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   ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในเป็นหน่วยงำนที่มีบทบำทส ำคัญยิ่งต่อกำรส่งเสริม  
ธรรมำภิบำลของมหำวิทยำลัย และส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนในมหำวิทยำลัย   
ให้บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล มีควำมโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในช่วยเสริมสร้ำงควำมเชื่อมั่นของข้อมูลทำงกำรเงิน
แก่สำธำรณชน ในกำรก ำกับดูแลที่ดี (Good Governance) ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ได้เป็นอย่ำงดี ซึ่งในปีที่ผ่ำนมำส ำนักงำนตรวจสอบภำยในได้ปฏิบัติหน้ำที่และพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถด้ำนกำรตรวจสอบในสถำนกำรณ์ต่อเนื่องของกำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 (COVID-19) โดยกำรบริหำรจัดกำรให้สอดรับกับยุค Digital and New 
Normal อย่ำงมุ่งม่ัน ตั้งใจ เพื่อพัฒนำควำมโปร่งใสภำยในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์    

    ผลงำนที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปีฉบับนี้ สะท้อนให้เห็นถึงควำมร่วมมือร่วมใจ
ของผู้บริหำร ผู้ตรวจสอบภำยใน และหน่วยรับตรวจ ที่ร่วมกันท ำงำนด้วยควำมตั้งใจและ
ทุ่มเทให้แก่มหำวิทยำลัยจนบรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย และเป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของ
มหำวิทยำลัยได้เป็นอย่ำงดี  จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำนมำ ณ ที่นี้  
 
 

 
                (ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์) 
            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

 

 

 

 



 
 

สารผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

    ส ำนั กงำนตรวจสอบภำยใน มีกรอบกำรด ำเนินงำนภำยใต้กำรก ำกับ                  
และให้ค ำปรึกษำของคณะกรรมกำรตรวจสอบประจ ำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์และ
อธิกำรบดี เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนต่อนโยบำยและกำรบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัยภำยใต้
หลักธรรมำภิบำล จึงต้องอำศัยควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือจำกทุกๆ ฝ่ำยที่ เกี่ยวข้องใน   
กำรช่วยแก้ปัญหำร่วมกัน โดยมีหลักกำรและแนวทำงหลักให้ยึดถือปฏิบัติที่ถูกต้องชัดเจน 
เพ่ือป้องกันเหตุแห่งควำมเสียหำยที่ร้ำยแรงมิให้เกิดขึ้น และสร้ำงควำมเชื่อมั่นควำมเชื่อถือ
แก่องค์กร  

 

    ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 นี้ ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในยังต้องท ำงำนอยู่        
ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ผู้ตรวจสอบ
ภำยในจึงต้องท ำงำนแบบ New Normal โดยเรียนรู้กำรใช้โปรแกรม แอพพลิเคชั่น และ 
เทคโนโลยีต่ำงๆ มำช่วยในกำรท ำงำนด้ำนกำรตรวจสอบทั้งแบบ work from home และ 
work on site รวมถึงได้ส่งเสริมพัฒนำศักยภำพงำนของบุคลำกรให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ให้มีกำรปรับตัวให้สอดรับกับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล  
 

     โอกำสนี้หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ฉบับนี้       
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหำรและผู้ที่สนใจ ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในขอขอบพระคุณ
คณะกรรมกำรตรวจสอบประจ ำมหำวิทยำลัย ท่ำนอธิกำรบดี และผู้บริหำรทุกท่ำนที่ช่วย
สนับสนุนส่งเสริมภำรกิจทุกด้ำนของส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน ให้ส ำเร็จ ลุล่วงเป็นอย่ำงดี 
ตรงตำมเป้ำหมำยทุกประกำร   
 
 
                 (นางอัจฉรา เฮียงโฮม)    
                                   ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 
                                                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 

 



 
 

 
 

  หน้า 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป  
        

           ๑. วิสัยทัศน์ พันธกิจ  วัตถุประสงค์ ควำมเป็นมำ    ๒-4 
๒.  ผังกำรบริหำรงำน       5 
๓. คณะกรรมกำรตรวจสอบประจ ำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์           6 
๔. บุคลำกรส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน              7-8              
5. กำรบริหำรงบประมำณ       9-10 

 

ส่วนที่ ๒  ผลงาน   
       

๑. ผลงำนกำรตรวจสอบ                                   ๑2-22 
2. ผลงำนกำรติดตำมผลกำรปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ             22-24                 
3. ผลงำนกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ       24-26               
4. ผลงำนกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร     26-27               
5. ผลงำนกำรประกันคุณภำพ                            27-28               

 6. ผลงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบประจ ำ                      29-31 
              มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์                   
 

ส่วนที่ ๓  การพัฒนาบุคลากร   
     

๑. กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ      33-38   
  2. โครงกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน          38-39 
         

 

ส่วนที่ ๔  ภาคผนวก 
 

 ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ว่ำด้วยกำรตรวจสอบภำยในของ   
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ.2562 

 กฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน ของส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน 
    มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 กรอบคุณธรรม ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 ประกำศสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
    ประจ ำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 ประกำศสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
    ประจ ำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  
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     องค์กรที่ได้รับความเชื่อถือ และเชื่อมั่นในการตรวจสอบภายใน                  

ภายใต้หลักธรรมาภิบาล พัฒนางานตรวจสอบภายในที่ได้มาตรฐาน                 
และเป็นที่ยอมรับต่อสังคม 

 
 

1. งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services)  เป็นการ
ตรวจสอบหลักฐานอย่างเที่ยงธรรม เพ่ือให้ได้มาซึ่งการประเมินผล
อย่างอิสระ โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการ         
การก ากับ ดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของ
หน่วยงานของมหาวิทยาลัย เช่น การตรวจสอบงบการเงิน ผลการ
ด าเนินงาน การปฏิบัติตามกฎ หลักเกณฑ์และข้อบังคับความม่ันคง
ปลอดภัยของระบบต่างๆ และการตรวจสอบความถูกต้อง            
และเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินการบัญชี เป็นต้น  

2. งานบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Services) การบริการให้
ค าปรึกษาแนะน า และบริการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยลักษณะงาน
และขอบเขตของงานจะจัดท าข้อตกลงร่วมกับผู้รับบริการและมี
จุดประสงค์เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับหน่วยงานของรัฐ โดยการปรับปรุง
กระบวนการการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ของมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้น เช่น การให้ค าปรึกษาแนะน าในเรื่อง
ความคล่องตัวในการด าเนินงาน การออกแบบระบบงาน วิธีการ
ต่างๆ ในการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม เป็นต้น  

 
1. เพ่ือให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ เป็นประโยชน์ด้วยความ      

เป็นอิสระ เที่ยงธรรม โดยเพ่ิมมูลค่าในกระบวนการด าเนินงาน    
การออกแบบระบบงาน วิธีการต่างๆ ในการปฏิบัติงานและ       
การฝึกอบรม เป็นต้น 

2. เพ่ือให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า มีการก าหนดและประเมินผล
กระทบจากความเสี่ยงที่ส าคัญน าไปสู่ระบบการควบคุมภายในที่ดี 
ภายใต้การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า  

3. เพ่ือให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ข้อมูลทางการเงิน การบริหารงาน
และการด าเนินการที่ส าคัญมีความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา  

   

วิสัยทัศน์ 

 

พันธกิจ 

 

วัตถุประสงค์ 
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ความเป็นมา  
 

      หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อตั้ งขึ้นในปี          
พ.ศ.๒๕๒๔ ซึ่งเป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๙ ที่ให้ส่วนราชการที่
เป็นกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่เทียบเท่า รวมถึงจังหวัดทุกจังหวัดมีต าแหน่ง
อัตราก าลัง เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ และให้ผู้ตรวจสอบภายใน      
ขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ โดยในระยะแรก มีชื่อเรียกว่า หน่วยตรวจสอบภายใน       
ท าหน้าที่ตรวจสอบทางบัญชีเพียงอย่างเดียว ต่อมางานตรวจสอบภายในมีบทบาทหน้าที่
ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ วิเคราะห์ การประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบ
การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของส่วนราชการ โดยมุ่งเน้นการให้         
ความเชื่อมั่น  และให้ค าปรึกษาแนะน า จึงมีภาระงานหลายด้าน อาทิ ประเมินความ          
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินงาน สอบทานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ สอบทาน
ความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูล เป็นต้น ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานตรวจสอบภายใน
ของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามบทบาทหน้าที่ดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยจึงยกระดับหน่วยงาน
เป็นส านักงานตรวจสอบภายใน  โดยให้มีฐานะเทียบเท่ากอง  และขึ้นตรงต่ออธิการบดี           
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๙  

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีนโยบายให้ทุกคณะ 
สถาบัน ส านัก ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งอัตราก าลังของผู้ตรวจสอบ
ภายในมีไม่ เพียงพอ จึงได้มีค าสั่ งแต่งตั้ งบุคลากรในแต่ละหน่วยงานๆ ละ ๓ คน             
เป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานระดับคณะ สถาบัน ส านัก เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบ    
การปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี พัสดุ สารสนเทศ และด้านอ่ืนๆ ในเบื้องต้น และให้
ส านักงานตรวจสอบภายในเป็นผู้อบรมพัฒนา และถ่ายทอด องค์ความรู้ด้านการตรวจสอบ
ภายในตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่ องทุกปี  และในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายในประจ า
คณะ สถาบัน ส านัก ให้มีการปฏิบัติงานในรูปแบบคณะกรรมการและให้มีชื่อเรียกว่า 
“คณะกรรมการตรวจสอบภายในประจ าคณะ สถาบัน ส านัก” โดยหน่วยงานสามารถเสนอ
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคลากรภายในหน่วยงานหรือต่างหน่วยงาน ที่ผ่านการอบรมด้านการ
ตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเป็นคณะกรรมการตรวจสอบภายในได้ และได้รับค่าตอบแทน
ตามที่หลักเกณฑ์ก าหนด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบภายในฯ ได้ด าเนินการตรวจสอบอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
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เมื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ        

