
 



คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๑ 

บทนํา 

งานตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือหรือผูชวยท่ีสําคัญของผูบริหารในการติดตามและประเมินการปฏิบัติงาน

ของสวนงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย และเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการท่ีจะทําใหผลการดําเนินงานบรรลุผล

ตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนด ดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความ

เสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอยางเปนระบบ เสริมสรางคุณคาเพ่ิมใหกับมหาวิทยาลัย  

คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือใชเปนแนวทางสําหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ภายในสําหรับผูตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงไดรวบรวมเนื้อหาจากมาตรฐานการตรวจสอบ

ภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หนังสือ คูมือ และเอกสารท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ ประมวล

กับความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยการเรียงลําดับเนื้อหาประกอบดวย วัตถุประสงค 

กรอบการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ขอบเขตข้ันตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพ่ือใหผูตรวจสอบภายในมี

ความรูความเขาใจ และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนบรรทัดฐานเดียวกัน  

 

 

สํานักงานตรวจสอบภายใน 

ผูจัดทํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๒ 

สารบัญ 
 หนา 

สวนท่ี ๑ บทนํา  
  19ท่ีมาและเหตุผล19                   ๓
  วัตถุประสงค                   ๓ 
  กรอบการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน                ๓ 
 

สวนท่ี ๒ ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสํานักงานตรวจสอบภายใน  
 19ชื่อและท่ีตั้ง19สํานักงานตรวจสอบภายใน                ๖ 

  วิสัยทัศน พันธกิจ สํานักงานตรวจสอบภายใน               ๖ 
  วัตถุประสงคการตรวจสอบ                          ๖ 
  ภารกิจสํานักงานตรวจสอบภายใน                          ๖ 
  โครงสรางการบริหาร                 ๘ 

 โครงสรางการบริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 โครงสรางการบรหิารสํานักงานตรวจสอบภายใน 

บทบาท หนาท่ีความรับผิดชอบ                        ๑๐ 
 

สวนท่ี ๓ การปฏิบัติงานตรวจสอบ  
 งานใหความเชื่อม่ัน                         ๑๓ 

กระบวนการวางแผนการตรวจสอบ                         ๑๔ 
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ                       ๑๕ 
กระบวนการรายงานผลการตรวจสอบ                       ๑๖ 
กระบวนการติดตามผลการตรวจสอบ                         ๑๖ 
  แผนภาพท่ี ๑ กระบวนการวางแผน                         ๑๗ 
  แผนภาพท่ี ๒ กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ                       ๑๘ 
  แผนภาพท่ี ๓ กระบวนการรายงานผลการตรวจสอบ                       ๑๙ 
  แผนภาพท่ี ๔ กระบวนการติดตามผลการตรวจสอบ                       ๒๐ 

งานบริการใหคําปรึกษาแนะนํา                                   ๒๑ 
 

ภาคผนวก 
มาตรฐาน ขอบังคับ ระเบียบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน                              ๒๔ 
ตารางการคํานวณคนวันในแผนการตรวจสอบประจําป                             ๒๕ 
แบบประเมินความเสี่ยงและแสดงความเห็นเพ่ือทําแผนการตรวจสอบประจําป                  ๒๖ 
บันทึกประชุมเปดการตรวจสอบ                       ๓๐ 
บันทึกประชุมปดการตรวจสอบ                       ๓๒ 
ตัวอยางแผนปฏิบัติการตรวจสอบ                       ๓๔  
ตัวอยางรายงานผลการตรวจสอบ                       ๓๖ 
แบบประเมินความพึงพอใจและความเชื่อม่ันของผูรับบริการ                    ๓๘ 
แบบประเมินความพึงพอใจและความเชื่อม่ันของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน                          ๔๐ 
ประจําสวนงาน  



คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๓ 

สวนที่ ๑ 

บทนํา 

ท่ีมาและเหตุผล 

19การตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือหรือกลไกท่ีสําคัญของฝายบริหารในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ 1 9 

19ดําเนินงานและระบบควบคุมภายใน 19สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงไดจัดต้ังข้ึนเพ่ือให

ผูบริหารม่ันใจตอความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดําเนินงาน ความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูลทาง

การเงิน รวมถึงการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ โดยมีภารกิจท่ีสําคัญ คือ งานใหความเชื่อม่ัน และ

งานใหคําปรึกษาแนะนํา ดําเนินการภายใตมาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

กรมบัญชีกลาง 19และขอบังคับวาดวยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 19พ.ศ.๒๕๖๒ กระบวนการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประกอบดวย  การวางแผนการตรวจสอบ  การปฏิบัติงานตรวจสอบ การรายงานผล

การตรวจสอบ และการติดตามผลการตรวจสอบ  

19สํานักงานตรวจสอบภายในไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพ่ือใชเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในใหเปนบรรทัดฐานเดียวกัน และเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ของผูตรวจสอบภายในทุกทาน  

 
วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือเปนคูมือ/แนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในใหกับผูตรวจสอบภายในมือใหม และมืออาชีพ 

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๒. เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในของสํานักงานตรวจสอบภายใน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหมีประสิทธิภาพ และยกระดับคุณภาพการตรวจสอบภายในไดอยางเปน

ระบบ 

กรอบการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 

สํานักงานตรวจสอบภายในมีบทบาทหลักในการชวยคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย ในการ

ปฏิบัติหนาท่ีติดตามดูแลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกํากับดูแลท่ีดี นอกจากนี้ ยังเปนกลไกในการ

ตรวจสอบดานการปฏิบัติงาน รายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบขอบังคับ และนโยบายตางๆ ท่ี

เ ก่ียวของ กรอบการปฏิบัติ งานตรวจสอบภายในเปน ไปตามขอบั ง คับว าด วยการตรวจสอบภายใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยยึดหลักของมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

มีความเปนธรรมาภิบาล มีการกํากับแลท่ีดี และมีความเปนอิสระ และสอดคลองกับหลักเกณฑกระทรวงการคลัง วา

ดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ ซ่ึงไดใหคํานิยามไวดังนี้ 



คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๔ 

การตรวจสอบภายใน กิจกรรมการใหความเชื่อม่ันและการใหคําปรึกษาอยางเท่ียงธรรมและเปนอิสระ ซ่ึง

จัดใหมีข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหดีข้ึน และจะชวยให

มหาวิทยาลัยบรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวดวยการประเมิน และปรับปรุงประสิทธิผลของ

กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอยางเปนระบบ 

ซ่ึงภายใตมาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน

วิชาชีพการตรวจสอบภายในระดับสากล กําหนดโครงสรางมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ประกอบดวย ๒ สวน คือ 

มาตรฐานดานคุณสมบัติ และมาตรฐานดานการปฏิบัติงาน รวมถึง ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติหนาท่ีตาม

จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน เพ่ือเปนการยกระดับและศักดิศ์รีของวิชาชีพตรวจสอบภายใน ดังนี้ 

๑.มาตรฐานดานคุณสมบัติ (Attribute Standards) เปนมาตรฐานท่ีกลาวถึงหนวยงานและบุคลากรท่ี

ปฏิบัติงานดานตรวจสอบภายใน เริ่มตั้งแตรหัสมาตรฐานท่ี ๑๐๐๐ เปนตนไป ประกอบดวย 

   ๑) การวัตถุประสงค อํานาจ หนาท่ี ความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอยางเปน

ทางการไวในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน โดยสอดคลองกับภารกิจงานตรวจสอบภายใน 

   ๒) การกําหนดถึงความเปนอิสระและความเท่ียงธรรม การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตองมีความ

อิสระ และผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความเท่ียงธรรม ซ่ือสัตย  สุจริตและมีจรรยาบรรณ 

 ๓) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตองกระทําดวยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู

ประกอบวิชาชีพ  

   ๔) การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในตองปรับปรุงและ

รักษาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน โดยมีการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในใหครอบคลุมในทุกดานอยาง

ตอเนื่อง 

๒.มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน (Performance Standards) เปนมาตรฐานท่ีกลาวถึงลักษณะของงาน

และกระบวนการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายใน เริ่มตั้งแตรหัสมาตรฐานท่ี ๒๐๐๐ เปนตนไป โดยกลาวถึง

ประเด็นตาง ๆ  ดังนี้ 

  ๑) การบริหารงานตรวจสอบภายใน หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในตองบริหารงานตรวจสอบภายใน

อยางมีประสิทธิผล เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวา การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถสรางคุณคาเพ่ิมใหกับ

หนวยงานของรัฐ 

  ๒) ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน คือ การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตองชวยประเมินและชวย

สนับสนุนใหกระบวนการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของหนวยงานของรัฐ โดยใชวิธีการท่ีเปน

ระบบ หลักเกณฑ และอาศัยความเสี่ยงของหนวยงานของรัฐ 



คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๕ 

๓) การวางแผนการปฏิบัติงาน ผูตรวจสอบภายในตองจัดทําแผนการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย รวมท้ัง

กําหนดวัตถุประสงค ขอบเขต ระยะเวลา และการจัดสรรทรัพยากร โดยแผนการปฏิบัติงานตองพิจารณาถึง

