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	 คณะกรรมการตรวจสอบประจำามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ได้ยึดหลักการ

ให้การสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ	

ประสิทธิผล	โดยจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เข้มแข็ง	การกำากับติดตามความเสี่ยงของ

มหาวิทยาลัยและส่วนงาน	ตรวจสอบรายงานทางการเงิน	การปฏิบัติตามกฎหมายและ

ระเบียบที่เกี ่ยวข้อง	ตรวจสอบผลการดำาเนินการ	และการจัดทำารายงานขององค์กร

ตามหลักความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในฐานะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรภาครัฐ

	 คณะกรรมการตรวจสอบฯ	ได้เริ่มดำาเนินการตั้งแต่วันที่	18	ธันวาคม	พ.ศ.2562	โดยร่วมมือกับส่วนงานต่างๆ	

ของมหาวิทยาลัย	การรับฟังคำาแนะนำาจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภายนอกและภายใน	ศึกษาการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ

ได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงาน	ศึกษารายงานทางการเงิน	ทรัพย์สินและกองทุน	การจัดทำาบัญชีและระบบข้อมูลสารสนเทศ

ของส่วนงานต่างๆ	นำามาประเมินประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	จัดทำารายงานเสนอต่อฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตามหลักการบริหารอย่างโปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิบาล	

	 คณะกรรมการตรวจสอบฯ	 มีความยินดีที่ได้ร่วมงานกับทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอก	 เพื่อส่งเสริมการตรวจสอบ

และการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์	การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	คุ้มค่า	และโปร่งใส

นำาความรู้และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม	ในฐานะที่มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งความรู้เพื่อรับใช้สังคม

และประเทศชาติ

	 ในฐานะตัวแทนของของคณะกรรมการตรวจสอบฯ	กระผมขอขอบคุณทุกฝ่ายท่ีให้ความร่วมมือและสนับสนุนการทำางาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ	ด้วยดีตลอดมา

(ศาสตราจารย์ดิเรก		ปัทมสิริวัฒน์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจำามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สารจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจำามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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สารบัญ

บทสรุปสำาหรับผู้บริหาร	(Executive	Summary)

	 -	การสอบทานการรายงานการเงินให้ถูกต้องและเชื่อถือได้

	 -	การสอบทานการกำากับดูแลที่ดีของฝ่ายบริหาร

	 -	การสอบทานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

	 -	การประชุมตรวจเยี่ยมวิทยาเขตกำาแพงแสน

	 -	การกำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน

ผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.2563	

     1.	การสอบทานการรายงานการเงินให้ถูกต้องและเชื่อถือได้

	 1.1	งบการเงิน

	 1.2	ทรัพย์สิน

     2.	การสอบทานการกำากับดูแลที่ดีของฝ่ายบริหาร

	 2.1	การจัดหารายได้จากการเช่าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

	 2.2	การออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

	 2.3	กฎระเบียบ

     3.	การสอบทานการบริหารความเสี่ยง	และการควบคุมภายใน

	 3.1	การบริหารความเสี่ยง

	 3.2	การควบคุมภายใน

     4.	การประชุมตรวจเยี่ยมวิทยาเขตกำาแพงแสน

					5.	การกำากับดูแลสำานักงานตรวจสอบภายใน

	 5.1	การบริหารงาน

	 5.2	แผน-ผลการดำาเนินงานของสำานักงานฯ	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.2563

	 5.3	แผนการดำาเนินงานของสำานักงานฯ	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.2564

	 5.4	กฎบัตรของสำานักงานฯ	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.2564

	 5.5	การเลือกตั้งผู้อำานวยการสำานักงานตรวจสอบภายใน

ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เรื่อง	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4

8

15

4

9

19

4

10

19

5

10

20

6

11

20

6

12

21

8

13

13

21

23

8

14



4

บทสรุปสำาหรับผู้บริหาร	(Executive	Summary)

	 คณะกรรมการตรวจสอบประจำามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการแต่งตั ้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

ตามคำาสั่งแต่งตั้งเมื่อวันที่	18	ธันวาคม	พ.ศ.2562	ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบฯ	ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	พ.ศ.2562

	 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกำาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ	เกิดประสิทธิผล	ด้วยความคุ้มค่า	ซ่ึงในปีงบประมาณ

พ.ศ.2563	คณะกรรมการตรวจสอบฯ	ได้มีการประชุมร่วมกันจำานวน	7	ครั้ง	การประชุมปรึกษาหารือกับอธิการบดี	จำานวน	2	ครั้ง

การประชุมตรวจเย่ียมวิทยาเขตกำาแพงแสนเพ่ือหารือแลกเปล่ียนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ	นอกจากน้ี	ได้เชิญรองอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพหารือเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและผู้อำานวยการ

สำานักงานทรัพย์สินหารือเรื่องระบบการจัดเก็บข้อมูลการเช่าทรัพย์สิน	และผู้อำานวยการกองคลังหารือเรื่องรายงานการเงิน

ของมหาวิทยาลัย

	 จากการสอบทานรายงานทางการเงินและการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ	คณะกรรมการตรวจสอบฯ	ได้พิจารณา

ประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไข	พร้อมข้อเสนอแนะ	ตามรายละเอียดปรากฎในตารางแนบท้าย	โดยมีสาระสำาคัญการดำาเนินงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ	สรุปได้ดังนี้

 1.	การสอบทานการรายงานการเงินให้ถูกต้องและเชื่อถือได้	

สืบเน่ืองจากความเห็นของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินท่ีไม่แสดงความคิดเห็นต่อรายงานการเงิน	สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี	30	กันยายน	

พ.ศ.2559,	2560	และ	2561	ของมหาวิทยาลัย	

	 คณะกรรมการตรวจสอบฯ	ได้สอบทานข้อมูลที่สำาคัญและได้มีการประชุมร่วมกับอธิการบดี	(ดร.	จงรัก	วัชรินทร์รัตน์)	

ผู ้อำานวยการกองคลัง	และเจ้าหน้าที่	เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขด้านการเงินและบัญชี

ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ	สตง.	คณะกรรมการตรวจสอบฯ	ได้ให้ข้อเสนอแนะท่ีสำาคัญเพ่ือให้งบการเงินของมหาวิทยาลัย

ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง	ดังนี้	

	 	 1.1	มหาวิทยาลัยควรกำาหนดผู้รับผิดชอบจัดทำาแนวทาง	ข้ันตอนการแก้ไขงบการเงินให้ถูกต้อง	โดยมีกำาหนดกรอบเวลา

แล้วเสร็จของแต่ละเรื่องให้ชัดเจน

	 	 1.2	มหาวิทยาลัยควรจัดจ้าง/แต่งตั้งบุคคลภายนอกทำาการวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพ	ประสิทธิผลของ

ระบบ	KU-ERP	และผลกระทบต่อการบริหารการเงินบัญชีและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

	 	 1.3	เพ่ือแก้ไขปัญหาความแตกต่างของยอดทรัพย์สินในบัญชีอาคารและส่ิงปลูกสร้างคงเหลือ	และยอดทรัพย์สิน

ในบัญชีแยกประเภท	มหาวิทยาลัยควรแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคา/มูลค่าของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	โดยอาจใช้บุคลากร

ภายในของมหาวิทยาลัย	แต่เพ่ือให้เกิดความเป็นอิสระไม่มี	Conflict	of	Interest	คณะกรรมการฯ	ควรอยู่ในรูปแบบของ	Third	Party

