สารอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักงำนตรวจสอบภำยในเป็นหน่วยงำนที่มีบทบำทสำคัญยิ่งต่อกำรส่งเสริม
ธรรมำภิบำลของมหำวิทยำลัย และส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนในมหำวิทยำลัย
ให้ บรรลุ ผลส ำเร็จ ตำมเป้ ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภ ำพ ประสิ ทธิผ ล มีควำมโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ สำนักงำนตรวจสอบภำยในช่วยเสริมสร้ำงควำมเชื่อมั่นของข้อมูลทำงกำรเงิน
แก่สำธำรณชน ในกำรกำกับดูแลที่ดี (Good Governance) ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ได้เป็นอย่ำงดี ซึ่งในปีที่ผ่ำนมำสำนักงำนตรวจสอบภำยในได้ปฏิบัติหน้ำที่และพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถด้ำนกำรตรวจสอบในสถำนกำรณ์ต่อเนื่องของกำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 (COVID-19) โดยกำรบริ ห ำรจัด กำรให้ ส อดรับ กั บยุ ค Digital and New
Normal อย่ำงมุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อพัฒนำควำมโปร่งใสภำยในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ผลงำนที่ปรำกฏในรำยงำนประจำปีฉบับนี้ สะท้อนให้เห็นถึงควำมร่วมมือร่วมใจ
ของผู้บริหำร ผู้ตรวจสอบภำยใน และหน่วยรับตรวจ ที่ร่วมกันทำงำนด้วยควำมตั้งใจและ
ทุ่มเทให้แก่มหำวิทยำลัยจนบรรลุผลสำเร็จตำมเป้ำหมำย และเป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของ
มหำวิทยำลัยได้เป็นอย่ำงดี จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำนมำ ณ ที่นี้

(ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สารผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน

ส ำนั ก งำนตรวจสอบภำยใน มี ก รอบกำรด ำเนิ น งำนภำยใต้ ก ำรก ำกั บ
และให้ คำปรึ กษำของคณะกรรมกำรตรวจสอบประจำมหำวิทยำลั ยเกษตรศำสตร์และ
อธิกำรบดี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนต่อนโยบำยและกำรบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัยภำยใต้
หลักธรรมำภิบำล จึงต้องอำศัยควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือจำกทุกๆ ฝ่ำยที่ เกี่ยวข้องใน
กำรช่วยแก้ปัญหำร่วมกัน โดยมีหลักกำรและแนวทำงหลักให้ยึดถือปฏิบัติที่ถูกต้องชัดเจน
เพื่อป้องกันเหตุแห่งควำมเสียหำยที่ร้ำยแรงมิให้เกิดขึ้น และสร้ำงควำมเชื่อมั่นควำมเชื่อถือ
แก่องค์กร
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 นี้ สำนักงำนตรวจสอบภำยในยังต้องทำงำนอยู่
ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ผู้ตรวจสอบ
ภำยในจึงต้องทำงำนแบบ New Normal โดยเรียนรู้กำรใช้โปรแกรม แอพพลิเคชั่น และ
เทคโนโลยีต่ำงๆ มำช่วยในกำรทำงำนด้ำนกำรตรวจสอบทั้งแบบ work from home และ
work on site รวมถึงได้ส่งเสริมพัฒนำศักยภำพงำนของบุคลำกรให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ให้มีกำรปรับตัวให้สอดรับกับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล
โอกำสนี้หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ฉบับนี้
จะเป็ น ประโยชน์ ต่อผู้ บ ริ ห ำรและผู้ ที่สนใจ ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในขอขอบพระคุณ
คณะกรรมกำรตรวจสอบประจำมหำวิทยำลัย ท่ำนอธิกำรบดี และผู้บริหำรทุกท่ำนที่ช่วย
สนับสนุนส่งเสริมภำรกิจทุกด้ำนของสำนักงำนตรวจสอบภำยใน ให้สำเร็จ ลุล่วงเป็นอย่ำงดี
ตรงตำมเป้ำหมำยทุกประกำร
(นางอัจฉรา เฮียงโฮม)
ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ.2562
 กฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน ของสำนักงำนตรวจสอบภำยใน
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
 กรอบคุณธรรม สำนักงำนตรวจสอบภำยใน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
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วิสัยทัศน์

พันธกิจ

วัตถุประสงค์

องค์ ก รที่ ไ ด้ รั บ ความเชื่ อ ถื อ และเชื่ อ มั่ น ในการตรวจสอบภายใน
ภายใต้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าล พั ฒ นางานตรวจสอบภายในที่ ไ ด้ ม าตรฐาน
และเป็นที่ยอมรับต่อสังคม
1. งานบริ ก ารให้ ค วามเชื่ อ มั่ น (Assurance Services) เป็ น การ
ตรวจสอบหลักฐานอย่างเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งการประเมินผล
อย่ า งอิ ส ระ โดยการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในกระบวนการ
การก ากั บ ดู แ ล การบริ ห ารความเสี่ ย ง และการควบคุ ม ของ
หน่วยงานของมหาวิทยาลัย เช่น การตรวจสอบงบการเงิน ผลการ
ดาเนินงาน การปฏิบัติตามกฎ หลักเกณฑ์และข้อบังคับความมั่นคง
ปลอดภั ย ของระบบต่ า งๆ และการตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง
และเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินการบัญชี เป็นต้น
2. งานบริ ก ารให้ ค าปรึ ก ษา (Consulting Services) การบริ การให้
คาปรึกษาแนะนา และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยลักษณะงาน
และขอบเขตของงานจะจัดทาข้อตกลงร่ว มกับผู้ รับบริการและมี
จุดประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับหน่วยงานของรัฐ โดยการปรับปรุง
กระบวนการการกากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ของมหาวิทยาลั ยให้ ดี ขึ้น เช่ น การให้ คาปรึกษาแนะนาในเรื่อ ง
ความคล่องตัวในการดาเนินงาน การออกแบบระบบงาน วิธีการ
ต่างๆ ในการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม เป็นต้น
1. เพื่ อ ให้ ข้ อ สั ง เกตและข้ อ เสนอแนะที่ เ ป็ น ประโยชน์ ด้ ว ยความ
เป็ น อิสระ เที่ย งธรรม โดยเพิ่มมูลค่าในกระบวนการดาเนินงาน
การออกแบบระบบงาน วิ ธี ก ารต่ า งๆ ในการปฏิ บั ติ ง านและ
การฝึกอบรม เป็นต้น
2. เพื่อให้มั่นใจอย่ างสมเหตุสมผลว่า มีการกาหนดและประเมินผล
กระทบจากความเสี่ยงที่สาคัญนาไปสู่ระบบการควบคุมภายในที่ดี
ภายใต้การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
3. เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ข้อมูลทางการเงิน การบริหารงาน
และการดาเนินการที่สาคัญมีความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา

2

ความเป็นมา
หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น ในปี
พ.ศ.๒๕๒๔ ซึ่งเป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๙ ที่ให้ส่วนราชการที่
เป็นกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่เทียบเท่า รวมถึงจังหวัดทุกจังหวัดมีตาแหน่ง
อัตรากาลั ง เพื่อทาหน้ าที่เป็ น ผู้ ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ และให้ ผู้ ตรวจสอบภายใน
ขึ้น ตรงต่อหั ว หน้ าส่ ว นราชการ โดยในระยะแรก มีชื่อ เรียกว่า หน่ว ยตรวจสอบภายใน
ทาหน้าที่ตรวจสอบทางบัญชีเพียงอย่างเดียว ต่อมางานตรวจสอบภายในมี บทบาทหน้าที่
ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ วิเคราะห์ การประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบ
การควบคุ ม ภายใน และการบริ ห ารความเสี่ ย งของส่ ว นราชการ โดยมุ่ ง เน้ น การให้
ความเชื่ อ มั่ น และให้ ค าปรึ ก ษาแนะน า จึ ง มี ภ าระงานหลายด้ า น อาทิ ประเมิ น ความ
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดาเนินงาน สอบทานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ สอบทาน
ความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูล เป็นต้น ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานตรวจสอบภายใน
ของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามบทบาทหน้าที่ดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยจึงยกระดับหน่วยงาน
เป็ น ส านั กงานตรวจสอบภายใน โดยให้ มี ฐ านะเทียบเท่ากอง และขึ้นตรงต่ออธิก ารบดี
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๙
ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีนโยบายให้ทุกคณะ
สถาบัน สานัก ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งอัตรากาลังของผู้ตรวจสอบ
ภายในมี ไ ม่ เ พี ย งพอ จึ ง ได้ มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง บุ ค ลากรในแต่ ล ะหน่ ว ยงานๆ ละ ๓ คน
เป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานระดับคณะ สถาบัน สานัก เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบ
การปฏิ บั ติง านด้ า นการเงิ น บั ญ ชี พั ส ดุ สารสนเทศ และด้า นอื่ น ๆ ในเบื้ อ งต้น และให้
สานักงานตรวจสอบภายในเป็นผู้อบรมพัฒนา และถ่ายทอด องค์ความรู้ด้านการตรวจสอบ
ภายในตามมาตรฐานสากลอย่ า งต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี และในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายในประจา
คณะ สถาบั น ส านั ก ให้ มีก ารปฏิบั ติ งานในรูป แบบคณะกรรมการและให้ มีชื่ อเรี ยกว่ า
“คณะกรรมการตรวจสอบภายในประจาคณะ สถาบัน สานัก ” โดยหน่วยงานสามารถเสนอ
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคลากรภายในหน่วยงานหรือต่างหน่วยงาน ที่ผ่านการอบรมด้านการ
ตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเป็นคณะกรรมการตรวจสอบภายในได้ และได้รับค่าตอบแทน
ตามที่หลักเกณฑ์กาหนด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบภายในฯ ได้ดาเนินการตรวจสอบอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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เมื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ไ ด้ เ ปลี่ ย นเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ในก ากั บ ของรั ฐ
(18 ก.ย.58) มหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นาระบบก ารตรวจสอบ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ขึ้ น ในปี ง บประมาณ พ.ศ.2562 เพื่ อ พิ จ ารณาระบบ
การตรวจสอบของมหาวิทยาลัย โครงสร้างองค์กร โครงสร้างอัตรากาลั ง การกาหนด
ค่าตอบแทนพิเศษ และจัดทาข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการตรวจสอบ
ของมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ก ระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
ซึง่ คณะกรรมการพัฒนาระบบฯ ได้เสนอมหาวิทยาลัยให้เพิ่มอัตรากาลังผู้ตรวจสอบภายใน
ให้เพียงพอ สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบประจาปีได้ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย โดยให้ยกเลิกการ
ปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจ าคณะ สถาบั น ส านั ก และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สภามหาวิทยาลัยได้ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม
พ.ศ.2562
สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สานักงานตรวจสอบภายในได้มีการคัดเลือก
และแต่งตั้งผู้บริหารระดับหัวหน้างาน ได้แก่ หัวหน้างานตรวจสอบ หัวหน้างานประเมิน
และพัฒนาระบบ และหัวหน้างานบริหารและธุรการ โดยได้รับเงินประจาตาแหน่ง ตั้งแต่
เดื อ น ตุ ล าคม 2564 เป็ น ต้ น ไป ซึ่ ง เป็ น ไปตามประกาศคณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ผังการบริหารงาน
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประจามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อธิการบดี
ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบ

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

หัวหน้างานประเมิน
และพัฒนาระบบ

หัวหน้างานบริหาร
และธุรการ

1.งานให้คาปรึกษาแนะนาด้าน
การเงินบัญชี พัสดุ กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับที่กาหนด การบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
2.งานสอบทานกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
3.งานพัฒนาระบบการตรวจสอบ
4.การประกันคุณภาพ