ยุทธศาสตร วัตถุประสงค และความเสี่ยงของหนวยงานของรัฐ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๔) การปฏิบัติงานตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในตองระบุขอมูลท่ีมีความเพียงพอ มีความนาเชื่อถือ มีความ

เก่ียวของและท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหบรรลุวัตถุประสงค 

   ๕) การรายงานผลการตรวจสอบ  ผูตรวจสอบภายในควรรายงานผลการปฏิบัติงานอยางทันกาล โดย

รายงานดังกลาวตองประกอบดวย วัตถุประสงค ขอบเขต และผลการตรวจสอบความคิดเห็น ขอเสนอแนะและ

แนวทางในการปรับปรุงแกไข 

   ๖) การติดตามผล หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในตองกําหนดและรักษาระบบการติดตามการปฏิบัติ

ตามขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 

   ๗) การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝายบริหาร ในกรณีท่ีหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในมีความเหน็

วา ความเสี่ยงท่ีเหลืออยูท่ีฝายบริหารยอมรับนั้น อาจจะไมอยูในระดับท่ีหนวยงานของรัฐสามารถยอมรับได หัวหนา

หนวยงานตรวจสอบภายในตองหารือกับหัวหนาหนวยงานของรัฐ หากยังไมสามารถหาขอยุติไดหัวหนาหนวยงาน

ตรวจสอบภายในตองเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาหาขอยุติ 

๓.จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน (Code of Ethics)  กรอบความประพฤติท่ีดีงามสําหรับผูตรวจสอบ

ภายใน ในอันท่ีจะนําซ่ึงความเชื่อม่ันและใหคําปรึกษาอยางเท่ียงธรรม เปนอิสระ และเปยมดวยคุณภาพ 

ประกอบดวยหลักปฏิบัติ ๔ ขอ ดังนี้ 

๑) ความซ่ือสัตย (Integrity) ความซ่ือสัตยของผูตรวจสอบภายในจะสรางใหเกิดความไววางใจและทําให

ดุลยพินิจของผูตรวจสอบภายในมีความนาเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลท่ัวไป 

  ๒) ความเท่ียงธรรม (Objectivity) ผูตรวจสอบภายในจะแสดงความเท่ียงธรรมเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพใน

การรวบรวมขอมูล ประเมินผล และรายงานดวยความไมลําเอียง ตองทําหนาท่ีอยางเปนธรรมในทุกๆ สถานการณ 

และไมปลอยใหความรูสึกสวนตัวหรือความรูสึกนึกคิดของบุคคลอ่ืนเขามามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติงาน 

  ๓) การปกปดความลับ (Confidentiality) ผูตรวจสอบภายในจะเคารพในคุณคาและสิทธิของผูเปน

เจาของขอมูลท่ีไดรับจากการปฏิบัติงาน และไมเปดเผยขอมูลดังกลาว โดยไมไดรับอนุญาตจากผูท่ีมีอํานาจหนาท่ี

โดยตรงเสียกอน ยกเวนในกรณีท่ีมีพันธะในแงของงานอาชีพและเก่ียวของกับกฎหมายเทานั้น 

    ๔) ความสามารถในหนาท่ี (Competency) ผูตรวจสอบภายในจะนําความรู ทักษะ และประสบการณ มา

ใชในการปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี 

 



คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๖ 

สวนที่ ๒ 

ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสํานักงานตรวจสอบภายใน 

ช่ือสวนงาน  สํานักงานตรวจสอบภายใน (Office of Internal Auditing) 

ท่ีตั้ง สํานักงานตรวจสอบภายใน ชั้น ๘ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

วิสัยทัศนสํานักงานตรวจสอบภายใน (Vision) 

เปนผูนําดานงานตรวจสอบภายในท่ีไดมาตรฐานสากล คงไวซ่ึงความเปนเลิศอยางยั่งยืน 

พันธกิจสํานักงานตรวจสอบภายใน (Mission) 

๑. งานบริการใหความเช่ือม่ัน (Assurance Services) เปนการตรวจสอบหลักฐานอยางเท่ียงธรรมเพ่ือใหไดมาซ่ึง

การประเมินผลอยางอิสระ โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง และการ

ควบคุมของหนวยงานของมหาวิทยาลัย เชน การตรวจสอบงบการเงิน ผลการดําเนินงาน การปฏิบัติตามกฎ 

หลักเกณฑและขอบังคับความม่ันคงปลอดภัยของระบบตางๆ และการตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของ

ขอมูลทางการเงินการบัญชี เปนตน 

๒. งานบริการใหคําปรึกษา (Consulting Services) การบริการใหคําปรึกษาแนะนํา และบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

โดยลักษณะงานและขอบเขตของงานจะจัดทําขอตกลงรวมกับผูรับบริการและมีจุดประสงค เพ่ือเพ่ิมคุณคาใหกับ

หนวยงานของรัฐ โดยการปรับปรุงกระบวนการการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของ

มหาวิทยาลัยใหดีข้ึน เชน การใหคําปรึกษาแนะนําในเรื่องความคลองตัวในการดําเนินงาน การออกแบบระบบงาน 

วิธีการตางๆ ในการปฏิบัติงานและการฝกอบรม  เปนตน  

ภารกิจสํานักงานตรวจสอบภายใน 

๑. งานตรวจสอบ 

     ๑.๑  ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ เสนอแนะการ

ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอยางตอเนื่อง 

     ๑.๒  สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของกับ

การดําเนินงาน รวมท้ังขอกําหนดอ่ืนของมหาวิทยาลัย 

     ๑.๓  สอบทานความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลการดําเนินงาน และการเงินการคลัง 

     ๑.๔  วิเคราะหและประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุมคาในการดําเนินงาน 



คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๗ 

๒. งานบริการใหคําปรึกษาแนะนํา 

     บริการใหคําปรึกษาแนะนํา ในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ เพ่ือใหเกิดความมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินงานและความคุมคาในการใชทรัพยากร รวมท้ังใหคําปรึกษาแนะเก่ียวกับ

ระบบการควบคุมภายใน 

๓. งานประกันคุณภาพ 

    ๓.๑ การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 

กรมบัญชีกลาง จัดทําปละ ๑ ครั้ง ซ่ึงเปนการประเมินตนเองเพ่ือวัดผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน วามี

ความสอดคลองเปนไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน ตามแบบประเมินตนเองของ

หนวยงานตรวจสอบภายใน กรมบญัชีกลาง และไดรับการประเมินผลจากภายนอกอยางนอยทุก ๕ ป ซ่ึง

ข้ึนอยูกับรูปแบบหรือความเหมาะสมกับมหาวิทยาลัย  

   ๓.๒  การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีการดําเนินการปละ ๑ ครั้ง และมีการติดตามผลการดําเนินงานโดยทีมท่ี

ปรึกษา EdPEx 

๔.งานบริหารและธุรการ 

    ๔.๑ บริหารจัดการงานสํานักงานตรวจสอบภายใน มีขอบเขตดาน งานพัฒนาระบบตรวจสอบ การจัดการความรู 

การบริหารงบประมาณ งานการเงินบัญชี งานพัสดุ งานบริหารความเสี่ยงสํานักงานตรวจสอบภายใน งาน

สารบรรณ และการจัดทํารายงานประจําป  

   ๔.๒  งานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการประชุมเพ่ือติดตามการ

ดําเนินงานเปนรายไตรมาส 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๘ 

โครงสรางการบริหาร 

    โครงสรางการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

องคกรการบริหารของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

 

คณะกรรมการตรวจสอบประจํา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

สภาพนักงาน 

คณะกรรมการวิชาการ 

คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย อธิการบดี 

คณะกรรมการ

ประจําวิทยาเขต 
รองอธิการบดี 

รองอธิการบดี

วิทยาเขต 

ผูชวยอธิการบดี/

ผูชวยรองอธิการบด ี

คณบดี/ผูอํานวยการ 

คณะ/วิทยาลัย/ 

สถาบัน/สํานัก/ศูนย 

คณะกรรมการประจํา 

คณะ/วิทยาลัย 

สถาบัน/สํานัก/ศนูย 

ผูอํานวยการ

สํานักงานอธิการบดี 

ผูชวยคณบดี/ผูชวยผูอํานวยการ 

คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก/ศูนย 

รองคณบดี/รองผูอํานวยการ 

คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก/ศูนย 

ผูอํานวยการ 

กอง/สํานักงาน 
หัวหนาภาควิชา 

สภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

หัวหนาสํานักงานเลขานุการ 

คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก/ศูนย 
ผูอํานวยการกอง 

ผูอํานวยการ

สํานักงานวิทยาเขต 



คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๙ 

โครงสรางการบริหารสํานักงานตรวจสอบภายใน 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

โครงสรางการบริหารสํานักงานตรวจสอบภายใน 

 

อธิการบดี 

สภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

คณะกรรมการตรวจสอบประจํา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

หัวหนางานตรวจสอบ หัวหนางานวิชาการ หัวหนางานบริหาร 

ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 

นักตรวจสอบภายใน นักตรวจสอบภายใน ผูปฏิบัติงานบริหาร 



คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๑๐ 

บทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบ 

 บทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบ ของผูท่ีมีความเก่ียวของกับสํานักงานตรวจสอบภายใน 

ผูเกี่ยวของ บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบ 

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ๑. แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