(18 ก .ย .58)  มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาระบบการตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เ พ่ือพิจารณาระบบ                 
การตรวจสอบของมหาวิทยาลัย โครงสร้างองค์กร โครงสร้างอัตราก าลัง การก าหนด
ค่าตอบแทนพิเศษ และจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการตรวจสอบ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 
ซ่ึงคณะกรรมการพัฒนาระบบฯ ได้เสนอมหาวิทยาลัยให้เพ่ิมอัตราก าลังผู้ตรวจสอบภายใน
ให้เพียงพอ สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบประจ าปีได้ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย โดยให้ยกเลิกการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจ าคณะ สถาบัน ส านัก และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 
พ.ศ.2562  

 

   ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักงานตรวจสอบภายในได้มีการคัดเลือก
และแต่งตั้งผู้บริหารระดับหัวหน้างาน ได้แก่ หัวหน้างานตรวจสอบ หัวหน้างานประเมิน 
และพัฒนาระบบ และหัวหน้างานบริหารและธุรการ โดยได้รับเงินประจ าต าแหน่ง  ตั้งแต่       
เดือน ตุลาคม 2564  เป็นต้นไป  ซึ่ ง เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://op.kku.ac.th/notice-person/
https://op.kku.ac.th/notice-person/
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ผังการบริหารงาน 

หัวหน้างานตรวจสอบ หัวหน้างานประเมิน
และพัฒนาระบบ 

หัวหน้างานบริหาร 
และธุรการ 

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

1. ตรวจสอบในเรื่องดังนี้ 
- ตรวจสอบการด าเนินงาน 
- ตรวจสอบทางการเงิน 
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม  
  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
- ตรวจสอบระบบสารสนเทศ 
2. ตรวจสอบพิเศษ อาทิ 
- ตรวจสอบกองทุนสวัสดิการ 
  มหาวิทยาลัย 
- ตรวจสอบงาน/โครงการท่ีได้รับ 
  มอบหมาย 
3. งานติดตามผลการตรวจสอบ 

 

 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

 
(อัตราว่าง) 

นักตรวจสอบภายใน 

 
(อัตราว่าง) 

นักตรวจสอบภายใน 

อธิการบดี 

1.งานบริหารส านักงาน 
- งานบริหารงานงบประมาณ 
- งานบุคคล 
- งานการเงินบัญช ี
- งานพัสดุ 
- งานสารบรรณ 
- การจัดท ารายงานประจ าปี 
- งานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
2.งานเลขานุการคณะกรรมการ 
   ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย 
   เกษตรศาสตร์ 
3.งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุม        
   ภายในส านักงานตรวจสอบภายใน 
4.งานประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 

 

หัวหน้าทีมตรวจสอบ 4 

หัวหน้าทีมตรวจสอบ ๑ 

หัวหน้าทีมตรวจสอบ ๒ 

 
(อัตราว่าง) 

นักตรวจสอบภายใน 

 นักตรวจสอบภายใน 

 
(อัตราว่าง) 

นักตรวจสอบภายใน 

 
(อัตราว่าง) 

นักตรวจสอบภายใน 

 นักตรวจสอบภายใน 

 นักตรวจสอบภายใน 

 

หัวหน้าทีมตรวจสอบ 3 

ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

1.งานให้ค าปรึกษาแนะน าด้าน 
   การเงินบัญชี พัสดุ กฎ ระเบียบ 
   ข้อบังคับท่ีก าหนด การบริหาร 
   ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
2.งานสอบทานกระบวนการบริหาร 
   ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
3.งานพัฒนาระบบการตรวจสอบ 
4.การประกันคุณภาพ 
 
 
 

 นักตรวจสอบภายใน 

 นักตรวจสอบภายใน 
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ศาสตราจารย์ดิเรก  ปัทมสริิวัฒน์ 
ประธานคณะกรรมการ 

นายจงเจตน์  บุญเกิด 
กรรมการ 

 

นายเจษฎา ช.เจริญยิ่ง  
กรรมการ 

 

นางจิตติมา  ดุริยะประพันธ ์
กรรมการ 

 

   
นางชลาลัย สุขสถิตย ์

กรรมการ 

นางสาวอัญชุลี สิมะเสถียร 
กรรมการ 

 

นางศิริลักษณ์  กาญจนโยธิน 
กรรมการ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

 

  

นางอัจฉรา  เฮียงโฮม 
ผู้อ านวยการส านกังานตรวจสอบภายใน 

เลขานุการคณะกรรมการ 

นายชัยวัฒน์  สุทธิวิเศษ 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ 
 

นางสาวสุชาดา ตันโชติกุล 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ 
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บุคลากรส านักงานตรวจสอบภายใน 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
      
 

 

 

 

นางอัจฉรา  เฮียงโฮม 
 นักตรวจสอบภายใน ช านาญการพิเศษ 

  ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 

ข้าราชการ 

นายชัยวัฒน์  สุทธิวิเศษ 
นักตรวจสอบภายใน ช านาญการ  

หัวหน้าทีม 
 

นางจิตริณีย์  หล่อวิจิตร 
นักตรวจสอบภายใน  

หัวหน้าทีม 
 

 

  

นางสาวสุชาดา  ตันโชติกุล 
นักตรวจสอบภายใน ช านาญการ  

หัวหน้าทีม 

 

  

 

 

 

 

 นางขวัญฤทัย นาคทรงแก้ว 
นักตรวจสอบภายใน ช านาญการ 

หัวหน้าทีม 
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บุคลากรส านักงานตรวจสอบภายใน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวภิญลดา หวังแก้ว 
นักตรวจสอบภายใน ช านาญการ 

 

นางสาวพร้อมพรรณ รอดสวัสดิ ์
นักตรวจสอบภายใน   

 

นางทัศรียา มลมิตร 
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร   

 

 

 

 

  

นางสาวอรพิณ รัตนเสรีสุข 
นักตรวจสอบภายใน   

    

 
นางสาวยุพิน อ  าเมือง 
นักตรวจสอบภายใน  
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การบริหารงบประมาณ  
 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานตรวจสอบภายในได้รับจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ รวมทั้งสิ้นจ านวน ๘.๒๑ ล้านบาท เพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการภายในหน่วยงาน โดยได้ใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๕.๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕ 
จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและจ่ายจริง  
จ าแนกตามประเภทรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 

 

 

ประเภท
รายจ่าย 

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 

ได้รับจัดสรร  
(บาท) 

จ่ายจริง 
(บาท) 

ได้รับจัดสรร 
(บาท) 

จ่ายจริง  
(บาท) 

งบบุคลากร - - ๑,๔๕๔,๙๓๗.๐๐ ๕๔๑,๕๐๑.๘๐ 

งบด าเนินงาน - - * ๑,๑๓๗,๒๐๐.๐๐ ๓๙๑,๒๐๕.๘๘ 

งบลงทุน - - * ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  ๑๐๓,๑๘๕.๗๘ 

งบเงินอุดหนุน ๓,๙๘๑,๔๐๐.๐๐ ๔,๐๙๔,๔๖๐.๐๐ ๒๔๕,๐๐๐.๐๐ - 

งบรายจ่ายอื น - - ๓๙๒,๙๐๐.๐๐ ๒๔๐,๑๐๓.๖๘ 

รวม 
(๑) 

๓,๙๘๑,๔๐๐.๐๐ 
(๒) 

๔,๐๙๔,๔๖๐.๐๐ 
(๓) 

๔,๒๓๐,๐๓๗.๐๐  
(๔)        

๑,๒๗๕,๙๙๗.๑๔ 

รวมได้รับจัดสรรทั้งสิ้น  (๑)+(๓)   ๘,๒๑๑,๔๓๗.๐๐ (๑๐๐%) 

รวมจ่ายจริงท้ังสิ้น (๒)+(๔) ๕,๓๗๐,๔๕๗.๑๔ (๖๕%) 

งบประมาณคงเหลือ ๒,๘๔๐,๙๗๙.๘๖ (๓๕%) 
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                 ใช้จ่ายจริง 

 

  

 
                 

                 ใช้จ่ายจริง 

 

  ทั้งนีก้ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัย
จึงมีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติงานแบบ work from home สลับกับการมาปฏิบัติงาน     
ในรูปแบบ on site รวมถึงการงดจัดกิจกรรม/โครงการ ต่างๆ อาทิ โครงการสัมมนา
เครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายในระหว่างมหาวิทยาลัย โครงการเตรียมความ
พร้อมรับการตรวจสอบของส่วนงาน  

 
 

แผนภาพแสดงงบประมาณแผน่ดินและงบประมาณเงินรายได้  
ที่ได้รับจัดสรรเปรียบเทียบกับใช้จ่ายจริง  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   จ านวนเงิน (ล้านบาท) 

 
 

 

                                งบประมาณแผน่ดนิ             งบประมาณเงินรายได ้

                                             ได้รบัจดัสรร             ได้รับจดัสรร 

 

 

 

 -

 0.50

 1.00

 1.50

 2.00

 2.50

 3.00

 3.50

 4.00

 4.50

งบเงินอุดหนุน งบบุคลากร          งบด าเนินงาน             งบลงทุน           งบรายจ่ายอื่น  

   

ด
k

ด

ก

เ 
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ส่วนที ่๒  : ผลงาน 
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1.1 การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนงาน  

 

   มหาวิทยาลัยกระจายอ านาจหน้าที่การจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วนงาน/หน่วยงาน คณะ/
สถาบัน/ส านัก/ภาควิชา/กอง/ศูนย์/ฝ่าย/โครงการภาคพิเศษ สามารถด าเนินการจัดซื้อ     
จัดจ้างได้โดยมีค าสั่งมอบอ านาจให้คณบดี ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน อนุมัติด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
ภายในวงเงินไม่เกิน ๓ ล้านบาท เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างของส่วนงานมีความถูกต้อง เป็นไป
ตามกฎ ระเบียบ ส านักงานตรวจสอบภายในได้ด าเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ
ส่วนงาน ซึ่งจากการตรวจสอบ 26 ส่วนงาน/หน่วยงาน พบว่าส่วนงานต่างๆ มีทั้งเจ้าหน้าที่
พัสดุโดยต าแหน่ง และได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานในต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นจ านวน
มาก ซึ่งการกระจายอ านาจการจัดซื้อจัดจ้างให้ภาควิชา/กอง/ศูนย์/โครงการพิเศษ/สถานี    
แม้จะมีความคล่องตัวในการด าเนินงาน แต่ยังคงมีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้ง
มอบหมาย อาจมีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติทางด้านพัสดุไม่เพียงพอ  
มีโอกาสในการปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง และอาจเกิดความเสียหายต่อส่วนงาน และมหาวิทยาลัยได้ 