และควรกำาหนดกรอบเวลาการดำาเนินการให้แล้วเสร็จที่ชัดเจน

	 2.	การสอบทานการกำากับดูแลที่ดีของฝ่ายบริหาร

	 	 2.1	คณะกรรมการตรวจสอบฯ	ให้ความสำาคัญในการบริหารจัดการรายได้จากการเช่าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีพ้ืนท่ีจำานวนมากท่ีสามารถบริหารให้เกิดผลประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยได้	จากการหารือร่วมกับรองอธิการบดี

ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล	ผู้อำานวยการสำานักงานทรัพย์สิน	และเจ้าหน้าที่บริษัท	G-able	มานำาเสนอทราบว่า	ระบบการจัดเก็บข้อมูล

การเช่าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	ยังเป็นระยะแรกท่ีมีเฉพาะพ้ืนท่ีเช่าของส่วนกลางมหาวิทยาลัยท่ีสำานักงานทรัพย์สินดูแลเท่าน้ัน

และในระยะต่อไปจึงจะให้ส่วนงานต่างๆ	และวิทยาเขตนำาระบบน้ีไปใช้	เพ่ือให้เห็นภาพรวมท้ังมหาวิทยาลัย	คณะกรรมการตรวจสอบฯ

ได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้
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	 	 2.1.1	มหาวิทยาลัยควรแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน	ซ่ึงประกอบด้วย	ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้	ประสบการณ์

ความเชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการทรัพย์สิน	 ทำาหน้าที่ให้คำาปรึกษา	 ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการพื้นที่เช่าของมหาวิทยาลัยให้

เป็นระบบ	เป็นมาตรฐานเดียวกัน

	 	 2.1.2	 จัดทำาระบบข้อมูลสารสนเทศที่เห็นภาพรวมของทรัพย์สินทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยดูแลและบริหารให้เกิด

ผลประโยชน์	ซึ่งการใช้ระบบสารสนเทศที่พัฒนาจาก	outsource	ควรคำานึงถึงการบริหารจัดการ	และการควบคุมให้เป็นไปตาม

เงื่อนไขของ	IT	Risk	Management

	 2.2	จากรายงานการตรวจสอบเรื่อง	การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างให้บุคลากร/

ส่วนงานภายในท่ีตรวจพบว่า	 มีการปฏิบัติท่ีไม่สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเร่ืองการจัดจ้าง	 เพ่ือให้การดำาเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยถูกต้องตามกฎระเบียบ	 ข้อบังคับ	 มีความโปร่งใส	 และการดำาเนินงานไม่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนคณะกรรมการ

ตรวจสอบฯ	ได้เสนอแนะ	ดังนี้

	 	 2.2.1	มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงระเบียบ	วิธีการ	ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายค่าออกแบบ	และค่าควบคุมงาน	

	 	 2.2.2	แยกหน่วยงานก่อสร้างออกจากกองแผนงาน	อาจจัดต้ังเป็น	business	units	และควรต้ังงบประมาณค่าตอบแทน

การออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างให้บุคลากรภายในอยู่ในงบดำาเนินงาน

	 2.3	มหาวิทยาลัยต้องให้ความสำาคัญต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ข้อบังคับ	รวมถึงการทบทวน	ปรับปรุง	แก้ไขกฎระเบียบ

ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับหน่วยงานท่ีกำากับดูแล	ดังน้ัน	เพ่ือให้กฎระเบียบ	ข้อบังคับท่ีสำาคัญของมหาวิทยาลัยได้รับการปรับปรุง

ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน	คณะกรรมการตรวจสอบฯ	เสนอแนะ	ดังนี้

	 	 2.3.1	มหาวิทยาลัยควรแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม	ตามที่มีการกำาหนดในพระราชบัญญัติ

การอุดมศึกษา	พ.ศ.2562

	 	 2.3.2	มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับเร่ือง	กองทุน	ระเบียบการยืมเงินทดรองจ่าย	เพ่ือให้การแก้ไข

สำาเร็จลุล่วงและป้องกันปัญหาในระยะยาว

3.	การสอบทานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

	 3.1	การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

						 	 จากการสอบทานเรื่อง	การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.2562	และแผนบริหาร

ความเส่ียงประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.2563	ซึ่งเป็นความเสี่ยงระดับยุทธศาสตร์	(Strategy	Risks)	และความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ	

รวม	10	ความเส่ียง	รวมถึงสอบทานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย	และการหารือร่วมกับ

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพซึ่งนำาเสนอแผนบริหารความเสี่ยงดังกล่าวนั้น

	 คณะกรรมการตรวจสอบฯ	ได้ให้ความเห็นในการจัดทำาแผนบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยควรระบุตัวช้ีวัด	ค่าเป้าหมาย

วิธีการจัดการความเสี่ยงให้เป็นรูปธรรมวัดได้	มีความสำาเร็จเป็นระยะ	และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

และควรให้ความสำาคัญกับความเสี่ยงเรื่องงบการเงินของมหาวิทยาลัยที่สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่แสดงความเห็น

ควรจัดเรื่องนี้อยู่ในความเสี่ยงระดับยุทธศาสตร์	รวมทั้งมหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบที่มีความรู้ความเข้าใจทางด้าน

การจัดทำายุทธศาสตร์และการบริหารความเสี่ยงมาดำาเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย	ซึ่งไม่ควร

เป็นผู้ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย	ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง	สำาหรับหน่วยงาน

ของรัฐ	พ.ศ.2562	ข้อ	4



6

	 3.2	การสอบทานการควบคุมภายใน

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบฯ	 ได้สอบทานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย	

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบฯ	มีความเห็นเพิ่มเติมว่า	แม้รายงานของฝ่ายบริหารจะได้มีการระบุความเสี่ยงและกำาหนดการ

ปรับปรุงการควบคุมภายในไว้แล้วก็ตาม	หากผลการสอบทานของผู้ตรวจสอบภายในมีเรื่องที่เป็นประเด็นสำาคัญ	หรือเห็นว่า

การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอเหมาะสม	ผู้ตรวจสอบภายในต้องระบุไว้ในรายงานให้ชัดเจนถึงประเด็นเร่ืองท่ีมีความเส่ียง	สาเหตุ

และมาตรการควบคุมที่เสนอแนะ	เพื่อนำาไปสู่การปรับปรุงต่อไป

 

4.	การประชุมตรวจเยี่ยมวิทยาเขตกำาแพงแสน	

	 ในวันที่	 ๗	 สิงหาคม	 ๒๕๖๓	 คณะกรรมการตรวจสอบฯ	 ได้เข้าตรวจเยี่ยมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารและ

เจ้าหน้าท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตกำาแพงแสน	รวมท้ังเย่ียมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา	(Sport	Science

Research	&	Development	Center)	คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	และเรือนเกษตรอภิรมย์	คณะเกษตร	กำาแพงแสน

โดยมีประเด็นสำาคัญของการหารือคือเรื่อง	การร่วมลงทุนการสร้างโรงเรือนผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ของมหาวิทยาลัยกับเอกชน

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบฯ	 ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า	 มหาวิทยาลัยต้องศึกษาและทำาความเข้าใจพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนฯ	

และกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับการดำาเนินงานในเรื ่องดังกล่าวให้ชัดเจน	เพื ่อนำาไปสู่การออกระเบียบและแนวปฏิบัติต่อไป

รวมทั้งเรื่อง	การจัดตั้งหน่วยธุรกิจ	(Business	Unit)	และ	การจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์สินค้า	KU	brand	

	 จากการเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา	 (Sport	 Science	 Research	 &	 Development	 Center)	