๒. ใหขอเสนอแนะ และติดตามการปรับปรุง แกไขของฝายบริหาร

เ ก่ียวกับผลการดําเนินงานตามรายงานการปฏิบัติหนา ท่ีของ

คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

คณะกรรมการตรวจสอบประจํา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๑. จัดทํากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบใหสอดคลองกับขอบเขต

ความรับผิดชอบในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  

๒. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ 

    มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

    - การควบคุมภายใน  

    - การบริหารความเสี่ยง  

    - การกํากับดูแลท่ีดี     

    - การปฏิบัติถูกตองตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีกําหนด 

    - รายการท่ีอาจเกิดการขัดแยงทางผลประโยชน 

๓. สอบทานระบบการเงินบัญชีของมหาวิทยาลัยใหถูกตองและนาเชื่อถือ 

๔. กํากับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในใหมีความเปนอิสระ 

๕. ประชุมหารือรวมกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน หรือผูสอบบัญชี

ภายนอกเก่ียวกับผลการตรวจสอบ และเรื่องอ่ืนๆ 

๖. รายงานผลการดําเนินงานเปนรายไตรมาสเสนอสภามหาวิทยาลัย 

๗. ประเมินผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรคของสํานักงาน

ตรวจสอบภายใน รวมถึงเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการ

ตรวจสอบภายในและศักยภาพของผูตรวจสอบภายใน 

๘. อนุมัติแผนการตรวจสอบประจําป แผนการตรวจสอบระยะยาว 

อธิการบดี ๑. กํากับดูแลการดําเนินงานดานการบริหารงานท่ัวไปของสํานักงาน 

    ตรวจสอบภายใน  

๒. จัดสรรบุคลากรและสนับสนนุทรพัยากรในการดําเนินงานของ 

    สํานักงานตรวจสอบภายใน 

๓. ใหคําแนะนําในแผนการตรวจสอบประจําป และแผนการตรวจสอบ 

    ระยะยาว  

 



คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๑๑ 

ผูเกี่ยวของ บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบ 

 ๔. พิจารณาสั่งการใหหนวยรับตรวจดําเนินการตามรายงานผลการ

ตรวจสอบ 

สํานักงานตรวจสอบภายใน  ๑. กําหนดเปาหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพ่ือ สนับสนุน

การบริหารงานและการดําเนินงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย โดย

ใหสอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ

ตรวจสอบ หรือคณะกรรมการอ่ืนใด โดยคํานึงถึงการกํากับดูแลท่ีดี 

ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความ

เพียงพอของการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 

๒. จัดใหมีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ท้ังภายในและ

ภายนอก และเสนอรายงานผลการประเมิน ปญหาและอุปสรรค 

รวมท้ังแผนปรับปรุงการดําเนินงาน 

๓. จัดทําแผนการตรวจสอบประจําป แผนการตรวจสอบระยะยาว ตั้งแต

หนึ่งปข้ึนไป โดยใชแนวคิดการวางแผนการตรวจสอบบนฐานความ

เสี่ยงเชิงบูรณาการ (Integrated Risk-based audit planning)  

๔. เสนอแผนการตรวจสอบตออธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และเสนอ

คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย เพ่ือใหความเห็นชอบ 

ภายในเดือนสุดทายของปบัญชี   

๕. ตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนการตรวจสอบประจําป 

๖. รายงานผลการตรวจสอบท่ีตออธิการบดีและคณะกรรมการตรวจสอบ

ประจํามหาวิทยาลัยภายในเวลาอันสมควร หรืออยางนอย ๒ เดือน

นับจากวันท่ีดําเนินการตรวจสอบแลวเสร็จตามแผน  

๗. ติดตามผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะและใหคําปรึกษาแนะนําแก

หนวยรับตรวจตามกําหนดเวลา ในกรณีท่ีผูตรวจสอบภายในไมพบ

ความคืบหนาของการปรับปรุงแกไข โดยไมมีเหตุอันควร ใหรายงาน

อธิการบดีเพ่ือพิจารณาสั่งการ  

๘.  ประสานงานกับผู สอบบัญชี  คณะกรรมการตรวจสอบหรือ

คณะกรรมการอ่ืนๆ และหนวยงานตางๆ เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวา

ขอบเขตงานตรวจสอบครอบคลุมเรื่องท่ีสําคัญอยางเหมาะสม และลด

การปฏิบัติงานท่ีซํ้าซอน 

 

 



คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๑๒ 

ผูเกี่ยวของ บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบ 

หนวยรับตรวจ ๑. อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือแกผูตรวจสอบภายใน 

๒. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวกับการดําเนินงาน จัดทําบัญชีและ

เอกสารประกอบรายการบัญชี รวมถึงขอมูลท่ีเก่ียวของใหครบถวน 

สมบูรณ พรอมท่ีจะตรวจสอบได 

๓. ชี้แจงและตอบขอซักถามตางๆ พรอมจัดหาขอมูลเพ่ิมเติมใหแกผู

ตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๑๓ 

สวนที่ ๓ 

การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

สํานักงานตรวจสอบภายในมีภารกิจในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ๒ งาน ประกอบดวย ๑) งานใหความเชื่อม่ัน 
และ ๒) งานใหคําปรึกษา (แผนภาพการใหคําปรึกษาแนะนํา หนาท่ี ๒๑) 

๑. งานใหความเช่ือม่ัน (งานตรวจสอบ) มีกระบวนการปฏิบัติงาน ๓ กระบวนการ ประกอบดวย การ
วางแผน การปฏิบัติงาน และการจัดทํารายงานและการติดตามผล ดังแผนภาพกระบวนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน (หนาท่ี ๑๓) 

 

 
 
 
 

 

 

การสํารวจขอมูลเบื้องตน 

การประเมินผล 

ระบบการควบคุมภายใน 

 

การประเมินความเสี่ยง 

การวางแผนการตรวจสอบ 

การวางแผนการปฏิบตัิงาน 

กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

Internal Process Audit 

การวางแผน 

Planning 

กอนเร่ิมปฏิบัติงานตรวจสอบ 

การปฏิบัติงาน 

Preparing 

ระหวางการปฏิบตัิงานตรวจสอบ 

การปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้น 

งานตรวจสอบ 

การรายงานผลการปฏิบัตงิาน 

การติดตามผล 

การจัดทํารายงาน

และตดิตามผล 

Communication 

กระดาษ

ทําการ 

การประเมิน

คุณภาพภายใน 

การประเมิน

คุณภาพภายนอก 



คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๑๔ 

   สํานักงานตรวจสอบภายในไดแบงข้ันตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบเปน  ๔ ข้ันตอน ประกอบดวย       

๑) การวางแผนการตรวจสอบ ๒) การปฏิบัติงานตรวจสอบ ๓) การรายงานผลการตรวจสอบ และ ๔) การติดตาม

ผลการตรวจสอบ สรุปรายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

กระบวนการท่ี ๑ การวางแผน (แผนภาพท่ี ๑ หนา ๑๗) 

๑. การสํารวจขอมูลเบื้องตน 

 ผูตรวจสอบภายในตองศึกษาขอมูลตางๆ ของสวนงานท่ีตองทําการตรวจสอบในรายละเอียด  ประกอบดวย 

ประวัติสวนงาน ผูบริหาร นโยบาย แผนกลยุทธ  แผนการปฏิบัติงาน  และระบบงาน ฯลฯ ซ่ึงจะชวยใหผูตรวจสอบ

ภายในสามารถประเมินความเสี่ยงในชั้นตนกอนจะดําเนินการตรวจสอบไดอยางเหมาะสมและเปนระบบ หากเปน

การสํารวจขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับงานท่ีเคยมีการตรวจสอบ มากอนแลว ผูตรวจสอบภายในควรศึกษาขอมูลจาก

กระดาษทําการและรายงานผลการปฏิบัติงานในครั้งกอนประกอบดวย  

๒. การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 

  ผูตรวจสอบภายในตองประเมินผลระบบการควบคุมภายในท่ีแตละสวนงานไดจัดใหมีข้ึนตามหลักเกณฑ

กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดย

พิจารณาถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  เพ่ือใหม่ันใจวาการดําเนินงานของสวน

งานจะบรรลุวัตถุประสงคดานการดําเนินงาน ดานการรายงาน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ

ขอบังคับ การควบคุมภายในจะประกอบดวย ๕ องคประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้ ๑) สภาพแวดลอมการควบคุม 

(Control Environment)  ๒) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ๓) กิจกรรมการควบคุม  (Control 

Activities) ๔) สารสนเทศและการสื่อสาร  (Information and Communication)  และ ๕) การติดตามและ

ประเมินผล  (Monitoring Activities) 

๓. การประเมินความเสี่ยง 

ในการวางแผนการตรวจสอบผูตรวจสอบภายในจะประเมินความเสีย่งเชิงบูรณาการ โดยรวบรวมความเสี่ยง

ท่ีคงเหลือตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยในแตละภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ๕ ภารกิจ (๘ กิจกรรม) 

ท่ีผานการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงตามเกณฑความเสี่ยงท่ีมีการบูรณาการกับการควบคุมภายใน นอกจากนี้ 

ไดรวบรวมและวิเคราะหแบบประเมินความเสี่ยงและแสดงความคิดเห็นในการจัดทําแผนการตรวจสอบของผูบริหาร