  
สรุปผลการตรวจสอบ 
 การจัดซื้อจัดจ้างของส่วนงานที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000.00 บาท ขึ้นไป โดยรวม
มีการด าเนินการถูกต้องตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และมีการควบคุมภายในการจัดซื้อจัด
จ้างที่เหมาะสมตามควร ทั้งนี้ มีบางขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
ประกาศหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และมีการควบคุมภายในที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้น 
สรุปได้ดังนี้ 
        ๑. การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีบางขั้นตอนที่

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง อาทิ รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติซื้อ/จ้าง ไม่เสนอผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ไม่พบประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง บนเครือข่ายสารสนเทศของ
ส่วนงานและมหาวิทยาลัย เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง มีรายละเอียดในเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่ตรงกับข้อมูลในระบบ e-GP ไมจ่ัดท าหนังสือแสดงข้อตกลงคุณธรรมและความโปร่งใสใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและรับรอง
ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ในทุกขั้นตอนและทุกโครงการที่มี
การจัดซื้อจัดจ้าง และหลักฐานใบเสร็จรับเงินมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนถูกต้องตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน 
การบัญชีและการรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้อ ๖  



13 
 

๒. การควบคุมภายในการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนงานเหมาะสมตามควร ได้แก่ จัดท า
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กรณวีงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเผยแพร่
แผนฯ บนเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลาง และมหาวิทยาลัยมีการตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้ เสนอราคาแต่ละรายว่าไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน กรณีการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 
100,000.00 บาท เจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และการบันทึกควบคุมครุภัณฑ์ในรายงานการบันทึกทรัพย์สิน
ครบถ้วน ทั้งนี้ ยังมีจุดอ่อนการควบคุม อาทิ การก ากับดูแล สอบทาน การปฏิบัติงานของ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้างานคลังและพัสดุ และหัวหน้าผู้ควบคุมตามล าดับการบังคับ
บัญชา ยังขาดความรอบคอบ การไม่ปฏิบัติตามระบบการจองเงินของมหาวิทยาลัย           
ที่ก าหนดให้มีการตรวจสอบงบประมาณก่อนด าเนินการ เพ่ือให้มั่นใจว่างบประมาณ          
มีเพียงพอ และใบเสร็จรับเงินที่งานคลังได้จ่ายเงินให้เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิไปแล้วไม่ประทับตรา
ข้อความว่า “จ่ายเงินแล้ว”  
 

 

 

 

 

 

 

การสะท้อนปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายของส่วนงาน     
 

      ๑. ปัจจุบันมีธุรกิจ e-Commerce การขายสินค้าและบริการผ่านระบบ online    
เข้ามามีบทบาทในระบบเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ
ภาครัฐ ยังไม่มีระเบียบมารองรับให้ส่วนงานสามารถจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบดังกล่าวได้  

      ๒. อัตราก าลังต าแหน่งนักวิชาการพัสดุไม่เพียงพอในบางส่วนงานที่มีหน่วยงานศูนย์ 
สถานี กระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ และอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ซึ่งการที่ผู้ปฏิบัติงานของแต่ละ
หน่วยงานไม่ใช่นักวิชาการพัสดุโดยต าแหน่ง ท าให้ขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
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      ๓. การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาจารย์และวิทยากร จากสถานการณ์ปัจจุบันที่
คณะมีการจัดการเรียนการสอนและการสัมมนาผ่านระบบ online ยังไม่มีระเบียบให้ใช้
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในใบส าคัญรับเงิน เป็นหลักฐานการเบิกจ่าย  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในได้มีกำรประชุมปิดตรวจ online ร่วมกับคณบดี 
ผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร เจ้ำหน้ำที่พัสดุ และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องแต่ละ
ส่วนงำน และหำรือร่วมกันในประเด็นข้อตรวจพบ เพ่ือแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น รวมทั้งได้
ข้อเสนอแนะในแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุและด้ำน
กำรเงิน ถูกต้อง เป็นไปตำมระเบียบ ข้อบังคับ และมีควำมคล่องตัวมำกยิ่งข้ึน ดังนี้ 

๑. ควรจัดให้มีการฝึกอบรมเรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และส่งเสริมให้มีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ให้กับหน่วยงานภายในและทุกวิทยาเขต โดยมีคู่มือ หรือแนว
ปฏิบัติงานพัสดุ การเงินบัญชีที่รวบรวมขั้นตอนการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์ วิธีการในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทุกวิทยาเขต 

๒. ก าชับให้ผู้บริหารทุกระดับ ท าหน้าที่ก ากับดูแล สอบทานการปฏิบัติงานด้าน
พัสดุและการเงินอย่างเข้มงวด เพ่ือให้การควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยและส่วนงานเกิด
ประสิทธิผล และหากมีการละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบและข้อก าหนด ควรก าหนด
บทลงโทษตามสมควร 

๓. พิจารณาทบทวนวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีนัยส าคัญ ในการจัดท าหนังสือแสดง
ข้อตกลงคุณธรรมและความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  และให้ถือปฏิบัติ
เช่นเดียวกันทุกหน่วยงาน เพ่ือประสิทธิภาพในการด าเนินงานและความคล่องตัว 

๔. พิจารณาทบทวนระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ รวมถึงจัดการควบคุมที่
เพียงพอเหมาะสม เพ่ือให้การปฏิบัติงานปัจจุบันเกิดความสะดวก รวดเร็ว และคล่องตัว
ภายใต้วิถีปฏิบัติใหม่ (New Normal) ที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาทิ การเบิก
จ่ายเงินค่าตอบแทนอาจารย์และวิทยากรในการจัดการเรียนการสอนและการประชุม      
การสัมมนา online การจัดซื้อและเบิกจ่ายเงิน รวมถึงการจัดซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ 
online และ platforms ต่างๆ 

 

ซึ่งภายหลังได้ทราบผลการตรวจสอบในภาพรวม มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมชี้แจง
ข้อตรวจพบและข้อพึงระวังในการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือแจ้งเตือนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนงานให้ตระหนักและพึงระวังในการปฏิบัติงาน และชี้แจงแนวปฏิบัติให้
เจ้าหน้าที่เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตามข้อก าหนดของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ช่วยลด
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ โดยได้รับผลตอบรับจากส่วนงานเขา้ร่วมการประชุมจ านวน
มากกว่า 300 คน  
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1.2 การตรวจสอบระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Information Technology Audit) 
 

ส านักงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา         
(KU-ISEA) ซึ่งเป็น 1 ในระบบสารสนเทศที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย 10 ระบบ ได้แก่ ระบบ
สำรสนเทศบริหารการศึกษา ระบบสำรสนเทศเพ่ือบริหำรงำนวิจัย ระบบสำรสนเทศ        
กำรพัฒนำวิชำกำร ระบบบริหำรทรัพยำกรองค์กำร ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรประกันคุณภำพ ระบบงำนวิเทศสัมพันธ์ ระบบ            
e-document ระบบห้องสมุดและองค์ควำมรู้ของมหำวิทยำลัย และระบบสำรสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนกำรบริหำรและตัดสินใจ   

 

ระบบสำรสนเทศบริหำรกำรศึกษำ (KU- ISEA) เป็นระบบสำรสนเทศหลักของ
มหำวิทยำลัย (Core Business) ที่สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอน โดยมี
ระบบงำนหลัก จ ำนวน ๑๐ ระบบย่อย และระบบงำนสนับสนุน จ านวน ๙ ระบบย่อย            
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้พัฒนำระบบงำนหลักเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนเพียง ๖ ระบบย่อย       
ในกำรตรวจสอบระบบดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้มั่นใจว่ำระบบสำรสนเทศบริหำร
กำรศึกษำ (KU-ISEA) ด ำเนินกำรเป็นไปตำมกฎหมำย พระรำชบัญญัติ ประกำศ มำตรฐำน 
และแนวทำงกำรปฏิบัติงำน และระบบได้สนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของ
มหำวิทยำลัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล กำรควบคุมภำยในและกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศมีควำมเหมำะสม รวมถึงทรำบปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 
สรุปผลการตรวจสอบได้ดังนี้ 

 

พบว่าในภาพรวมของการจัดการระบบสารสนเทศผู้บริหารมีการก ากับดูแลการ
ด าเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) โดยจัดโครงสร้างงานสารสนเทศ 
ก ากับการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสารสนเทศที่
มหาวิทยาลัยก าหนด สนับสนุนงบประมาณและบุคลากร การพัฒนา การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ระบบสารสนเทศได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการที่ก ากับดูแลและผู้บริหาร และการบริหาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัยเป็นไปตามรูปแบบและระยะเวลาที่ก าหนด  

 

ทั้งนี้มีประเด็นข้อตรวจพบที่ส าคัญและต้องปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ได้แก่ ไม่มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
ไม่มีแผนสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) แผนการกู้คืนระบบ 
(Disaster Recovery Plan) กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ไม่พบว่ามีการทดสอบสภาพ
พร้อมใช้งานของระบบการส ารองข้อมูลที่ใช้ในปัจจุบัน เพ่ือสามารถรับมือกับเหตุการณ์       
ที่เกิดขึ้นได้ และท าให้ระบบสามารถท างานได้ปกติให้เร็วที่สุด ไม่พบรายงานการติดตาม
ตรวจสอบการใช้งานและทบทวนสิทธิในการเข้าใช้งานของผู้ใช้งานที่ ได้รับอนุญาต          
และไม่พบว่ามีการตรวจสอบหรือวิ เคราะห์  log รวมทั้งข้อก าหนดของโครงการฯ               
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มีการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของระบบ (functional requirement) แต่ไม่มีข้อก าหนด
ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (security requirement) 

 

          ปัญหาและอุปสรรค ในการน าระบบสารสนเทศบริหารการศึกษาในส่วนที่เป็นระบบ
หลักที่ได้พัฒนาไปใช้ในทุกวิทยาเขต ต้องใช้เวลาในการเก็บ requirement การปรับเปลี่ยน
รูปแบบการท างานจากที่เคยท ามาให้เข้ากับระบบบริหารการศึกษา ต้องใช้ระยะเวลาในการ
ด าเนินการท าให้การใช้งานระบบสารสนเทศหลักในภาพรวมทุกวิทยาเขตยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้ท้ังระบบ 
 

