




 
               สารอธิการบดี 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
       รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานตรวจสอบภายใน จัดท าข้ึน เพ่ือรวบรวม
ประมวลผลการด าเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายและแผนการตรวจสอบประจ าปี         
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของส านักงานตรวจสอบภายใน ในการให้ความเชื่อมั่นในเรื่อง
ข้อมูลทางการเงินที่ครบถ้วนถูกต้อง ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล     
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สามารถเพ่ิมคุณค่าให้กับส่วนงาน
ได้ ซึ่งนับว่าเป็นกลไกในการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี (Good governance) เพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นในระบบการบริหารว่าเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  สร้างชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดี ให้กับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
 

       ความส าเร็จที่เกิดขึ้นดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในประจ าส่วนงาน หน่วยรับตรวจ และบุคลากรส านักงานตรวจสอบภายในทุกท่านที่ได้ร่วมกัน
ท างานด้วยความวิริยะ อุตสาหะและมุ่งมั่นเพ่ือสัมฤทธิ์ผล ตรงตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี   
ผมจึงขอแสดงความชื่นชนและขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ ที่นี้  
 

       ท้ายนี้  ผมขออวยพรให้คณะผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบภายในประจ าส่วนงาน            
และบุคลากรส านักงานตรวจสอบภายในทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรง เพ่ือเป็นทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าที่มีส่วนส าคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคง
ให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างยั่งยืนต่อไป  
 
 
 

 
 
        (นายจงรัก  วัชรินทร์รัตน์) 
           รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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     สารผู้อ านวยการ 
ส านักงานตรวจสอบภายใน 

 

 

 
 

  

       คุณค่าของงานตรวจสอบภายใน จะเกิดได้นั้น ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาตนเองให้ก้าวทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุค  Thailand 4.0 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะ 
(Consulting Services) ในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข การด าเนินงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล     
มีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่ก าหนด และบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์  ที่ส าคัญ
สามารถระบุชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยง ช่องโหว่หรือการละเมิดระบบการควบคุมภายใน   

 

       ผลงานการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นี้ จึงมุ่งเน้นให้ผู้บริหารตระหนักถึง   
ความเสี่ยง ภัยคุกคาม และความส าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการก ากับดูแลกิจการที่ดี                    
(Good governance)  ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อเสนอแนะในรายงานประจ าปีฉบับนี้จะเป็นประโยชน์      
สร้างมูลค่าเพ่ิม (Value Added) แก่ส่วนงานและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

      สุดท้ายนี้ ส านักงานตรวจสอบภายในจะยึดมั่นในจริยธรรมแห่งวิชาชีพตรวจสอบภายในและ     
จะมุ่งมั่นพัฒนางานตรวจสอบให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง  และในโอกาสนี้ ส านักงานตรวจสอบภายใน
ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดีที่ช่วยสนับสนุน ส่งเสริมภารกิจทุกด้าน และขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในประจ าส่วนงานทุกท่านที่ทุ่มเท เสียสละ อุทิศตน ในการตรวจสอบจนส าเร็จ ลุล่วง เป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยอย่างยิ่ง  

 
 

 

           (นางประไพพิศ  ลลิตาภรณ์) 
           ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 
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๑.  วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ความเป็นมา 
 

 
 
 
 
 
 

 

เป็นผู้น ำด้ำนงำนตรวจสอบภำยในที่ได้มำตรฐำนสำกล คงไว้ซึ่งควำมเป็นเลิศอย่ำงยั่งยืน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
        งานบริการให้ความเชื่อม่ัน (Assurance Services) เป็นกำรตรวจสอบหลักฐำนอย่ำงเที่ยงธรรม  

เพ่ือให้ได้มำซึ่งกำรประเมินอย่ำงเป็นอิสระในกระบวนกำรบริหำร  ควำมเสี่ยง กำรควบคุมและกำรก ำกับดูแล
ขององค์กร เช่น กำรให้ควำมเชื่อมั่นทำงด้ำนกำรเงิน กำรปฏิบัติงำน กำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ควำมมั่นคง
ปลอดภัยของระบบต่ำงๆ 

       งานบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Services) เป็นกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำและบริกำร
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ผู้รับบริกำร โดยลักษณะและขอบเขตของงำนจะเป็นไปตำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
และมีจุดประสงค์เพ่ือเพ่ิมคุณค่ำและปรับปรุงกระบวนกำรก ำกับดูแล กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุม
ภำยในของมหำวิทยำลัยให้ดีขึ้น 

 
 
 
 
 
 

 
 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนกำรก ำกับดูแลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของมหำวิทยำลัย 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้กำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัยมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้กำรบริหำรทรัพยำกรของมหำวิทยำลัยเป็นไปอย่ำงคุ้มค่ำและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

ส่วนรวม 
๔. เพ่ือเสริมสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับมหำวิทยำลัย 

 

 

 

 

 

  

วิสัยทัศน์ (Vision) 

พันธกิจ (Mission) 

วัตถุประสงค์ (Objective) 
(Mission) 
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หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๒๔ ซึ่งเป็นไปตามมติ ครม. 
เมื่อวันท่ี ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๙ ท่ีให้ส่วนราชการท่ีเป็นกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการท่ีเทียบเท่า 
รวมถึงจังหวัดทุกจังหวัด  มีต าแหน่งอัตราก าลัง เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะและให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ โดยในระยะแรก มีชื่อเรียกว่า หน่วยตรวจสอบภายใน ท าหน้าท่ีตรวจสอบ
ทางบัญชีเพียงอย่างเดียว ต่อมางานตรวจสอบภายใน มีบทบาทหน้าท่ีครอบคลุมถึงการตรวจสอบ วิเคราะห์ และ
การประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และ  การบริหารความเสี่ยงของ           
ส่วนราชการ โดยมุ่งเน้นการให้ความเชื่อมั่นและให้ค าปรึกษาแนะน า จึงมีภาระงานหลายด้าน อาทิ ประเมินความ   
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินงาน สอบทานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ สอบทานความถูกต้อง      
และเชื่อถือได้ของข้อมูล เป็นต้น ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามบทบาท
หน้าท่ีดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยจึงยกระดับหน่วยงานเป็นส านักงานตรวจสอบภายใน โดยให้มีฐานะเทียบเท่ากอง
และขึ้นตรงต่ออธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลงวันท่ี ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๙  

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีค าสั่งแต่งต้ังบุคลากรในแต่ละหน่วยงานๆ        
ละ ๓ คน เป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานระดับคณะ สถาบัน ส านัก ขึ้น เพื่อท าหน้าท่ีตรวจสอบ             
การปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี พัสดุ สารสนเทศ และด้านอื่นๆ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และมอบหมายให้
ส านักงานตรวจสอบภายในเป็นผู้อบรมพัฒนาทักษะและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตรวจสอบภายในให้แก่        
ผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานระดับคณะ สถาบัน ส านัก เป็นประจ าทุกปี เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบ
ได้อย่างมืออาชีพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล  

 

ต่อมาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้มีการพัฒนา ปรับปรุง ระบบการตรวจสอบ    
ในหน่วยงาน โดยเปลี่ยนจากผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานระดับคณะ สถาบัน ส านัก มาเป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในประจ าคณะ สถาบัน ส านัก โดยก าหนด องค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่งและ    
การพ้นจากต าแหน่ง หน้าท่ีความรับผิดชอบ การรายงานผลการด าเนินงาน และค่าตอบแทนให้มีความชัดเจน 
คล่องตวั และมีความเป็นอิสระมากขึ้น เพื่อให้ระบบการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ และสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  

 

 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
ส านักงานตรวจสอบภายในจึงได้เสนอขอปรับโครงสร้างให้ได้ตามมาตรฐานสากล มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย รวมถึงได้ยกร่างข้อบังคับว่าด้วยการตรวจสอบภายใน                 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการพิจารณา  
 

ปัจจุบันปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระยะเวลาท่ีผ่านมากว่า 10 ปี ส านักงานตรวจสอบภายในได้พัฒนา
อบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจสอบภายในฯ มาตลอด โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบภายในฯ ท่ีผ่าน    
การอบรมอย่างต่อเนื่อง จ านวน 200 คน นอกจากนี้ มีบุคลากรรุ่นใหม่ท่ีสนใจขอเข้าอบรมเพื่อท าหน้าท่ีเป็น
คณะกรรมการตรวจสอบภายในฯ เพิ่มขึ้นในทุกปี แต่ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ์การแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในฯ ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งไว้ไม่เกิน 2 วาระ ติดต่อกันวาระ 2 ปี ท าให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในฯ ปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง ส านักงานตรวจสอบภายในจึงขอให้มหาวิทยาลัยทบทวนหลักเกณฑ์การก าหนด
วาระการด ารงต าแหน่งจากไม่เกิน 2 วาระ เป็น ไม่ก าหนดวาระ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบภายในฯ             
ท่ีมีประสบการณ์ มีความช านาญ ได้ท าหน้าท่ีตรวจสอบตามนโยบายของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล เป็นประโยชน์ สร้างมูลค่าเพ่ิมให้ส่วนงานและมหาวิทยาลัยได้อย่างสูงสุด 

 
 

ความเป็นมา 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit-9_OjLbjAhUEfH0KHc-pAeQQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.linkedin.com/company/story-events-ltd-&psig=AOvVaw0_oclvC1cWOxvgCgXMAdUC&ust=1563251695014998&psig=AOvVaw0_oclvC1cWOxvgCgXMAdUC&ust=1563251695014998
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๒.  การบริหารงบประมาณ 
 
 

           ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ส านักงานตรวจสอบภายในได้รับจัดสรรงบประมาณ เพ่ือใช้ใน   
การบริหารจัดการจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ รวมทั้งสิ้น จ านวน 5.71 ล้านบาท ทั้งนี้ 
งบประมาณแผ่นดิน ได้รับเพียงงบอุดหนุนส าหรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลั ยและข้าราชการที่เปลี่ยน
สถานภาพเท่านั้น โดยใช้จ่ายจริงไปจ านวน 89% จากงบประมาณที่ได้รับ ส าหรับงบประมาณเงินรายได้นั้น    
ใช้จ่ายจริงไปเพียงจ านวน 61% โดยงบบุคลากรใช้ไป 62% เนื่องจากมีอัตราว่างของพนักงานเงินรายได้ 
จ านวน 2 อัตรา งบด าเนินงานใช้จริงเพียง 62% ทั้งนี้ ส านักงานตรวจสอบภายในสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย
โดยที่ผลงานส าเร็จตามเป้าหมายและเป็นไปตามแผนการตรวจสอบ ส่วนงบรายจ่ายอ่ืนใช้จริงเพียง 57% 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในงบ
ด าเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าว  

 

            งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและจ่ายจริง  
           จ าแนกตามประเภทรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

หมายเหตุ : * มีกำรปรับแผนงบประมำณคงเหลือจำกงบด ำเนินงำน มำใช้ในงบลงทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ
จ ำนวน ๓ เครื่อง และเครื่องโทรสำรจ ำนวน ๑ เครื่อง 

ประเภท
รายจ่าย 

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 

ได้รับจัดสรร  

(บาท) 

จ่ายจริง 

(บาท) 

 

ใช้ไป 

% 

 

ได้รับจัดสรร 

(บาท) 

จ่ายจริง  

(บาท) 

 

ใช้ไป 

% 

 

งบบุคลากร - - - ๑,๒๕๖,๓๐๐.๐๐ ๗๗๖,๑๔๙.๒๐ ๖๒ % 

งบด าเนินงาน - - - * ๕๓๕,๒๕๓.๐๐ ๓๓๓,๗๘๕.๔๘ ๖๒ % 

งบรายจ่ายอื่น - - -  ๖๑๓,๒๐๐.๐๐ ๓๔๗,๘๑๙.๐๐ ๕๗ % 

งบลงทุน - - -  *   ๑๒,๙๔๗.๐๐ ๑๒,๙๔๗.๐๐ ๑๐๐ % 

งบเงินอุดหนุน ๓,๓๐๐,๓๐๐.๐๐ ๒,๙๒๐,๗๔๐.๐๐ ๘๙ % - - - 

รวม 
(๑) 