สวนงาน (เปนการประเมินในระดับสวนงานและระดับกิจกรรม) การสํารวจความตองการผูมีสวนไดสวนเสีย อาทิ 

คณะกรรมการตรวจสอบภายในประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อธิการบดี และรองอธิการบดี มาพิจารณารวมกัน

เพ่ือวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง ตามเกณฑความเสี่ยงในการจัดทําแผนการตรวจสอบท่ีกําหนด รวมถึงการ

รวบรวมหนังสือสั่งการจากหนวยงานภายนอก อาทิ กรมบัญชีกลาง สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และสํานัก

งบประมาณ และมาตรฐานการตรวจสอบภายใน มาพิจารณาในการจัดทําแผนการตรวจสอบรวมดวย  

 



คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๑๕ 

๔. การวางแผนการตรวจสอบ 

ผูตรวจสอบภายในนําผลการประเมินระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง  มาวางแผนการ

ตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบประจําป ดังนี้ 

๑) นําความเสี่ยงตามลําดับความเสี่ยงของสวนงานหรือกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงในระดับสูง วางแผนการ

ตรวจสอบในปแรก ๆ และไลเรียงความเสี่ยงตามลําดับท่ีคํานวณไดในปถัด ๆ ไป 

๒) พิจารณาความถ่ีท่ีควรเขาทําการตรวจสอบ 

๓) คํานวณจํานวนคน/วัน ท่ีจะทําการตรวจสอบแตละสวนงาน  หรือกิจกรรมท่ีจะตรวจสอบ 

ในการวางแผนการตรวจสอบตองพิจารณาวาผูตรวจสอบภายในมีความรู  ความสามารถ  และความชํานาญ

ในการตรวจสอบในรายละเอียดงานนั้น ๆ เพียงพอหรือไม มิฉะนั้นจะเกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานท่ีเกิดจากตัวของ

ผูตรวจสอบ ซ่ึงอาจจะทําใหแผนการตรวจสอบไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคได 

เม่ือจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปเรียบรอยแลว ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในจะเสนอ

อธิการบดีเพ่ือใหคําแนะนํา กอนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพิจารณา และ

เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติในเดือนสุดทายของปบัญชี 

๕. การวางแผนการปฏิบัติงาน อธิบายในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ  

กระบวนการท่ี ๒ การปฏิบัติงานตรวจสอบ (แผนภาพท่ี ๒ หนา ๑๘) 

     เม่ือแผนการตรวจสอบประจําปไดรับการอนุมัติแลว ผูตรวจสอบภายในจะตองศึกษาขอมูล ข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานของแตละกิจกรรม/เรื่องท่ีตองดําเนินการตรวจสอบกอนทําการตรวจสอบจริง และจัดทําแผนการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) ซ่ึงเปนข้ันตอนท่ี ๕ ในกระบวนการวางแผน เปนการจัดทําแผนใน

รายละเอียด ประกอบดวย วัตถุประสงค ขอบเขต ข้ันตอน ระยะเวลา และทรัพยากรในการดําเนินงาน และในการ

จัดทําแผนการปฏิบัติงานตองพิจารณาถึงความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของแตละกิจกรรม/เรื่อง ท่ีตอง

ตรวจสอบ เสนออธิการบดีอนุมัติ 

     สํานักงานตรวจสอบภายในจะจัดทําหนังสือแจงหนวยรับตรวจ โดยใหจัดเตรียมขอมูล เอกสารหลักฐาน

ประกอบการตรวจสอบ พรอมท้ังกําหนดการเขาตรวจสอบและทีมตรวจสอบ เม่ือแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบไดรับ

การอนุมัติ หลังจากนั้นผูตรวจสอบภายในจะเขาตรวจสอบตามกําหนดในแผนการปฏิบัติงาน ซ่ึงข้ันตอนในการ

ปฏิบัติงาน ประกอบดวย การประชุมเปดการตรวจสอบ 19(Schedule & Timeline) 19การปฏิบัติงานตรวจสอบ

ภาคสนาม ( 19Audit Program) 19การจัดทํากระดาษทําการ และจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบ 

19(Working Paper & Audit Evidence)  และการสรุปประเด็นขอตรวจพบเบื้องตน และการประชุมปดการ

ตรวจสอบ19 (รายละเอียดดังแผนภาพท่ี ๒) 

 

 



คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๑๖ 

ข้ันตอนท่ี ๓ การจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ (แผนภาพท่ี ๓ หนา ๑๙) 

หลังจากปดการตรวจสอบกับผูบริหารและเจาหนาท่ีของหนวยรับตรวจเรียบรอยแลว ผูตรวจสอบ

ภายในจะรวบรวมกระดาษทําการ และจัดทํารางรายงานผลการตรวจสอบพรอมขอเสนอแนะ เสนอผูอํานวยการ

สํานักงานตรวจสอบภายในสอบทาน กอนท่ีจะรายงานผลการตรวจสอบเสนออธิการบดี เพ่ือสั่งการใหหนวยรับตรวจ

และผู ท่ีเ ก่ียวของดําเนินการตามขอเสนอแนะ ซึ ่งรายงานผลตรวจสอบท่ีเสนอผูบริหารตองมีความถูกตอง 

(Accuracy) ชัดเจน  (Clarity)  กะทัดรัด  (Conciseness) สรางสรรค (Constructive  Criticism) และทันกาล 

(Timeliness) เพ่ือใหเกิดประโยชนและสรางคุณคาใหกับมหาวิทยาลัย และสวนงาน และเม่ือตรวจสอบครบทุกสวน

งานในกิจกรรมเดียวกัน  จะจัดทํารายงานผลการตรวจสอบภายในรวม พรอมขอเสนอแนะ เสนออธิการบดีและรอง

อธิการบดีท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเห็นภาพรวมของผลการตรวจสอบ  

การจัดทํารายงานรายไตรมาสและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจําป 

ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนรายไตรมาสเสนอ

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน และอธิการบดี ไตรมาสละ ๑ ครั้ง ซ่ึงเปนการรายงานความคืบหนาการปฏิบัติงาน

ตามแผนการตรวจสอบประจําป การรายงานรวมถึง การสรุปประเด็นการตรวจสอบ และผลกระทบของความเสี่ยงท่ี

สําคัญ ประเด็นเก่ียวกับการควบคุมภายใน การกํากับดูแลในประเด็นท่ียังไมไดรับการแกไข ความคืบหนาในการ

ปฏิบัติงานตามแผน และประเด็นอ่ืนๆ ท่ีจําเปน และสิ้นปงบประมาณ สํานักงานตรวจสอบภายในจะจัดทํารายงาน

ผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจําป ท่ีสรุปผลการปฏิบัติงานท้ังดานการตรวจสอบ การใหคําปรึกษา

แนะนํา การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการบริหารงานตรวจสอบ เสนออธิการบดีและ

คณะกรรมการตรวจสอบภายในเพ่ือทราบ  

ข้ันตอนท่ี ๔ การติดตามผลการตรวจสอบ (แผนภาพท่ี ๔ หนา ๒๐) 

เปนการติดตามผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะ เพ่ือใหม่ันใจไดวาผูบริหารไดนําขอเสนอแนะไป

ดําเนินการอยางมีประสิทธิผล และไดมีการพัฒนาระเบียบวิธีการปฏิบัติเพ่ือใหมีการควบคุมภายในท่ีดีและรัดกุม

ยิ่งข้ึน สามารถตอบสนองและจัดการความเสี่ยงท่ีมีอยูได (รายละเอียดดังแผนภาพท่ี ๔) โดยจะดําเนินการติดตามผล

การตรวจสอบเม่ือครบกําหนด ๖๐ วัน นับจากวันท่ีอธิการบดีสั่งการในรายงานผลการตรวจสอบ หากหนวยรับตรวจ

ไมรายงานผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะใหสํานักงานตรวจสอบภายในทราบ  

กรณีหนวยรับตรวจรายงานผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะมายังสํานักงานตรวจสอบภายใน ผู

ตรวจสอบภายในจะสอบทานรายงานพรอมเอกสารประกอบการปรับปรุงแกไข และจะจัดทํารายงานผลการติดตาม

การดําเนินการตามขอเสนอแนะของหนวยรับตรวจตออธิการบดี  

หากในการติดตามผลการตรวจสอบ พบกรณีท่ีหนวยรับตรวจไมสามารถดําเนินการได หรือมีประเด็น

ท่ีเปลี่ยนแปลง สํานักงานตรวจสอบภายในจะดําเนินการหารือกับคณะกรรมการตรวจสอบภายใน อธิการบดี รอง

อธิการบดีท่ีเก่ียวของ ผูอํานวยการกองคลัง เพ่ือหาขอยุติหรือหาขอสรุปในการดําเนินการแกไข 



คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๑๗ 

                                            แผนภาพที่ ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการวางแผน 

การสํารวจขอมูลเบื้องตน 

การประเมินผลระบบระบบ การควบคุมภายใน 

 

การประเมินความเสี่ยงเชิงบูรณาการ 

- กําหนดกิจกรรมตามยุทธศาสตร/ 

  ภารกิจของมหาวิทยาลัย 

- แบบประเมนิความเสี่ยงและแสดงความคิดเห็น  

  (ระดับสวนงานและระดบักิจกรรม) 

