๓

๑

๒

๔

๑๒

-
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๒๑

กิจกรรม

วัตถุประสงค

หนวยรับตรวจ จํานวนคนวัน จํานวนครั้ง/ รวม
(คนxวัน):๑ ครั้ง สวนงาน/

๔.๕.๔ โครงการวิจัย
สถาบัน
๔.๕.๕ รายงานประจําป

(๓x๓๐)
๙๐
(๒x๑๒)
๒๔
(๑x๒)
๒
(๑x๑)
๑

๔.๕.๖ งานสารบรรณ
๔.๕.๗ งานเวปไซต
สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน
๕. งานพัฒนาทักษะและความกาวหนาทางวิชาชีพ
๕.๑ การพัฒนาทักษะความรู เพื่อใหบุคลากรมีความรู
ดานวิชาชีพและดานการบริหาร ความสามารถเหมาะสมตรงตาม
ตําแหนงงาน และมีระบบ
๕.๒ นําระบบสารสนเทศมาใชใน สารสนเทศ มาชวยในการ
การตรวจสอบและบริหาร
ปฏิบัติงานไดอยางมี
สํานักงาน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
๕.๓ โครงการสัมมาทิฐิ

-

รวมวันทําการทั้งสิ้น

โครงการ

๑

๙๐

๑

๒๔

๕๒

๑๐๔

๑๒

๑๒

(๑๐x๙)
๙๐

๑

๑๘๐
๙๐

(๑๐x๓)
๓๐

๒

๖๐

(๑๐x๓)
๓๐

๑

๓๐

๒,๔๐๖

หมายเหตุ : วัตถุประสงคการตรวจสอบ
O = Operation (ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของกระบวนการดําเนินงาน)
F = Financial (ความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลการเงินบัญชี)
C = Compliance (การปฏิบัติงานถูกตองตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑที่เกี่ยวของ)
P = Performance (การประเมินผลการดําเนินงาน)
R = Risk (การดําเนินงานโครงการลดความเสี่ยงและบรรลุเปาหมาย)
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๒๒

หนวยรับตรวจ ตรวจสอบโครงการพัฒนาวิชาการ จํานวน ๙ สวนงาน
๑. สํานักงานอธิการบดี
๒. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
๓. คณะสาธารณสุขศาสตร
๔. คณะบริหารธุรกิจ
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร
๖. คณะสัตวแพทยศาสตรบางเขน และวิทยาเขตกําแพงแสน
๗. คณะวนศาสตร
๘. คณะวิทยาการจัดการ
๙. คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ

หนวยรับตรวจที่ไดรับการติดตามผลการตรวจสอบ
เงินสํารองจาย จํานวน ๑๐ สวนงาน
๑. คณะบริหารธุรกิจ
๒. คณะวนศาสตร
๓. คณะศึกษาศาสตร
๔. คณะสิ่งแวดลอม
๕. สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
๖. สํานักบริหารการศึกษา
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
๘. คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
๙. สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา
๑๐. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
บัญชีเงินรับฝาก จํานวน ๙ สวนงาน
๑. คณะบริหารธุรกิจ
๒. คณะศึกษาศาสตร
๓. สํานักบริหารการศึกษา
๔. สํานักงานอธิการบดี
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
๖. คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
๗. คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
๘. สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา
๙. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
เงินกองทุนของสวนงาน จํานวน ๒ สวนงาน
๑. คณะบริหารธุรกิจ
๒. คณะวนศาสตร
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๒๓