1.งานบริหารสานักงาน
- งานบริหารงานงบประมาณ
- งานบุคคล
- งานการเงินบัญชี
- งานพัสดุ
- งานสารบรรณ
- การจัดทารายงานประจาปี
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.งานเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
3.งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในสานักงานตรวจสอบภายใน
4.งานประเมินคุณธรรมความโปร่งใส

หัวหน้าทีมตรวจสอบ ๑

นักตรวจสอบภายใน

นักตรวจสอบภายใน

หัวหน้าทีมตรวจสอบ ๒

นักตรวจสอบภายใน

นักตรวจสอบภายใน

หัวหน้าทีมตรวจสอบ 3

นักตรวจสอบภายใน

นักตรวจสอบภายใน

นักตรวจสอบภายใน

หัวหน้าทีมตรวจสอบ 4

นักตรวจสอบภายใน

นักตรวจสอบภายใน

นักตรวจสอบภายใน

(อัตราว่าง)
(อัตราว่าง)

(อัตราว่าง)

(อัตราว่าง)

(อัตราว่าง)

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
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คณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
ประธานคณะกรรมการ

นายจงเจตน์ บุญเกิด
กรรมการ

นางจิตติมา ดุริยะประพันธ์
กรรมการ

นายเจษฎา ช.เจริญยิ่ง
กรรมการ

นางชลาลัย สุขสถิตย์
กรรมการ

นางศิริลักษณ์ กาญจนโยธิน
กรรมการ

นางสาวอัญชุลี สิมะเสถียร
กรรมการ

นางอัจฉรา เฮียงโฮม
ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน
เลขานุการคณะกรรมการ

นายชัยวัฒน์ สุทธิวิเศษ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
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นางสาวสุชาดา ตันโชติกุล
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

บุคลากรสานักงานตรวจสอบภายใน

นางอัจฉรา เฮียงโฮม
นักตรวจสอบภายใน ชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน
ข้าราชการ

นายชัยวัฒน์ สุทธิวิเศษ
นักตรวจสอบภายใน ชานาญการ
หัวหน้าทีม

นางสาวสุชาดา ตันโชติกุล
นักตรวจสอบภายใน ชานาญการ
หัวหน้าทีม

นางจิตริณีย์ หล่อวิจิตร
นักตรวจสอบภายใน
หัวหน้าทีม

นางขวัญฤทัย นาคทรงแก้ว
นักตรวจสอบภายใน ชานาญการ
หัวหน้าทีม
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บุคลากรสานักงานตรวจสอบภายใน

นางสาวภิญลดา หวังแก้ว
นักตรวจสอบภายใน ชานาญการ

นางสาวยุพิน อาเมือง
นักตรวจสอบภายใน

นางสาวพร้อมพรรณ รอดสวัสดิ์
นักตรวจสอบภายใน

นางสาวอรพิณ รัตนเสรีสุข
นักตรวจสอบภายใน

นางทัศรียา มลมิตร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
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การบริหารงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สานักงานตรวจสอบภายในได้รับจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ รวมทั้งสิ้นจานวน ๘.๒๑ ล้านบาท เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการภายในหน่วยงาน โดยได้ใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๕.๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕
จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและจ่ายจริง
จาแนกตามประเภทรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประเภท
รายจ่าย

งบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณเงินรายได้

ได้รับจัดสรร
(บาท)
-

จ่ายจริง
(บาท)
-

ได้รับจัดสรร
(บาท)
๑,๔๕๔,๙๓๗.๐๐

จ่ายจริง
(บาท)
๕๔๑,๕๐๑.๘๐

งบดาเนินงาน

-

-

* ๑,๑๓๗,๒๐๐.๐๐

๓๙๑,๒๐๕.๘๘

งบลงทุน

-

-

* ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๐๓,๑๘๕.๗๘

งบบุคลากร

งบเงินอุดหนุน ๓,๙๘๑,๔๐๐.๐๐ ๔,๐๙๔,๔๖๐.๐๐
งบรายจ่ายอืน
รวม

-

-

๒๔๕,๐๐๐.๐๐
๓๙๒,๙๐๐.๐๐

(๑)
(๒)
๓,๙๘๑,๔๐๐.๐๐ ๔,๐๙๔,๔๖๐.๐๐
รวมได้รับจัดสรรทั้งสิ้น (๑)+(๓)

๒๔๐,๑๐๓.๖๘

(๓)
(๔)
๔,๒๓๐,๐๓๗.๐๐ ๑,๒๗๕,๙๙๗.๑๔
๘,๒๑๑,๔๓๗.๐๐ (๑๐๐%)

รวมจ่ายจริงทั้งสิ้น (๒)+(๔)

๕,๓๗๐,๔๕๗.๑๔ (๖๕%)

งบประมาณคงเหลือ

๒,๘๔๐,๙๗๙.๘๖ (๓๕%)
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ทั้งนีก้ ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัย
จึ งมีน โยบายให้ บุ คลากรปฏิ บั ติงานแบบ work from home สลั บกับ การมาปฏิบั ติงาน
ในรู ป แบบ on site รวมถึ ง การงดจั ด กิ จ กรรม/โครงการ ต่ า งๆ อาทิ โครงการสั ม มนา
เครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายในระหว่างมหาวิทยาลัย โครงการเตรียมความ
พร้อมรับการตรวจสอบของส่วนงาน
แผนภาพแสดงงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
ที่ได้รับจัดสรรเปรียบเทียบกับใช้จ่ายจริง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จานวนเงิน (ล้านบาท)