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	ซึ่งดำาเนินการให้บริการทางวิชาการในการออกกำาลังกาย	การตรวจรักษา	การบำาบัด	และเทคนิค

การทำาอาหารเพื่อสุขภาพอย่างครบวงจร	และเรือนเกษตรอภิรมย์	คณะเกษตร	กำาแพงแสน	ซึ่งดำาเนินการบริการวิชาการ

เรื่อง	“Eco	Green	Agricultural	Products	สินค้าทางการเกษตรแบบครบวงจร”	คณะกรรมการตรวจสอบฯ	ได้ให้คำาแนะนำาว่า	

มหาวิทยาลัยต้องประสานกับหน่วยงานรัฐอื่นๆ	ส่วนราชการท้องถิ่น	ชาวบ้าน	และประชาชนทั่วไป	เพื่อมาใช้บริการ	ศึกษาดูงาน	

และจัดโครงการอบรมเรียนแบบช่วงสั้นๆ	รวมถึงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ทั่วถึงทุกคนทุกวัย	เพื่อให้มีผู้มาใช้บริการจำานวนมาก

5.	การกำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 

	 5.1	 คณะกรรมการตรวจสอบฯ	 ได้สอบทานรายงานผลการดำาเนินงานสำานักงานตรวจสอบภายใน	 ประจำาปีงบประมาณ	

พ.ศ.2563	ซึ่งสำานักงานตรวจสอบภายในได้ดำาเนินการตรวจสอบ	สอบทาน	และติดตามผลการตรวจสอบครบถ้วน	10	 เรื่อง	45	

ส่วนงานและหน่วยงานย่อย	25	หน่วยงาน	(ยกเว้น	การตรวจสอบระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ยังไม่ดำาเนินการ

ตรวจสอบ	เนื่องจากเกิดสถานการณ์ระบาดของไวรัส	Covid-19)	งานให้คำาปรึกษาและคำาแนะนำาด้านการบริหาร	การกำากับดูแล	

และการปฏิบัติตามกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ

	 อนึ ่ง	เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย	คณะกรรมการตรวจสอบฯ	มีความเห็นและ

ข้อเสนอแนะ	ดังนี้

	 	 5.1.1	 มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงงานตรวจสอบด้านสารสนเทศ	 โดยสนับสนุนงบประมาณพัฒนาและปรับปรุง

เทคโนโลยีสารสนเทศ

	 	 5.1.2	พิจารณาเพิ่มอัตรากำาลังให้สอดคล้องและรองรับงานตรวจสอบภายในที่เพิ่มขึ้น	โดยเฉพาะงานตรวจสอบ

ด้านสารสนเทศ

	 	 5.1.3	มหาวิทยาลัยควรพิจารณากำาหนดค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นักตรวจสอบภายในเช่นที่หลายสถาบัน

ได้ดำาเนินการ
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	 5.2	คณะกรรมการตรวจสอบฯ	ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบ	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.2564	ซึ่งแผนฯ	ดังกล่าวได้จัดทำา

ข้ึนให้ครอบคลุมทุกภารกิจท่ีสำาคัญ	โดยมีจำานวนหน่วยรับตรวจท้ังส้ิน	47	ส่วนงาน	ครอบคลุมวิทยาเขตกำาแพงแสน	วิทยาเขตศรีราชา

และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ	จังหวัดสกลนคร	รวมทั้งงานตรวจสอบที่ต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า		

	 5.3	คณะกรรมการตรวจสอบฯ	ได้ทบทวนและอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบของสำานักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.2564

	 5.4	คณะกรรมการตรวจสอบฯ	ได้พิจารณาคัดเลือกผู้อำานวยการสำานักงานตรวจสอบภายใน	โดยการสัมภาษณ์และเสนอช่ือ	

นางอัจฉรา	เฮียงโฮม	นักตรวจสอบภายใน	ชำานาญการพิเศษ	ให้ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการสำานักงานตรวจสอบภายในเสนอสภา

มหาวิทยาลัยฯ	ให้ความเห็นชอบ
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ผลการดำาเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.2563

	 ตามที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ตั้งแต่เมื่อวันที่	

18	ธันวาคม	2562	โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯ	มีภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบตามในการสอบทานการบริหารความเสี่ยง	

การควบคุมภายใน	การกำากับดูแลของฝ่ายบริหาร	การรายงานการเงินให้ถูกต้องและน่าเช่ือถือ	และการกำากับดูแลสำานักงานตรวจสอบภายใน

เพื่อช่วยสนับสนุนส่งเสริมและให้ข้อเสนอแนะในอันที่จะทำาให้มหาวิทยาลัยปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพ	เกิดประสิทธิผล	ด้วยความคุ้มค่า

	 คณะกรรมการตรวจสอบฯ	ได้มีการดำาเนินงานสำาหรับปีงบประมาณ	พ.ศ.2563	(ตุลาคม	2562	–	กันยายน	2563)

โดยได้มีการประชุมจำานวน	7	ครั้ง	มีการประชุมปรึกษาหารือกับอธิการบดี	จำานวน	2	ครั้ง	หารือกับผู้บริหาร	ได้แก่	รองอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ	รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล	ผู้อำานวยการกองคลัง	และผู้อำานวยการสำานักงานทรัพย์สิน	มีการตรวจเย่ียม

วิทยาเขตกำาแพงแสนเพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ	และได้มีการสอบทานการบริหารและการดำาเนินงาน

ของมหาวิทยาลัย	คณะกรรมการตรวจสอบฯ	ขอรายงานผลการดำาเนินงานและความคืบหน้า	โดยสรุปดังนี้

ภารกิจ ประเด็นปัญหา	/	การดำาเนินงาน ข้อเสนอแนะ
ความคืบหน้าในการดำาเนินงานของ

มหาวิทยาลัย

1.	การสอบทานการ

รายงานการเงินให้

ถูกต้องและเชื่อถือได้

			1.1	งบการเงิน 	 	 	 1.1	 จากการที่สำานักงานการตรวจ

เงินแผ่นดินไม่แสดงความคิดเห็นต่อ

รายงานการเงิน	สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	

กันยายน	พ.ศ.2559	,	2560	และ	2561	

โดยมีข้อสังเกตในเรื่อง

									-	การจัดทำารายงานการเงินภาพรวม

ของมหาวิทยาลัย	 ไม่ได้รวมข้อมูลทาง

บัญชีของส่วนงานท่ีบันทึกนอกระบบ	

ERP	จำานวน	6	ส่วนงาน

								-	มีผลต่างระหว่างยอดคงเหลือ

ตามบัญชีในระบบ	 GFMIS	 และระบบ

งานโปรแกรมสำาเร็จรูป	(KU-ERP)

							-	มหาวิทยาลัยมีบ ัญชีเง ินฝาก

ธนาคารที่ เปิดในนามมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์และมียอดคงเหลือ	ณ	