 ส านักงานตรวจสอบภายในมีข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขในทุกประเด็นทั้ง
ในระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงานเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการก ากับดูแลระบบ
สารสนเทศให้มีความปลอดภัย พร้อมใช้งานมีความน่าเชื่อถือ และสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
  
1.3  การตรวจสอบงบการเงินโครงการโคเนื้อเพื อลดผลกระทบจากการท าข้อตกลงเขต     

การค้าเสรี (Free Trade Area)    
 

      โครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก าแพงแสนเพ่ือใช้ผลิตน้ าเชื้อมีระยะเวลาโครงการ     
8 ปี (พ.ศ.2551–พ.ศ.2558) และขอขยายเวลาเพ่ิมอีก 1 ปี เป็นสิ้นสุดในปี พ.ศ.2559 
ดังนั้น การตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จึงเป็นปีสิ้นสุดโครงการ  
           ส านักงานตรวจสอบภายในได้ด าเนินการตรวจสอบโครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์
ก าแพงแสนเพ่ือใช้ผลิตน้ าเชื้อประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สรุปผลการตรวจสอบ
พบว่า โครงกำรฯ มีรำยรับจำกกำรจ ำหน่ำยน้ ำ เชื้อและโคทดสอบ รวมจ ำนวน 
๔๙๕,๙๙๓.๗๐ บำท มีค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน จ ำนวน ๒,๗๙๓,๙๓๐.๒๘ บำท        
และโครงกำรฯ ได้คืนเงินให้กองทุนปรับโครงสร้ำงกำรผลิตภำคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถแข่งขันของประเทศ ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร จ ำนวน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 
บำท รวมมีรำยจ่ำยทั้งสิ้น ๓,๒๙๓,๙๓๐.๒๘ บำท จึงท ำให้โครงกำรฯ มีรำยรับต่ ำกว่ำรำยจ่ำย 
จ ำนวน ๒,๗๙๗,๙๓๖.๕๘ บำท ทั้งนี้โครงกำรฯ ได้รับงบประมำณในกำรด ำเนินงำนจำก
กองทุนปรับโครงสร้ำงกำรผลิตฯ ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๘–๒๕๕๙ จ ำนวน 
๗,๙๑๔,๒๘๐.๐๐ บำท จึงท ำให้โครงกำรฯ มีงบประมำณเพียงพอส ำหรับกำรด ำเนินงำนใน 
ปงีบประมำณนี้ 
            ส ำหรับงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๙ และงบแสดงผลกำร
ด ำเนินงำนส ำหรับปีสิ้นสุด วันเดียวกันของโครงกำรฯ แสดงรำยกำรถูกต้องตำมท่ีควรตำม
หลักกำรบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 
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1.4 การตรวจสอบโครงการจ้างงานประชาชนที ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด 
      ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ส านักงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการจ้างงานฯ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบผลการด าเนินงานโครงการจ้างงานฯ ของมหาวิทยาลัย บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด การเบิกจ่ายเงินครบถ้วนถูกต้องเป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี ่ยวข้อง  และการเบิกจ่ายเงินมีการควบคุม
ภายในเพียงพอเหมาะสม  ซึ ่งมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณจากกระทรวง       
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างงานฯ        
รวมทั้งสิ้น 17,100,000.00 บาท  
สรุปผลการตรวจสอบ 

1. มหาวิทยาลัยด าเนินงานโครงการจ้างงานฯ ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ ดังนี้  

 

1.1 มหาวิทยาลัยได้จ้ างงานประชาชนในพ้ืนที่ กรุ งเทพและปริมณฑล          
จั งหวั ดนครปฐม จั งหวั ดชลบุ รี  จั งหวัดสกลนคร และพ้ืนที่ ใกล้ เคี ยงสถานี วิ จั ย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมจ านวน 591 คน โดยผู้ถูกจ้างงานส่วนใหญ่เป็นผู้จบการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี การว่าจ้างส่งผลให้งบประมาณได้หมุนเวียนกลับไปในชุมชน สังคมและ
ครอบครัวผู้ถูกจ้างงานและเพ่ิมโอกาสในการจับคู่แรงงานและนายจ้าง โดยนายจ้างประเมิน        
การปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้างงาน และมีการจ้างงานต่อเนื่องหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ 
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1.2 ประชาชนที่ได้รับการจ้างงานมีรายได้ ท าให้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และเพ่ิม
สภาพคล่องในการใช้จ่ายเงินในช่วงเวลาที่ได้รับการจ้างงาน  

1.3 ประชาชนที่ได้รับการจ้างงานตามต าแหน่งงาน ได้เสริมสร้างและพัฒนา
ทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น (Upskill) รวมถึงได้สร้างทักษะใหม่ที่จ าเป็นในการท างาน
เพ่ือรองรับความต้องการของผู้จ้างงานในอนาคต (Reskill) การสร้างทักษะใหม่ที่จ าเป็น    
ในการท างานเพ่ือรองรับความต้องการของผู้จ้างงานในอนาคต  

 

 

2. การเบิกจ่ายเงินครบถ้วนถูกต้อง และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ         
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

2.1 มหาวิทยาลัยได้เบิกจ่ายเงินโครงการจ้างงานฯ ครบถ้วนถูกต้อง รวมจ านวน
เงิน 16,182,000.00 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายในการจ้างงานฯ ระยะที่ 1 จ านวนเงิน 
3,483,000.00 บาท และระยะที่ 2 จ านวนเงิน 12,699,000.00 บาท   

 

ผู้ช่วยพัฒนา Platform 12 คน

การจัดการระบบข้อมูล
ต่างๆ 163 คน

ผู้ช่วย
ห้องปฏิบัติการ 

และผู้ช่วยนักวิจัย    
124 คน

การปฏิบัติงานใน
พื้นที่ การพัฒนา 
ปรับปรุง ดูแล   

ภูมิทัศน์ 182 คน

ครูผู้ช่วย 24 คน

เจ้าหน้าท่ีจัดการเกษตร
และการจัดการงานด้าน

การเกษตร 86 คน

แผนภาพแสดงต าแหน่งงานในการจ้างงาน จ านวน 591 คน
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2.2 การด าเนินการจ้างงานด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมถึงการจ่ายเงินเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน  
การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2562  

 

3. โครงการจ้างงานฯ มีการควบคุมภายในเพียงพอเหมาะสมตามควร       
ตามระบบการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน  

 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการจ้างงานฯ  
 1. ระยะเวลาในการเตรียมงานของโครงการจ้างงานฯ กระชั้นจนเกินไป 
คณะท างานมีเวลาในการเตรียมงานน้อยมาก  
  2. ประชาชนที่ยืนยันสิทธิ์การท างาน แต่ถึงก าหนดวันท างานกลับไม่มาตาม
นัดหมาย หรือท างานได้เพียงไม่ก่ีวันก็ไม่มาท างานตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง  
 3. การด าเนินการเรื่องการเบิกจ่ายเงินไม่ทันตามเวลาที่ก าหนด (เดือนกรกฎาคม) 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. ควรมีการติดตามผลสัมฤทธิ์ของผู้ถูกจ้างงาน ว่าได้น าองค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาจากการจ้างงานในสาขาต่างๆ ไปส่งเสริมและสร้างอาชีพให้
ตนเอง/ชุมชน น าไปต่อยอดทางธุรกิจ หรือได้รับการว่าจ้างจากบริษัทเอกชนหรือหน่วยงาน
รัฐบาลเข้าท างาน  

2. โครงการในอนาคตควรมอบหมายผู้รับผิดชอบก าหนดแนวปฏิบัติ/ขั้นตอนการ
ด าเนินงานโครงการที่ชัดเจน ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน/หัวหน้างาน และประชุมชี้แจง
สร้างความเข้าใจ เพ่ือให้การด าเนินงานถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

 

1.5 การตรวจสอบค่าใช้จ่ายโครงการงานวันเกษตรแฟร์ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
          ส านักงานตรวจสอบภายในตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายโครงการงานวันเกษตรแฟร์ 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทรำบกำรใช้จ่ำยเงินถูกต้องตำมกฎ ระเบียบ    
มีกำรควบคุมและก ำกับดูแลที่ดี โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(กบม.) ได้อนุมัติค่าใช้จ่ายการจัดงานวันเกษตรแฟร์ เป็นจ านวนเงิน ๒๓,๔๔๑,๘๐๐.๐๐ บาท 
และคณะกรรมการด าเนินงานได้มอบหมายฝ่ายงานต่างๆ ๑๖ ฝ่าย เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
สรุปผลการตรวจสอบได้ ดังนี้  
 

สรุปผลการตรวจสอบ 
 

มหาวิทยาลัยมีรายได้จากการเช่าพ้ืนที่การจัดงานวันเกษตรแฟร์ ประจ าปี พ.ศ.2563 
รวมจ านวนเงิน ๓๔,๖๕๔,๙๒๑.๗๔ บาท และมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน รวมเป็นเงิน 
๒๑,๔๐๗,๒๑๗.๑๒ บาท จากการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน มีการด าเนินการตามระเบียบ 
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ประกาศที่เกี่ยวข้อง และเมื่อเสร็จสิ้นกำรด ำเนินกำร เลขานุการคณะกรรมการด าเนินงานวัน
เกษตรแฟร์ จัดท าสรุปภาพรวมการจัดงานวันเกษตรแฟร์ และงบรายรับ-รายจ่าย ประจ าปี 
๒๕๖๓ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารฯ (กบม.) โดยมีข้อสังเกตในขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การเบิกจ่ายเงิน การบันทึกบัญชี พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินงาน ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะ 
๑. คณะกรรมการด าเนินงานฯ ควรก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ

กฎ ระเบียบที่ก าหนด หากพบว่ากฎ ระเบียบ ไม่เอ้ือต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการ
ปฏิบัติงาน ควรเสนอมหาวิทยาลัยทบทวนกฎ ระเบียบ หรือก าหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ส าหรับการจัดงานวันเกษตรแฟร์ เพ่ือให้การด าเนินงานมีความถูกต้อง และมีความคล่องตัว 

๒. คณะกรรมการด าเนินงานฯ ควรท าความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงานกับทุก
ฝ่ายงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีมาตรฐานและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

๓. กองคลังควรทบทวนการบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย เพ่ือให้งบรายได้และ
ค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยครบถ้วนถูกต้อง และสะท้อนผลการด าเนินงานที่แท้จริงของ
มหาวิทยาลัย 

 

1.6 การตรวจสอบงบการเงินกองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์         

ส านักงานตรวจสอบภายในด าเนินการตรวจสอบเพ่ือรับรองงบการเงินกองทุน
สวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2560 ทั้ง 4 วิทยาเขต จ านวน 4   
งบการเงิน ซ่ึงประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบแสดงผล
การด าเนินงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบรายงานการเงิน สรุปผล
การตรวจสอบได้ ดังนี้ 

 

 1.6.1 กองทุนสวัสดิการ บางเขน :  
                  งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบแสดงผล
การด าเนินงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน แสดงรายการถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ยกเว้น 
รายการเงินฝากธนาคารทหารไทย ประเภทออมทรัพย์    
 
 

         1.6.2 กองทุนสวัสดิการ วิทยาเขตก าแพงแสน :  
       งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของกองทุนสวัสดิการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ไม่ถูกต้องหลายรายการ ส่วนงบแสดงผล  
การด าเนินงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ได้รับการรับรองความถูกต้องเป็นปีแรก 
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         1.6.3 กองทุนสวัสดิการ วิทยาเขตศรีราชา :  
                 งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบแสดงผลการ
ด าเนินงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา แสดงรายการโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

           1.6.4 กองทุนสวัสดิการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร :  
                 งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบแสดงผลการ
ด าเนินงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร แสดงรายการถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ยกเว้นรายการลูกหนี้    

      

 
 

    ส านักงานตรวจสอบภายในได้ติดตามผลการด าเนินงานการปรับปรุงแก้ไข          
ตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบที่อธิการบดีสั่งการแล้ว ในปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2564  ดังนี้ 

           2.1 การติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการ
ตรวจสอบเงินกองทุนของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน จ านวน 8 ส่วนงาน/หน่วยงาน 
                 ส านักงานตรวจสอบภายในได้ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ในรายงานผลการตรวจสอบเงินกองทุนส่วนงาน/หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง นั้น ท าให้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีส่วนงานให้ความร่วมมือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบเงินกองทุนจนแล้วเสร็จ จ านวน 6 ส่วนงาน 
คงเหลือ ส่วนงานที่อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงเพียง 1 ส่วนงาน และมีส่วนงานที่ไม่ได้
รายงานผลการด าเนินการปรับปรุงอีก 1 ส่วนงาน ซึ่งส านักงานตรวจสอบภายในได้ท า
หนังสือติดตามความคืบหน้าแล้ว  
 

          2.2 การติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการ
ตรวจสอบบัญชีเงินรับฝากในระบบ KU-ERP จ านวน 14 ส่วนงาน/หน่วยงาน 
รายละเอียดมีดังนี้ 
                2.2.1 ส่วนงาน/หน่วยงาน ที่ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะใน
รายงานผลฯ ครบถ้วนทุกประเด็น มีจ านวน 4 ส่วนงาน/หน่วยงาน       
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       2.2.2 ส่วนงาน/หน่วยงานที่ยังด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะใน
รายงานผลฯ ไม่แล้วเสร็จครบทุกประเด็น มีจ านวน 10 ส่วนงาน/หน่วยงาน ทั้งนี้มีประเด็น
ที่ต้องปรับปรุงแก้ไข อาท ิ

              - บัญชีเงินรับฝาก จ านวน 5 บัญชี เจ้าหน้าที่ได้สะสางหาเอกสารหลักฐาน     
พบเพียงบางส่วน แต่ยังไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จได้ เนื่องจาก      
ไม่สามารถหาเอกสาร หลักฐานก่อนปี พ.ศ. 2554 ในช่วงตั้งยอดบัญชีได้ 

              - ปรับปรุงบัญชีในระบบ KU-ERP กับกองคลังในรายการเงินรางวัลพิเศษ        
ปี พ.ศ.2552 เงินรอพักเพ่ือล้างลูกหนี้เงินยืม เงินรับฝากศูนย์คอมพิวเตอร์ 
เงินค่าเช่ารับล่วงหน้า  

              - สะสางบัญชีเงินรับฝาก และบัญชีเงินค้ าประกันต่างๆ  
                - สะสางและปรับปรุงบัญชีเงินรับฝากอ่ืน ได้แก่ ค่าเช่าหอพักนิสิต ค่าธรรมเนียม 

                  ห้องพักล่วงหน้า ค่าเช่าล่วงหน้าร้านค้า 
              - เงินค้ าประกันสัญญาที่ครบก าหนดแล้ว 6 ราย ยังไม่สามารถติดต่อคู่สัญญา  
                ให้มารับเงินค้ าประกันสัญญาคืนได้  

  - บัญชีเงินรับฝากเงินค้ าประกันสัญญามีหลักฐานการรับเงินค่าค้ าประกัน 
    สัญญาไม่ตรงกับบัญชีแยกประเภท 

            
      2.3 การติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการใช้จ่ายเงิน
ในระบบ KU-ERP จ านวน 15 ส่วนงาน ดังนี้ 
 

2.3.1 ส่วนงาน/หน่วยงาน ที่ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะใน
รายงานผลฯ ครบถ้วนทุกประเด็น มีจ านวน 5 ส่วนงาน/หน่วยงาน       
       2.3.2 ส่วนงาน/หน่วยงานที่ยังด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะใน
รายงานผลฯ ไม่แล้วเสร็จครบทุกประเด็น มีจ านวน 10 ส่วนงาน/หน่วยงาน ทั้งนี้มีประเด็น
ที่ต้องปรับปรุงแก้ไข อาท ิ

        - บัญชีเงินส ารองจ่ายที่เกินบัญชี เจ้าหน้าที่ไม่สามารถสะสางและปรับปรุง
บัญชีให้ถูกต้องได ้

        - เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถหาเอกสารหลักฐานมาปรับปรุงบัญชีเงินส ารองจ่ายได ้
        - เจ้าหน้าที่มีภาระงานมาก ไม่สามารถแบ่งเวลามาด าเนินการสะสางบัญชี       

ที่บันทึกไม่ถูกต้องมาตั้งแต่เริ่มเข้าระบบ KU-ERP           
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      2.4 การติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
งบการเงิน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 

           ส านักงานตรวจสอบภายใน ได้ด าเนินการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขในรายงานผล
การตรวจสอบงบการเงิน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๐) ซึ่งวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติฯ ด าเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ ๒ ประเด็น และอยู่
ระหว่างด าเนินการ ๒ ประเด็น ดังนี้ 
 

        2.4.๑ การปรับปรุงยอดคงเหลือของบัญชีเงินฝากธนาคาร จ านวน 7 บัญชี 
และบัญชีสินทรัพย์ จ านวน 8 บัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ให้ถูกต้องตรงกับเอกสาร
หลักฐาน 
               2.4.๒ การจัดท าการพิสูจน์ยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร จ านวน 4 บัญชี  
 

2.5 การติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
อาคารและสิ งปลูกสร้างในระบบ KU-ERP มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ส่วนกลาง กองคลัง 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561)         

             ส านักงานตรวจสอบภายในได้ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ         
ใน ร ำย ง ำนผลกำร ปรั บปรุ ง ข้ อมู ลอำค ำรและสิ่ ง ปลู กส ร้ ำ ง ใ น ระบบ  KU-ERP 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จ ำนวน ๕ ประเด็น ซึ่งกองคลังได้รำยงำนควำมคืบหน้ำกำร
ด ำเนินงำน จ ำนวน ๓ ประเด็น เหลือ 2 ประเด็น ดังนี้ 
    2.5.๑ การก าหนดหลักเกณฑ์/แนวทางการก าหนดมูลค่าของอาคารและสิ่งปลูก
สร้าง  

     2.5.๒ กำรก ำหนดหลักเกณฑ์/แนวทำงกำรรื้อถอน และกำรขึ้นทะเบียนอำคำรและ 
สิ่งปลูกสร้ำง ยังไม่มีกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำ 
 

 
 
 

 

             การบริการให้ค าปรึกษาแนะน า (Consulting Services) เป็นพันธกิจหนึ่งของ
ส านักงานตรวจสอบภายในที่มีความส าคัญต่อองค์กร โดยการให้ค าปรึกษาแนะน าใน
ปัจจุบันมีรูปแบบที่หลากหลายมากข้ึน อยู่ที่ความต้องการของผู้รับบริการ การให้ค าปรึกษา
แนะน าแต่ละครั้ง ผู้ตรวจสอบภายในจ าเป็นต้องศึกษาท าความเข้าใจข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆ 
ของหน่วยรับตรวจ และท าความเข้าใจในประเด็นค าถาม เพ่ือให้ได้มาซึ่งค าตอบที่ตรง
ประเด็น เป็นไปตามประกาศ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ  ท าให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมี
ความเชื่อมั่น และสามารถด าเนินงานต่อไปได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบที่ก าหนด
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นอกจากนี้ยังเป็นการป้องปราม ป้องกันการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
และเป็นการปิดโอกาสมิให้เกิดการทุจริต   

           ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานตรวจสอบภายใน ได้ให้ค าปรึกษาแนะน า
และให้ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ได้แก่  

 

๑) ให้ความรู้ความเข้าใจด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ แก่บุคลากรของส่วนงานใน
มหาวิทยาลัยทุกระดับ ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ หัวหน้าส านักงานเลขา และ
เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี และเจ้าหน้าที่พัสดุ ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ โทรศัพท์ Line 
E-mail หนังสือราชการ โดยส่วนใหญ่เป็นการให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในเรื่องการเงินบัญชี งบประมาณ 
และพัสดุ รวมถึงการควบคุมภายใน ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้   

- การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม 
- การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
- การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน และหมวดตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
- การเบิกจ่ายตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
  อัตราการเบิกจ่ายเงินบางประเภทจากเงินรายได้ ฉบับ ๔   
- การเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ ๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย 
- การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการตามนโยบายประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
- การเบิกค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อ านวยการกอง และหัวหน้างาน 
- การเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดโครงการอบรม online 
- การเบิกค่าใช้จ่ายของบุคลากรที่เข้าอบรม online ของต่างประเทศ  
- การใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในการรับเงิน-จ่ายเงิน 
- การเบิกจ่ายค่าน้ า ค่าโทรศัพท ์โดยใช้หลักฐานเป็นใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์  

       - การยืมเงินทดรองจ่ำยจำกเงินรำยได้เพ่ือน ำเงินไปใช้ในกำรท ำงำนวิจัย  
         กรณนีักวิจัยยังไม่ได้รับเงินจำกแหล่งทุนวิจัยภำยนอก 