๓,๓๐๐,๓๐๐.๐๐ 
(๒) 

๒,๙๒๐,๗๔๐.๐๐ 

 

๘๙ % 
(๓) 

๒,๔๑๗,๗๐๐.๐๐  
(๔) 

๑,๔๗๐,๗๐๐.๖๘ 

 

๖๑ % 

รวมได้รับจัดสรรทั้งสิ้น  (๑)+(๓)  ๕,๗๑๘,๐๐๐.๐๐  

รวมจ่ายจริงท้ังสิ้น (๒)+(๔)  ๔,๓๙๑,๔๔๐.๖๘  

งบประมาณคงเหลือ  ๑,๓๒๖,๕๕๙.๓๒   
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แผนภาพแสดงงบประมาณแผน่ดินและงบประมาณเงินรายได้ ที่ได้รับจัดสรรเปรียบเทียบกับใชจ้่ายจริง  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

๐.๐๐

๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

งบเงินอุดหนุน งบบุคลำกร งบด ำเนินงำน งบรำยจ่ำยอื่น งบลงทุน

งบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับจัดสรร งบประมาณแผ่นดินท่ีใช้จ่ายจริง งบประมาณเงินรายได้ท่ีได้รับจัดสรร งบประมาณเงินรายได้ท่ีใช้จ่ายจริง

จ านวนเงิน (บาท) 
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รองผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 

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

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

งานตรวจสอบ งานประเมนิและพฒันาระบบ 

หวัหนา้ทีมตรวจสอบ ๑ นกัตรวจสอบภายใน 

นกัตรวจสอบภายใน 

นกัตรวจสอบภายใน 

นกัตรวจสอบภายใน 

นกัตรวจสอบภายใน 

นกัตรวจสอบภายใน 

หวัหนา้ทีมตรวจสอบ ๒ 

ผูป้ฏิบติังานบริหาร 

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

งานบริหารและธุรการ 

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
ประจ าส่วนงาน  

นกัตรวจสอบภายใน 
(อตัราวา่ง ๒) 
ต าแหน่ง) 

 

อธิการบด ี

หวัหนา้ทีมตรวจสอบ ๓ 

3.  ผังการบริหารงาน  

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

ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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นางประไพพิศ ลลิตาภรณ ์
นักตรวจสอบภายใน เชี่ยวชาญ 

ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 

ข้ำรำชกำร 

นางอัจฉรา  เฮียงโฮม 
 นักตรวจสอบภายใน ช านาญการพิเศษ 

  รองผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 

ข้ำรำชกำร 

  

๔. 
4.  บุคลากร ส านักงานตรวจสอบภายใน 

นายชัยวัฒน์  สุทธิวิเศษ 
นักตรวจสอบภายใน ช านาญการ  

หัวหน้าทีม 
 

นางสาวสุชาดา  ตันโชติกุล 
นักตรวจสอบภายใน ช านาญการ  

หัวหน้าทีม 
 

  

  

  

นางจิตริณีย์  หล่อวิจิตร 
นักตรวจสอบภายใน  

หัวหน้าทีม 
 
 

  

นางสาวยุพิน อ  าเมือง 
นักตรวจสอบภายใน  
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นางสาวภิญลดา หวังแก้ว 
นักตรวจสอบภายใน   

 

นางขวัญฤทัย นาคทรงแก้ว 
นักตรวจสอบภายใน   

 

  

นางวรรณธนา  บุญมี 
 นักตรวจสอบภายใน   

 

นางสาวพร้อมพรรณ รอดสวัสดิ์ 
นักตรวจสอบภายใน   

 

  

 

นางทัศรียา มลมิตร 
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร   

 

  บุคลากร ส านักงานตรวจสอบภายใน 

 

นางสาวอรพิณ รัตนเสรีสุข 
นักตรวจสอบภายใน   

   ( เร่ิมงานวนัท่ี 22 กนัยายน 2561 ) 
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ส่วนที่ ๒  ผลงาน 
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1. ผลงานการตรวจสอบ 
 

1.1 ผลการตรวจสอบเงินกองทุนภาพรวมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ส านักงานตรวจสอบภายในได้ด าเนินการตรวจสอบเงินกองทุนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือให้มหาวิทยาลัยทราบความครบถ้วนถูกต้อง                
ของเงินกองทุน และการด าเนินงานกองทุนเป็นไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยตรวจสอบข้อมูลเงินกองทุน
ของมหาวิทยาลัย (๔ วิทยาเขต) และเงินกองทุนของส่วนงาน (4๐ ส่วนงาน) ณ วันที่  31 พ.ค.61                 
ซึ่งเงินกองทุนของมหาวิทยาลัยมี จ านวนเงิน ๔๒๖,๓๘๑,๗๓๐.๕๖ บาท (ส านักงานฯ สุ่มตรวจสอบเฉพาะ
เงินกองทุนส่วนกลาง มก. จ านวนเงิน ๑๓๗,๑๙๕,๐๘2.๑๒ บาท) และเงินกองทุนส่วนงาน มีจ านวนเงิน        
รวมทั้งสิ้น ๑,๒๔๗,๔๓๒,๙๙๐.๕๖ บาท (มีการจัดตั้งกองทุน ๓๑ ส่วนงาน และไม่มีการจัดตั้ง 9 ส่วนงาน)                     
สรุปผลการตรวจสอบได้ ดังนี้    

 

ความครบถ้วนถูกต้องของเงินกองทุน 
๑. เงินกองทุนส่วนกลาง มก. จ านวนเงิน ๑๓๗,๑๙๕,๐๘2.๑๒ บาท ครบถ้วนถูกต้องตามหลักฐาน 

จ านวนเงิน ๑๒๑,๕๒๐,๗๑๒.๒๗ บาท ไม่ครบถ้วนถูกต้อง จ านวนเงิน ๑๓,๓๙๙,๕๔๖.๒๑ บาท และไม่มีหลักฐาน
ให้ตรวจสอบ จ านวนเงิน ๒,๒๗๔,๘๒๓.๖๔ บาท  

๒. เงินกองทุนส่วนงาน จ านวนเงิน 1,247,432,990.56 บาท ครบถ้วนถูกต้องตามหลักฐาน ๒1 
ส่ วนงาน จ านวนเงิน  ๔๗๗ ,๕๔๔ ,๙๕๒.๕๗ บาท ไ ม่ครบถ้วนถู กต้อง  ๙ ส่ วนงาน จ านวนเงิน 
๖๘๘,๖๘๑,๙๑๐.๗๕ บาท และสรุปไม่ได้ ๑ ส่วนงาน จ านวนเงิน ๘๑,๒๐๖,๑๒๗.๒๔ บาท 

 

การเบิกจ่ายเงินกองทุน 
๑. เงินกองทุนส่วนกลาง มก. มีเอกสารหลักฐานครบถ้วน และเบิกจ่ายเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ยกเว้น 

รายการรับโอนเงินจากกระทรวงการคลัง ๓ รายการ จ านวนเงิน ๑๗,๘๑๖,๑๙๐.๐๐ บาท ไม่มีหลักฐาน            
ให้ตรวจสอบ 

๒. เงินกองทุนของส่วนงาน บางส่วนงานมีการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน อาทิ     
ให้ภาควิชายืมไปใช้จ่ายหมุนเวียน ค่าท าบุญงานศพ ค่าพวงมาลา ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นต้น 

 

ข้อสังเกต 
1. ในระบบบัญชี KU-ERP มีข้อมูลกองทุนของส่วนงานไม่ครบถ้วน เนื่องจาก บางส่วนงานบันทึกบัญชี

ในระบบ KU-ERP บางส่วนงานไม่บันทึก และบางส่วนงานบันทึกเพียงบางส่วน 
2. การบันทึกบัญชีกองทุน มหาวิทยาลัยก าหนดให้บันทึกรวมอยู่ในบัญชีเงินรับฝากอ่ืน ท าให้ไม่

สามารถทราบจ านวนเงินกองทุนทั้งหมดได้ทันที  
3. เงินบริจาคของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน มีวิธีการบันทึกบัญชีที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถทราบได้

ว่าแต่ละปีมหาวิทยาลัยได้รับเงินบริจาคในภาพรวมเท่าใด  
 

 

 

ผลงาน 
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ข้อเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัยต้องศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเงินฝากธนาคารกองทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

(แบบรวมศูนย์ให้เงินฝากอยู่ที่มหาวิทยาลัย หรือแบบกระจายเงินฝากไปตามส่วนงาน) 
2. ปรับปรุง “ระเบียบว่าด้วยกองทุนของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๔๗”    

และควรจัดท าแนวปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว เพ่ือป้องกันความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องตรงกัน 
3. ปรับปรุงระบบบัญชี KU-ERP ให้มีผังบัญชีเงินกองทุนแยกออกจากบัญชีเงินรับฝากอ่ืน และสามารถ

แสดงข้อมูลเงินกองทุนได้ทันและตลอดเวลาแบบ real time   
4. ให้ทุกส่วนงานบันทึกเงินกองทุนในระบบบัญชี ERP ให้ครบถ้วน 
5. ปรับปรุงระบบการรายงานเงินกองทุนในภาพรวมของมหาวิทยาลัยให้ผู้บริหารทราบอย่างน้อย     

เดือนละ ๑ ครั้ง 
6. มหาวิทยาลัยควรก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีเงินบริจาคให้ชัดเจน  
 

1.2 ผลการตรวจสอบอาคารและสิ งปลูกสร้าง 
 

  ส านักงานตรวจสอบภายในสอบทานรายงานผลการตรวจสอบอาคารและสิ่งปลูกสร้างของคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในประจ าส่วนงาน และสรุปผลการตรวจสอบฯ ในภาพรวม จ านวน 40 ส่วนงาน และหน่วยงาน
ในสังกัดส านักงานอธิการบดี จ านวน 5 หน่วยงาน (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร ยังไม่ได้
ด าเนินการตรวจสอบ) สรุปผลการตรวจสอบได ้ดังนี้  
 

    1. จ านวนอาคาร สิ งปลูกสร้าง และรายการปรับปรุง 

ประเภท มีอยู่
จริง 

จ านวนในทะเบียน     
สรุปสินทรัพย์ถาวรใน

ระบบ KU-ERP   

จ านวนในแบบฟอร์ม
บันทึกข้อมูลเพื อน าเข้า

ระบบ ERP 

พบเพิ ม 
(ไม่ได้อยูใ่น

ทะเบียนฯ และ
แบบฟอร์มฯ) 

อาคาร   968 241 อาคาร 691 อาคาร 36 อาคาร 
สิ่งปลูกสร้าง  1,283 316 รายการ 805 รายการ 162 รายการ 
รายการปรับปรุง/ต่อเติม 976 401 รายการ 456 รายการ 119 รายการ 

รวมทั้งส้ิน 3,227 958 รายการ 1,952 รายการ 317 รายการ 
 

     2. มูลค่าอาคาร สิ งปลูกสร้าง และรายการปรับปรุง 

ประเภท มูลค่าในทะเบียนฯ และแบบฟอร์มฯ มูลค่ารายการที พบเพิ ม 
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง มีหลักฐาน ไม่มีหลักฐาน 

อาคาร 293 อาคาร 639 อาคาร 18 อาคาร 18 อาคาร 

สิ่งปลูกสร้าง 459 รายการ 662 รายการ 43 รายการ 119 รายการ 

รายการปรับปรุง/ต่อเติม 769 รายการ 88 รายการ 93 รายการ 26 รายการ 

รวมทั้งส้ิน 1,521 รายการ 1,389 รายการ 154 รายการ 163 รายการ 
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ข้อเสนอแนะ  
 

1.  กรณีพบสินทรัพย์มีอยู่จริง แต่ไม่สามารถหาหลักฐานมาแสดงมูลค่าสินทรัพย์ได้ มหาวิทยาลัย 
 ต้องหาผู้เชี่ยวชาญ ตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าว เพ่ือประโยชน์ในการแสดงมูลค่าทรัพย์สินอย่าง        
 ถูกต้อง  

2.  มหาวิทยาลัยต้องก าหนดคู่มือหรือแนวทางในการก าหนดมูลค่าที่ถูกต้องของอาคาร สิ่งปลูกสร้าง  
 และรายการปรับปรุง/ต่อเติม และให้ทุกส่วนงานถือปฏิบัติเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