วันสิ้นงวด	 แต่ไม่มีการบันทึกบัญชี	 ในปี	

2559	จำานวน	909	บัญชี,	ปี	2560	จำานวน	

1,785	บัญชี	และ	ปี	2561	จำานวน	1,913	

บัญชี

						1.1.1	มหาวิทยาลัยควรกำาหนด

ผู้รับผิดชอบเพื่อจัดทำาแผนการ

ดำาเนินงานปรับปรุงแก้ไขงบการเงิน

ของมหาวิทยาลัยให้ถูกต้อง	 โดย

ให ้ก ำาหนดระยะเวลาแล ้วเสร ็จ

ที่ชัดเจนในแต่ละขั้นตอนตามแผนฯ	

ตลอดจนกำาหนดผู้ ติดตามและ

ประเมินผลการดำาเนินงาน

						1.1.2	มหาวิทยาลัยควรมอบหมาย

ให้กองคลังสำาเนารายงานผลการ

ปรับปรุงแก้ไขฯ	ที ่เสนอสภามหา

วิทยาลัยฯ	ให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ

ทราบด้วยทุกครั้ง

					1.1.3	มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีบุคคล

ภายนอกวิเคราะห์และประเมิน

ความมีประสิทธิภาพ	 ประสิทธ ิผล

ของระบบ	KU-ERPความสามารถของ

ระบบฯ	องค์ความรู้ของผู้ใช้ระบบฯ	

ความล้าสมัย	และความเหมาะสมท่ีจะ

ใช้ระบบฯ	น้ีกับการบริหารการเงินบัญชี

และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ	

และวิทยาเขตต่างๆ

	 	 	 1.1.1	 กองคลังได้ดำาเนินการจัดทำาแผนการ

ดำาเนินการแก้ไขงบการเงินและการดำาเนินงาน

ด้านบัญชี	การเงิน	งบประมาณ	และพัสดุ	รวมทั้ง

ประชุมชี้แจงแผนฯ	ดังกล่าวให้ทุกส่วนงานทราบ

และดำาเนินการ	เมื่อวันที่	4	มิถุนายน	2563

						1.1.2	อธิการบดีได้รายงานผลความคืบหน้า

การแก้ไขผลการตรวจสอบงบการเงินของ

สำ านั ก ง านการตรวจ เ งิ นแผ่ นดิ นต่ อสภา

มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่	 26	 ตุลาคม	 2563	 แต่ยัง

ไม่ได้ส่งสำาเนาให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ

						1.1.3	อธิการบดีได้มอบหมายรองอธิการบดี

ฝ่ายการเงินและทรัพย์สินดำาเนินการ
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มหาวิทยาลัย

		1.2	ทรัพย์สิน 	 	 1.2	 ข้อสังเกตของสำานักงานการตรวจ

เงินแผ่นดินต่อรายงานการเงิน	สำาหรับปี

ส้ินสุดวันท่ี	30	กันยายน	พ.ศ.2559,	2560

และ	2561	พบว่า	ทรัพย์สินมียอดบัญชี

อาคารและสิ่ งปลูกสร้างคงเหลือไม่

ตรงกันระหว่างบัญชีแยกประเภทกับ

ทะเบียนสินทรัพย์	 ปี	 2559	 จำานวน	

2,276.69	 ล้านบาท	 ,	 ปี	 2560	 จำานวน	

1,696.59	ล้านบาท	และ	ปี	2561	จำานวน	

1,338.45	ล้านบาท	โดยมหาวิทยาลัยได้

ตรวจสอบค้นหาจนสามารถทราบอาคาร

และทราบมูลค่า	รวมท้ังค่าเส่ือมราคาแลว้

บางส่วน	 ส่วนที่เหลือคือในส่วนของการ

ไม่ทราบราคา/มูลค่า

	 	 	 1.2.1	 มหาวิทยาลัยควรตั้งคณะ

กรรมการประเมินราคา/มูลค่าของ

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	 โดยอาจใช้

บุคลากรภายในของมหาวิทยาลัย	

แต่เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระไม่มี	

Conflict	of	Interest	คณะกรรมการฯ	

ควรอยู่ในรูปแบบของ	Third	Party

โดยอาจเชิญหน่วยงานอื่น	เช่น	กรม

ธนารักษ์	มาร่วมในการประเมิน	หรือ

มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาจ้าง

บุคคลภายนอก	(outsource)	มา

ประเมินตีราคา

					1.2.2	มหาวิทยาลัยต้องทำาแผน

การดำาเนินงานประเมินราคา/มูลค่า	

โดยต้องมีการกำาหนดกรอบเวลาใน

การดำาเนินงานอย่างชัดเจนมีความ

รวดเร็วเหมาะสม	เพ่ือนำามาปรับปรุง

ข้ อ มูลทางบัญชี ให้ ถู กต้ อง เป็น

ปัจจุบันต่อไป

			งานพัสดุ	กองคลังได้ขออนุมัติโครงการสำารวจ

และประเมินราคาพร้อมควบคุมทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยให้ถูกต้องครบถ้วน	โดยระยะเวลา

โครงการฯ	ต.ค.62	–	ม ิ .ย.63	ต ่อมาเด ือน

ก.ค.	63	ได้มีการจ้างภาควิชาวิศวกรรมโยธา	

คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ดำาเนินการประเมินราคา/

มูลค่าของอาคารและสิ่งปลูกสร้างของส่วนกลาง

บางเขนเรียบร้อยแล้ว	เหลือในส่วนของวิทยาเขตต่างๆ	

อยู่ระหว่างดำาเนินการ
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ภารกิจ ประเด็นปัญหา	/	การดำาเนินงาน ข้อเสนอแนะ ความคืบหน้าในการดำาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย

2.	การสอบทานการ

กำากับดูแลที่ดีของฝ่าย

บริหาร

			2.1	การจัดหารายได้

จากการเช่าทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัย

				2.1	มหาวิทยาลัยมีพื้นที่จำานวนมาก

ท่ีอาจสามารถบริหารให้เกิดผลประโยชน์

ต่อมหาวิทยาลัยได้	คณะกรรมการตรวจสอบฯ

จึงได้เชิญรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ	

ผู้อำานวยการสำานักงานทรัพย์สิน	และ

เจ้าหน้าท่ีบริษัท	G-able	ได้มานำาเสนอระบบ

การจัดเก็บข้อมูลการเช่าทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัย	ซึ่งในเบื้องต้น	สำานักงาน

ทรัพย์สินได้เริ่มดำาเนินการระบบการ

จัดเก็บข้อมูลการเช่าทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัย	ตั้งแต่เดือนเมษายน	2563