- กำรเบิกค่ำสอนนิสิต โดยผู้สอนเป็นนักวิจัยที่มำจำกองค์กรภำยนอก  
- กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยโครงกำรวิจัยจำกงบเงินอุดหนุนทั่วไป 
- กำรจัดซื้อจัดจ้ำงวัสดุในโครงกำรวิจัยตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย 
  กำรพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำ 
  ด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ 
- กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยงำนเลี้ยงเกษียณอำยุให้บุคลำกร , งำนเลี้ยงปีใหม่ 
- การปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี พัสดุ และการควบคุมภายใน 
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2)    เจ้าหน้าที่การเงินคณะมนุษยศำสตร์เข้ามาขอค าปรึกษา หารือ กับผู้อ านวยการ
ส านักงานตรวจสอบภายในในประเด็นการเบิกค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยจากงบเงิน
อุดหนุนทั่วไป ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๐ ดังนี้ 

        2.1 การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุในโครงการวิจัยต้องด าเนินการจัดซื้อตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ 

        2.2 การเบิกค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัยต้องด าเนินการระเบียบเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือไม่ 

 

3)    ส านักงานตรวจสอบภายในให้ความเห็นกับผู้บริหารในเรื่อง 
3.1  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดเก็บส่วนแบ่งจากเงิน  
      รายได้ของมหาวิทยาลัย 
3.2 การใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในหลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยาการ 

อาจารย์ ในการจัดอบรมและจัดการเรียนการสอนแบบ online ซึ่งมหาวิทยาลัย
ควรก าหนดประกาศ หรือระเบียบการใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ให้ทุกส่วนงาน
ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 
 

 
 
 

 

  
 ส านักงานตรวจสอบภายในและส่วนงานร่วมจัดโครงการให้ค าปรึกษาแนะน าด้าน

การปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบด้านการเงิน บัญชี และการบริหารความเสี่ยง ให้กับผู้บริหาร 
หัวหน้างานการเงินบัญชี และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 

1. ส านักงานมหาวิทยาลัยเชิญนางอัจฉรา เฮียงโฮม ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบ
ภายใน เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการจัดการความรู้ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิธีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้แก่ บุคลากรของคณะ สถาบัน ส านัก โดยวิธีการ
ถ่ายทอดผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 
ก าพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

 

2.   ส านักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง มก.  ได้เชิญบุคลากรส านักงาน
ตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากรของส านักงานพัฒนาคุณภาพฯ       
ในหัวข้อเรื่อง ดังนี้ 
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      - เรื่อง การยืมเงินหมุนเวียนประจ าหน่วยงาน บรรยายโดย นางสาวสุชาดา ตันโชติกุล 
นักตรวจสอบภายใน ช านาญการ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม
ส านักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี   

      - เรื่อง การบริหารและการจัดการความเสี่ยง บรรยายโดย นายชัยวัฒน์ สุทธิวิเศษ       
นักตรวจสอบภายใน ช านาญการ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 
ชั้น 9 ส านักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

 

3. ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ได้เชิญ นางอัจฉรา เฮียงโฮม ผู้อ านวยการส านักงาน
ตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรบรรยาย  ในโครงการพัฒนาหัวหน้างานคุณภาพ              
เพ่ือความส าเร็จขององค์กร หัวข้อ การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน 
ให้แก่บุคลากรส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน  เมื่อวันที่  7 มิถุนายน 2564                
ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  

 

 
 

ส านักงานตรวจสอบภายในได้ด าเนินการประกันคุณภาพ แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่   
๑) การประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการศึกษา

ให้มีคุณภาพอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน โดยให้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการ         
ที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPex)  

๒) การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ตามตามแนวปฏิบัติการประกันและ
การปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง เพ่ือปรับปรุงและรักษาคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ครอบคลุมมาตรฐาน
ด้านคุณสมบัติ มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ และสร้างความน่าเชื่อถือให้หน่วยรับตรวจและผู้บริหารระดับต่างๆ และ
ช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับส่วนราชการ  

 

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ส านักงานตรวจสอบภายในมีการด าเนินการ ดังนี้ 
 

5.1 การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

  ส านักงานตรวจสอบภายในด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPex) ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ส านักงาน
ตรวจสอบภายใน และหน่วยงานในสังกัดส านักงานมหาวิทยาลัยไม่มีการประเมินจากทีม    
ที่ปรึกษา EdPEx เนื่องจาก มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการประชุมและให้ความรู้ ความเข้าใจ      
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ในแนวทางการด าเนินการสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU GROW) โดยการ
จัดโครงการอบรม Intensive Training & Consulting กลุ่มพัฒนาต่อเนื่อง ในหมวด ๖ 
ระบบปฏิบัติการ และหมวด ๔ การจัดการความรู้ เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถวิเคราะห์
ระบบการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สร้างคุณค่าและคุณภาพต่อ
ผู้รับบริการ ซึ่งส านักงานตรวจสอบภายในได้ด าเนินการ ดังนี้ 

 

๑)  การวิเคราะห์ key work process, key support process, value propositions 
& measures และ การก าหนดตัวชี้วัด ที่สะท้อนถึงการท างานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
สร้างคุณค่าและความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ  

 

๒ )  กา ร ทบทวน โ ค ร ง ร่ า ง อ งค์ ก า ร  ( OP) และจั ดท า แผนปรั บป รุ ง 
(Improvement Plan) โดยพิจารณาจุดด้อยจากการประเมินตนเองของส านักงาน
ตรวจสอบภายใน (SA Program) ของปีที่ผ่านมา ซึ่งมีแผนปรับปรุง จ านวน ๒ เรื่อง เพ่ือให้
การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ ดังนี้ ๑) ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบ งานให้ค าปรึกษาแนะน า และงานบริหาร และ ๒) การทบทวนและก าหนด
ตัวชี้วัดในการวัดผลการด าเนินงานตรวจสอบ และให้ค าปรึกษาแนะน า 

 
 

5.2 การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน  
 

ส านักงานตรวจสอบภายในได้ประเมินตนเองตามแนวปฏิบัติการประกันและ
การปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมี
ผลการประเมินในภาพรวม ๔ ด้าน โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย ๔.๘๗ จากคะแนนเต็ม ๕ และ
มีผลการประเมินรายด้าน ดังนี้  

   ๑. ด้านการก ากับดูแล มีผลการประเมินโดยรวมในระดับคะแนนเฉลี่ย ๔.๙๐  
   ๒. ด้านบุคลากร มีผลการประเมินโดยรวมในระดับคะแนนเฉลี่ย ๔.๖0  
   ๓. ด้านการบริหารจัดการ มีผลการประเมินโดยรวมในระดับคะแนนเฉลี่ย ๕.๐๐  
   ๔. ด้านกระบวนการ มีผลการประเมินโดยรวมในระดับคะแนนเฉลี่ย ๕.๐๐  
 

   เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน 
ส านักงานตรวจสอบภายในจึงจัดท าแผนการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน ๒ เรื่อง   
โดยก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ผลการปฏิบัติงานของผู้อ่ืนมาประกอบการปฏิบัติงานให้ความ
เชื่อมั่นและให้ค าปรึกษา และจัดท าแบบฟอร์มการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของส านักงานตรวจสอบภายใน 
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ส านักงานตรวจสอบภายในจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 จ านวน 6 ครั้ ง                  
โดยด าเนินการเตรียมวาระและเอกสารการประชุม และจัดท ารายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบฯ สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

 

6.1 การด าเนินงานของส านักงานตรวจสอบภายใน 
      6.1.1 เสนอกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม ส านักงานตรวจสอบ
ภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2564 ให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ พิจารณา
ทบทวน    
      6.1.2 เสนอรายงานผลการด าเนินงานส านักงานตรวจสอบภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมทั้งสรุปประเด็นข้อตรวจพบที่ส าคัญของงานตรวจสอบ    
และงานติดตามผลการตรวจสอบตามรายงานผลตรวจสอบของปีที่ผ่านมา  
      6.1.3  เสนอร ่างแผนการตรวจสอบ ประจ าป ีงบประมาณ พ .ศ .2565                     
ให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ พิจารณา ซึ่งแผนดังกล่าวได้จัดท าขึ้นให้ครอบคลุมทุกภารกิจ
ที่ส าคัญ โดยมีจ านวนหน่วยรับตรวจทั้งสิ้น 47 ส่วนงาน ครอบคลุม บางเขน วิทยาเขต
ก าแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร                
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นให้เพ่ิมเรื่องที่จะต้องตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์
ใหม่ของกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ การตรวจสอบระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต
ของหน่วยงานของรัฐ และ การตรวจสอบระบบการรับแจ้งเบาะแส 
 

6.2 การก ากับดูแลที ดีของฝ่ายบริหาร 
 6.2.1 การสอบทานการรายงานการเงินให้ถูกต้องและเชื อถือได้  โดยให้

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้สอบทานข้อมูลที่ส าคัญและได้มีการประชุมร่วมกับ 
ผู้อ านวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่ เพ่ือหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับทราบความ
คืบหน้าของการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงิน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นว่า มหาวิทยาลัยควรแต่งตั้ง
คณะท างานขึ้นมาสะสางปัญหาทางการเงินบัญชี ซึ่งองค์ประกอบของคณะท างานควร
ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางการเงิน บัญชี นักกฎหมาย ผู้อ านวยการกองคลัง และผู้ที่
เกี่ยวข้องจากส่วนงาน โดยการแต่งตั้งมอบหมาย ต้องก าหนดภาระหน้าที่ของคณะท างานให้
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ชัดเจน มีกรอบระยะเวลาการด าเนินงานแล้วเสร็จ รวมถึงให้คณะท างานสรุปปัญหา 
อุปสรรคที่พบ เสนอรายงานต่อมหาวิทยาลัย 

6.2.2 การจัดท าข้อมูลการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและวิเคราะห์ข้อมูล
รายได้และรายจ่ายในระบบ  KU-ERP ของส านักงานทรัพย์สิน ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ วิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว ซึ่งพบประเด็นที่ส าคัญเกี่ยวกับรายรับ-รายจ่าย สถานะ
ก าไรขาดทุน และต้นทุนในการบริหารทรัพย์สิน จึงได้เชิญผู้อ านวยการส านักงานทรัพย์สิน 
มาปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบฯ เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย โครงสร้างการบริหารงานของส านักงาน
ทรัพย์สิน และการจัดเก็บรายได้จากค่าเช่าพ้ืนที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 14 ประเภท 
รายรับ-รายจ่าย สถานะก าไรขาดทุน รวมทั้งต้นทุนในการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นว่า 

- มหาวิทยาลัยควรแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านนี้ เพ่ือช่วยให้
การบริหารจัดการทรัพย์สินมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ข้อก าหนด และมาตรฐาน
ทั่วไปอย่างมืออาชีพ น ามาซึ่งการเพิ่มรายได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแก่มหาวิทยาลัยต่อไป   

- มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงโครงสร้างของส านักงานทรัพย์สิน ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพย์สิน ให้มีศักยภาพที่จะก ากับดูแลบริหารจัดการ
ครอบคลุมทรัพย์สินของทุกแห่งได้อย่างเบ็ดเสร็จ โดยยกระดับหน่วยงานเป็นองค์รวมอย่าง
เป็นระบบ   

- มหาวิทยาลัยควรให้มีการส ารวจทรัพย์สินและข้อมูลการให้เช่าทรัพย์สิน
อย่างครบถ้วนทั้งมหาวิทยาลัย เพ่ือการจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินและการให้เช่าเป็นไป
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

 

6.2.3 การจัดท าหนังสือถึงอธิการบดีเพื อติดตามความคืบหน้าในการด าเนินการ
ตามความเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ในเรื่องต่างๆ ดังนี้  

 

- การบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
- การปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของส านักงานการตรวจ

เงินแผ่นดิน ส าหรับงบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2561  
- การออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้างโดยบุคลากร/ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย  
- การทบทวนกฎระเบียบให้เป็นปัจจุบัน สอดรับกับกฎระเบียบภาครัฐ  
-  การแต่ งตั้ งคณะกรรมการบริหารความ เสี่ ย งจากกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก  
 



31 
 

 ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นว่า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของ
มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญต่อข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบฯ และมีความ
ตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งบางงานเป็นงานขนาดใหญ่ รายละเอียดมาก จึงต้องใช้เวลา
สืบค้นข้อมูล ได้แก่ งานที่เกี่ยวกับทรัพย์สินและการควบคุมรายได้ พบว่า มหาวิทยาลัยได้
เริ่มด าเนินการแล้ว และน่าเชื่อว่าหากด าเนินการได้ครบถ้วนและสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยจะ
ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่  ซึ่ งจะท าให้มหาวิทยาลัยน าไปพัฒนาตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป 
 

6.2.4 การประสานงานและจัดท าข้อมูลเพื อประชุมตรวจเยี ยมวิทยาเขต      
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยมวิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 23-24 มีนาคม 2564 สาระส าคัญสรุปได ้ดังนี้  

 

- คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารและบุคลากรของ
วิทยาเขต โดยได้รับฟังสรุปวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร จ านวนบุคลากรและนิสิต 
และจ านวนหลักสูตร  ตลอดจนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน           
การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนในวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)  

 

- การประชุมได้มีการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน แนวทางแก้ไข 

 

- คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้เยี่ยมชมวิทยาเขต โดยผู้บริหารวิทยาเขต     
ได้น าเยี่ยมชมสถานที่ส าคัญ 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิจัยพืชกัญชาและพืชเศรษฐกิจ  และ 
โครงการพัฒนาการผลิตและแปรรูปสัตว์น้ าประจ าถิ่น  

 

การประชุมตรวจเยี่ยมครั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้มีความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะดังนี้ 

- วิทยาเขตควรเตรียมแนวทางด าเนินงานในการจัดตั้งหน่วยธุรกิจ (Business 
Unit) และการร่วมลงทุนกับเอกชน  

- วิทยาเขตควรจัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านการรับเงิน – จ่ายเงิน  
การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือรองรับรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์  

- วิทยาเขตควรพิจารณาตั้งราคาขายผลิตภัณฑ์กัญชาให้ใกล้เคียงกับราคาตลาด  
- วิทยาเขตควรเพ่ิมอัตราก าลังสายวิชาการให้มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น เพ่ือรองรับ

วิสัยทัศน์ในการเป็นศูนย์กลางความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
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ส่วนที ่๓  : การพัฒนาบุคลากร 
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        การพัฒนาบุคลากร ของส านักงานตรวจสอบภายในมีความส าคัญยิ่งต่อการ
ด าเนินงานของส านักงานตรวจสอบภายใน และเกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวบุคคลและองค์กร   
อันจะส่งผลให้เกิดแรงขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยที่ต้องอาศัยบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ การเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง มีความเป็นมืออาชีพ เพ่ือให้
ก้าวหน้าทันโลกเทคโนโลยีในปัจจุบัน และอนาคต  
 

      ในปีงบประมาณนี้ ส านักงานตรวจสอบภายในจึงส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม 
สัมมนากับหน่วยงานภายใน และภายนอกท่ีมีชื่อเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

๑. การประชุม/อบรม/สัมมนา             

       ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักงานตรวจสอบภายในส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วม 
ประชุม อบรม สัมมนา ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายใน ดังนี้ 
 

วัน 
เดือน/ปี 

หัวข้อ/เรื อง/
หลักสูตร 

หน่วยงานที จัด ผู้เข้าร่วม  

หน่วยงานภายนอก 
5 พ.ย.63 การสัมมนาใหญ่

ประจ าปี 2563 
เรื่อง “IA New 
Value Proposal 
During and after 
the Crisis” 
 

สมาคมผู้ตรวจ
สอบภายในแห่ง

ประเทศไทย 

1.นางอัจฉรา เฮียงโฮม  
2.นายชัยวัฒน์ สุทธิวิเศษ 
3.นางขวัญฤทัย นาคทรงแก้ว  
4.นางสาวสุชาดา ตันโชติกุล 
5.นางจิตริณีย์ หล่อวิจิตร 

12-13 
พ.ย.63 

การอบรมหลักสูตร 
การตรวจสอบภายใน
กับการสร้างคุณค่า
เพ่ิมให้กับองค์กร 

มูลนิธิวิจัยและ
พัฒนาการเงิน    

การคลัง 

1.นางอัจฉรา เฮียงโฮม  
2.นางสาวภิญลดา หวังแก้ว 
3.นางสาวยุพิน อ่ าเมือง  
4.นางสาวพร้อมพรรณ รอดสวัสดิ์  
5.นางสาวอรพิณ  รัตนเสรีสุข  
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วัน 
เดือน/ปี 

หัวข้อ/เรื อง/
หลักสูตร 

หน่วยงานที จัด ผู้เข้าร่วม 

หน่วยงานภายใน 
6 ต.ค.63 การประชุมเรื่อง 

“การตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563” 

กองคลัง 1.นางอัจฉรา เฮียงโฮม  
2.นายชัยวัฒน์ สุทธิวิเศษ 
3.นางขวัญฤทัย นาคทรงแก้ว  
4.นางสาวสุชาดา ตันโชติกุล  
5.นางสาวภิญลดา หวังแก้ว  
6.นางสาวยุพิน อ่ าเมือง  
7.นางจิตริณีย์ หล่อวิจิตร  
8.นางสาวพร้อมพรรณ รอดสวัสดิ์ 
9.นางสาวอรพิณ รัตนเสรีสุข 

14 ต.ค.- 20 
พ.ย.63 

การอบรมหลักสูตร 
การบริหารงานอุดม 
ศึกษาระดับกลาง
(ส าหรับผู้บริหารสาย
สนับสนุน) รุ่นที่ 7 

ส านักส่งเสริม
และฝึกอบรม 
ก าแพงแสน 

นางสาวสุชาดา ตันโชติกุล 

20 ต.ค.63 การสัมมนาเรื่อง 
“การจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร์ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ เพื่อการ
วิจัยและพัฒนา และ
เพ่ือการให้บริการ
ทางวิชาการ พ.ศ.
2563” 

กองคลัง 1.นางอัจฉรา เฮียงโฮม  
2.นายชัยวัฒน์ สุทธิวิเศษ 
3.นางขวัญฤทัย นาคทรงแก้ว  
4.นางสาวสุชาดา ตันโชติกุล  
5.นางสาวภิญลดา หวังแก้ว  
6.นางสาวยุพิน อ่ าเมือง  
7.นางจิตริณีย์ หล่อวิจิตร  
8.นางสาวพร้อมพรรณ รอดสวัสดิ์   
9.นางสาวอรพิณ รัตนเสรีสุข  
 

 24 พ.ย.63 การสั มมนา  เ รื่ อ ง 
“การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร์ ปีงบประมาณ 
2564” 

กองการ
เจ้าหน้าที่ 

นางอัจฉรา เฮียงโฮม 
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วัน 
เดือน/ปี 

หัวข้อ/เรื อง/
หลักสูตร 

หน่วยงานที จัด ผู้เข้าร่วม 

24 พ.ย.63 
ถึง 

  5 ก.พ.64 

 การอบรมหลักสูตร         
 นักบริหารมหาวิทยาลัย    
 เกษตรศาสตร์ รุ่น 4 
 

กองการ
เจ้าหน้าที่ 

นางอัจฉรา เฮียงโฮม 

   3 ธ.ค.63 การเสวนา “การแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้วิธีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ  
เงินรายได้ตามระเบียบ 

 ข้อบังคับและประกาศ  
ของมหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์” 
 

กองคลัง 1.นางสาวภิญลดา หวังแก้ว  
2.นางสาวอรพิณ รัตนเสรีสุข 

23 ธ.ค.63 สัมมนาเครือข่ายการ
บริหารงานบุคคล 
เรื่อง บทบาท HR  
กับความก้าวหน้าของ 

 บุคลากร 
 

กองการ
เจ้าหน้าที่ 

นางสาวภิญลดา หวังแก้ว 
 

2 มี.ค.64 สัมมนาเครือข่ายการ
บริหารงานบุคคล 
เรื่อง ชี้แจงโครงการ
พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนและช่วย
วิชาการ 
 

กองการ
เจ้าหน้าที่ 

นางสาวภิญลดา หวังแก้ว 
 

15-16 
มี.ค.64 

การอบรม เรื่อง การ
บริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยตาม
กรอบแนวทาง COSO 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 
 