      ๓.  ให้กองคลังเร่งด าเนินการ ดังนี้ 
  ๓.๑ ปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนฯ ให้ครบถ้วนถูกต้องตามหลักฐาน 
  ๓.๒ ปรับปรุงข้อมูลในแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลฯ และรายการท่ีพบเพิ่มเติมให้ครบถ้วนถูกต้อง 
        ตามหลักฐาน พร้อมบันทึกเข้าระบบ KU-ERP  
  ๓.๓ ให้ค าปรึกษาแนะน าเจ้าหน้าที่พัสดุของส่วนงานในการควบคุมสินทรัพย์ถาวร อาทิ         
        การบันทึกหมายเลขสินทรัพย์ การคิดค่าเสื่อมราคา การรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 ผลการตรวจสอบตามเกณฑ์การประเ มินผลการปฏิบัติ งานด้านบัญชีของส่วนราชการ              
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐       

              ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในได้ด ำเนินกำรตรวจสอบงบทดลองประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ตำมเกณฑ์กำรประเมินที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด ๔ เรื่อง ได้แก่ ควำมถูกต้อง ควำมโปร่งใส ควำมรับผิดชอบ 
และควำมมีประสิทธิผล สรุปผลการตรวจสอบได้ ดังนี้ 
 

๑. ความถูกต้อง งบทดลองแสดงยอดคงเหลือทำงบัญชีไม่ถูกต้องตรงกับเอกสำรหลักฐำน 
๒. ความโปร่งใส ไม่พบหลักฐำนกำรเปิดเผยงบทดลองสู่สำธำรณะตำมเกณฑ์กำรประเมิน  
๓. ความรับผิดชอบ มหำวิทยำลัยได้ส่งรำยงำนงบทดลองประจ ำเดือนให้ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน

ได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดทุกเดือน แต่ส่งรำยงำนทำงกำรเงินและรำยงำนผลกำรปรับปรุงตำม
ข้อเสนอแนะ ล่าช้ากว่ำระยะเวลำที่ก ำหนด 

๔. ความมีประสิทธิผล มหำวิทยำลัยมีกำรจัดท ำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ ำปีงบประมำณ    
พ.ศ.๒๕๕๙ มีกำรเปรียบเทียบผลกำรค ำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่ำงปีงบประมำณ            
พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ และมีกำรวิเครำะห์สำเหตุกำรเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  แต่ไม่มี       
กำรเปิดเผยรำยงำนต้นทุนใน website ของกองแผนงำน ไม่มีกำรจัดท ำแผนเพ่ิมประสิทธิภำพ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐ และไม่มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนฯ 

 
 

 

 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi7nvfIl8jjAhWZfSsKHfFsAZwQjRx6BAgBEAU&url=https://kuwalkth.blogspot.com/2018/11/blog-post_60.html&psig=AOvVaw0H-DJ7HxYoh_HFgnGkKP6R&ust=1563873116577873
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjjrey3mMjjAhWCbX0KHbaBD30QjRx6BAgBEAU&url=http://www.csc.ku.ac.th/th/?p=2533&psig=AOvVaw37z8fdME0XqYWRQr2IKnsR&ust=1563873321665234
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFv-LemMjjAhUUcCsKHRSrDlkQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.ku.ac.th/tour/slideku06.html&psig=AOvVaw3dyai70Zfsbl6egUKUbXLe&ust=1563873429480230&psig=AOvVaw3dyai70Zfsbl6egUKUbXLe&ust=1563873429480230
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ข้อเสนอแนะ 
 

๑. มหำวิทยำลัยต้องด ำเนินกำรปรับปรุงพัฒนำระบบบัญชีของมหำวิทยำลัย ให้มีกำรปฏิบัติงำนได้ตำม
เกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด 

๒. กองคลังต้องเร่งด ำเนินกำรสอบทำนบัญชีตำมเกณฑ์ดังกล่ำว และปรับปรุงให้ถูกต้องก่อนที่ส ำนักงำน
กำรตรวจเงินแผ่นดินจะเข้ำตรวจสอบ เพ่ือให้ข้อมูลบัญชีของมหำวิทยำลัยมีควำมครบถ้วนถูกต้อง     
และได้รับกำรรับรองงบกำรเงินจำกส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
 

   
 

1.4 ผลการตรวจสอบงบการเงินกองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

   ส านักงานตรวจสอบภายในได้ด าเนินการตรวจสอบเพ่ือรับรองงบการเงินกองทุนสวัสดิการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง 4 วิทยาเขต จ านวน 5 งบการเงิน สรุปผลการตรวจสอบได้ ดังนี้ 

กองทุนสวัสดิการ บางเขน : ไม่สามารถรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน งบรายได้และค่าใช้จ่าย      
ปี พ.ศ.2557  เนื่องมาจาก  

- ไม่พบสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยและบัญชีเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ 
- ไม่มีรายงานผลการตรวจสอบความมีอยู่จริงของที่ดิน อาคาร รถโดยสาร เครื่องคอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ ฯลฯ 
- ไม่พบหลักฐานใบส าคัญจ่ายค่าจ้างชั่วคราว ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง กันยายน ๒๕๕๗ 

 

กองทุนสวัสดิการ วิทยาเขตก าแพงแสน : ไม่ส่งงบการเงิน ปี พ.ศ.2556 และ ปี พ.ศ.2557 มาให้
ตรวจสอบ มีเพียง กระดาษท าการ 8 ช่อง บัญชีแยกประเภท สมุดรายวัน และเอกสารหลักฐาน เท่านั้น         
จึงไม่สามารถรับรองความถูกต้องของงบการเงินได้ ทั้งนี้ กองทุนสวัสดิการวิทยาเขตก าแพงแสน มีปัญหา     
ในการจัดท างบการเงินไม่ถูกต้องตามมาตรฐานมาตั้งแต่  ปี พ.ศ.๒๕๕๒ แสดงให้เห็นถึงความไม่โปร่งใส          
ในการบริหารจัดการงบการเงินของกองทุน นับว่ามีความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูง จึงได้มีข้อเสนอแนะให้
คณะอนุกรรมการสวัสดิการวิทยาเขตก าแพงแสน ด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน 

กองทุนสวัสดิการ  วิทยาเขตศรีราชา : รับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน งบรายได้และค่าใช้จ่าย         
ปี พ.ศ.2557 ซ่ึงแสดงรายการถูกต้องตามที่ควร เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

กองทุนสวัสดิการ  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร : ไม่สามารถรับรองงบแสดง        
ฐานะทางการเงินและงบแสดงผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ.2557  เนื่องมาจาก แสดงทุนสะสมยกมาต้นปี          
ไม่เท่ากับบัญชีทุนสะสมจากปีก่อน (ปี พ.ศ.๒๕๕๖) และไม่พบหลักฐานค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสาร จ านวนเงิน 
๔,๖๒๕.๐๐ บาท 
 

1.5  ผลการตรวจสอบงบการเงินโครงการโคเนื้อเพื อลดผลกระทบจากการท าข้อตกลงเขตการค้าเสรี  
       (Free Trade Area)    
 

 

          ส านักงานตรวจสอบภายในได้ด าเนินการตรวจสอบงบการเงินโครงการโคเนื้อเพ่ือลดผลกระทบจาก    
การท าข้อตกลงเขตการค้าเสรี จ านวน 2 โครงการ รวม 3 งบการเงิน สรุปผลการตรวจสอบได้ ดังนี้ 
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1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโคเนื้อ  
 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 
 

งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการด าเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ไม่ถูกต้อง ตามที่
ควรในสาระส าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เนื่องจาก ไม่ ได้แสดงรายการรับเงินกองทุนปรับ
โครงสร้าง จ านวนเงิน 3,603,636.00 บาท ท าให้รายรับต่ ากว่ารายจ่าย จ านวนเงิน 2,399,602.00 บาท 
ซึ่งต่ ากว่าความเป็นจริง อีกทั้งในงบแสดงฐานะทางการเงินแสดงรายการส่วนทุน รายรับสูง(ต่ า) กว่ารายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ไม่ถูกต้อง  

 

ข้อเสนอแนะ 
 

 โครงการฯ มีปัญหาในการจัดท างบการเงินไม่ถูกต้องต่อเนื่องทุกปี ซึ่งมีผลต่อความไม่น่าเชื่อถือใน   
การบริหารจัดการด้านการเงิน (งบประมาณแผ่นดิน) ดังนั้น เห็นควรให้หัวหน้าโครงการฯ ชี้แจงปัญหาอุปสรรค
พร้อมแนวทางปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้งบการเงินในปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2557 มีความถูกต้อง  

 

2. โครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก าแพงแสนเพื อใช้ผลิตน้ าเชื้อ    
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 
      งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการด าเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ไม่ถูกต้อง 

เนื่องจาก แสดงจ านวนเงินไม่ตรงตามเอกสารหลักฐาน และไม่พบหลักฐานการบันทึกบัญชี ดังนี้ 
- งบแสดงฐานะการเงิน : รายการเงินสด ค่าวัสดุค้างจ่าย และค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 
- งบแสดงผลการด า เนินงาน : รายการรายรับค่ า โคทดสอบ ค่ าจ้ า งชั่ วคราว  ค่ าวั สดุ                               

และค่าสาธารณูปโภค  
 

   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 โครงการฯ ไม่จัดส่งงบแสดงฐานะการเงิน และงบแสดงผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน
ประกอบการบันทึกบัญชี มาให้ตรวจสอบ 
 

ข้อเสนอแนะ 
โครงการฯ มีปัญหาในการจัดท างบการเงินที่ไม่ถูกต้องตรงตามเอกสารหลักฐานอย่างต่อเนื่องเป็น

ประจ าทุกปี ซึ่งมีผลต่อความน่าเชื่อถือในการบริหารจัดการด้านการเงิน (งบประมาณแผ่นดิน) ดังนั้นเห็นควรให้
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

๑. ให้เจ้าหน้าที่หาหลักฐานการจ่ายเงินที่ขาดหายไปให้ครบถ้วน และปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้อง หากไม่
สามารถด าเนินการได้ ให้ตั้งคณะกรรมการหาผู้รับผิดชอบชดใช้คืนเงินต่อไป 

๒. ให้หัวหน้าโครงการฯ ชี้แจงปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ พร้อมแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้
งบการเงินมีความถูกต้อง 

๓. จัดส่งงบการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖–๒๕๕๙ ที่ถูกต้องตามมาตรฐาน พร้อมเอกสาร
หลักฐานให้ตรวจสอบ 

 

 
 
 
 

   

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFgqXsm8jjAhVSAXIKHTMhDfwQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http://panthakannetnooch.blogspot.com/&psig=AOvVaw32JxCTzexIafBxQtTwe995&ust=1563874225440227&psig=AOvVaw32JxCTzexIafBxQtTwe995&ust=1563874225440227
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjGl8fGnMjjAhUMFHIKHcdzC-EQjRx6BAgBEAU&url=https://siamrath.co.th/n/67740&psig=AOvVaw1_magLytOFGaq_EcNi6sE1&ust=1563874462213624
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIyYypncjjAhUabn0KHcYKA1AQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://mgronline.com/stockmarket/detail/9610000076221&psig=AOvVaw3F1wRNgKye7-wNJ_dTO9l6&ust=1563874670040999&psig=AOvVaw3F1wRNgKye7-wNJ_dTO9l6&ust=1563874670040999
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1.6 ผลการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ.2561 

 ส านักงานตรวจสอบภายในได้ด าเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้าและค่าน้ าประปา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามหนังสือสั่งการจากส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระของส่วนราชการ 
 

ผลการตรวจสอบ 
1.  มหาวิทยาลัยมีหนี้ค่าไฟฟ้าและค่าน้ าประปา ค้างช าระก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จ านวนเงิน   

 23,503,881.96 บาท และ 1,961,775.95 บาท ตามล าดับ  
2.  การช าระค่าไฟฟ้าและค่าน้ าประปามีความล่าช้าเกินกว่า ๑๕ วัน หลังจากได้รับใบแจ้งหนี้  

 

สาเหตุ 
1. กองคลังด าเนินการคัดแยกข้อมูลในใบแจ้งหนี้เป็นรายหน่วยงาน แยกแต่ละมิเตอร์และแหล่งเงินที่