4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00

1.50
1.00
0.50
งบเงินอุดหนุน

งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณเงินรายได้

ได้รบั จัดสรร

ได้รับจัดสรร

ใช้จ่ายจริง

ใช้จ่ายจริง

ด
k

10

ด
ก
เ

ส่วนที่ ๒ : ผลงาน
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1.1 การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนงาน
มหาวิทยาลัยกระจายอานาจหน้าที่การจัดซื้อจัดจ้างให้ ส่วนงาน/หน่วยงาน คณะ/
สถาบั น/ส านัก/ภาควิชา/กอง/ศูนย์ /ฝ่าย/โครงการภาคพิเศษ สามารถดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างได้โดยมีคาสั่งมอบอานาจให้คณบดี ผู้อานวยการสานัก/สถาบัน อนุมัติดาเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ภายในวงเงินไม่เกิน ๓ ล้านบาท เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของส่วนงานมีความถูกต้อง เป็นไป
ตามกฎ ระเบียบ สานักงานตรวจสอบภายในได้ดาเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ
ส่วนงาน ซึ่งจากการตรวจสอบ 26 ส่วนงาน/หน่วยงาน พบว่าส่วนงานต่างๆ มีทั้งเจ้าหน้าที่
พัสดุโดยตาแหน่ง และได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานในตาแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นจานวน
มาก ซึ่งการกระจายอานาจการจัดซื้อจัดจ้างให้ ภาควิชา/กอง/ศูนย์/โครงการพิเศษ/สถานี
แม้จ ะมี ความคล่ องตัว ในการดาเนิ นงาน แต่ ยังคงมี ความเสี่ ยงที่ เจ้ าหน้ าที่ ที่ได้รับแต่ งตั้ ง
มอบหมาย อาจมีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติทางด้านพัสดุไม่เพียงพอ
มีโอกาสในการปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง และอาจเกิดความเสียหายต่อส่วนงาน และมหาวิทยาลัยได้
สรุปผลการตรวจสอบ
การจัดซื้อจัดจ้างของส่วนงานที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000.00 บาท ขึ้นไป โดยรวม
มีการดาเนินการถูกต้องตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และมีการควบคุมภายในการจัดซื้อจัด
จ้ า งที่ เ หมาะสมตามควร ทั้ ง นี้ มี บ างขั้ น ตอนที่ เ จ้ า หน้า ที่ ป ฏิ บั ติ ไม่ ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บ
ประกาศหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด และมี การควบคุมภายในที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้น
สรุปได้ดังนี้
๑. การจั ด ซื้ อจั ด จ้ างถู กต้ อ งตามกฎ ระเบีย บ ที่เ กี่ ยวข้ อง โดยมี บ างขั้ นตอนที่
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง อาทิ รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติซื้อ/จ้าง ไม่เสนอผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ไม่พบประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง บนเครือข่ายสารสนเทศของ
ส่วนงานและมหาวิทยาลัย เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง มีรายละเอียดในเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่ตรงกับข้อมูลในระบบ e-GP ไม่จัดทาหนังสือแสดงข้อตกลงคุณธรรมและความโปร่งใสใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและรับรอง
ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ในทุกขั้นตอนและทุกโครงการที่มี
การจัดซื้อจัดจ้าง และหลักฐานใบเสร็จรับเงินมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนถูกต้องตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน
การบัญชีและการรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้อ ๖
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๒. การควบคุมภายในการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนงานเหมาะสมตามควร ได้แก่ จัดทา
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเผยแพร่
แผนฯ บนเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลาง และมหาวิทยาลัยมีการตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้ เ สนอราคาแต่ ล ะรายว่ า ไม่ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กรณี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งวงเงิ น เกิ น
100,000.00 บาท เจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และการบันทึกควบคุมครุภัณฑ์ในรายงานการบันทึกทรัพย์สิน
ครบถ้วน ทั้งนี้ ยังมีจุดอ่อนการควบคุม อาทิ การกากับดูแล สอบทาน การปฏิบัติงานของ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้างานคลังและพัสดุ และหัวหน้าผู้ควบคุมตามลาดับการบังคับ
บั ญ ชา ยั ง ขาดความรอบคอบ การไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามระบบการจองเงิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย
ที่ ก าหนดให้ มี ก ารตรวจสอบงบประมาณก่ อ นด าเนิ น การ เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า งบประมาณ
มีเพียงพอ และใบเสร็จรับเงิน ที่งานคลังได้จ่ายเงินให้เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิไปแล้ว ไม่ประทับตรา
ข้อความว่า “จ่ายเงินแล้ว”