ส านักงาน
ประกันคุณภาพ

และบริหาร
ความเสี่ยง 

นางขวัญฤทัย นาคทรงแก้ว 
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วัน 
เดือน/ปี 

หัวข้อ/เรื อง/
หลักสูตร 

หน่วยงานที จัด ผู้เข้าร่วม 

16 มี.ค.64 การประชุมชี้แจงแนว
ทางการด าเนินการ
โครงการก้าวหน้าสู่
ความเป็นเลิศ 
มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร์ (KU Grow) 

ส านักงาน
ประกันคุณภาพ

และบริหาร
ความเสี่ยง 

1.นายชัยวัฒน์ สุทธิวิเศษ  
2.นางสาวสุชาดา ตันโชติกุล 

 

 มี.ค.- เม.ย.
64 

การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง 
“เทคนิคการวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ความรู้สู่
การพัฒนางาน
ประจ า Routine To 
Research” 

กองการ
เจ้าหน้าที่ 

1.นายชัยวัฒน์ สุทธิวิเศษ   
2.นางสาวสุชาดา ตันโชติกุล 
 

  2 เม.ย.64 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ตรวจสอบ
ภายใน เรื่อง การ
พิจารณากฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ  
งานของมหาวิทยาลัย 

ส านักงาน
ตรวจสอบ
ภายใน 

1.นางอัจฉรา เฮียงโฮม  
2.นายชัยวัฒน์ สุทธิวิเศษ 
3.นางขวัญฤทัย นาคทรงแก้ว  
4.นางสาวสุชาดา ตันโชติกุล  
5.นางสาวภิญลดา หวังแก้ว  
6.นางสาวยุพิน อ่ าเมือง  
7.นางจิตริณีย์ หล่อวิจิตร  
8.นางสาวพร้อมพรรณ รอดสวัสดิ์  
9.นางสาวอรพิณ รัตนเสรีสุข 

8 เม.ย.64 การสัมมนา เรื่อง 
“การด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างแบบไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
โปร่งใส ตรวจสอบได้” 

กองคลัง 1.นางอัจฉรา เฮียงโฮม  
2.นายชัยวัฒน์ สุทธิวิเศษ 
3.นางขวัญฤทัย นาคทรงแก้ว  
4.นางสาวสุชาดา ตันโชติกุล  
5.นางสาวภิญลดา หวังแก้ว  
6.นางสาวยุพิน อ่ าเมือง  
7.นางจิตริณีย์ หล่อวิจิตร  
8.นางสาวพร้อมพรรณ รอดสวัสดิ์   
9.นางสาวอรพิณ รัตนเสรีสุข  
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วัน 
เดือน/ปี 

หัวข้อ/เรื อง/
หลักสูตร 

หน่วยงานที จัด ผู้เข้าร่วม 

26 เม.ย.64 สัมมนาเครือข่ายการ
บริหารงานบุคคล 

เรื่อง สวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์ 

กองการ
เจ้าหน้าที่ 

นางสาวภิญลดา หวังแก้ว 

12-14 พ.ค.64 การพัฒนาและ
ทดสอบสมรรถนะ 
ความเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล  

กองการ
เจ้าหน้าที่ 

1.นางจิตริณีย์ หล่อวิจิตร  
2.นางขวัญฤทัย นาคทรงแก้ว 
 
 

27 พ.ค.64 การอบรมให้ค า 
ปรึกษาแบบเน้นผล 
(Intensive Training 
consultant : ITC) 

ส านักงาน
อธิการบดี 

1.นางอัจฉรา เฮียงโฮม  
2.นางขวัญฤทัย นาคทรงแก้ว 
3.นางสาวสุชาดา ตันโชติกุล 

2 มิ.ย.64  ประชุม เรื่อง “แนว  
 ปฏิบัติตามกฎกระทรวง  
 ก าหนดพัสดุและวิธีการ  
 จัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ 
 ต้องการส่งเสริมหรือ 
 สนับสนุน (ฉบับที่ 2)  
 พ.ศ.2563” 
 

กองคลัง 1.นางอัจฉรา เฮียงโฮม  
2.นายชัยวัฒน์ สุทธิวิเศษ 
3.นางขวัญฤทัย นาคทรงแก้ว  
4.นางสาวสุชาดา ตันโชติกุล  
5.นางสาวภิญลดา หวังแก้ว  
6.นางสาวยุพิน อ่ าเมือง  
7.นางจิตริณีย์ หล่อวิจิตร  
8.นางสาวพร้อมพรรณ รอดสวัสดิ์ 
9.นางสาวอรพิณ รัตนเสรีสุข  

24 มิ.ย.64  สัมมนา SDGs KU      
หนทางสู่ความยั่งยืน 
ในวิถี KU 

กองการ
เจ้าหน้าที่ 

1.นางอัจฉรา เฮียงโฮม  
2.นายชัยวัฒน์ สุทธิวิเศษ 
3.นางขวัญฤทัย นาคทรงแก้ว  
4.นางสาวสุชาดา ตันโชติกุล  
5.นางสาวภิญลดา หวังแก้ว  
6.นางสาวยุพิน อ่ าเมือง  
7.นางจิตริณีย์ หล่อวิจิตร  
8.นางสาวพร้อมพรรรณ รอดสวัสดิ์   
9.นางสาวอรพิณ รัตนเสรีสุข 
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วัน 
เดือน/ปี 

หัวข้อ/เรื อง/
หลักสูตร 

หน่วยงานที จัด ผู้เข้าร่วม 

20 ส.ค.64 สั ม ม น า เ ค รื อ ข่ า ย    
การบริหารงานบุคคล  
เรื่อง“การเสนอขอ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์” 

กองการ
เจ้าหน้าที่ 

นางสาวภิญลดา หวังแก้ว 

25 ส.ค.64 การอบรม เรื่อง “การ  
สื่อสารเพื่อสร้างความ 
ร่วมมือบนความแตก    
ต่างอย่างสร้างสรรค์” 

กองการ
เจ้าหน้าที่ 

1.นางอัจฉรา เฮียงโฮม  
2.นายชัยวัฒน์ สุทธิวิเศษ 
3.นางขวัญฤทัย นาคทรงแก้ว  
4.นางสาวสุชาดา ตันโชติกุล  
5.นางสาวภิญลดา หวังแก้ว  
6.นางสาวยุพิน อ่ าเมือง  
7.นางจิตริณีย์ หล่อวิจิตร  
8.นางสาวอรพิณ รัตนเสรีสุข  
9.นางสาวพร้อมพรรณ รอดสวัสดิ์ 
 

15 ก.ย.64 การสัมมนา KU-KM 
สัญจ ร เ รื่ อ ง  “กา ร
ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ก า ร
จั ด ก า ร ค ว า ม รู้  
มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร์ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564” 
 

กองการ
เจ้าหน้าที่ 

1.นางสาวยุพิน อ่ าเมือง  
2.นางสาวพร้อมพรรณ รอดสวัสดิ์ 
3.นางสาวสุชาดา ตันโชติกุล 

 

๒. โครงการจัดการความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน (Knowledge Management) 
 

         ส านักงานตรวจสอบภายในได้ด าเนินโครงการ การจัดการความรู้ของหน่วยงาน     
โดยการระดมสมองเพ่ือสกัดองค์ความรู้ที่ส าคัญในการตรวจสอบ จนได้องค์ความรู้          
เรื่อง การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง  ผู้ตรวจสอบภายในร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และ
รวบรวมขั้นตอน เทคนิค แนวตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในได้     
น าแนวทางการตรวจสอบไปใช้ปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตรงตาม
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วัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมาย รวมถึงเป็นที่ยอมรับของหน่วยรับตรวจ นับว่าเป็น      
การจัดการความรู้ด้านการตรวจสอบภายในที่ผลลัพธ์สามารถสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับ
มหาวิทยาลัย โดยส านักงานตรวจสอบภายในมีการด าเนินการจัดการความรู้ ดังนี้ 
 

๒.๑ การถอดความรู้  (Capture Knowledge) ผู้ ตรวจสอบภายในประชุม          
ร่วมกัน เพ่ือสกัดองค์ความรู้ที่ส าคัญในการตรวจสอบ  

๒.๒ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing)  
      ๒.2.1 ผู้ตรวจสอบภายในแลกเปลี่ยน หารือ เกี่ยวกับข้อมูลในระบบ KU-ERP 

ร่วมกับบุคลากรกองคลัง เกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน การบันทึกบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง 
รวมถึงแลกเปลี่ยนด้านกฎ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ          
การบริหารพัสดุภาครัฐ  
                ๒.2.2 ผู้ตรวจสอบภายในน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน มาวิเคราะห์เพ่ือ
จัดท าแนวการตรวจสอบ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ขอบเขตการตรวจสอบ การสุ่ม
ตัวอย่าง ขั้นตอนการตรวจสอบ กระดาษท าการ และแบบสอบถามการควบคุมภายใน  

๒.๓ การน าไปใช้ (Knowledge Reuse) ผู้ตรวจสอบภายในน าแนวการตรวจสอบ
การจัดซื้อจัดจ้างของส่วนงาน ไปใช้ในการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

๒.๔ การบ ารุงรักษา (Knowledge Maintenance) ผู้ตรวจสอบภายในร่วมกัน
ทบทวนแนวการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนงาน เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
การท างานของส่วนงาน สามารถเก็บข้อมูลการตรวจสอบให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่แนวการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนงาน ผ่านเว็บไซต์ส านักงานตรวจสอบ
ภายใน เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป  
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ส่วนที ่๔  : ภาคผนวก 

 









































 

 

 

 

 

 

ด้านที่ปรึกษา 

           ๑. นางอัจฉรา      เฮียงโฮม        ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 

           ๒. นายชัยวัฒน ์   สทุธิวิเศษ       นักตรวจสอบภายใน ช านาญการ 
 

 

ด้านจัดท า 

           ๑. นางสาวสุชาดา         ตันโชติกุล      นักตรวจสอบภายใน ช านาญการ 

           ๒. นางขวัญฤทัย           นาคทรงแก้ว   นักตรวจสอบภายใน ช านาญการ 

           ๓. นางสาวภิญลดา         หวังแก้ว        นักตรวจสอบภายใน ช านาญการ 

           ๔. นางจิตริณีย์             หล่อวิจิตร      นักตรวจสอบภายใน  
           ๕. นางสาวพร้อมพรรณ   รอดสวัสดิ์      นักตรวจสอบภายใน  
 
 
 

 

คณะผู้จัดท ำ 

 

 