เบิกจ่ายทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ 
2. จ านวนเงินในใบแจ้งหนี้รวม บางเดือนมียอดไม่เท่ากับใบแจ้งหนี้ย่อยรวมกัน 
3. บางหน่วยงานมีเงินงบประมาณแผ่นดิน/งบประมาณเงินรายได้ไม่เพียงพอ หน่วยงานต้องปรับแผน 

ท าให้ใช้เวลานาน 
4. ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา บางมิเตอร์ที่ไม่ได้ใช้ในราชการ เช่น ที่พักอาศัย อาคารสวัสดิการ เป็นต้น 

หน่วยงานต้องด าเนินการจ่ายเอง แต่หน่วยงานไม่ได้แจ้งกองคลังทราบว่าจ่ายช าระแล้วเมื่อใด  
จ านวนเท่าไร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ  
   ส านักงานตรวจสอบภายในและกองคลังได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางแก้ไข 

เสนอมหาวิทยาลัยให้พัฒนาปรับปรุงระบบการเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ดังนี้ 

1. น าระบบ IT มาช่วยในการช าระเงินค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปาและค่าโทรศัพท์ 
2. ปรับปรุงวิธีการช าระเงินให้การไฟฟ้า และการประปาด้วยวิธีอ่ืน อาทิ ช าระเงินผ่านบัญชีเงินฝาก

ธนาคารของมหาวิทยาลัย หรือให้มหาวิทยาลัยโอนเงินผ่านธนาคาร แต่ทั้งนี้ต้องค านึงถึง        
ความเสี่ยงด้วย  
 

 

 

 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwizqMKNjcrjAhUCVysKHdYlCJgQjRx6BAgBEAU&url=http://www.thailandpages.com/economy-news/521/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%9E-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD-3-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-Thailand-Demand-Response&psig=AOvVaw1xC17v01JXVbdDJrsuJBTI&ust=1563938996365108
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1.7  ผลการตรวจสอบบัญชีเงินรับฝากวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
 

         ส านักงานตรวจสอบภายในได้ด าเนินการตรวจสอบบัญชีเงินรับฝากในระบบ KU-ERP วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยเพ่ือให้ทราบว่าบัญชีเงินรับฝากมีความครบถ้วน ถูกต้อง (Financial) การรับ
และจ่ายเงินรับฝากเป็นไปตามกฎ ระเบียบ (Compliance) และการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสม 
(Internal Control) สรุปผลการตรวจสอบได้ ดังนี้  
       

๑. วิทยาเขตฯ มีบัญชีเงินรับฝาก ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ จ านวน ๗ บัญชี มียอดเงินรวมทั้งสิ้น
จ านวน ๘๓,๑๓๓,๓๖๙.๒๕ บาท พบว่า  มีบัญชีเงินรับฝากค่าประกันสิทธิในการเข้าศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยอดคงเหลือในบัญชี จ านวน ๒๔,๘๗๗,๘๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนถูกต้อง
เพียงบัญชีเดียว และไม่ถูกต้อง ๖ บัญชี รวมจ ำนวน ๕๘,๒๕๕,๕๖๙.๒๕ บำท ทั้งนี้บัญชีที่ไม่ถูกต้อง
โดยเฉพำะบัญชีเงินรับฝำกอ่ืน เจ้ำหน้ำที่ไม่สำมำรถชี้แจงได้ว่ำเงินรับฝำกแต่ละประเภท/รำยกำร       
มีจ ำนวนเงินเท่ำใด อีกท้ังไม่มีเอกสำรหลักฐำน และไม่มีทะเบียนคุม   

๒. วิทยาเขตฯ มีการปฏิบัติถูกต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อตกลงและวัตถุประสงค์ในการรับและ
จ่ายเงินรับฝาก ยกเว้น แต่การคืนเงินค้ าประกันสัญญาไม่ถูกต้อง โดยไม่คืนเงินค้ าประกันสัญญา        
ที่ครบก าหนดระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๖–๒๕๖๐ ให้กับคู่สัญญา จ านวน ๑๓ สัญญา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๒๐๐,๔๗๓.๗๘ บาท 

๓. การควบคุมภายในไม่เพียงพอเหมาะสม อาทิ ไม่จัดท าทะเบียนคุมเงินรับฝากให้ครบทุกบัญชี         
หรือจัดท าแต่มีรายละเอียดไม่ครบถ้วน ไม่ติดตามให้คู่สัญญามารับคืนเงินค้ าประกันสัญญาเมื่อครบ
ก าหนดการคืนเงิน ไม่สอบทานยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภท ทะเบียนคุมเงินรับฝาก และเอกสาร
หลักฐานให้ถูกต้องตรงกันเป็นประจ าทุกเดือน  
 

ข้อเสนอแนะ        

1. สะสางและปรับปรุงบัญชีเงินรับฝากท้ัง ๖ บัญชี ให้ครบถ้วนถูกต้องตามเอกสารหลักฐาน 
๒.  งานการเงินบัญชีต้องประสานงานกับงานพัสดุ งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และงานบริการ  

วิชาการ ในการสอบทานข้อมูลทางบัญชีและทะเบียนคุมให้ถูกต้องตรงกันเป็นประจ าทุกสิ้นเดือน 
 ๓.  ปรับปรุงจุดอ่อนการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
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1.8  ผลการตรวจสอบการบริหารงบลงทุน  
 

   ส านักงานตรวจสอบภายในสอบทานรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในหมวดงบลงทุน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่  ๑–๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
มหาวิทยาลัยทราบ ผลการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวเป็นไปตามมติที่คณะรัฐมนตรีก าหนด ดังนี้ 

 

 ๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในหมวดงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเบิกจ่ายสะสม    
ได้ร้อยละ ๘๔.๕๑ ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ซึ งต  ากว่าเป้าหมาย ที่คณะรัฐมนตรีก าหนดให้เบิกจ่ายให้ได้
ร้อยละ ๘๗  ทั้งนี ้การเบิกจ่ายในหมวดงบลงทุนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจาก   

๑.๑ รายการที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดซื้อ/จัดจ้างและก่อหนี้ผูกพันรายการครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง ได้ทันตามมาตรการเร่งรัดและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ า    
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รวม ๓ รายการ จ านวนเงิน ๒๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้โอนเงิน
คืนให้ส านักงบประมาณท้ังจ านวนแล้ว 

๑.๒ รายการที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานก่อสร้างอาคารล่าช้า ไม่เป็นไปตามงวดงานในสัญญาว่าจ้าง      
รวม ๕ อาคาร จ านวน ๖๐,๒๐๓,๔๓๓.๐๐ บาท ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีทั้งจ านวน       
และขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายทั้ง ๕ อาคารแล้ว 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

  เพ่ือให้กำรเบิกจ่ำยงบประมำณหมวดงบลงทุนเป็นไปตำมแผนและเป้ำหมำยที่ก ำหนดในปีต่อๆ              

ไป มหำวิทยำลัยควรมีกำรวิเครำะห์ ประเมินควำมเสี่ยง และก ำหนดมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงไปพร้อมกับ     
กำรจัดท ำค ำของบประมำณประจ ำปี เพ่ือป้องกันหรือลดควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นได้อย่ำงเป็นระบบและ
ทันท่วงที  

 
 

 ๒) ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณในหมวดงบลงทุน ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมำสที่๑-๓  
มหำวิทยำลัยเบิกจ่ำยสะสมได้เพียงร้อยละ ๓๖.๗๙ ของงบประมำณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งต่ ำกว่ำเป้ำหมำยที่
ก ำหนดให้เบิกจ่ำยให้ได้ ร้อยละ ๖๕.๑๑ ทั้งนี้ กำรเบิกจ่ำยในหมวดงบลงทุนที่ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย เนื่องจำก   

 

๒.๑ รำยกำรครุภัณฑ์เบิกจ่ำยได้เพียงร้อยละ ๓๐ และรำยกำรปรับปรุงเบิกจ่ำยได้เพียง ร้อยละ ๑๑ 
ซึ่งต่ ำกว่ำเป้ำหมำยค่อนข้ำงมำก เนื่องจำก มหำวิทยำลัยมีกำรปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเฉพำะ
ของรำยกำรครุภัณฑ์ไม่สำมำรถหำผู้ขำยได้ และผู้ขำยมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตรงตำมเงื่อนไขกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์  

๒.๒ รำยกำรปรับปรุง/ต่อเติมเบิกจ่ำยได้เพียง ร้อยละ ๑๙ เนื่องจำก ผู้รับจ้ำงส่งมอบงำนล่ำช้ำ        
ไม่เป็นไปตำมงวดงำน มหำวิทยำลัยไม่สำมำรถหำผู้รับจ้ำง ด ำเนินกำรส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้ำงล่ำช้ำ มีกำรปรับ
แบบเพ่ิมและลดงำน คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงนั้นตรวจรับงำนล่ำช้ำ 

ข้อเสนอแนะ 
 

เพ่ือให้กำรเบิกจ่ำยงบลงทุนในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และเป็นไป
ตำมที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด มหำวิทยำลัยควรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ก ำหนดระยะเวลำ
ด ำเนินกำรในแต่ละขั้นตอนให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยในแต่ละไตรมำส รวมทั้งให้ส่วนงำน          
มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนดังกล่ำว 
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1.9 ผลการตรวจสอบโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  
  ส านักงานตรวจสอบภายในได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบโครงการเตรียมความพร้อม              
สู่ประชาคมอาเซียนที่ได้รับงบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ที่ส่วนงานด าเนินการ
ตรวจสอบตามแนวการตรวจสอบใบส าคัญจ่ายของโครงการฯ จ านวน ๑๙ ส่วนงาน และจัดท ารายงานสรุป    
ผลการตรวจสอบโครงการฯ เสนออธิการบดี สรุปผลการตรวจสอบได้ ดังนี้ 
 

 ผลการตรวจสอบ 
1. ส่วนงาน ๑๙ ส่วนงาน ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน ๙,๑๐๑,๒๐๐.๐๐ บาท มีค่าใช้จ่ายใน        

การด าเนินงาน จ านวน ๖,๒๐๗,๒๔๑.๖๘ บาท (๖๘%) มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง  
2. ส่วนงานได้ส่งคืนเงินเหลือจ่ายพร้อมดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จ านวน ๒,๘๙๕,๓๘๒.๓๒ บาท    

ให้มหาวิทยาลัยแล้ว  
 

2. ผลงานการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

 ส านักงานตรวจสอบภายในได้ติดตามผลการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะในรายงาน      
ผลการตรวจสอบที่อธิการบดีสั่งการแล้ว ดังนี้  

 

2.1  การติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขเงินส ารองจ่าย จ านวน 17 ส่วนงาน สรุปผลได้ดังนี้ 
 

          ส่วนงาน 3 ส่วนงาน ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขฯ ครบทุกประเด็น เหลือ 14 ส่วนงาน ยังไม่ได้รายงาน
ผลปรับปรุงแก้ไขฯ อาทิ การสะสางและปรับปรุงบัญชีให้ครบถ้วนถูกต้องตามหลักฐาน กระทบยอดเงินฝาก
ธนาคาร ติดตามลูกหนี้ค้างช าระเกินก าหนด และจัดท าทะเบียนคุมเงินส ารองจ่าย รวมถึงท ารายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวันทุกวัน  
 

2.2  การติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขบัญชีเงินรับฝากในระบบ KU-ERP จ านวน 27 ส่วนงาน สรุปผลได้  
 ดังนี้ 

         ส่วนงาน 7 ส่วนงาน ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขฯ ครบทุกประเด็น เหลือ 20 ส่วนงาน ยังไม่ได้             
มีการปรับปรุงแก้ไข อาทิ การสะสางและปรับปรุงบัญชีเงินรับฝาก-เงินค้ าประกัน บัญชีเงินหลักประกัน       
สัญญาเช่า บัญชีเงินรับฝากพัฒนาวิชาการ บัญชีเงินรับฝากพัฒนาวิชาการรอน าส่ง และบัญชีเงินรับฝากอ่ืน      
ให้ครบถ้วนถูกต้องตรงกับเอกสารหลักฐาน รวมถึงจัดท าทะเบียนคุมเงินรับฝาก  
 