การสะท้อนปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายของส่วนงาน
๑. ปัจ จุ บัน มี ธุร กิจ e-Commerce การขายสิ นค้าและบริการผ่ านระบบ online
เข้ามามีบทบาทในระบบเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ
ภาครัฐ ยังไม่มีระเบียบมารองรับให้ส่วนงานสามารถจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบดังกล่าวได้
๒. อัตรากาลังตาแหน่งนักวิชาการพัสดุไม่เพียงพอในบางส่วนงานที่มีหน่วยงานศูนย์
สถานี กระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ และอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งการที่ผู้ปฏิบัติงานของแต่ละ
หน่วยงานไม่ใช่นักวิชาการพัสดุโดยตาแหน่ง ทาให้ขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
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๓. การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาจารย์และวิทยากร จากสถานการณ์ปัจจุ บันที่
คณะมีการจัดการเรี ยนการสอนและการสัมมนาผ่ านระบบ online ยังไม่มีระเบียบให้ใช้
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในใบสาคัญรับเงิน เป็นหลักฐานการเบิกจ่าย
ข้อเสนอแนะ
ส ำนั ก งำนตรวจสอบภำยในได้ มี ก ำรประชุ ม ปิ ด ตรวจ online ร่ ว มกั บ คณบดี
ผู้อำนวยกำร หัวหน้ำสำนักงำนเลขำนุกำร เจ้ำหน้ำที่พัสดุ และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องแต่ละ
ส่วนงำน และหำรือร่วมกันในประเด็นข้อตรวจพบ เพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น รวมทั้งได้
ข้อเสนอแนะในแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุและด้ำน
กำรเงิน ถูกต้อง เป็นไปตำมระเบียบ ข้อบังคับ และมีควำมคล่องตัวมำกยิ่งขึ้น ดังนี้
๑. ควรจัดให้มีการฝึกอบรมเรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และส่งเสริมให้มีกิจกรรม
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ (KM) ให้ กับ หน่ ว ยงานภายในและทุกวิทยาเขต โดยมีคู่มือ หรือแนว
ปฏิบัติงานพัสดุ การเงินบัญชีที่รวบรวมขั้นตอนการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์ วิธีการในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทุกวิทยาเขต
๒. กาชับให้ผู้บริหารทุกระดับ ทาหน้าที่กากับดูแ ล สอบทานการปฏิบัติงานด้าน
พัสดุและการเงินอย่างเข้มงวด เพื่อให้การควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยและส่วนงานเกิด
ประสิ ท ธิ ผ ล และหากมี ก ารละเลยไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บและข้ อ ก าหนด ควรก าหนด
บทลงโทษตามสมควร
๓. พิจารณาทบทวนวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีนัยสาคัญ ในการจัดทาหนังสือ แสดง
ข้ อ ตกลงคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในกระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง และให้ ถื อ ปฏิ บั ติ
เช่นเดียวกันทุกหน่วยงาน เพื่อประสิทธิภาพในการดาเนินงานและความคล่องตัว
๔. พิจารณาทบทวนระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ รวมถึง จัดการควบคุมที่
เพียงพอเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติงานปัจจุบันเกิดความสะดวก รวดเร็ว และคล่องตัว
ภายใต้วิถีปฏิบัติใหม่ (New Normal) ที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาทิ การเบิก
จ่ า ยเงิ น ค่ าตอบแทนอาจารย์ แ ละวิ ท ยากรในการจั ด การเรีย นการสอนและการประชุ ม
การสัมมนา online การจัดซื้อและเบิกจ่ายเงิน รวมถึงการจัดซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ
online และ platforms ต่างๆ
ซึ่งภายหลังได้ทราบผลการตรวจสอบในภาพรวม มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมชี้แจง
ข้อ ตรวจพบและข้ อพึ ง ระวัง ในการจั ดซื้ อ จัด จ้า ง เพื่อ แจ้ง เตือ นผู้ บ ริห ารและเจ้ า หน้ า ที่
ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนงานให้ตระหนักและพึงระวังในการปฏิบัติงาน และชี้แจงแนวปฏิบัติให้
เจ้ าหน้ าที่เกิ ดความเข้าใจที่ถูก ต้องตามข้อ กาหนดของกฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ช่ว ยลด
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ โดยได้รับผลตอบรับจากส่วนงานเข้าร่วมการประชุมจานวน
มากกว่า 300 คน
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1.2 การตรวจสอบระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Information Technology Audit)
ส านั ก งานตรวจสอบภายในได้ ต รวจสอบระบบสารสนเทศบริ ห ารการศึ ก ษา
(KU-ISEA) ซึ่งเป็น 1 ในระบบสารสนเทศที่สาคัญของมหาวิทยาลัย 10 ระบบ ได้แก่ ระบบ
สำรสนเทศบริ ห ารการศึ ก ษา ระบบสำรสนเทศเพื่ อ บริ ห ำรงำนวิ จัย ระบบสำรสนเทศ
กำรพั ฒ นำวิ ช ำกำร ระบบบริ ห ำรทรั พยำกรองค์ กำร ระบบสำรสนเทศเพื่อ กำรบริห ำร
ทรัพยำกรบุคคล ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรประกันคุณภำพ ระบบงำนวิเทศสัมพันธ์ ระบบ
e-document ระบบห้องสมุดและองค์ควำมรู้ของมหำวิทยำลัย และระบบสำรสนเทศเพื่อ
สนับสนุนกำรบริหำรและตัดสินใจ
ระบบสำรสนเทศบริ ห ำรกำรศึ ก ษำ (KU-ISEA) เป็ น ระบบสำรสนเทศหลั ก ของ
มหำวิทยำลัย (Core Business) ที่สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอน โดยมี
ระบบงำนหลั ก จ ำนวน ๑๐ ระบบย่ อย และระบบงำนสนับสนุน จานวน ๙ ระบบย่อย
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้พัฒนำระบบงำนหลักเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนเพียง ๖ ระบบย่อย
ในกำรตรวจสอบระบบดังกล่ ำวมีวัตถุป ระสงค์ เพื่อให้ มั่นใจว่ำระบบสำรสนเทศบริห ำร
กำรศึกษำ (KU-ISEA) ดำเนินกำรเป็นไปตำมกฎหมำย พระรำชบั ญญัติ ประกำศ มำตรฐำน
และแนวทำงกำรปฏิ บั ติ ง ำน และระบบได้ ส นั บ สนุ น กำรด ำเนิ น งำนตำมภำรกิ จ ของ
มหำวิทยำลัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล กำรควบคุมภำยในและกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศมีควำมเหมำะสม รวมถึงทรำบปัญหำอุปสรรคในกำรดำเนินงำน
สรุปผลการตรวจสอบได้ดังนี้
พบว่า ในภาพรวมของการจั ด การระบบสารสนเทศผู้ บ ริห ารมี การก ากั บ ดูแ ลการ
ดาเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) โดยจัดโครงสร้างงานสารสนเทศ
กากับ การดาเนิ น งานให้ เป็ น ไปตามแผนงาน นโยบายและแนวปฏิบัติ ด้านสารสนเทศที่
มหาวิทยาลัยกาหนด สนับสนุนงบประมาณและบุคลากร การพัฒนา การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ระบบสารสนเทศได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการที่กากับดูแลและผู้บริหาร และการบริหาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัยเป็นไปตามรูปแบบและระยะเวลาที่กาหนด
ทั้งนี้มีประเด็นข้อตรวจพบที่สาคัญและต้องปรับปรุงการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ได้แก่ ไม่มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
ไม่มีแผนสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) แผนการกู้คืนระบบ
(Disaster Recovery Plan) กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ไม่พบว่ามีการทดสอบสภาพ
พร้อมใช้งานของระบบการสารองข้อมูล ที่ใช้ในปัจจุบัน เพื่อสามารถรับมือกับเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นได้ และทาให้ระบบสามารถทางานได้ปกติให้เร็วที่สุด ไม่พบรายงานการติดตาม
ตรวจสอบการใช้ ง านและทบทวนสิ ท ธิ ใ นการเข้ า ใช้ ง านของผู้ ใ ช้ ง านที่ ได้ รั บ อนุ ญ าต
และไม่ พ บว่ า มี ก ารตรวจสอบหรื อ วิ เ คราะห์ log รวมทั้ ง ข้ อ ก าหนดของโครงการฯ
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มีการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของระบบ (functional requirement) แต่ไม่มีข้อกาหนด
ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (security requirement)
ปัญหาและอุปสรรค ในการนาระบบสารสนเทศบริหารการศึกษาในส่วนที่เป็นระบบ
หลักที่ได้พัฒนาไปใช้ในทุกวิทยาเขต ต้องใช้เวลาในการเก็บ requirement การปรับเปลี่ยน
รูปแบบการทางานจากที่เคยทามาให้เข้ากับระบบบริหารการศึกษา ต้องใช้ระยะเวลาในการ
ดาเนิ นการทาให้การใช้งานระบบสารสนเทศหลักในภาพรวมทุกวิ ทยาเขตยังไม่สามารถ
ดาเนินการได้ทั้งระบบ
สานักงานตรวจสอบภายในมีข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขในทุกประเด็นทั้ง
ในระดับ มหาวิทยาลั ย และระดับ ส่ ว นงานเพื่อพัฒ นาและปรับปรุงการกากับดูแลระบบ
สารสนเทศให้มีความปลอดภัย พร้อมใช้งานมีความน่าเชื่อถือ และสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
1.3 การตรวจสอบงบการเงินโครงการโคเนื้อเพือลดผลกระทบจากการทาข้อตกลงเขต
การค้าเสรี (Free Trade Area)
โครงการคัดเลื อกพ่อพัน ธุ์กาแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน้าเชื้อมีระยะเวลาโครงการ
8 ปี (พ.ศ.2551–พ.ศ.2558) และขอขยายเวลาเพิ่มอีก 1 ปี เป็นสิ้นสุดในปี พ.ศ.2559
ดังนั้น การตรวจสอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จึงเป็นปีสิ้นสุดโครงการ
สานั กงานตรวจสอบภายในได้ดาเนินการตรวจสอบโครงการคัดเลื อกพ่อพันธุ์
กาแพงแสนเพื่อใช้ผลิ ตน้าเชื้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สรุปผลการตรวจสอบ
พบว่ า โครงกำรฯ มี ร ำยรั บ จำกกำรจ ำหน่ ำ ยน้ ำเชื้ อ และโคทดสอบ รวมจ ำนวน
๔๙๕,๙๙๓.๗๐ บำท มี ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรด ำเนิ น งำน จ ำนวน ๒,๗๙๓,๙๓๐.๒๘ บำท
และโครงกำรฯ ได้ คื น เงิ น ให้ ก องทุ น ปรั บ โครงสร้ ำ งกำรผลิ ต ภำคเกษตรเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ควำมสำมำรถแข่งขันของประเทศ สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐
บำท รวมมีรำยจ่ำยทั้งสิ้น ๓,๒๙๓,๙๓๐.๒๘ บำท จึงทำให้โครงกำรฯ มีรำยรับต่ำกว่ำรำยจ่ำย
จำนวน ๒,๗๙๗,๙๓๖.๕๘ บำท ทั้งนี้โครงกำรฯ ได้รับ งบประมำณในกำรดำเนินงำนจำก
กองทุ น ปรั บ โครงสร้ ำ งกำรผลิ ต ฯ ในปี ง บประมำณ พ.ศ.๒๕๕๘–๒๕๕๙ จ ำนวน
๗,๙๑๔,๒๘๐.๐๐ บำท จึงทำให้โครงกำรฯ มีงบประมำณเพียงพอสำหรับกำรดำเนินงำนใน
ปีงบประมำณนี้
สำหรับงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๙ และงบแสดงผลกำร
ดำเนินงำนสำหรับปีสิ้นสุด วันเดียวกันของโครงกำรฯ แสดงรำยกำรถูกต้องตำมที่ควรตำม
หลักกำรบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
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1.4 การตรวจสอบโครงการจ้างงานประชาชนทีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สานักงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบการดาเนินงานโครงการจ้างงานฯ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบผลการดาเนินงานโครงการจ้างงานฯ ของมหาวิทยาลัย บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด การเบิกจ่ายเงินครบถ้วนถูกต้องเป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบีย บ และข้อ บัง คับ ที่เ กี่ย วข้อ ง และการเบิก จ่า ยเงิน มีก ารควบคุม
ภายในเพีย งพอเหมาะสม ซึ ่ง มหาวิท ยาลัย ได้รับ จัด สรรงบประมาณจากกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างงานฯ
รวมทั้งสิ้น 17,100,000.00 บาท
สรุปผลการตรวจสอบ
1. มหาวิ ทยาลั ยด าเนิ นงานโครงการจ้ างงานฯ ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ ดังนี้
1.1 มหาวิ ท ยาลั ย ได้ จ้ า งงานประชาชนในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพและปริ ม ณฑล
จั ง หวั ด นครปฐม จั ง หวั ด ชลบุ รี จั ง หวั ด สกลนคร และพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย งสถานี วิ จั ย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมจานวน 591 คน โดยผู้ถูกจ้างงานส่วนใหญ่เป็นผู้จบการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี การว่าจ้ างส่ งผลให้ งบประมาณได้ หมุนเวียนกลั บไปในชุมชน สั งคมและ
ครอบครัวผู้ ถูกจ้างงานและเพิ่มโอกาสในการจั บคู่ แรงงานและนายจ้ าง โดยนายจ้ างประเมิ น
การปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้างงาน และมีการจ้างงานต่อเนื่องหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ
ข้อมูลผู้ถูกจ้างงาน ระยะที 1 และ ระยะที 2