- กําหนดเกณฑความเสี่ยง (ปจจัยเสี่ยงและคาคะแนนความเสีย่ง) 

- สํารวจความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียของมหาวิทยาลยั 

- รวบรวม ศึกษาขอมูลทั้งหมด 

- วิเคราะหขอมูล กิจกรรมและใหคะแนนตามเกณฑความเสี่ยง 

- ประเมินและจดัลําดับความเสีย่ง 
 

รวบรวมงานตอเนื่องและหนังสือสั่งการจาก

กรมบัญชีกลาง สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

สํานักงบประมาณ 

 

การคํานวณคนวันตามภาระงานตรวจสอบ 

 

การเสนอแผนการตรวจสอบ 

- อธิการบดีใหคําแนะนาํ 

- คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย 

  พิจารณา 

- สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอนุมัติ 

 



คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๑๘ 

                                          แผนภาพที่ ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

จัดทํา Audit Program 

จัดทําหนังสือแจงการเขาตรวจสอบกับหนวยรับตรวจ 

 

ดําเนินการตรวจสอบ 

สรุปประเด็นขอตรวจพบเบื้องตนกับ

เจาหนาท่ี/หัวหนางาน 

จัดทํารางรายงานผลการตรวจสอบ 

ผูบริหารสวนงานประเมินความพึงพอใจตอการ

ปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน 

ศึกษาขอมูลเบื้องตน และสอบทานการ

ควบคุมภายใน และประเมินความเสี่ยง 

ประชุมปดตรวจเพ่ือสรุปประเด็นขอตรวจพบและขอเสนอแนะแก

ผูบริหารหนวยรับตรวจ และผูบริหารใหขอคิดเห็น 

ประชุมเปดตรวจสอบกับผูบริหาร/ 

ติดตามผลการตรวจสอบในงวดกอน 

จัดทําแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

เสนออธิการบดี 

กําหนดวัตถุประสงค 

ขอบเขตการตรวจสอบ 

ทีมตรวจสอบ 

 

ทดสอบสาระสาํคัญ 

Audit Finding 

กอนเริ่มการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

การปฏิบัติงานเม่ือเสร็จส้ิน     

งานตรวจสอบ 



คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๑๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพที่ ๓ 

กระบวนการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ 

ผูตรวจสอบภายในจัดทํารางรายงาน

ผลการตรวจสอบรายหนวยงาน 

ผูอํานวยการสอบทาน 

รางรายงานผลการตรวจสอบ 

อธิการบดีพิจารณาสั่งการ 

ในรายงานผลการตรวจสอบ 

สงรายงานผลการตรวจสอบใหหนวย

รับตรวจและผูเก่ียวของ ดําเนินการ

ตามขอเสนอแนะ ภายใน ๖๐ วัน 

ผูตรวจสอบภายในจัดทํารายงานผล

การตรวจสอบฉบับสมบูรณเสนอ

อธิการบดี 

จัดทํารายงานผลการตรวจสอบใน

ภาพรวมเสนออธิการบดี และรอง

อธิการบดีท่ีเก่ียวของเพ่ือทราบ 

สรุปผลการตรวจสอบรายไตรมาส 

และสิ้นปงบประมาณเสนออธิการบดี 

และคณะกรรมการตรวจสอบประจํา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปรับแกใหถกูตอง 

กรณีไมปรับแก 



คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔ 

กระบวนการติดตามผลการตรวจสอบ 

จัดทําหนังสือติดตามผลการดําเนินการ

ตามขอเสนอแนะตามกําหนดเวลา 
 

สอบทานรายงานผลการดําเนินงานของ

หนวยรับตรวจ พรอมเอกสารหลักฐาน 
 

จัดทํารายงานผลการติดตามเสนอ

อธิการบดี/คณบดี/ผูอํานวยการ 

 (แลวแตกรณี) 
 

จัดทํารายงานผลการ

ดําเนินการตามขอเสนอแนะ

เสนออธิการบดีเพ่ือทราบ 
 

ปดงานติดตาม พรอมเก็บ

เอกสารเขาแฟม 
 

จัดทํารายงานการติดตามผลการ

ดําเนินงานโดยระบุปญหาอุปสรรค 

และกําหนดวันติดตามครั้งตอไป 

เสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาสั่งการ 

และเสนอคณบดี/ผูอํานวยการ 

ดําเนินการ  
 

จัดสงรายงานการติดตามไปยัง

หนวยรับตรวจเพ่ือดําเนินการ

ปรับปรุงแกไขตอไป 
 

กรณีดาํเนินการครบทุกประเด็น กรณีดาํเนินการไมครบทุกประเด็น 



คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๒๑ 

๒. งานบริการใหคําปรึกษาแนะนํา ซ่ึงการบริการใหคําปรึกษาแนะนํา แบงเปน ๒ รูปแบบ ดังนี ้

๑. การใหคําปรึกษาแนะนําผานชองทางโทรศัพท E-mail หนังสือราชการ และ Line  (รายละเอียดดัง

แผนภาพการใหคําปรึกษาแนะนํา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใหคําปรึกษาแนะนํา 

รับเรื่อง/ประเด็นท่ีขอคําปรึกษาแนะนําทาง

โทรศัพท, e-mail, หนังสือราชการ, line  

สอบถามขอมูลประเด็น/ปญหาเพ่ิมเติม 

เพ่ือใหไดรับขอมูลท่ีครบถวนสมบูรณ 
 

วิเคราะหขอมูล พรอมสืบคนกฎ/ระเบียบ/

ขอบังคับ/คําสั่ง/ประกาศ ท้ังภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ กรมบัญชีกลาง 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนตน 

 

สรุปแนวทางการแกไขปญหา/ขอเสนอแนะ 

 

ผูบังคับบัญชาสอบทานความถูกตอง 
 

ดําเนินการใหคําปรึกษาแนะนํากับผูรับบริการ 
 

แลกเปลี่ยนเรียนรูประเด็นการใหคําปรึกษา

แนะนําระหวางผูตรวจสอบภายใน 
 

จัดเก็บขอมูลการใหคําปรึกษาแนะนําใน

ฐานขอมูลของสํานักงานตรวจสอบภายใน 

 
รวบรวมคําถาม/ขอหารือ เผยแพรผาน 

website สํานักงานตรวจสอบภายใน 
 



คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๒๒ 

๒. การจัดโครงการเตรียมความพรอมรับการตรวจสอบใหกับหนวยรับตรวจ ซ่ึงเปนการจัดโครงการ

เตรียมความพรอมใหกับหัวหนางานการเงินบัญชี งานพัสดุ หรือผูท่ีเก่ียวของ ใหเกิดความเขาใจในแนวทางการ

ตรวจสอบ อาทิ วิธีการตรวจสอบ การจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานประกอบการตรวจสอบ ใหกับหัวหนางาน 

เจาหนาท่ีการเงินบัญชี เจาหนาท่ีพัสดุ และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ นอกจากนี้ ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูในปญหา อุปสรรค 

ในการปฏิบัติงานของแตละสวนงาน เพ่ือหาทางแกไขปญหา และทําใหเกิดความเขาใจท่ีถูกตองตรงกันในการ

ปฏิบัติงาน ซ่ึงไดเริ่มดําเนินการในลักษณะโครงการตั้งแตป ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๒๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๒๔ 

หลักเกณฑและขอบังคับ มาตรฐาน ท่ีเกี่ยวของกับงานตรวจสอบ 

หลักเกณฑ 

๑. หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับ

หนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ,(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ ,(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๔ 

๒. หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑการปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ

หนวยงานของรฐั พ.ศ.๒๕๖๑ 

๓. หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑการบริหารความเสี่ยงสําหรับหนวยงาน

ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ขอบังคับ 

๑. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.

๒๕๖๒ 

๒. ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เรื่ อง  กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจํา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.๒๕๖๓ 

๓. กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Charter)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.๒๕๖๒ 

๔. กรอบคุณธรรมสํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.๒๕๖๒ 

มาตรฐาน 

๑. มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย 

พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๒๕ 

ตัวอยางเอกสาร 

การวิเคราะหจํานวนคนวัน ในแผนการตรวจสอบ 

รหัส
งาน 

กิจกรรม วัตถุประสงค 

จํานวนคนวัน
การตรวจสอบ 
(คนxวันxคร้ัง/

หนวยงาน) 

ผูรับผิดชอบ 

๑.งานบริการใหความเชื่อม่ัน                                                                              xxxx   

๑.๑ งานตรวจสอบ                                                                                               xxxx    

 ๑.๑.๑ .................................. 
         

๑............................................................... 
๒............................................................... 

xxx 
(....x…x....) 

ทีมตรวจสอบ 
.......... 

 ๑.๑.๒ ................................. ๑............................................................... 
๒............................................................... 

xxx 
(....x…x....) 

ทีมตรวจสอบ 
.......... 

 ๑.๑.๓ …………………………….. …………………………………………………………. xxx 
(....x…x....) 

ทีมตรวจสอบ 
.......... 

๑.๒ งานติดตามผลการตรวจสอบ                                                                       xxxx     

 ๑.๒.๑ …………………………….. …………………………………………………………. xxx 
(....x…x....) 