2.3  การติดตามตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขงบการเงิน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
          ส านักงานตรวจสอบภายในได้ติดตามตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขงบการเงินของปีบัญชี พ.ศ.2559 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ ๒ สรุปผลได้ดังนี้ 

  2.3.1 จากเดิมวิทยาเขตมีบัญชีเงินฝากธนาคารมากถึง 92 บัญชี ซึ่งเกินความจ าเป็นต่อการใช้งาน     
           วิทยาเขตจึงปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร 61 บัญชี แต่มีหลักฐานแสดงการปิดบัญชีเพียง 34 บัญชี  
 2.3.2 ยอดคงเหลือตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ มีบัญชีเงินฝากธนาคาร    
          บัญชีลูกหนี้ และบัญชีสินทรัพย์ ไม่ตรงกับหลักฐานเอกสาร 
 2.3.3 กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารไม่ถูกต้องและไม่ครบทุกบัญชี 
 2.3.4 ลูกหนี้ค้างช าระเกินก าหนด จ านวน ๗๔ ราย รวมเป็นเงิน ๑,๘๖๙,๗๔๔๓.๕๐ บาท 

          2.3.5 สินทรัพย์ มีอยู่จริงตามที่สุ่มตรวจนับรายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและครุภัณฑ์โรงงาน ครบถ้วน  
                   ถูกต้อง ตรงกับรายงานการบันทึกทรัพย์สินและรายงานการตรวจสอบพัสดุ 
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2.4  การติดตามตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขงบการเงิน วิทยาเขตก าแพงแสน  
 

          ส านักงานตรวจสอบภายในได้ติดตามตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขงบการเงินของปีบัญชี พ.ศ.2558 
วิทยาเขตก าแพงแสน ครั้งที่ ๒ สรุปผลได้ ดังนี้  

 2.4.1 ลูกหนี้ค้างช าระเกินก าหนดจ านวน ๒๔ ราย เป็นเงิน ๑๑,๐๕๙,๐๗๐.๐๐ บาท ลูกหนี้ช าระคืน       
๘ ราย เป็นเงิน ๔,๙๔๖,๕๙๖.๘๕ บาท คงเหลือลูกหนี้ค้างช าระที่เกินก าหนดอีก ๑๖ ราย     
เป็นเงิน ๖,๑๑๒,๔๗๓.๑๕ บาท  

 2.4.๒ ใบส าคัญจ่าย ๑๑1 ฉบับ ที่ยังไม่ได้เบิกตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗  ได้ด าเนินการบันทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายแล้ว ๑๐๘ ฉบับ เป็นเงิน ๑๑,๖๗๒ ,๙๓๒.๗๑ บาท คงเหลือ ๓ ฉบับ เป็นเงิน 
๒๘๐,๑๘๒.๐๐ บาท อยู่ระหว่างการตรวจสอบ  

 
 

2.5  การติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขระบบการจัดเก็บเงินรายได้ในระบบ KU-ERP  
 
 

          สืบเนื่องจากปีก่อน อธิการบดีมอบหมายให้กองคลังด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดเก็บเงิน
รายได้ในระบบ KU-ERP เพ่ือลดความเสี่ยงในการจัดเก็บเงินรายได้ การบันทึกบัญชี และการรายงานทาง
การเงินทีไ่ม่ครบถ้วนถูกต้อง ซึ่งกองคลังยังไม่ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้  

2.5.1 ระบบการจัดเก็บเงินรายได้ในระบบ KU-ERP ควรเพ่ิมระบบการควบคุมที่สามารถติดตาม    
การใช้ใบเสร็จรับเงิน และสามารถส่งสัญญาณเตือนในกรณีท่ีตรวจพบสิ่งผิดปกติ อาทิ กรณีรับ
เงินแล้วไม่น าส่งตามระยะเวลาที่ระเบียบก าหนด  

2.5.2 ทบทวนกระบวนการจัดท าประมาณการเงินรายได้ประจ าปี และวิธีการบันทึกบัญชี รวมถึง
ปรับปรุงชื่อรายการรายรับ-รายจ่าย และชื่อบัญชีแยกประเภทรายได้ค่าใช้จ่ายในระบบ       
KU-ERP ให้สอดคล้องกัน  

2.5.3 จัดท าคู่มือการบันทึกบัญชี/คู่มือแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยในการปฏิบัติงาน ให้ผู้ปฏิบัติงาน
น าไปใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

 

2.6  การติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขระบบความมั นคงปลอดภัยและสารสนเทศ วิทยาเขตก าแพงแสน 
 

 

         วิทยาเขตก าแพงแสนได้ด าเนินการปรับปรุงระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศ และได้ท าการทดสอบ        
การส ารองข้อมูลทุกเดือน รวมถึงได้ท าการติดตั้งฮาร์ดแวร์ควบคุมการท างานของอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายที่มี
ความสามารถในการบริหารจัดการ Wireless Access Point ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คงเหลือเพียง         
1 ประเด็นที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ได้แก่ การจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP)  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJxteFlsrjAhVWbysKHRBvBNsQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://notebookspec.com/6-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87-internet-wi-fi-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89/192688/&psig=AOvVaw0TfcIema6zfxWTwIMsx5MS&ust=1563941319880294&psig=AOvVaw0TfcIema6zfxWTwIMsx5MS&ust=1563941319880294
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2.7 การติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขในรายงานผลการตรวจสอบโครงการการศึกษานานาชาติ โรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

         โครงการฯ ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขครบทุกประเด็น ดังนี้    

2.7.1 ประสานงานกองคลังให้ด าเนินการเปิดระบบ KU-ERP โดยได้น าข้อมูลสินทรัพย์และข้อมูล 
การเงินเข้าระบบ 

2.7.2 ขออนุมัติมหาวิทยาลัยมีเงินทดรองจ่ายเท่าที่จ าเป็นตามความเหมาะสม และให้น าเงินรายได้  
ทีเ่หลือฝากเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย  

           2.7.3  รายงานผลการชดใช้ทุนการศึกษาของอาจารย์ จ านวน ๒ คน โดยให้ผู้ชดใช้ทุนการศึกษากลับ     
                     เข้ามาปฏิบัติงาน  
           2.7.4  มหาวิทยาลัยประกาศ “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารโครงการ

การศึกษานานาชาติ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา พ.ศ.2561” ฉบับปรับปรุงใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของโครงการฯ 
เรียบร้อยแล้ว  

 

3. ผลงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ส านักงานตรวจสอบภายในมีบทบาทส าคัญในการช่วยสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายใน เสนอสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินเป็นประจ าทุกปี โดยท าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๔๙ เป็นต้นมา ซึ่งส านักงานฯ ได้ให้ค าปรึกษาแนะน าและประสานงานกับทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
ให้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับส่วนงานและระดับวิทยาเขต รวมทั้งวิเคราะห์และสรุปความเสี่ยง     
ที่คงเหลืออยู่ตามแผนฯ ดังกล่าว เพ่ือเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 ส านักงานฯ มีผลงานด้านการบริหารความเสี่ยงและ     
การควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้ 

 

3.1 ติดตามและสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60    
ในระดับมหาวิทยาลัย ระดับวิทยาเขต และระดับส่วนงาน ดังนี้  

3.1.1 ระดับมหาวิทยาลัย มีความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง 6 ความเสี่ยง ด าเนินการจัดการ   
แล้วเสร็จ 3 ความเสี่ยง (50%) และอยู่ระหว่างด าเนินการ 3 ความเสี่ยง (50%) 

3.1.2 ระดับวิทยาเขต ๓ วิทยาเขต มีความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงรวม 10 ความเสี่ยง 
ด าเนินการจัดการแล้วเสร็จ 7 ความเสี่ยง (70%) และอยู่ระหว่างด าเนินการ 3 ความเสี่ยง 
(30%) 

3.1.3 ระดับส่วนงาน จ านวน ๕๘ ส่วนงาน มีความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงรวม 206        
ความเสี่ยง ด าเนินการจัดการแล้วเสร็จ 153 ความเสี่ยง (74%) อยู่ระหว่างด าเนินการ 37 
ความเสี่ยง (18%) ยังไม่ได้ด าเนินการ 8 ความเสี่ยง (4%) และไม่รายงาน 8 ความเสี่ยง (4%) 
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   ๓.2 ติดตามการจัดท าแผนบริหารความเสี ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 และแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 เพ่ือเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ 
น ามาพิจารณาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
        3.2.1 การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงระดับคณะ สถาบัน ส านัก จ านวน ๕๘ ส่วนงาน 
        3.2.๒ การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงระดับวิทยาเขต จ านวน ๓ วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตก าแพงแสน   
                 วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 

   ๓.3 สรุปผลความเสี ยงระดับวิทยาเขต และระดับส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 
   3.3.๑ สรุปผลความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน จ านวน 58 ส่วนงาน ซึ่งมีความเสี่ยง   
            คงเหลืออยู่ทั้งสิ้น จ านวน 190 ความเสี่ยง มีมาตรการจัดการความเสี่ยง จ านวน 331 มาตรการ            
            (ตารางที่ ๑) 
 

ตารางที  ๑ 
 

    จ านวนความเสี ยงและมาตรการจัดการความเสี ยงระดับส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 
                                       

ล าดับ ส่วนงาน แผนบริหารความเสี ยง 
  ความเสี ยง มาตรการจัดการความเสี ยง 

บางเขน 
1 คณะเกษตร 3 3 
2 คณะบริหารธุรกิจ 6 10 
3 คณะประมง 15 21 
4 คณะมนุษยศาสตร ์ 3 7 
5 คณะวนศาสตร ์ 3 3 
6 คณะวิทยาศาสตร ์ 11 13 
7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 6 
8 คณะศึกษาศาสตร์ 1 5 
9 คณะเศรษฐศาสตร ์ 3 8 

10 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์ 2 2 
11 คณะสังคมศาสตร์ 4 5 
12 คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 5 9 
13 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 2 3 
14 คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ 1 2 
15 คณะสิ่งแวดล้อม 2 2 
16 บัณฑิตวิทยาลยั 1 1 
17 สถาบนัวิจัยและพัฒนา มก. 2 3 
18   สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 3 
19 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลฯ 3 11 
20 ส านักทะเบียนและประมวลผล 1 2 

   



                                                    รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561                                             22 | ห น้ า  
 

ล าดับ ส่วนงาน แผนบริหารความเสี ยง 
  ความเสี ยง มาตรการจัดการความเสี ยง 

21 ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 2 2 
22 ส านักสง่เสริมและฝึกอบรม 9 11 
23 ส านักหอสมุด 2 3 
24 ส านักงานอธิการบดี 1 1 
25 ส านักงานตรวจสอบภายใน 1 1 
26 ส านักงานทรัพย์สิน 2 8 
27 ส านักงานบริการวิชาการ 1 1 
28 ส านักงานกฎหมาย 1 4  
29 ส านักการกีฬา 2 2 
30   ส านักงานประกันคุณภาพ 1 1 
31 สถานพยาบาล 1 2 
32 กองกลาง 1 2 
33 กองการเจ้าหน้าที่ 10 10 
34 กองกิจการนิสิต 1 2 
35 กองคลัง 4 6 
36 กองแผนงาน 3 5 
37 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 4 8 
38 กองวิเทศสัมพันธ ์ 7 7 
39 ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ไม่มีความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ 

วิทยาเขตก าแพงแสน 
 

40 คณะเกษตร 3 4 
41 คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 1 3 
42 คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 2 5 
43 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 11 
44 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ไม่มีความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ 
45 ส านักสง่เสริมและฝึกอบรม 6 17 
46 ส านักหอสมุด 6 14 
47 ส านักงานวทิยาเขตก าแพงแสน 3 9 

วิทยาเขตศรีราชา 
 

48 คณะวิทยาการจัดการ 8 13 
49 คณะวิทยาศาสตร ์ 3 4 
50 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 3 
51 คณะพาณชิยนาวีนานาชาติ 8 8 
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ล าดับ ส่วนงาน แผนบริหารความเสี ยง 
  ความเสี ยง มาตรการจัดการความเสี ยง 

52 คณะเศรษฐศาสตร ์ 4 5 
53 ส านักงานวทิยาเขตศรีราชา 1 1 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 
54 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม

เกษตร 
2 10 

55 คณะสาธารณสขุศาสตร ์ 5 11 
56 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 1 3 
57 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ 2 7 
58  ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ    

 จังหวัดสกลนคร 
2 8 

รวมทั้งสิ้น 58 หน่วยงาน 190 331 
 

       3.3.๒ สรุปผลความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับวิทยาเขต ๓ วิทยาเขต ซึ่งมีความเสี่ยง 
คงเหลืออยู่ทั้งสิ้น จ านวน 10 ความเสี่ยง มีมาตรการจัดการความเสี่ยง จ านวน 29 มาตรการ เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ใช้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ตารางที่ ๒) 

ตารางที  ๒ 
จ านวนความเสี ยงและมาตรการจัดการความเสี ยงระดับวิทยาเขต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

  

วิทยาเขต ความเสี ยง มาตรการจัดการความเสี ยง 

ก าแพงแสน 
ศรีราชา 

เฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 

3 
4 
3 

13 
4 

12 
รวม ๑0 29 
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ก าแพงแสน ศรีราชา เฉลิมพระเกียรต ิ                             
จ.สกลนคร

จ านวนความเส่ียงและมาตรการจัดการความเส่ียงระดับวิทยาเขต 

ความเส่ียง มาตรการจัดการความเส่ียง

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 



                                                    รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561                                             24 | ห น้ า  
 

๓.4 ยกร่างรายงานผลการบริหารความเสี ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

 3.4.1. ยกร่างแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามที่
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกันพิจารณาข้อมูลต่างๆ ดังนี้ 

 

- ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 
- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕9  
- แผนและผลบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60  
- ความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาเขตต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 
- ความเสี่ยงที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 ที่คณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงมหาวิทยาลัยเสนอเพ่ิมเติม    
- ปัจจัยเสี่ยงภายนอก ได้แก่ การเมือง (Political) เศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) และ

เทคโนโลยี (Technology) 
 

ทั้งนี้ ร่างแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีความเสี่ยงคงเหลืออยู่ 5 ความเสี่ยง และ  
มีมาตรการจัดการความเสี่ยง 14 มาตรการ ซึ่งได้เสนออธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  

 

3.4.2. ยกร่างรายงานผลการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย หนังสือรับรอง
การประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปอ.๑ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
แบบ ปอ.๒ และรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน แบบ ปอ.๓ ตามที่คณะกรรมการบริหาร        
ความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกันพิจารณาเสนออธิการบดีอนุมัติ เพ่ือส่งคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินและปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔  

๓.5 ติดตามและสรุปผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 และ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60  

 

ส านักงานตรวจสอบภายในได้ติดตามและเร่งรัดการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงทั้งระดับคณะ 
สถาบัน ส านัก ระดับวิทยาเขต และระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ๒๕61 และวันที่ 21 กันยายน 
๒๕61 เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบตามแผนบริหารความเสี่ยงสามารถด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด จากการติดตามท าให้หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบตามแผนบริหารความเสี่ยง               
ได้ด าเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงแล้วเสร็จ 65% อยู่ระหว่างด าเนินการ 27% ยังไม่ได้ด าเนินการ 
7% และไม่ได้รายงาน 1% (ตารางที่ ๓)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   

Risk 
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           ตารางที  ๓ 

               สรุปผลการด าเนินการจัดการความเสี ยงตามแผนบริหารความเสี ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 
     

                       

ระดับ 
จ านวนความ
เสี ยงตามแผน 

ผลการด าเนินการตามแผนบริหาร       
ความเสี ยง 

 

จ านวน
ความเสี ยง
ที จัดการ
แล้วเสร็จ 

จ านวน     
ความเสี ยงที อยู่

ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวน
ความเสี ยง    
ที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ไม่ได้    
รายงาน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  5 3 2 - - 

(รายละเอียดตามตารางที่ ๔)        

วิทยาเขต      

- ก าแพงแสน 3 2 -  1 - 

- ศรีราชา  4 4 -  - - 
- เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
     

3 3 -  - - 
 

หน่วยงาน (๕๘ หน่วยงาน) 190 122 53 13 2 

รวม 
205 

(100%) 
134 

(65%) 
55 

(27%) 
14 

(7%) 
2 

(1%) 
 

 

          ตารางที  4 
             แผน/ผลการบริหารความเสี ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61      

         

ด้าน 
ความเสี ยงที ยัง

เหลืออยู่ 
การจัดการความเสี ยง 

สถานภาพ    
การด าเนินงาน* 

ด้าน      
การเรียน
การสอน 

1. การเกิด Disruptive 
Technology ในเรื่อง
ของเทคโนโลยี IT     
ที่อาจมีผลต่อรูปแบบ
การจัดการเรียน    
การสอน 

1.1 ลดและรวบหลักสูตร โดยก าหนดเป็นนโยบายจาก
สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
1.2 สร้ างหลักสูตรศาสตร์แห่ งแผ่นดิน ซึ่ ง เป็น          
การบูรณาการและเป็นนวัตกรรมการเรียนการสอน
รูปแบบใหม่ 
1.3 พัฒนาและสร้างหลักสูตรส าหรับผู้สูงวัยและคนวัย
ท างาน 
1.4 จัดท าสื่อออนไลน์ 
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ด้าน 
ความเสี ยงที ยัง

เหลืออยู่ 
การจัดการความเสี ยง 

สถานภาพ    
การด าเนินงาน* 

ด้าน
การเงิน 

  2.การจัดการเงินฝาก
ของมหาวิทยาลัยไม่
เกิดประโยชน์สูงสุด    

  3.ส านักงานการตรวจ 
 เงินแผ่นดินไม่แสดง  
 ความเห็นต่องบการเงิน  
 ของมหาวิทยาลัย 

  2. เพิ่มวิธีการจัดหาผลประโยชน์นอกเหนือจากการน า
เงินฝากสถาบันการเงิน 
 
 

3.1 ปรับปรุงวิธีการท างานของกองคลังให้ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน 
3.2. จัดอบรมให้บุคลากรมีความรู้  ความเข้าใจ          
ใ น ภ า ร ะ ง า น ที่ ไ ด้ รั บ ม อบ ห ม า ย ใ ห้ ค ร บ ว ง จ ร               
เพ่ือสามารถท างานได้เต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
3.3 น าระบบการประเมินผลการท างานมาใช้ใน       
การประเมินผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนอย่างจริงจัง 
3.4 ปรับปรุงวิธีการท างานของส่วนงานให้ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและติดตาม
ส่วนงาน/วิทยาเขต ตามสถานะความผิดพลาดของ
ข้อมูลทางการเงิน 
3.5 ทุกส่วนงานจะต้องติดตามการแก้ไขงบการเงิน
อย่างต่อเนื่อง 

O 
 

 
O 

 
O 
 
 

O 

 
O 
 
 

 
O 
 

ด้าน    
การบริหาร  
งานบุคคล 

 
 
 
 

4. มหาวิทยาลัยยัง
ขาดการก าหนด 
Individual 
Development Plan   
( IDP ) ที่เป็นระบบ 
และสอดคล้องกับ 

Career Path ของแต่
ละสายงาน 

4.1 จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 
4.2 ประเมินแผนพัฒนารายบุคลากร 
4.3 หาแนวทางปรับปรุงพัฒนาบุคลากร 
 

 

 

 
 

ด้าน 
ธรรมาภิบาล 

 5.ผู้บริหารทุกระดับไม่
แสวงหาผลประโยชน์ 
กับมหาวิทยาลัยให้แก ่    
ธุรกิจตนเองโดยตรง 
หรือให้พวกพ้อง     
 

 5. ก าหนดแนวทางป้องกันไม่ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
และผู้บริหารส่วนงานมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
     

 
 

      
 

 

 

* หมายเหตุ      =  ด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนด 
  O    =  อยู่ระหว่างด าเนินการ 

    X    =  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

                          -    =  ไม่ได้รายงาน 
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4. ผลงานการให้ค าปรึกษาแนะน า 

บทบาทหนึ่งของผู้ตรวจสอบภายใน คือ ผู้ให้ค าปรึกษาแนะน า (Consulting Services) ซึ่งเป็นหนึ่งใน
ภารกิจหลักของงานตรวจสอบภายใต้มาตรสากล ส านักงานตรวจสอบภายในเน้นให้ความส าคัญในการให้
ค าปรึกษาแนะน าอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม เพ่ือเป็นการช่วยป้องกันและลดความเสียหายที่อาจจะ
เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน รวมถึงช่วยปรับปรุงกระบวนการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยงและ       
การควบคุมภายใน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เกิดประโยชน์แก่ส่วนงานและมหาวิทยาลัย     

ปัจจุบันมีผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรขอค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับที่ปรับปรุงใหม่ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมถึงด้านการตรวจสอบภายใน วันละ
ค่อนข้างมาก เนื่องจากส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจไม่ถูกต้องตรงกัน การให้ค าปรึกษาแนะน าของส านักงาน
ตรวจสอบภายในมีหลายรูปแบบและหลายช่องทาง ดังนี้  

4.1 การให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการเงินบัญชี พัสดุ และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
      ผู้ตรวจสอบภายในให้ค าปรึกษาแนะน าแก่เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี เจ้าหน้าที่พัสดุของส่วนงานในเรื่อง

ต่างๆ ดังนี้   
- การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ        
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ 
- ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม/สัมมนา/การจัดงาน 
- การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป/เงินกองทุนพัฒนานิสิต/เงินกองทุนส่วนงาน 
- ค่าตอนแทนคณะกรรมการ/ค่าตอบแทนการเรียนการสอน  
- การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนิสิต 
- การเบิกค่าใช้จ่ายในการสวดพระอภิธรรม ค่าพวงหรีด ค่าจัดกิจกรรมกีฬาสีมหาวิทยาลัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2  การให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการตรวจสอบอาคารและสิ งปลูกสร้าง  
          ผู้ตรวจสอบภายในเป็นพ่ีเลี้ยงให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการตรวจสอบอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 
8 ส่วนงาน ได้แก่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเกษตร ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 
และส านักงานวิทยาเขตศรีราชา  
 

 

 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2lr6W1srjAhUZFHIKHbSzDF8QjRx6BAgBEAU&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http://etc-bike.com/article/2/%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2&psig=AOvVaw2SfMGmjpgtq75iuIbQVkKt&ust=1563958645841685&psig=AOvVaw2SfMGmjpgtq75iuIbQVkKt&ust=1563958645841685
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjq3p_r1srjAhVTYysKHULhAVwQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http://phaluad.localgov59.in.th/category/%E0%B8%81%E0%B8%8E-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A/&psig=AOvVaw0wCxBaqmqfApgFh8pHAhI8&ust=1563958825031204&psig=AOvVaw0wCxBaqmqfApgFh8pHAhI8&ust=1563958825031204
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4.3  การให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ KU-ERP  
 

  ผู้ตรวจสอบภายในให้ค าปรึกษาแนะน าแก่คณะกรรมการตรวจสอบภายในประจ าส่วนงาน  โดยจัด
โ ค ร งก า ร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณในยุค Thailand 4.0       
เ มื ่อ วันที ่๑-2 สิงหาคม ๒๕๖๑ เพ่ือให้คณะกรรมกา รฯ  ได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถด าเนินการ
ตรวจสอบตามแนวการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ KU-ERP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล รวมถึงสามารถรายงานผลการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องตรงประเด็น พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ       
ที่เป็นประโยชน์กับส่วนงานได้  ทั้งนี้การให้ค าปรึกษาแนะน าได้ด าเนินการไปพร้อมกับการฝึกปฏิบัติตาม       
แนวทางการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ KU-ERP กับตัวอย่างเอกสารหลักฐานที่ใช้งานอยู่จริง 

 

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้รับความรู้เพ่ิมเติมจาก ดร.เจษฎา ช.เจริญยิ่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
SME BANK นางดรงค์รัตน์ กล้าหาญ ผู้อ านวยการกองจัดท างบประมาณด้านสังคม 2 ส านักงบประมาณ     
เรื่อง การตรวจสอบภายในยุค Thailand 4.0 และการบริหารงบประมาณ ตามล าดับ  
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4.4  การให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบของส่วนงาน  
 