400
350

จานวนผู้ถูกจ้างงาน

300
250
200
150
100
50
0
ปริญญา
ปริญญาโท ปริญญาตรี
เอก
1-20 ปี
21-40 ปี
41-60 ปี

1

ปวช.

มัธยม
ปลาย

มัธยมต้น

ประถมศึก
ษา

ไม่ระบุ/ไม่
มีวุฒิ
การศึกษา

2

1

1

6

5

3

24

361

15

7

34

22

7

26

2

13

2

3

14

3

17

6

2

4

60 ปีขึ้นไป
ไม่ระบุ/ไม่มีวุฒิการศึกษา
1-20 ปี

ปวส.

1
21-40 ปี

1

41-60 ปี

17

1
1
60 ปีขึ้นไป

6
ไม่ระบุ/ไม่มีวุฒิการศึกษา

1.2 ประชาชนที่ได้รับการจ้างงานมีรายได้ ทาให้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และเพิ่ม
สภาพคล่องในการใช้จ่ายเงินในช่วงเวลาที่ได้รับการจ้างงาน
1.3 ประชาชนที่ได้รับการจ้างงานตามตาแหน่งงาน ได้เสริมสร้างและพัฒนา
ทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น (Upskill) รวมถึงได้สร้างทักษะใหม่ที่จาเป็นในการทางาน
เพื่อรองรับความต้องการของผู้จ้ างงานในอนาคต (Reskill) การสร้างทักษะใหม่ที่จาเป็น
ในการทางานเพื่อรองรับความต้องการของผู้จ้างงานในอนาคต
แผนภาพแสดงตาแหน่งงานในการจ้างงาน จานวน 591 คน

เจ้าหน้าที่จัดการเกษตร
และการจัดการงานด้าน
การเกษตร 86 คน

ผู้ช่วยพัฒนา Platform 12 คน

การจัดการระบบข้อมูล
ต่างๆ 163 คน

ครูผู้ช่วย 24 คน

การปฏิบัติงานใน
พื้นที่ การพัฒนา
ปรับปรุง ดูแล
ภูมิทัศน์ 182 คน

ผู้ช่วย
ห้องปฏิบัติการ
และผู้ช่วยนักวิจัย
124 คน

2. การเบิ กจ่ ายเงิ นครบถ้ วนถู กต้ อง และเป็ นไปตามกฎ ระเบี ยบ และข้ อบั งคั บ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 มหาวิทยาลัยได้เบิกจ่ายเงินโครงการจ้างงานฯ ครบถ้วนถูกต้อง รวมจานวน
เงิ น 16,182,000.00 บาท โดยมี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจ้ า งงานฯ ระยะที่ 1 จ านวนเงิ น
3,483,000.00 บาท และระยะที่ 2 จานวนเงิน 12,699,000.00 บาท
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ค่าใช้จ่ายในการจ้างงาน และจานวนผู้ถูกจ้างงาน ระยะที 1 ( 3,483,000.00 บาท )
891,000.00

891,000.00

855,000.00

900,000.00

จานวนเงินในการจ้างงาน

800,000.00
700,000.00
600,000.00
500,000.00

436,500.00

409,500.00

400,000.00
300,000.00
200,000.00
100,000.00

97

99

99

95

91

0.00

15-25 พ.ค.
2563

26 พ.ค.-20 มิ.ย. 21 มิ.ย.-20 ก.ค. 21 ก.ค.-20 ส.ค. 21 ส.ค.-15 ก.ย.
2563
2563
2563
2563

ระยะเวลาการจ้างงาน

งบประมาณ (บาท)

จานวนการจ้างงาน (คน)

ค่าใช้จ่ายการจ้างงาน และจานวนผู้ถูกจ้างงาน ระยะที 2 ( 12,699,000.00 บาท )
4,301,300.00

จานวนเงินในการจ้างงาน

4,500,000.00

4,160,650.00

4,000,000.00
3,500,000.00

3,329,100.00

3,000,000.00

2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00

907,950.00

1,000,000.00
500,000.00

481

371

463

102

0.00
1-25 ก.ค. 2563

1-31 ส.ค. 2563

1-30 ก.ย. 2563

1-31 ต.ค. 2563

ระยะเวลาการจ้างงาน
งบประมาณ (บาท)
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จานวนการจ้างงาน (คน)