โดยเริ่มจากพื้นที่ เช่าของส่วนกลาง

มหาวิทยาลัยที่สำานักงานทรัพย์สินดูแล

และให้เช่า	อาทิ	KU	Avenue,	KU	Green,

KU	Mini	Shop,	อาคารจอดรถ,	อาคาร

ที่พักบุคลากร	ร้านค้าโรงอาหาร,	ตู้	ATM,	

ป้ายโฆษณา,	เสาสัญญาณโทรศัพท์	และ

ในระยะต่อไปจะให้ส่วนงานต่างๆ	 และ

วิทยาเขตนำาระบบนี้ไปใช้	 เพื่อให้เห็น

ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย

									2.1.1	การแต่งตั้งคณะกรรมการ

บริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	

ซ ึ ่งต ้องแต่งต ั ้งผ ู ้ทรงคุณวุฒิท ี ่ม ี

ประสบการณ์	ความรู้	ความเช่ียวชาญ

จากภายนอก	 จะทำาให้มองภาพ

สมมติฐานทางเศรษฐกิจและทิศทาง

การบริหารจัดการได้ดีย่ิงข้ึน	นำามาซ่ึง

การเพิ่มรายได้แก่มหาวิทยาลัย

					2.1.2	โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

พื้นท่ีเช่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

ควรทำ า ให้ เ ห็ น ในภาพรวมของ

ทรัพย์สินทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยดูแล

และบริหารให ้เก ิดผลประโยชน์

โดยให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วน

เ พื่ อ ดู ว่ า ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร มี

ประสิทธิภาพประสิทธิผล	หรือไม	่

ทั้งน้ีการดำาเนินโครงการควรมีเป้า

หมายของการดำาเนินการและกรอบ

การทำางานที่ชัดเจน	โดยควรต้องมี

แผนการดำาเนินงานที่กำาหนดให้มี

ผู้รับผิดชอบและรอบเวลาของการ

รายงานผล	ทั ้งนี ้	อาจแบ่ง	phase	

ของการดำาเนินงานเป็น	2	ส่วน
						2.1.3	ควรมีการรายงานผลการดำาเนิน

งานโครงการฯ	อย่างเป็นทางการต่อสภา

มหาวิทยาลัยเป็นระยะเพื่อให้สภา

มหาวิทยาลัยได้เห็นความคืบหน้า	 และ

นำาข้อมูลไปประกอบการพิจารณา

บริหารมหาวิทยาลัย	รวมทั ้งให้การ

สนับสนุนโครงการฯ	ได้บรรลุความสำาเร็จ

					2.1.4	การเป็น	Business	Unit	จะต้อง

แสดงให้เห็นถึง	รายได้	ค่าใช้จ่าย	รวมถึง

ต้องมีการคำานวณต้นทุน	การกำาหนด

อัตราการคิดค่าเช่าใน	2	ส่วนได้แก่	

อัตราคงที ่	และอัตราผันแปร	อีกทั ้ง

สัญญาเช่าต้องไม่ทำาให้มหาวิทยาลัย

เกิดการเสียเปรียบ

							2.1.1	คณะกรรมการนโยบาย	การงบประมาณ	

การบริหารการเงินและทรัพย์สิน	 มหาวิทยาลัย	

เกษตรศาสตร์ได้ เสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้ ง

คณะอนุกรรมการด้านการบริหารสินทรัพย์ของ

มหาวิทยาลัย	เกษตรศาสตร์	โดยมี	รศ.สมพร	

อัศวิลานนท์	เป็นประธาน

อธิการบดี	รองอธิการบดี

ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล	และ

ผู้อำานวยการสำานักงานทรัพย์สิน

ได้รับทราบข้อเสนอแนะเพื่อนำาไป

พิจารณาดำาเนินการแล้ว
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ของมหาวิทยาลัย

			2.2	การออกแบบและ

ควบคุมงานก่อสร้าง

	 	 	 	 2.2	คณะกรรมการตรวจสอบประจำา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ได้พิจารณา

ประเด็นข้อตรวจพบและข้อสังเกต

ของการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการ

ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างให้

บุคลากร/ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย	

พบว่า	

	 1.	วิธีการดำาเนินงาน	ข้ันตอน	และ

รูปแบบการออกแบบและควบคุมงาน

อาจ ขัด / ไ ม่สอดคล้ อ ง กับระ เบี ยบ

กระทรวงการคลัง	ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.2560		

	 2.	 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการ

ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างมีบางส่วน

ที่มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามที่ระเบียบ

ท่ีกำาหนด	หรือมีการปฏิบัติท่ีไม่เหมาะสม

					2.1.5	การใช้ระบบสารสนเทศที่

พัฒนาจาก	outsource	มหาวิทยาลัย

ควรคำานึงถึง	การบริหารจัดการ	และ

การควบคุม	(How	to	management	

and	control)	เช่น	กรณีการเปลี่ยน	

outsource	 ที่เป็นผู้ดูแลอยู่เดิมเป็น

ผู้ดูแลระบบรายใหม่	 อาจมีความเส่ียง

ด้าน	 data	 security	 และค่าใช้จ่าย

ในการ	 switching	 data	 เป็นต้น	

รวมถึงควรระบุในสัญญาจ้างให้มี

ช่องทางที่ ผู้ตรวจสอบภายในของ

มหาวิทยาลัยสามารถรับรู้	รับทราบ	

และสามารถตรวจสอบ	 Internal	

Control	 และ	 Security	 Control	

ของระบบฯ	ได้ด้วย	ซึ่งเป็นไปตาม

เงื่อนไขของ	IT	Risk	Management

					2.2.1	มหาวิทยาลัยควรปรับปรุง

ระเบียบ	 วิธีการ	 ที่เกี่ยวข้องกับการ

เบิกจ่ายค่าออกแบบ	และค่าควบคุมงาน

	 	 2.2.2	 มหาวิทยาลัยควรตั้งงบ

ประมาณค่าตอบแทนการออกแบบ

และควบคุมงานก่อสร้างให้บุคลากร

ภายในมหาวิทยาลัย	 ในการออกแบบ

และค่าควบคุมงานก่อสร้างอยู่ในงบ

ดำาเนินงาน	หมวดค่าตอบแทน

						2.2.3	มหาวิทยาลัยควรต้องแยก

หน่วยงานก่อสร้างออกจากกองแผน

งาน	โดยอาจจัดตั้ง	business	units

	 	 2.2.4	 มหาวิทยาลัยควรแต่งตั้ง

กรรมการสอบหาข้อเท็จจริงในเร่ืองน้ี

โดยต้องสอบหาข้อเท็จจริงจนถึง

ปัจจุบัน

					อธ ิการบด ีได ้มอบหมายรองอธ ิการบด ี

ฝ่ายวางแผนและวิจัยดำาเนินการ	รวมถึงได้ร่วม

หารือแนวทางการดำาเนินการท่ีถูกต้องในวันข้างหน้า

ร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย	

หัวหน้างานพัสดุ	กองคลัง	และรองผู้อำานวยการ

สำานักงานตรวจสอบภายใน	เม่ือวันท่ี	16	กันยายน	

2563

อธิการบดี	รองอธิการบดี

ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล	และ

ผู้อำานวยการสำานักงานทรัพย์สิน

ได้รับทราบข้อเสนอแนะเพื่อนำาไปพิจารณา

ดำาเนินการแล้ว
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				2.3	กฎระเบียบ 							2.3.1	เนื ่องจากพระราชบัญญัติ

การอุดมศึกษา	พ.ศ.2562	หมวด	1	ส่วน

ที่	6	มาตรา	21	หลักธรรมาภิบาลกำาหนด

ไว้ว่า	“.....ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งต้ัง

คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการ

ธรรมาภิบาลและจริยธรรม	 และคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง	 จากบุคคล

ซึ่งเป็นกลางและได้รับการยอมรับอย่าง

กว้างขวางเพ่ือทำาหน้าท่ีตามท่ีกำาหนด....”

ซึ่งมหาวิทยาลัยยังไม่ได้ดำาเนินการ

	 	 	 	 	2.3.2	จากรายงานผลการตรวจสอบ

เงินกองทุนภาพรวมของมหาวิทยาลัย	

เกษตรศาสตร์	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.