 

ผู้ตรวจสอบภายในให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ หัวหน้างานคลัง และเจ้าหน้าที่
การเงินบัญชี โ ดยจัด โ คร งการ ให้ค าปรึกษาแนะน าเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบของส่วนงาน เรื่อง        
การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ KU-ERP เ มื ่อ ว ันที ่19 กันยายน ๒๕๖1 เพ่ือให้ผู้รับ
ค าปรึกษาแนะน าได้มีความรู้เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO กระบวนการและขั้นตอน
การตรวจสอบใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ KU-ERP และให้สามารถเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้แก่
คณะกรรมการฯ ได้อย่างถูกต้อง  นอกจากนี้ยังได้มีการแบ่งกลุ่มเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กลุ่มละ 10 คน 
โดยมีหัวหน้าทีมตรวจสอบภายในให้ค าปรึกษาแนะน า ตอบข้อหารือ เกี่ยวกับความครบถ้วนถูกต้องของ       
เงินรับฝาก เงินส ารองจ่าย และการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยก าหนด          
เพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน 
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ช่องทางการให้ค าปรึกษาแนะน า 

            ส านักงานตรวจสอบภายในมีช่องทางการให้ค าปรึกษาหลากหลายช่องทาง อาทิ โทรศัพท์/จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (Line/ E-mail) หนังสือขอค าปรึกษาแนะน า/การเดินทางมาขอรับค าปรึกษาด้วยตนเองที่
ส านักงานตรวจสอบภายใน รวมถึงบุคลากรของส านักงานตรวจสอบภายในได้เดินทางไปให้ค าปรึกษาแนะน า
แก่ส่วนงาน/หน่วยงานต่างๆ 
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๕. ผลงานการให้บริการทางวิชาการ 
 
เป็นวิทยากรบรรยาย   

 

   นางประไพพิศ ลลิตาภรณ์ ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายในได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง 
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้แก่ หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ดังนี้   

 

1. วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โครงการอบรม เรื่อง “การจัดท าแบบประเมินความเสี่ยงและ         
แผนบริหารความเสี่ยง” จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีนางอัจฉรา เฮียงโฮม และนายชัยวัฒน์         
สุทธิวิเศษ เป็นผู้ช่วยวิทยากร มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 40 คน  
 

2. วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ โครงการบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการควบคุมภายใน จัดโดย
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีนางอัจฉรา เฮียงโฮม และนายชัยวัฒน์ สุทธิวิเศษ    
เป็นผู้ช่วยวิทยากร มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 50 คน  

 

3. วันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
และการควบคุมภายใน หัวข้อ “หลักการและความจ าเป็นในการบริหารความเสี่ยงและแนวทางใน
การจัดท าระบบบริหารความเสี่ยง” จัดโดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
พระนคร มีนางอัจฉรา เฮียงโฮม และนายชัยวัฒน์ สุทธิวิเศษ เป็นผู้ช่วยวิทยากร มีผู้เข้ารับการอบรม 
จ านวน 40 คน  

 

4. วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการเงิน        
การคลังและระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน หัวข้อ “การควบคุมภายในของส่วนราชการ”       
จัดโดยกระทรวงแรงงาน มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 80 คน  

 

5. วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง” 
(ส าหรับผู้บริหารสายสนับสนุน) รุ่นที่ 4  หัวข้อ “การควบคุมภายใน (Internal Control)” จัดโดย
ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม วิทยาเขตก าแพงแสน มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 25 คน  
 

6. ผลงานการประกันคุณภาพ 

ส านักงานตรวจสอบภายในได้ด าเนินการประกันคุณภาพ แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ๑) การประกัน
คุณภาพการศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างก้าวกระโดด
และยั่ งยืน  โดยใช้ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเ พ่ือการด าเนินการที่ เป็น เลิศ (Education Criteria for 
Performance Excellence : EdPex)  ๒) การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ตามแนวทางการประเมิน
ตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ที่ก าหนดให้ทุกส่วนราชการมีการประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่ากระบวนการท างานของ
ส านักงานตรวจสอบภายในสามารถน าไปสู่ผลการท างานที่มีคุณภาพ รายงานผลการตรวจสอบได้รับการยอมรับ
จากผู้บริหาร ผู้รับตรวจ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับส่วนราชการ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 
ส านักงานตรวจสอบภายในมีการด าเนินการ ดังนี้  
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6.1 การประกันคุณภาพการศึกษา  
 

6.๑.๑ ส านักงานตรวจสอบภายในด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา    
เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPex) โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทีมที่ปรึกษา EdPEx ของส านักงานอธิการบดี
ได้ประเมินผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPex  พบว่าการก าหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์หมวด ๗ ด้านความ      
พึงพอใจของผู้รับบริการยังไม่สะท้อนผลการด าเนินงานด้านการให้ค าปรึกษาแนะน าของส านักงานตรวจสอบ
ภายใน และผลการประเมินตนเองตามแบบ Simplified Self-Assessment Tool (SSA) ไม่สอดคล้องกับ
ค าอธิบายของเกณฑ์การประเมิน SSA ในหมวดกระบวนการและหมวดผลลัพธ์ ที่มีระดับคะแนน ๐-๕  

 

ทั้งนี้ ทีมที่ปรึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะ ให้ส านักงานตรวจสอบภายในทบทวนและเพ่ิมเติม KPI หมวด ๗ 
ที่ยังไม่สามารถวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การด าเนินงานให้ครบทุกภารกิจ และทบทวนการประเมินตนเอง
ใหม่ตามเกณฑ์การประเมิน SSA เพ่ือให้ผลการประเมินน าไปสู่การปรับปรุงได้ตรงประเด็น 

 

6.๑.๒ มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ส านักงานตรวจสอบภายในรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน มก. ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ “การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน     
และเอกลักษณ์ของสถาบัน” ข้อย่อยที่ ๓ “ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง” ซึ่งผลประเมินผ่านเกณฑ์         
ทุกประเด็นในระดับดีมาก แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการ
จัดการความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงาน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีส่วนร่วมในการก าหนด
ปัจจัยเสี่ยงและตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงควรมุ่งเน้นปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์เป็นหลัก     
อย่างแท้จริง  

6.2 การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน  
 

ส านักงานตรวจสอบภายในได้ประเมินตนเองตามแนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๕๗ (กรมบัญชีกลาง) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส านักงานตรวจสอบ
ภายในมีการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานในด้าน มาตรฐานด้านคุณสมบัติ มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน  
และจริยธรรมการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายใน เป็นไปตามมาตรฐานและจริยธรรมผู้ตรวจสอบภายใน           
อยู่ในระดับ ดีมาก โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย ๔.๙๕ จากคะแนนเต็ม  
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ส่วนที่ ๓  การพฒันาบุคลากร 
Personnel Development 
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การพัฒนาบุคลากร 
 

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้องค์กรตื่นตัวในการสร้าง
ศักยภาพและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีให้แก่บุคลากรน ามาใช้ในการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

ส านักงานตรวจสอบภายในจึงให้ความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการ ที่ก าหนดเรื่องมาตรฐานคุณสมบัติในด้านการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมา
บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านองค์ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และความสามารถ (Ability) ให้มีความ
เชี่ยวชาญขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. โครงการจัดการความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน (Knowledge Management)  
 

         โครงการจัดการความรู้จัดท าขึ้นเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน พัฒนา
ระบบงานตรวจสอบให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนงานอีกทั้งการประเมินคุณภาพภายในได้ก าหนด
ตัวชี้วัดในการจัดการความรู้ ซึ่งส านักงานตรวจสอบภายใน ได้ด าเนินการจัดการความรู้อย่างเป็นรูปธรรมและ
ชัดเจนเรื่อยมา โดยปีนี้ก าหนดประเด็นความรู้ที ส าคัญในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ได้แก่ การตรวจสอบ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ KU-ERP มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในของส านักงาน
ตรวจสอบภายในได้เรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ของตนเองตามกระบวนการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานสากล 
และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบภายในประจ าส่วนงาน พร้อมให้ค าปรึกษาแนะน าและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน รวมถึงให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในประจ าส่วนงาน สามารถน าความรู้ด้านการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ KU-ERP      
ไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยส านักงานตรวจสอบภายในด าเนินการ ดังนี้   
 

1.1  การถอดความรู้ (Capture Knowledge) ผู้ตรวจสอบภายในประชุม เพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์ 
และแนวการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ KU-ERP    

  

1.2  การแลกเปลี ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ผู้ตรวจสอบภายในหารือและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับบุคลากรกองคลังเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ KU-ERP ที่ถูกต้อง    
เพ่ือจัดท าแนวการตรวจสอบแบบ step by step ซึ่งประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์ ขอบเขตการตรวจสอบ    
การสุ่มตัวอย่าง ขั้นตอนการตรวจสอบ กระดาษท าการ แบบสอบถามการควบคุมภายใน ตัวอย่างเอกสารที่ใช้
ในการตรวจสอบ และรูปแบบรายงานผลการตรวจสอบ  

 

           1.3  การน าไปใช้ (Knowledge Reuse) ผู้ตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
ประจ าส่วนงาน น าแนวการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ KU-ERP ไปใช้ตรวจสอบได้อย่าง      
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   
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         1.4 บ ารุงรักษา (Knowledge Maintainace) ผู้ตรวจสอบภายในร่วมกันทบทวนแนวการตรวจสอบ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ KU- ERP ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการท างานในปัจจุบัน โดยปรับปรุง
กระดาษท าการให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่แนวการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ในระบบ KU- ERP ผ่านเว็บไซด์ส านักงานตรวจสอบภายใน เพ่ือให้ผู้ที่สนใจสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. โครงการสัมมาทิฐิ “Transforming IA for the Digital Age”  
 

ส านักงานตรวจสอบภายในจัดโครงการสัมมาทิฐิในปีนี้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ทางด้านสติปัญญา ร่างกาย และจิตใจ รวมไปถึงสร้างความรักความสามัคคี  โครงการนี้ จัดขึ้น ณ จังหวัด
สมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ ๕–๗ กันยายน ๒๕๖๑ มีบุคลากรของส านักงานตรวจสอบ
ภายในเข้าร่วม จ านวน 11 คน วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในร่วมกันร่วมกันฟังบรรยายพิเศษ 
อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงระดมสมองวางแผนการท างานร่วมกัน รายละเอียดมีดังนี้   

2.1 ฟังบรรยายพิเศษจากผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน เรื่อง “เตรียมความพร้อมรับ   
การตรวจประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ” โดยการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบแต่ละ
ขั้นตอนให้ผ่านเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ส่งผลให้การด าเนินงานของ
ส านักงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากข้ึน  

    ๒.2 การอภิปรายแลกเปลี ยนความคิดเห็น ผู้อ านวยการและบุคลากรร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น เรื่อง “Transforming IA for the Digital Age” ที่ผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าร่วมสัมมนาใหญ่
ประจ าปี พ.ศ.2561 สรุปมีหัวข้อดังนี้    

 

   - Corporate Culture : Assessing the Corporate Value and Governance  
        - Whistle Blowing : Internal Auditor as a Whistle Blower  

           - 2018 Pulse of Internal Audit: A Profession in Transformation  

           - Successful Transformation: Leverage Technology in IA Management        
           - Emerging Technology: New Business, New Technology and Myriad Risks Associated   
 
 
 
 
 
  
   

 

  