ทีมตรวจสอบ 
.......... 

 ๑.๒.๒ …………………………….. …………………………………………………………. xxx 
(....x…x....) 

ทีมตรวจสอบ 
.......... 

๒. งานบริการใหคําปรึกษา                                                                               xxxx 

 ๒.๑ …………………………….. …………………………………………………………. xxx 
(....x…x....) 

ทีมตรวจสอบ 
.......... 

 ๒.๒ …………………………….. …………………………………………………………. xxx 
(....x…x....) 

ทีมตรวจสอบ 
.......... 

๓. งานบริหารและพัฒนางานตรวจสอบ                                                             xxxx 

 ๓.๑ …………………………….. …………………………………………………………. xxx 
(....x…x....) 

ทีมตรวจสอบ 
.......... 

 ๓.๒ …………………………….. …………………………………………………………. xxx 
(....x…x....) 

ทีมตรวจสอบ 
.......... 

๔. งานอื่นๆ                                                                                              xxxx 

 ๔.๑ …………………………….. …………………………………………………………. xxx 
(....x…x....) 

ทีมตรวจสอบ 
.......... 

 รวมวันทําการทั้งสิ้น xxxx  

 



คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๒๖ 

 
แบบประเมินความเสี่ยงและแสดงความเห็น 

เพ่ือจัดทําแผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สํานักงานตรวจสอบภายใน 

 
 
คําช้ีแจง 

สํานักงานตรวจสอบภายในไดจัดทําแบบประเมินความเสี่ยงและแสดงความเห็น เพ่ือจัดทําแผนการ
ตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ สวนท่ี ๒ “มาตรฐานปฏิบัติงาน ๒๐๑๐ : การ
วางแผนการตรวจสอบ” และตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ.๒๕๕๙ ประเด็น
ท่ีใชพิจารณาดานการจัดการท่ี ๘ การประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ ขอ ๔.๑ “มีการจัดทํา
ขอตกลงในการกําหนดเกณฑความเสี่ยงรวมกันของบุคลากรในองคกรกับหนวยงานตรวจสอบภายใน”     

แบบประเมินความเสี่ยงและแสดงความเห็นประกอบดวย ๔ สวน ดังนี ้
สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 
สวนท่ี ๒ การประเมินความเสี่ยงระดับสวนงาน/หนวยงาน 
สวนท่ี ๓ การประเมินความเสี่ยงระดับกิจกรรม 
สวนท่ี ๔ การแสดงความเห็นเก่ียวกับความเสี่ยงและเกณฑความเสี่ยง 
สํานักงานตรวจสอบภายในจึงขอความรวมมือผูบริหารสวนงานและผูบริหารหนวยงาน กรอกขอมูลและ

ประเมินตนเองตามความเสี่ยงและเกณฑความเสี่ยง ใหตรงกับขอเท็จจริงมากท่ีสุด และขอขอบคุณท่ีใหความ
รวมมือเปนอยางดี 

 
สวนท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมินและแบบแสดงความเห็น (โปรด  เพ่ือเลือกคําตอบ หรือกรอก

ขอมูลใหครบถวน) 

๑. ชือ่สวนงาน/หนวยงาน................................................................................................................................ 

๒. ผูตอบแบบประเมินและแบบแสดงความเห็น 

  คณบดี   ผูอํานวยการสถาบัน / สํานัก              ผูอํานวยการกอง 

 

 

 

 

 



คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๒๗ 

สวนท่ี ๒ การประเมินความเสี่ยงระดับสวนงาน/หนวยงาน  
 โปรดใหคะแนน ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ ตามเกณฑความเสี่ยง (คะแนน) ในชองคะแนนท่ีประเมินท่ีตรงกับ

ขอเท็จจริงมากท่ีสุด  
 

ความเสี่ยง เกณฑความเสี่ยง (คะแนน) คะแนนท่ี 

ประเมิน 

คําอธิบาย

เพ่ิมเติม ตํ่า = ๑ คะแนน ปานกลาง = ๒ คะแนน สูง = ๓ คะแนน 

๑. มีการเปลีย่นแปลงท่ีมี
นัยสําคญัในปท่ีผานมา 
(ระบบ/คน) 

มีการเปลี่ยนแปลง
เล็กนอย ไมเปน
สาระสําคญั 

มีการเปลี่ยนคน key 
man แตไมเปลี่ยน
ระบบ 

มีการเปลี่ยนแปลง key 
man และระบบงาน 

  

๒. ผลการจดัการความเสี่ยง
ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ไตรมาสท่ี ๓ ประจาํปบัญชี 
พ.ศ.๒๕๖๒ 

จัดการความเสีย่งตาม
แผนฯ ได รอยละ  
 ๘๐-๑๐๐ 

จัดการความเสีย่งตาม
แผนฯ ได รอยละ  
๖๐-๗๙ 

จัดการความเสีย่ง 
 ตามแผนฯ ไดต่ํากวา
รอยละ ๖๐ หรือไม
รายงานผลการ
ดําเนินการ 

  

๓. จํานวนเงินงบประมาณ
แผนดิน และเงินรายได ท่ี
ไดรับจัดสรรโดยเฉลี่ย ๓ ปท่ี
ผานมา (ปบัญชี พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๒) 

สวนงานไดรับเงิน
งบประมาณแผนดิน
และเงินรายได ไมเกิน 
๑๕๐ ลานบาท 

สวนงานไดรับเงิน
งบประมาณแผนดิน
และเงินรายได ตั้งแต 
๑๕๑ ลานบาท – 
๕๐๐ ลานบาท 

สวนงานไดรับเงิน
งบประมาณแผนดินและ
เงินรายได ตั้งแต ๕๐๑ 
ลานบาทข้ึนไป 

  

๔. ผลการตรวจสอบดาน
การเงินบัญชีใน ๓ ปท่ีผาน
มา  

ผลการตรวจสอบ
ครบถวนถูกตองทุกป 

ผลการตรวจสอบ
ครบถวนถูกตองบางป 

ผลการตรวจสอบมีขอ
ตรวจพบท่ีมีนัยสําคัญ
ทุกป 

  

๕. รายงานทางการเงิน
ครบถวนถูกตองใน ๓ ปท่ี
ผานมา 

งบการเงินและ
รายละเอียดประกอบ
ครบถวนถูกตองทุกป 

งบการเงินและ
รายละเอียดประกอบ
ครบถวนถูกตองบางป 

งบการเงินและ
รายละเอียดประกอบไม
ถูกตองติดตอกัน   ๓ ป 

  

๖. การดาํเนินการตาม
ขอเสนอแนะในรายงานผล
การตรวจสอบใน ๓ ปท่ีผาน
มา 

ดําเนินการปรับปรุง
แกไขตามขอเสนอแนะ
ครบถวนทุกประเด็น 

ดําเนินการปรับปรุง
แกไขตามขอเสนอแนะ
ไมครบถวน 

ไมดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะ/ไมรายงาน
ผลการปรับปรุงแกไข
ตามขอเสนอแนะ 

  

๗. จุดออนการควบคุม
ภายในดานการเงินบัญชี 
และพัสดุใน ๓ ปท่ีผานมา 

ไมมีจดุออนการ
ควบคุมภายใน 

มีจุดออนการควบคมุ
ภายใน และไดรับการ
ปรับปรุงแกไข 

มีจุดออนการควบคมุ
ภายในตอเน่ือง ๓ ป 
และไมไดรับการ
ปรับปรุงแกไข 

  

๘. ขอรองเรียนจากการ
ปฏิบัติงานใน ๓ ปท่ีผานมา 

ไมพบขอรองเรียนจาก
การปฏิบัติงาน 

พบขอรองเรียนจาก
การปฏิบัติงานไมเกิน 
๒ ครั้งตอป 

พบขอรองเรียนจากการ
ปฏิบัติงานเกิน กวา ๒ 
ครั้งตอป 

  

๙.ผลสําเร็จของการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
การประจําปบัญชี พ.ศ.
๒๕๖๒ 

ผลสําเร็จแผนปฏิบัติ
การประจําป รอยละ 
๘๐-๑๐๐ 

ผลสําเร็จแผนปฏิบัติ
การประจําป รอยละ  
๖๐-๗๙ 

ผลสําเร็จแผนปฏิบัติการ
ประจําปไดต่ํากวารอย
ละ ๖๐  

  

 

 



คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๒๘ 

สวนท่ี ๓ การประเมินความเสี่ยงระดับกิจกรรม 
โปรดใหคะแนน ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ ของแตละกิจกรรมในแตละความเสี่ยง คอลัมท่ี ๑-๖ ตามเกณฑความเสี่ยง ท่ีตรง
กับขอเท็จจริงมากท่ีสุด  
 

กิจกรรม 
 

ความเสี่ยง (คะแนน) 

๑. การ
ควบคุม

ภายในและ
การบริหาร
ความเสี่ยง 

๒. มีคูมือหรือ 
แนวทางการ

ปฏิบัติงาน และ
นําไปใชการ
ปฏิบัติงาน 

๓. มีการ
เปลี่ยนแปลง

บุคลากร/ระบบ
ท่ีมีนัยสําคัญใน

ปท่ีผานมา 

๔.กิจกรรมท่ีมี
การ

เปลี่ยนแปลง 
กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ 

๕. การติดตาม 
และประเมินผล
สําเร็จของการ

ปฏิบัติงาน 

๖.นําระบบ
สารสนเทศ
มาใชในการ
ปฏิบัติงาน 

๑.การเรียนการสอน       
๒.การวิจยั       
๓.การบริการวิชาการ       
๔.การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