๒๕๖๑-๒๕๖๒	และรายงานผลการ

ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ในระบบ	KU-ERP	ประจำาปีงบประมาณ	

พ.ศ.	๒๕๖๒	เรื่องความครบถ้วนถูกต้อง

ของเงินสำารองจ่าย	 และเงินยืมทดรองจ่าย

หมุนเวียน	 พบว่า	 ระเบียบว่าด้วยกองทุน

ของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	 และระเบียบมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย

จากเงินรายได้	มีความล้าสมัย	ไม่สอดคล้อง

กับการปฏิบัติงาน	และไม่สอดรับกฎระเบียบ

ของภาครัฐที ่ม ีการปรับเปลี ่ยนตาม

สภาวการณ์	มหาวิทยาลัยควรทบทวน

กฎระเบียบ	ข ้อบังค ับ	ประกาศของ

มหาวิทยาลัยและแก้ไขหรือยกเลิกระเบียบ

ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว	 เพื่อให้มีความเป็น

ปัจจุบัน	ทันสมัย	และสอดรับกฎระเบียบ

ของภาครัฐ

					2.3.1	มหาวิทยาลัยต้องนำาเสนอ

สภามหาวิทยาลัยฯ	 เพื่อแต่งตั้งคณะ

กรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม

จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

     

	 	 	 2.3.2	 มหาวิทยาลัยควรทบทวน

กฎระเบียบ	ข้อบังคับ	ประกาศของ

มหาวิทยาลัย	และปรับปรุงแก้ไขหรือ

ยกเลิก	อาทิ	ระเบียบกองทุน	ระเบียบ

เงินยืมทดรองจ่ายจากเงินรายได้	

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน

การออกแบบสิ่งก่อสร้าง

						2.3.1	อธิการบดีได้มอบหมายให้ผู้อำานวยการ

สำานักงานอธิการบดีดำาเนินการ	ซึ่งอยู่ระหว่าง

หาข้อมูลจากมหาวิทยาลัยอ ื ่น	มานำาเสนอ

เปรียบเทียบ

     

							2.3.2	อธิการบดีได้มอบหมายรองอธิการบดี

ฝ่ายการเงินและทรัพย์สินดำาเนินการ
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ภารกิจ ประเด็นปัญหา	/	การดำาเนินงาน ข้อเสนอแนะ ความคืบหน้าในการดำาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย

					3.	การสอบทานการ

บริหารความเสี่ยง	 และ

การควบคุมภายใน

				3.1	การบริหารความ

เส่ียง

  

	 	 	3.1.1	 เนื่องจากพระราชบัญญัติการ

อุดมศึกษา	 พ.ศ.2562	 ข้อ	 21	 “.....ให้

สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้ งคณะ

กรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการ

ธรรมาภิบาลและจริยธรรม	 และคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง	 จากบุคคล

ซึ่ ง เป็นกลางและได้รับการยอมรับ

อย่างกว้างขวางเพื่อทำาหน้าที่ตามที่

กำาหนด.....”	 ซึ่งมหาวิทยาลัยยังไม่ได้

ดำาเนินการ

	 	 3.1.2	 กระทรวงการคลังได้กำาหนด	

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร

จัดการความเส่ียง	สำาหรับหน่วยงานของรัฐ

พ.ศ.2562	ข้อ	4	“มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มี

ผู้รับผิดชอบ	ซึ่งประกอบด้วย	ผู้บริหาร

และบุคลากรที ่ม ีความรู ้ความเข้าใจ

ทางด้านการจัดทำายุทธศาสตร์และการ

บริหารความเสี่ยง	มาดำาเนินการเกี่ยวกับ

การบริหารจัดการความเสี่ ย งของ

มหาวิทยาลัย	ท้ังน้ี	ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบ

ภายในของมหาวิทยาลัย”

     

						3.1.1	สภามหาวิทยาลัยควรจัดต้ัง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

     

						3.1.2	มหาวิทยาลัยควรเร่งดำาเนิน

การโอนงานบริหารความเส่ียงให้

หน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบ

  

	 	 	 	 3.1.1	 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ	

และผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาคุณภาพและ

บริหารความเส่ียงอยู่ระหว่างการจัดทำาร่าง

แนวทางการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการฯ	

เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย

     

										3.1.2	มหาวิทยาลัยได้ดำาเนินการโอนงาน

บริหารความเสี่ยงให้สำานักงานพัฒนาคุณภาพ

และบริหารความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว
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ภารกิจ ประเด็นปัญหา	/	การดำาเนินงาน ข้อเสนอแนะ ความคืบหน้าในการดำาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย

				3.2	การควบคุมภายใน 					3.2	คณะกรรมการตรวจสอบฯ	ได้พิจารณา

รายงานผลที่สำานักงานตรวจสอบภายใน

ได้สอบทาน	ว ิเคราะห์	และสรุปผล

การประเมินระบบการควบคุมภายใน	

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ

ควบคุมภายในสำาหรับหน่วยงานของรัฐ

พ.ศ.2561	ของส่วนงาน/หน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย	จำานวน	60	ส่วนงาน/

หน่วยงาน	ซึ่งพบว่า

	 1.	การจัดส่งรายงานการประเมิน

ผลการควบคุมภายใน	(แบบ	ปค.1,	แบบ	

ปค.4	และแบบ	ปค.5)	/	รายงานการจัด

วางระบบการควบคุมภายใน	(แบบ	วค.1	

และ	 แบบ	 วค.2)	 :	 ส่วนงาน/หน่วยงาน

ได้จัดส่งรายงานฯ	 จำานวนทั้ง	 60	 ส่วน

งาน/หน่วยงาน	 แต่อย่างไรก็ดีการจัดส่ง

รายงานฯ	 ดังกล่าวมีส่วนงาน/หน่วยงาน

จัดส่งไม่ครบทุกแบบ	จำานวน	9	ส่วนงาน/

หน่วยงาน

	 2.	การรับรองผลการควบคุม

ภายใน	(แบบ	 ปค.1)	 :	 ส่วนงาน/หน่วย

งานทั้งหมดรับรองผลการควบคุมภายใน

ว่าส่วนงาน/หน่วยงานของตนมีการ

ควบคุมภายในที ่ เพ ียงพอเหมาะสม

แต่อย่างไรก็ตามมี	40	ส่วนงาน/หน่วยงาน

(80%)	ที ่ระบุความเสี ่ยงที ่สำาคัญและ

กำาหนดการปรับปรุงการควบคุมภายในไว้	

	 3.	การประเมินองค์ประกอบของ

การควบคุมภายใน	(แบบ	ปค.4)	:	มีเพียง	5	

ส่วนงาน/หน่วยงานที่ประเ มินองค์

ประกอบของการควบคุมภายใน	ครบทั้ง	

5	องค์ประกอบ	17	หลักการ

					3.2	หน ่วยงานท ี ่ร ับผ ิดชอบ

ควรมีการทักท้วงส่วนงาน/หน่วยงาน

ต่างๆ	 ที่ประเมินองค์ประกอบของ

การควบคุมภายในไม่ครบทุกถ้วนถูกต้อง

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ	

และวิเคราะห์หาสาเหตุดังกล่าว

	 	 3.2	 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	

ได้นำาประเด็นข้อเสนอแนะเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการฯ

และจะมีการปรับปรุงในรอบปีถัดไป
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ภารกิจ ประเด็นปัญหา	/	การดำาเนินงาน ข้อเสนอแนะ
ความคืบหน้าในการดำาเนินงาน

ของมหาวิทยาลัย

				4.	การประชุมตรวจ

เยี ่ยมวิทยาเขต

กำาแพงแสน

					4.	คณะกรรมการตรวจสอบฯ	ได้เข้า

ตรวจเยี่ยมวิทยาเขตกำาแพงแสน	 และ

ส่วนงานในวิทยาเขต	 ๒	 ส่วนงาน	 ได้แก่	

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา	

(Sport	Science	Research	&	Development

Center)	คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	และ

ร้านกาแฟเรือนเกษตรอภิรมย์	คณะเกษตร

กำาแพงแสน	 โดยการตรวจเยี่ยมครั้งนี้

ได้มีการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นระหว่างคณะผู ้เข้าตรวจเยี ่ยม

กับผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีของวิทยาเขต

กำาแพงแสนในเร่ืองต่างๆ		ปัญหาอุปสรรค

การปฏิบัติงาน	แนวทางแก้ไข	ประกอบด้วย

	 1.	การท่ีเอกชนจะร่วมลงทุนกับ

มหาวิทยาลัยในการสร้ างโรง เรือน

ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์	

	 2.	การเสนอลดอัตราค่าอำานวยการ

โครงการพัฒนาวิชาการ	จากเดิม	15%

เป็น	10%	

	 3.	การจัดตั้งหน่วยธุรกิจ	

(Business	Unit)	

	 4.	ระบบการบันทึกบัญชี	KU-ERP	

	 5.	การจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์

	 			4.1	การท่ีเอกชนจะร่วมลงทุนกับ

มหาวิทยาลัยในการสร้างโรงเรือน

ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์

	 	 	 	 	 	 -	มหาวิทยาลัยต้องศึกษาและ

ทำาความเข้าใจพระราชบัญญัติการร่วม

ลงทุนฯ	และกฎหมายที ่เกี ่ยวข้อง

ให้ชัดเจน	เพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติตาม

ที่กำาหนด

								-	มหาวิทยาลัยควรมีการส่ือสาร

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการ

ร่วมลงทุนตามพระราชบัญญัติการ

ร่วมลงทุนฯ	กับการเช่าทรัพย์สินท่ัวไป	

ทั ้งนี ้	สำานักงานกฎหมายต้องดูแล

การให้คำาปรึกษา	ตอบข้อหารือต่างๆ	

กับส่วนงานต่างๆ	ทั้งส่วนกลางและ

ภูมิภาค

									-	มหาวิทยาลัยต้องมีนโยบาย

ในการเปิดให้มีการแข่งขันท่ีเป็นธรรม

ป้องกันการผูกขาดและเกิดประโยชน์

สูงสุด

				คณะกรรมการตรวจสอบฯ	ได้ให้ความคิดเห็น

และเสนอแนะต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ

วิทยาเขตกำาแพงแสน	โดยสรุปอยู่ในผลการดำาเนินการ

ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ	ไตรมาส	4	และ

รวบรวมเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ	ตามรายละเอียด

ในรายงานผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบประจำามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.2563	
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ภารกิจ ประเด็นปัญหา	/	การดำาเนินงาน ข้อเสนอแนะ
ความคืบหน้าในการดำาเนินงาน

ของมหาวิทยาลัย

					4.2	การเสนอลดอัตราค่าอำานวยการ

โครงการพัฒนาวิชาการ	มหาวิทยาลัย

ต้องหารือร่วมกันให้เกิดประโยชน์

และความเหมาะสมกับมหาวิทยาลัย

มากที่สุด	 ซึ่งถ้าหากจะเปลี่ยนแปลง

อัตราค่าอำานวยการดังกล่าวต้องไป

พิจารณาปรับแก้ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	ว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ

พ.ศ.2559	ข้อ	10	และข้อ	12

					4.3	การจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิ	ผลิตภัณฑ์

ใดๆที่ จ ะ ต้องจั ด เก็ บ ค่ า ลิข สิทธิ์ 	

มหาวิทยาลัยควรต้องมีการสำารวจ

ทั้งหมดและจัดหมวดหมู่ให้ชัดเจน

ถูกต้อง	การจัดเก็บจะได้เป็นไปในแนวทาง

เดียวกันอย่างเหมาะสม

						4.4	ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์

การกีฬา

	 	 	 	 -	 มหาวิทยาลัยต้องประสานกับ

หน่วยงานรัฐอื ่นๆ	 เช่น	 กระทรวง

การท่องเที่ยวและกีฬาให้มีการส่งตัว

นักกีฬามาเก็บตัวหรือฝึกซ้อมได้ที่

มหาวิทยาลัย

								-	มหาวิทยาลัยจัดให้มีการฝึกอบรม/

สัมมนา	ท่ีมีการพ่วง	package	การออก

กำาลังกายด้วย	 เช่น	 โครงการอบรม

สัมมนาผู้เกษียณอายุราชการ	 เป็นต้น	

รวมท้ังอาจจะประสานความร่วมมือกับ

สถานท่ีในบริเวณใกล้เคียงเก่ียวกับ

การจัดท่ีพักบริการผู้มาใช้บริการออก

กำาลังกายบำาบัดรักษา

					-	มหาวิทยาลัยอาจจัดแคมเปญต่างๆ

เช่น	จัดโปรแกรมการลดนำ้าหนักโดย

ไม่พ่ึงยา	เพราะมีบริการการทำาอาหาร

สุขภาพการลดนำ้าหนักและยัง มี

บริการการออกกำาลังกาย

	 	 	 	 -	 มหาวิทยาลัยต้องจัดหาวิธีการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ท่ัวถึงทุกคน

ทุกวัย	เพ่ือให้มีผู้มาใช้บริการจำานวนมาก
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ภารกิจ ประเด็นปัญหา	/	การดำาเนินงาน ข้อเสนอแนะ ความคืบหน้าในการดำาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย

				4.5	ร้านกาแฟเรือนเกษตรอภิรมย์	

							-	โครงการน้ีต้องมีแผนการดำาเนิน

งานท่ีชัดเจน	อาจแบ่งเป็น	phase	ก็ได้

และต้องมีแผนการบริหารความเส่ียง	

พร้อมทั้ง	helpdesk

	 	 	 	 -	มหาวิทยาลัยควรพิจารณาให้การ

สนับสนุนโครงการน้ี	ท้ังการดำาเนินการ

และเงินทุนเพราะต่อไปจะเป็นแหล่ง

รายได้ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

						-	มหาวิทยาลัยต้องมีการประสาน

กับส่วนราชการท้องถ่ิน	ชาวบ้าน	และ

ประชาชนทั่วไป	 เพื่อมาศึกษาดูงาน

และอาจจัดให้มีโครงการอบรมเรียน

แบบช่วงสั ้นๆ	 แล้วได้ใบประกาศ

ประกอบอาชีพของตนเองได้	 เช่น

เดียวกับโครงการเถ้าแก่น้อย

						-	มหาวิทยาลัยควรต้องมีการ

ประชาสัมพันธ์โครงการน้ี	ซ่ึงต่อไปอาจ

เป็นต้นแบบให้กับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ	ได้
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ภารกิจ ประเด็นปัญหา	/	การดำาเนินงาน ข้อเสนอแนะ ความคืบหน้าในการดำาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย

				5.	การกำากับดูแล

สำ านักงานตรวจสอบ

ภายใน

							5.1	การบริหารงาน

    

					5.1	คณะกรรมการตรวจสอบฯ	ได้พิจารณา

งบประมาณ	โครงสร้าง	และอัตรากำาลัง

ของสำานักงานฯ	ในปัจจุบัน	ซึ่งเห็นว่า

โครงสร้างภารกิจงานของหน่วยรับตรวจ

ขยายและเพ่ิมมากข้ึน	ทำาให้การปฏิบัติงาน

ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในเพ่ิมข้ึน

ตามไปด้วย	และงบประมาณที่สำานักงาน

ตรวจสอบภายในได้รับนั้น	ค่อนข้างน้อย

เมื่อเทียบกับปริมาณงานและจำานวน

หน่วยรับตรวจทั้งหมด	รวมทั้งอัตราค่า

ครองชีพที่สูงขึ้นและมีแนวโน้มจะสูงขึ้น

เร่ือยๆ	อีกท้ังหน่วยรับตรวจหลายหน่วยงาน

ได้กำาหนดให้สายงานตนมีค่าตอบแทน

พิเศษ	/	เงินช่วยพิเศษขึ้นหลายสายงาน

ประกอบกับหลักการของการตรวจสอบ

ภายในตามมาตรฐานสากล	 ผู้ตรวจสอบ

ภายในต้องมีความอิสระ	เป็นกลาง	รวมท้ัง

มีความสุจริตและเที่ยงธรรมนั้น	 อันเป็น

ความจำาเป็นที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องมี

หลักประกันในการปฏิบัติหน้าที่	 และ

ธำารงไว้ซึ่งหลักการข้างต้น	โดยปราศจาก

อคติ	หรือสิ่งจูงใจจากปัจจัยภายนอก

     