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCi8PB38rjAhXRbSsKHTpECqgQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http://203.131.210.88/km01/index.php/2014-07-05-11-21-31/km&psig=AOvVaw3o1qNcazpUq4eGUQS4k6M2&ust=1563961095920980&psig=AOvVaw3o1qNcazpUq4eGUQS4k6M2&ust=1563961095920980
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi6282n4MrjAhUJbisKHc49C1kQjRx6BAgBEAU&url=https://www.dir.co.th/en/news/general-news/transforming-ia-for-the-digital-age-en&psig=AOvVaw3wNsH4sR6iiIvA99FdxyCa&ust=1563961374974732
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiA6drH0czjAhXVZCsKHTOTBlgQjRx6BAgBEAU&url=http://med.swu.ac.th/qms/index.php?option=com_content&view=article&id=194&Itemid=954&psig=AOvVaw3gca8kjqeSx_Msa1QLf0lb&ust=1564025673332041
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          2.๓ ระดมสมองจัดท าแผนการตรวจสอบและแผนบริหารความเสี ยง   
                   ผู้อ านวยการและบุคลากรร่วมกันจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562        
โดยวิเคราะห์จากรายงานสรุปผลการตรวจสอบย้อนหลัง 3 ปี และผลการติดตามการปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของปีก่อน มาพิจารณาลงความเห็นร่วมกันว่าปีหน้ามีเรื่องใดที่มีความเสี่ยงสูงมาก/สูง หรือ          
มีความส าคัญ โดยเรียงตามล าดับความส าคัญ อีกทั้งช่วยกันวางแผนการบริหารความเสี่ยงของส านักงาน
ตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง                
จากการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา และดูถึงผลคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ภาครัฐของปีก่อน มาพิจารณาร่วมกันถึงสาเหตุที่ส านักงานฯ ได้ผลคะแนนการประเมินในบางประเด็นไม่ผ่าน
เกณฑก์ารประกันฯ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของเป้าหมาย 
 
3. การประชุม/อบรม/สัมมนา  
 

       ส านักงานตรวจสอบภายใน ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนากับหน่วยงาน
ภายนอกและหน่วยงานภายใน  ดังนี้ 

 

วัน/เดือน/ป ี หัวข้อ/เรื อง/หลักสตูร หน่วยงานที จัด รายชื อ 

หน่วยงานภายนอก 
2 ต.ค.60 สัมมนาใหญ่ประจ าปี พ.ศ. 2560

เป็นปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ
Unmasking Risk management 
strategy for SMEs for SMEs 
Sustainability in Thailand 4.0 
Revolution   

สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน 
แห่งประเทศไทย 

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

20 ม.ค. ถึง
15 พ.ค.61 

โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร 
“ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบ
ภายในของประเทศไทย (CPIAT) 
รุ่นที่ 53” 

สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน 
แห่งประเทศไทย 

นางขวัญฤทัย นาคทรงแก้ว 

7-8 มิ.ย.61 โครงการ “เครือข่ายการจัดการ
ความรู้ นั กตรวจสอบภายใน
ระหว่างมหาวิทยาลัย” 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 1.นางประไพพิศ ลลิตาภรณ์    
2.นางอัจฉรา เฮียงโฮม  
3.นางสาวสุชาดา ตันโชติกุล  
4.นางจิตริณีย์ หล่อวิจิตร 
5.นางสาวยุพิน อ่ าเมือง 
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วัน/เดือน/ป ี หัวข้อ/เรื อง/หลักสตูร หน่วยงานที จัด รายชื อ 

6 ส.ค.61 สัมมนาใหญ่ประจ าปี พ.ศ.2561  
“Transforming IA for the 
Digital Age”  

สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน 
แห่งประเทศไทย 

1.นางประไพพิศ ลลิตาภรณ์    
2.นางอัจฉรา เฮียงโฮม  
3.นายชัยวัฒน์ สุทธิวิเศษ  
4.นางขวัญฤทัย นาคทรงแก้ว 
5.นางสาวสุชาดา ตันโชติกุล  
6.นางสาวภิญลดา หวังแก้ว 
7.นางสาวยุพิน อ่ าเมือง  
8.นางวรรณธนา บุญมี 
9.นางจิตริณีย์ หล่อวิจิตร  
10.นางสาวพร้อมพรรณ รอดสวัสดิ์ 
 
 

หน่วยงานภายใน 
 

15 พ.ย.60 โครงการเตรียมความพร้อมและ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริ ห า รพั สดุ ภ าครั ฐ ส า หรั บ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสังกัด
ส า นั ก ง า นอ ธิ ก า ร บ ดี  เ รื่ อ ง 
นโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 
 

กองคลัง 
 

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

8 ธ.ค.60 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “นโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการเบิกจ่ายเงินของการจัดซื้อ
จัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา
เพื่อการให้บริการทางวิชาการ 
หรือการจ้างที่ปรึกษา” 
 

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



                                                    รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561                                             38 | ห น้ า  
 

วัน/เดือน/ป ี หัวข้อ/เรื อง/หลักสตูร หน่วยงานที จัด รายชื อ 

28 ก.พ.61 โ ค ร ง ก า ร สั ม ม น า  เ รื่ อ ง  
“หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนด
ราคากลางงานก่อสร้ างของ
หน่วยงานของรัฐ  เพื่ อความ
โปร่งใสและป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน” 

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

12-13    
มี.ค.61 

หลั กสู ต ร เทคนิ คก า รจั ดท า
แผนพัฒนารายบุ คคล  และ      
การสอนงานเพื่อพัฒนาผลงาน 
รุ่นที่ 2 
 

กองการเจ้าหน้าที ่ 1.นางอัจฉรา เฮียงโฮม  
2.นายชัยวัฒน์ สุทธิวิเศษ 

22 มี.ค.61 โครงการเตรียมความพร้อมและ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริ ห า รพั สดุ ภ าครั ฐ ส า หรั บ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสังกัด
ส านักงานอธิการบดี เร่ือง การ 
พัฒนาองค์ความรู้ที่จ าเป็นและ
กา รฝึ กปฏิ บั ติ เ ชิ ง เ ทคนิ ค ที่
บุคลากรควรรู้ : กรณีการจัดซื้อ
จัดจ้างตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

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

30 เม.ย. ถึง  
1 พ.ค.61 

หลั กสู ต ร เทคนิ คก า รจั ดท า
แผนพัฒนารายบุ คคล  และ     
การสอนงานเพื่อพัฒนาผลงาน     
รุ่นที่ 6 
 

กองการเจ้าหน้าที ่ นางประไพพิศ  ลลิตาภรณ์ 

3 พ.ค.61 โครงการสัมมนา เร่ือง “การจัด 
การความรู้มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา พ.ศ. 
2560-2561” 
 

กองการเจ้าหน้าที ่ นางสาวพร้อมพรรณ รอดสวัสดิ์ 
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วัน/เดือน/ป ี หัวข้อ/เรื อง/หลักสตูร หน่วยงานที จัด รายชื อ 

7-9 พ.ค.61 โครงการอบรมเกณฑ์ EdPEx 
ระดับส่วนงานสนับสนุน และ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือ
กา รบ ริ หา ร ง านตาม เกณฑ์  
EdPEx หมวด 2 กลยุทธ์ 

ส านักประกันคุณภาพ นางอัจฉรา เฮียงโฮม  
 

9-10 พ.ค.61 หลั กสู ต ร เทคนิ คก า รจั ดท า
แผนพัฒนารายบุคคล และการ
สอนงาน เพื่ อพัฒนาผลงาน       
รุ่นที่ 8 

กองการเจ้าหน้าที ่ 1.นางสาวสุชาดา ตันโชติกุล  
2.นางสาวภิญลดา หวังแก้ว 

23 พ.ค.61 ประชุมการเตรียมข้อมูล เข้า
ระบบ KU Smart HR 

กองการเจ้าหน้าที ่ 1.นางสาวสุชาดา ตันโชติกุล  
2.นางสาวภิญลดา หวังแก้ว 
 

5-6 มิ.ย.61 โครงการสัมมนา เร่ือง การจัดซื้อ
จั ด จ้ า ง ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง ต า ม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2561 
 

กองคลัง 1.นายชัยวัฒน์ สุทธิวิเศษ  
2.นางขวัญฤทัย นาคทรงแก้ว 
3..นางวรรณธนา บุญมี  
4.นางสาวภิญลดา หวังแก้ว 
5.นางสาวพร้อมพรรณ รอดสวัสดิ์ 

28 มิ.ย.61 โครงการสัมมนา KU-KM สัญจร 
เรื่อง การติดตามความก้าวหน้า
ในการด าเนินการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัย เกษตรสาสตร์         
ปีการศึกษา พ.ศ.2560 

กองการเจ้าหน้าที ่ นางสาวพร้อมพรรณ รอดสวัสดิ์ 

1-2 ส.ค.61 โครงการอบรมพัฒนาทักษะ
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
ประจ า คณะ สถาบัน ส านัก 
เ รื่ อ ง  กา รตรวจสอบการใช้
จ่ า ย เ งิ น ง บ ป ร ะ มา ณ ใ น ยุ ค 
Thailand 4.0 (ภาคปฏิบัติ) 

ส านักงานตรวจสอบภายใน 1.นางประไพพิศ ลลิตาภรณ์    
2.นางอัจฉรา เฮียงโฮม  
3.นายชัยวัฒน์ สุทธิวิเศษ  
4.นางขวัญฤทัย นาคทรงแก้ว 
5.นางสาวสุชาดา ตันโชติกุล  
6.นางสาวภิญลดา หวังแก้ว 
7.นางสาวยุพิน อ่ าเมือง  
8.นางวรรณธนา บุญมี 
9.นางจิตริณีย์ หล่อวิจิตร  
10.นางสาวพร้อมพรรณ รอดสวัสดิ์ 

31 ส.ค.61 โ ค ร งก า รสั มมนา เค รื อ ข่ า ย
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหาร
บุคคล เรื่อง ชี้แจงหลักเกณฑ์
ร ะ เ บี ย บ แล ะข้ อบั ง คั บ ก า ร
บริหารงานบุคคล  
 

กองการเจ้าหน้าที ่ นางสาวภิญลดา  หวังแก้ว 
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วัน/เดือน/ป ี หัวข้อ/เรื อง/หลักสตูร หน่วยงานที จัด รายชื อ 
12 ก.ย.61 โครงการสัมมนาการบริหาร

ความ เสี่ ย งและการควบคุ ม
ภายใน เรื่อง “ความเสี่ยงเมื่อ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ป ลี่ ย น ต า ม    
กระแสโลก” 

ส านักงานตรวจสอบภายใน 1.นางประไพพิศ ลลิตาภรณ์    
2.นางอัจฉรา เฮียงโฮม  
3.นายชัยวัฒน์ สุทธิวิเศษ  
4.นางขวัญฤทัย นาคทรงแก้ว 
5.นางสาวสุชาดา ตันโชติกุล  
6.นางสาวภิญลดา หวังแก้ว 
7.นางสาวยุพิน อ่ าเมือง  
8.นางวรรณธนา บุญมี 
9.นางจิตริณีย์ หล่อวิจิตร  
10.นางสาวพร้อมพรรณ รอดสวัสดิ์ 
 

13 ก.ย.61 โครงการสัมมนาบุคลากรสาย
สนั บสนุ นและช่ ว ยวิ ช ากา ร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง 
รวมใจรัก  สร้ า งพลั งศรัทธา 
พัฒนา มก.  

กองการเจ้าหน้าที ่ 1.นางประไพพิศ ลลิตาภรณ์    
2.นางอัจฉรา เฮียงโฮม  
3.นายชัยวัฒน์ สุทธิวิเศษ  
4.นางขวัญฤทัย นาคทรงแก้ว 
5.นางสาวสุชาดา ตันโชติกุล  
6.นางสาวภิญลดา หวังแก้ว 
7.นางสาวยุพิน อ่ าเมือง  
8.นางวรรณธนา บุญมี 
9.นางจิตริณีย์ หล่อวิจิตร  
10.นางสาวพร้อมพรรณ รอดสวัสดิ์ 
11.นางทัศรียา มลมิตร 
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ส่วนที่ ๔  ภาคผนวก 



 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจ าส่วนงาน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KASETSART UNIVERSITY 
 

















 

 

 

 

 

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KASETSART UNIVERSITY 
 









 

ด้ านที่ ป รึ กษา  

ด้ าน จัดท า  

๑. นายชัยวัฒน์      สุทธิวิเศษ           นักตรวจสอบภายใน  ช านาญการ 

๒. นางสาวสุชาดา  ตันโชติกุล          นักตรวจสอบภายใน  ช านาญการ 
๓. นางจิตริณีย์      หล่อวิจิตร          นักตรวจสอบภายใน 

๔. นางสาวภิญลดา หวังแก้ว           นักตรวจสอบภายใน 

๕. นางสาวพร้อมพรรณ  รอดสวัสดิ์   นักตรวจสอบภายใน 
 

คณะผู้จดัท ำ 

 

 