      

๕.บริหารท่ัวไป       
๖.บริหารงานบุคคล       
๗.การเงินบัญชี       
๘.การบริหารงานพัสด ุ       

เกณฑความเสี่ยง 

 

ความเสี่ยง 

เกณฑความเสี่ยง (คะแนน) 

ตํ่า = ๑ คะแนน ปานกลาง = ๒ คะแนน สูง = ๓ คะแนน 

๑. การควบคมุภายในและ
การบริหารความเสี่ยง 

มีแผนบรหิารความเสี่ยงและจัด
วางระบบการควบคมุภายในในทุก
กระบวนงาน/ข้ันตอนท่ีสําคัญ 

มีแผนบรหิารความเสี่ยง หรือมีจดั
วางระบบการควบคมุภายในแตไม
ครบทุกกระบวนงาน/ข้ันตอนท่ี
สําคัญ 

ไมมีแผนบริหารความเสีย่งและ
ไมจัดวางระบบการควบคุม
ภายในในทุกกระบวนงาน/
ข้ันตอนท่ีสําคัญ 

๒. มีคูมือหรือแนวทางการ
ปฏิบัติงาน และนําไปใช
การปฏิบัติงาน 

มีคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 
และใชปฏิบัติงานไดจริง ๘๐ – 
๑๐๐ %   

มีคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 
และใชปฏิบัติงานไดจริง  ๕๐ – 
๗๙ % 

ไมมีคูมือหรือแนวทางการ
ปฏิบัติงาน และใชปฏิบัติงานได
จริงต่ํากวารอยละ ๕๐ 

๓. มีการเปลีย่นแปลง
บุคลากร/ระบบท่ีมี
นัยสําคญัในปท่ีผานมา  

มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร/ระบบ
เพียงเล็กนอย ไมเปนสาระสําคญั 

มีการเปลี่ยนบุคลากรท่ีเปน key 
man แตไมเปลี่ยนระบบ 

มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรท่ี
เปน key man และระบบงาน 

๔.กิจกรรมท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ 

ไมมีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ ท่ีเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงาน 

 มีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ   
 ขอบังคับภายในมหาวิทยาลยั 

 มีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ  
 ขอบังคับจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

๕. การตดิตามและ
ประเมินผลสําเร็จของการ
ปฏิบัติงาน 

มีการตดิตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ  
และแผนการใชจายงบประมาณ
เปนรายไตรมาส 

มีการตดิตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 
และแผนการใชจาย งบประมาณ
บางไตรมาส หรือรายงานรอบ ๖ 
เดือน และ ๑๒ เดือน 

ไมมีการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติ
การ และแผนการใชจาย
งบประมาณ 



คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๒๙ 

 

ความเสี่ยง 

เกณฑความเสี่ยง (คะแนน) 

ตํ่า = ๑ คะแนน ปานกลาง = ๒ คะแนน สูง = ๓ คะแนน 

๖.นําระบบสารสนเทศมา
ใชในการปฏิบัติงาน 

นําระบบสารสนเทศมาใชในการ
ปฏิบัติงานในทุกระบบงานท่ีสาํคญั 
ขอมูลสารสนเทศเปนปจจุบัน และ
นําไปใชในการตัดสินใจในการ
บริหารงานได 

นําระบบสารสนเทศมาใชในการ
ปฏิบัติงานบางระบบงานท่ีสําคัญ 
ขอมูลสารสนเทศเปนปจจุบัน แต
ไมสามารถนําไปใชในการตดัสินใจ
ได 

ไมนําระบบสารสนเทศมาใชใน
การปฏิบัติงานในทุกระบบงานท่ี
สําคัญ ขอมลูสารสนเทศไมเปน
ปจจุบัน และไมสามารถนําไปใช
ในการตัดสินใจได 

 

สวนท่ี ๔ การแสดงความเห็นเก่ียวกับความเสี่ยงและเกณฑความเสี่ยง 
๔.๑ กรณีไมเห็นดวยกับความเสี่ยงและเกณฑความเสี่ยง โปรดระบุขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
      ................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 
๔.๒ ทานคิดวากิจกรรมใดท่ีมีความเสี่ยงและตองการใหสํานักงานตรวจสอบภายในเขาตรวจสอบในปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ิมเติมจากกิจกรรมท่ีกําหนด 
      ................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

 

 

 

                                                                                ลงนาม ..................................................... 

                                                                                  (                                       )  

                                                                                 ตําแหนง ................................................ 

                       วันท่ี ............................................. 

 

 

 

 



คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๓๐ 

 
บันทึกประชุมเปดตรวจ  

เรื่อง การใชจายเงินงบประมาณในระบบ KU-ERP 

หนวยรับตรวจ.......................................................................................................................................................... 
วันท่ี..............................................................................................     เวลา ............................................................. 
สถานท่ี .................................................................................................................................................................... 

ช่ือผูรับตรวจ 
๑. ……………………………………………………………………………… ตําแหนง................................................................... 
๒. ……………………………………………………………………………… ตําแหนง................................................................... 
๓. ……………………………………………………………………………… ตําแหนง................................................................... 
๔. ……………………………………………………………………………… ตําแหนง................................................................... 
๕. ……………………………………………………………………………… ตําแหนง................................................................... 

คณะกรรมการตรวจสอบภายในประจําคณะ สถาบัน สํานัก 
๑. ……………………………………………………………………………… ตําแหนง.................................................................. 
๒. ……………………………………………………………………………… ตําแหนง.................................................................. 
๓. ……………………………………………………………………………… ตําแหนง.................................................................. 
๔. ……………………………………………………………………………… ตําแหนง.................................................................. 
๕. ……………………………………………………………………………… ตําแหนง.................................................................. 
 

ผูตรวจสอบภายใน 
๑. ……………………………………………………………………………… ตําแหนง.................................................................. 
๒. ……………………………………………………………………………… ตําแหนง.................................................................. 
๓. ……………………………………………………………………………… ตําแหนง.................................................................. 

สรุปสาระสําคัญของการประชุม 

๑. วัตถุประสงค  
    ๑.๑ ............................................................................................................................... 

๑.๒ ....................................................................................................................... 

๒. ขอบเขตการตรวจสอบ 

ตรวจสอบ .....(เรื่องท่ีจะทําการตรวจสอบ)..........ณ .........................  

 

๓. วันท่ีเขาตรวจสอบ................................. 



คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๓๑ 

๔. ขอซักถามผูรับตรวจ 

................................................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 
 

๕. ขอสังเกตของผูตรวจสอบ 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
 
๖. การติดตามผลการตรวจสอบในรอบปท่ีผานมา 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
 
 

 (ลงชื่อ) ............................................... ผูบันทึกการประชุม 
                       (.............................................) 
       ตําแหนง............................................. 

 วันท่ี................................................. 



คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๓๒ 

       
 

บันทึกประชุมปดตรวจ  
เรื่อง การใชจายเงินงบประมาณในระบบ KU-ERP  

   หนวยรับตรวจ............................................................................................................................................. 

   วันท่ี.............................................................................     เวลา ................................................................ 
   สถานที ............................... ....................................................................................................................... 

   ผูรับตรวจ 
   ๑. ……………………………………………………………… ตําแหนง........................................................................ 
   ๒. …………………………………………………………..… ตําแหนง........................................................................ 
   ๓. ……………………………………………………..……… ตําแหนง........................................................................ 
   ๔. …………………………………………  ………..……… ตําแหนง........................................................................ 
   ๕. ………………………………………  ………..………… ตําแหนง........................................................................ 

   คณะกรรมการตรวจสอบภายในประจําคณะ สถาบัน สํานัก 
   ๑. …………………………………………………………… ตําแหนง............................................................... 
   ๒. …………………………………………………………… ตําแหนง............................................................... 
   ๓. …………………………………………………………… ตําแหนง............................................................... 
   ๔. …………………………………………………………… ตําแหนง............................................................... 
   ๕. …………………………………………………………… ตําแหนง............................................................... 
 
   ผูตรวจสอบภายใน 
   ๑. ………………………………………………..………… ตําแหนง....................................................................... 
   ๒. ……………………………………………… ………… ตําแหนง....................................................................... 
   ๓. ………………………………………………………… ตําแหนง....................................................................... 

   สรุปสาระสําคัญของการประชุมปดตรวจสอบ 

วัตถุประสงค/ประเด็น ส่ิงที่เปนอยู (Condition) คําชี้แจง/ขอคิดเห็น 

๑. ………………………….. 
 

 

  

๒. ………………………….. 
 
 

  

๓. .............................. 
 
 

  

 

 



คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๓๓ 

ความเส่ียงท่ีมาจากการตรวจสอบ 

 ……………………………………………..…………………………………………………………….………………………………………. 
………..…………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………....……………………………………………………………..……………………………………………………………   
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 

 ……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 
……………………………………………………………………...………………………………………………………………………….…………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
 

ความพึงพอใจ/ความเช่ือม่ัน (แบบประเมินความพึงพอใจและความเชื่อม่ัน)   

 ………………………………………………….………………………………………………………………….……………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 

 

(ลงชื่อ) .......................................ผูบันทึกการประชุม        (ลงชื่อ) ........................................ผูรับตรวจ 
         (.............................................)                 (.............................................) 
ตําแหนง.............................................         ตาํแหนง............................................. 
วันท่ี....................................          วันท่ี................................... 
 