        

							5.1.1	มหาวิทยาลัยควรพิจารณา

สนับสนุนงบประมาณเกี่ยวกับระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจ

สอบด้านสารสนเทศ	 และการจัดหา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย

ในการบริหารจัดการสำานักงานตรวจ

สอบภายใน

					5.1.2	การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร

และการบริหาร	 โครงสร้างอัตรากำาลัง

ของสำานักงานตรวจสอบภายใน

						5.1.3	มหาวิทยาลัยควรพิจารณา

กำาหนดค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นัก

ตรวจสอบภายในเพื่อให้สอดคล้อง

กับหลักการสากล

  

     

							5.1.1	มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณประจำาปี

พ.ศ.2564	หมวดงบลงทุน	รายการระบบงานบริหาร

จัดการการตรวจสอบ	จำานวน	1.5	ล้านบาทให้แก่

สำานักงานตรวจสอบภายในแล้ว

     

	 	 	 5.1.2	 สำานักงานฯ	 ได้ปรับปรุงโครงสร้างและ

ร่วมหารือกับรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัยแล้ว

ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและจัดทำาตาม

รูปแบบโครงสร้างที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

     

				5.1.3	สำานักงานฯ	ได้ร่วมหารือกับสำานักงาน

กฎหมาย	 เพื่อหาแนวทางในการนำาเสนอร่าง

หลักเกณฑ์การกำาหนดค่าตอบแทนพิเศษสำาหรับ

นักตรวจสอบภายใน
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			5.2	แผน-ผลการดำาเนิน

งานของสำา นักงานฯ	

ประจำาปีงบประมาณ	

พ.ศ.2563

				5.3	แผนดำาเนินงาน

ของสำานักงานฯ	ประจำา

ปีงบประมาณ	พ.ศ.2564

	 	 	 	 5.2	 คณะกรรมการตรวจสอบฯ	

พิจารณาแผนและผลการดำาเนินงานของ

สำานักงานฯ	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.2563

		 	 	 	 	 5.3	คณะกรรมการตรวจสอบฯ	ได้

พิจารณาและเห็นชอบแผนการตรวจ

สอบประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.2564	แล้ว

					5.2.1	แผนการตรวจสอบควรมี

ความยืดหยุ่น	และมีการทบทวนแผนฯ

เป็นระยะ	 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุ

วัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้

					5.2.2	งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร

สำาหรับการดำาเนินงานตรวจสอบ

ค่อนข้างน้อย	 เห็นควรให้สำานักงาน

ตรวจสอบภายในของบประมาณจาก

มหาวิทยาลัยเพ่ิมเติม	เพ่ือให้การดำาเนิน

งานตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	

ประสิทธิผล

					5.2.3	การนำาเสนอผลการปฏิบัติงาน

ของส ำาน ักงานตรวจสอบภายใน	

ควรนำาข ้อมูลในทุกงานตามแผน

การตรวจสอบแสดงให้เห็นว่า	ในปี

ท่ีผ่านมามีแผนและผลการปฏิบัติงาน

เป็นอย่างไร	รวมท้ังนำาเสนองบประมาณ

รายรับ	รายจ่าย	และงบประมาณคงเหลือ

							5.3.1	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.2564	

ควรมีการตรวจสอบโครงการจ้าง

งานให้กับประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ

จากสถานการณ์การระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	 เนื่องจาก

เ ป็นโครงการตามนโยบายของ

รัฐบาลเป็นประโยชน์ต่อสังคม		

					5.3.2	ตัวชี้วัดของงานตรวจสอบ

ภายในควรกำาหนดให้ครอบคลุมกับ

ภาระงานต่างๆ	ที่มีอยู่	อาทิ	จำานวน

ครั้งในการจัดประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบฯ	จำานวนผู้ตรวจสอบภายใน

ที่ได้รับวุฒิบัตรเพิ่มขึ้น	 ร้อยละของ

งบประมาณที่เบิกจ่ายได้สำาเร็จตาม

แผนงบประมาณ

				5.3.3	งบประมาณรายจ่ายสำาหรับ

การดำาเนินงานสำาหรับปีงบประมาณ	

พ.ศ.2564	ควรเป็นประมาณการตาม

คำาของบประมาณประจำาปี	พ.ศ.2564

  

สำานักงานฯ	ได้นำาข้อเสนอแนะเข้าที่

ประชุมสำานักงานฯ	ทราบและจะนำาไป

ดำาเนินการปรับปรุงในรอบปีถัดไป

    

สำานักงานฯ	ปรับปรุงแก้ไขแผนการตรวจ

สอบประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.2564	

ตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว		
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ของมหาวิทยาลัย

			5.4	กฎบัตรของสำานัก

งานฯ	ประจำาปีงบประมาณ	

พ.ศ.2564

				5.5	การเล ือกตั ้ง

ผู้อำานวยการสำานักงาน

ตรวจสอบภายใน

				5 .4	คณะกรรมการตรวจสอบฯ

ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบ	ของ

สำานักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.

2564	

						5.5	คณะกรรมการตรวจสอบฯ	ได้

พิจารณาประกาศหลักเกณฑ์	 คุณสมบัติ	

วิธีการเงื่อนไขการแต่งตั้ง	วาระการดำารง

ต ำาแหน ่ง	และการพ ้นจากต ำาแหน ่ง

ผู้อำานวยการสำานักงานตรวจสอบภายใน	

โดยได้ดำาเนินการสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้า

รับการคัดเลือก	จำานวน	๑	คน	และเสนอช่ือ

นางอัจฉรา	เฮียงโฮม	นักตรวจสอบภายใน

ชำานาญการพิเศษ	ให้ด ำารงตำาแหน่ง

ผู้อำานวยการสำานักงานตรวจสอบภายใน	

เสนอสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ	

					5.4	ปรับแก้ข้อความจาก	“กฎบัตร

การตรวจสอบภายใน	มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์”	เป็น	“กฎบัตรการ

ตรวจสอบ	ของสำานักงานตรวจสอบ

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

					5.5.1	คุณสมบัติของผู้สมัครตำาแหน่ง

ผู้อำานวยการสำานักงานงานตรวจสอบ

ระบุว่า	ต้องเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

น้ัน	เป็นข้อจำากัดท่ีจะได้บุคคลภายนอก

หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์

แ ล ะ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ม าทำ า ง า น	

มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงข้อบังคับ

เก่ียวกับการกำาหนดคุณสมบัติดังกล่าว

					5.5.2	งานตรวจสอบภายในเป็นเร่ือง

ท่ีค่อนข้าง มีความสำ า คัญต่อการ

บริหารงานของมหาวิทยาลัย	ดังนั้น

จึงควรให้ความสำาคัญ	 และสนับสนุน

งบประมาณให้มากกว่าน้ี

						5.4	สำานักงานฯ	ได้ปรับแก้กฎบัตรการตรวจสอบ

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบฯ	

และเสนอให้อธิการบดีอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

						สำานักงานฯ	ได้นำาข้อเสนอแนะเข้าที่ประชุม

สำานักงานฯ	 ทราบและจะนำาไปดำาเนินการปรับปรุง

ในครั้งถัดไป
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