 

 

 

 



คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๓๔ 

 
 

แผนการปฏิบัติงาน..........................................มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
ความเปนมา 
 .................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 

วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 
๑..................................................................................... 
๒......................................................................................... 
๓.  ........................................................................................ 
๔.  ........................................................................................ 
 
ขอบเขตการตรวจสอบ 
๑. .................................................................................... 
๒..................................................................................... 
๓................................................................................... 
 
ระยะเวลาการตรวจสอบ  
.............................................................. 
 
วิธีการตรวจสอบ 
๑............................................... 
๒.............................................. 
๓............................................... 
๔............................................... 
 
 
 
 



คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๓๕ 

กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
เอกสารหลักฐาน 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
แนวการตรวจสอบ........................... (Audit Program)  

วัตถุประสงค/ประเด็นการ

ตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบ กระดาษทําการ/เอกสาร

หลักฐาน 

   

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 

  ทีมตรวจสอบ 
  ๑. ........................................................................................................................................................ 
 ๒.  ....................................................................................................................................................... 

๓. ........................................................................................................................................................ 
 ๔. ........................................................................................................................................................ 

๕. ....................................................................................................................................................... 
 

 



คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๓๖ 

 
บันทึกขอความ 

 

สวนงาน                                                                                                                      
ท่ี  อว                       /                             / วันท่ี                                                    ๘                   

เรื่อง                                                                                                                         P                                                                            

 

เรียน   อธิการบดี 

   ตามแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕..... ได กําหนดใหดําเนินการตรวจสอบ
......................................................... เพื่อใหทราบ...................................... สํานักงานตรวจสอบภายในได
ดําเนินการตรวจสอบ................................เรียบรอยแลว (รายละเอียดตามรายงานผลฯ) สรุปไดดังน้ี  
 

  ผลการตรวจสอบ 

.............................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

 

ความเส่ียง 
................................................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
 

ขอสังเกตจากการตรวจสอบ 

๑. ……………………………………………………………..………………………………………………………….…………..…..……. 

๒. ………….…………………………………………………………………………………………………………………………..…..…… 

๓. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๔. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๓๗ 

ขอคิดเห็นของคณบดี/ผูอํานวยการ 

................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 

ขอเสนอแนะ 

................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

    ......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

 
50จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดมอบ...........................................ดําเนินการ 5 0ตาม

ขอเสนอแนะ และรายงานใหมหาวิทยาลัยทราบภายในวันท่ี ............................ 
 

 

                                                                         ลงนาม . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                                                                                  (                                       )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๓๘ 

แบบประเมินความพึงพอใจและความเช่ือม่ันตอการใหคําปรึกษาแนะนําและการตรวจสอบกิจกรรมตางๆ 
ของสํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สําหรับผูรับบริการ 
 
คําชี้แจง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย  √ ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากทีสุ่ด 
 
๑. ขอมูลทั่วไป 
๑. ตําแหนง                ผูบริหาร          เจาหนาที่การเงินบัญชี           เจาหนาที่พัสดุ          อ่ืนๆ ระบุ.................... 
๒. หนวยงาน              คณะ               สถาบนั           สํานัก           กอง            อ่ืนๆ ระบุ.................... 
 
๒. การประเมินความพึงพอใจและความเชื่อมั่นตอการใหคําปรึกษาแนะนําและการตรวจสอบกิจกรรมตางๆ 
 

ประเด็น 
ระดับความพงึพอใจ/ความเชื่อมั่น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย ความไม
พึงพอใจ 

ความพึงพอใจ 
กระบวนการ 
๑. ทานพอใจตอการนัดหมายลวงหนากอนเขาดําเนนิการตรวจสอบ      
๒. มีการอธบิายวัตถุประสงค ขอบเขตของการตรวจสอบอยางชัดเจน  
    กอนการตรวจสอบทุกคร้ัง 

     

๓. เปดโอกาสใหหนวยรับตรวจ ไดชี้แจงประเด็นขอตรวจพบ กอนสรุปผล 
    การตรวจสอบอยางเปนทางการทุกคร้ัง 

     

สิ่งอํานวยความสะดวก 
๑. มีชองทางในการติดตอประสานงานหลากหลายชองทาง      
๒. รวบรวมกฎ ระเบียบ ขอบังคับเพื่อการตรวจสอบไวอยางครบถวน      
ความเชื่อม่ัน 
เจาหนาที่ผูใหบริการ 
๑. ผูตรวจสอบภายในปฏิบัตงิานดวยความซื่อตรง โปรงใส มีความรับผิดชอบ  
    และสามารถตรวจสอบได 

     

๒. ผูตรวจสอบภายในปฏิบัตงิานดวยความระมดัระวัง รอบคอบ ใหบริการ 
    อยางเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ และรายงานผลในสาระสาํคัญตามขอเท็จจริง 

     

๓. ผูตรวจสอบภายในมีความระมัดระวังในการใชขอมูล และไมหาผลประโยชน 
    ในทางที่มชิอบ 

     

๔. ผูตรวจสอบภายในเปนผูที่มคีวามรู ทักษะ และความเชี่ยวชาญ เก่ียวกับเร่ือง 
    ที่ตรวจสอบ  และใหคําปรึกษาแนะนําเปนอยางดี   

     

คุณภาพการใหบริการ      
๑. การรายงานผลการตรวจสอบมีความถูกตองตามขอเท็จจริงทีป่รากฏ      
๒. ขอเสนอแนะในรายงานเปนประโยชนตอการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ 
    ปฏิบัติงานและสามารถปฏิบตัิได 

     

๓. การใหคําปรึกษาแนะนาํของสํานักงานตรวจสอบภายในมีความถูกตอง  
    ชัดเจน และนาเชื่อถือ 

     

 



คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๓๙ 

๓. กรณีระดับความพึงพอใจ/ความเชื่อม่ัน อยูที่ความไมพึงพอใจ โปรดระบ ุ   
    ............................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
๔. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
     ………………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………… 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๔๐ 

แบบประเมินความพึงพอใจและความเช่ือม่ัน 
ตอการใหคําปรึกษาแนะนําของสํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สําหรับคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจําคณะ สถาบัน สํานัก 
 

คําช้ีแจง  โปรดใสเคร่ืองหมาย  √ ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 
  

๑. ขอมูลทั่วไป 
๑. คณะกรรมการตรวจสอบภายในประจาํสวนงาน  (เลอืกไดมากกวา ๑ คําตอบ) 

       คณะ        สถาบนั                 สํานกั                วิทยาเขต 
 ๒. ประสบการณในการเปนผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน 

 

                  ๐-๑ ป              ๒-๓ ป                  ๔ ปข้ึนไป             
 

๒. การประเมินความพึงพอใจและความเชื่อมั่นตอการใหคําปรึกษาแนะนํา 
 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ/ความเชื่อม่ัน 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอย ความไม
พึงพอใจ 

ความพึงพอใจ 
กระบวนการ 
๑. ทานพอใจในการบริการใหคําปรึกษาแนะนาํ      
๒. ข้ันตอนการใหบริการของสํานักงานตรวจสอบภายในมีความเหมาะสม      
๓. ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม      
สิ่งอํานวยความสะดวก 
๑. มีชองทางในการติดตอประสานงานหลากหลายชองทาง      
๒. แนวการตรวจสอบ (Audit Program) มีความชัดเจนและเขาใจงาย       
๓. รวบรวมกฎ ระเบียบ ขอบังคับเพื่อการตรวจสอบไวอยางครบถวน      
ความเชื่อมั่น 
สิ่งอํานวยความสะดวก 
๑. ผูตรวจสอบภายในปฏิบัตงิานดวยความซื่อตรง โปรงใส มีความรับผิดชอบ  
    และสามารถตรวจสอบได 

     

๒. ผูตรวจสอบภายในปฏิบัตงิานดวยความระมดัระวัง รอบคอบ ใหบริการ 
    อยางเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ และรายงานผลในสาระสาํคัญตามขอเท็จจริง 

     

๓. ผูตรวจสอบภายในมีความระมัดระวังในการใชขอมูล และไมหาผลประโยชน 
    ในทางที่มชิอบ 

     

๔. ผูตรวจสอบภายในเปนผูที่มคีวามรู ทักษะ และความเชี่ยวชาญ เก่ียวกับเร่ือง 
    ที่ตรวจสอบและใหคําปรึกษาแนะนําเปนอยางดี   

     

คุณภาพการใหบริการ      
๑.  ทานเชื่อมั่นวาการใหบริการของสํานักงานสอบภายในมีความถูกตอง ชัดเจน  
     และนาเชื่อถือ 

     

๒. ทานเชื่อมั่นวาขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายในมีประโยชนตอหนวยงานใน 
    การปรับปรุงและพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

     

 



คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๔๑ 

๓. กรณีระดับความพึงพอใจ/ความเชื่อม่ัน อยูท่ีความไมพึงพอใจ โปรดระบุ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……..……………… 
............................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
๔. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
    …………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………… 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