2.2 การดาเนินการจ้างงานดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมถึงการจ่ายเงินเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
3. โครงการจ้ า งงานฯ มี ก ารควบคุ ม ภายในเพี ย งพอเหมาะสมตามควร
ตามระบบการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานโครงการจ้างงานฯ
1. ระยะเวลาในการเตรี ย มงานของโครงการจ้างงานฯ กระชั้นจนเกินไป
คณะทางานมีเวลาในการเตรียมงานน้อยมาก
2. ประชาชนที่ยืนยันสิทธิ์การทางาน แต่ถึงกาหนดวันทางานกลับไม่มาตาม
นัดหมาย หรือทางานได้เพียงไม่กี่วันก็ไม่มาทางานตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง
3. การดาเนินการเรื่องการเบิกจ่ายเงินไม่ทันตามเวลาที่กาหนด (เดือนกรกฎาคม)
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการติดตามผลสัมฤทธิ์ของผู้ถูกจ้างงาน ว่าได้นาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาจากการจ้างงานในสาขาต่างๆ ไปส่งเสริมและสร้างอาชีพให้
ตนเอง/ชุมชน นาไปต่อยอดทางธุรกิจ หรือได้รับการว่าจ้างจากบริษัทเอกชนหรือหน่วยงาน
รัฐบาลเข้าทางาน
2. โครงการในอนาคตควรมอบหมายผู้รับผิดชอบกาหนดแนวปฏิบัติ/ขั้นตอนการ
ดาเนินงานโครงการที่ชัดเจน สาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน/หัวหน้างาน และประชุมชี้แจง
สร้างความเข้าใจ เพื่อให้การดาเนินงานถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
1.5 การตรวจสอบค่าใช้จ่ายโครงการงานวันเกษตรแฟร์ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๓
สานักงานตรวจสอบภายในตรวจสอบการเบิก ค่าใช้จ่ายโครงการงานวันเกษตรแฟร์
ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทรำบกำรใช้จ่ำยเงินถูกต้องตำมกฎ ระเบียบ
มีกำรควบคุมและกำกับดูแลที่ดี โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(กบม.) ได้อนุมัติค่าใช้จ่ายการจัดงานวันเกษตรแฟร์ เป็นจานวนเงิน ๒๓,๔๔๑,๘๐๐.๐๐ บาท
และคณะกรรมการดาเนินงานได้มอบหมายฝ่ายงานต่างๆ ๑๖ ฝ่าย เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ
สรุปผลการตรวจสอบได้ ดังนี้
สรุปผลการตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยมีรายได้จากการเช่าพื้นที่การจัดงานวันเกษตรแฟร์ ประจาปี พ.ศ.2563
รวมจ านวนเงิน ๓๔,๖๕๔,๙๒๑.๗๔ บาท และมีค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน รวมเป็ นเงิ น
๒๑,๔๐๗,๒๑๗.๑๒ บาท จากการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน มีการดาเนินการตามระเบียบ
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ประกาศที่เกี่ยวข้อง และเมื่อเสร็จสิ้นกำรดำเนินกำร เลขานุการคณะกรรมการดาเนินงานวัน
เกษตรแฟร์ จัดทาสรุปภาพรวมการจัดงานวันเกษตรแฟร์ และงบรายรับ-รายจ่าย ประจาปี
๒๕๖๓ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารฯ (กบม.) โดยมีข้อสังเกตในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การเบิกจ่ายเงิน การบันทึกบัญชี พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดาเนินงาน ดังนี้
ข้อเสนอแนะ
๑. คณะกรรมการดาเนินงานฯ ควรกากับ ติดตามการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
กฎ ระเบียบที่กาหนด หากพบว่ากฎ ระเบียบ ไม่เอื้อต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการ
ปฏิบัติงาน ควรเสนอมหาวิทยาลัยทบทวนกฎ ระเบียบ หรือกาหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
สาหรับการจัดงานวันเกษตรแฟร์ เพื่อให้การดาเนินงานมีความถูกต้อง และมีความคล่องตัว
๒. คณะกรรมการดาเนินงานฯ ควรทาความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงานกับทุก
ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีมาตรฐานและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๓. กองคลังควรทบทวนการบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อให้งบรายได้และ
ค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยครบถ้ว นถูกต้อง และสะท้อนผลการดาเนินงานที่แท้จริงของ
มหาวิทยาลัย
1.6 การตรวจสอบงบการเงินกองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานั กงานตรวจสอบภายในดาเนินการตรวจสอบเพื่อรับรองงบการเงินกองทุน
สวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปี พ.ศ. 2560 ทั้ง 4 วิทยาเขต จานวน 4
งบการเงิน ซึง่ ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบแสดงผล
การดาเนินงาน สาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบรายงานการเงิน สรุปผล
การตรวจสอบได้ ดังนี้
1.6.1 กองทุนสวัสดิการ บางเขน :
งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบแสดงผล
การดาเนินงาน สาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน แสดงรายการถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ยกเว้น
รายการเงินฝากธนาคารทหารไทย ประเภทออมทรัพย์
1.6.2 กองทุนสวัสดิการ วิทยาเขตกาแพงแสน :
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของกองทุนสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ไม่ถูกต้องหลายรายการ ส่วนงบแสดงผล
การดาเนินงาน สาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ได้รับการรับรองความถูกต้องเป็นปีแรก
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1.6.3 กองทุนสวัสดิการ วิทยาเขตศรีราชา :
งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบแสดงผลการ
ดาเนินงาน สาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา แสดงรายการโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
1.6.4 กองทุนสวัสดิการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร :
งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบแสดงผลการ
ดาเนินงาน สาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร แสดงรายการถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ยกเว้นรายการลูกหนี้

ส านั ก งานตรวจสอบภายในได้ ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
ตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบที่อธิการบดีสั่ งการแล้ ว ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ดังนี้
2.1 การติ ด ตามผลการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะในรายงานผลการ
ตรวจสอบเงินกองทุนของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน จานวน 8 ส่วนงาน/หน่วยงาน
สานักงานตรวจสอบภายในได้ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ในรายงานผลการตรวจสอบเงินกองทุนส่ ว นงาน/หน่ว ยงานอย่างต่อเนื่อง นั้น ทาให้ ใน
ปี ง บประมาณ พ.ศ.2564 มี ส่ ว นงานให้ ค วามร่ ว มมื อ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตาม
ข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบเงินกองทุนจนแล้ ว เสร็ จ จานวน 6 ส่ ว นงาน
คงเหลือ ส่วนงานที่อยู่ระหว่างดาเนินการปรับปรุงเพียง 1 ส่วนงาน และมีส่วนงานที่ไม่ได้
รายงานผลการดาเนิน การปรั บปรุงอีก 1 ส่ว นงาน ซึ่งสานักงานตรวจสอบภายในได้ ทา
หนังสือติดตามความคืบหน้าแล้ว
2.2 การติ ด ตามผลการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะในรายงานผลการ
ตรวจสอบบั ญ ชี เ งิ น รั บ ฝากในระบบ KU-ERP จ านวน 14 ส่ ว นงาน/หน่ ว ยงาน
รายละเอียดมีดังนี้
2.2.1 ส่วนงาน/หน่วยงาน ที่ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะใน
รายงานผลฯ ครบถ้วนทุกประเด็น มีจานวน 4 ส่วนงาน/หน่วยงาน
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2.2.2 ส่วนงาน/หน่วยงานที่ยังดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะใน
รายงานผลฯ ไม่แล้วเสร็จครบทุกประเด็น มีจานวน 10 ส่วนงาน/หน่วยงาน ทั้งนี้มีประเด็น
ที่ต้องปรับปรุงแก้ไข อาทิ
- บั ญชี เงินรั บฝาก จ านวน 5 บัญชี เจ้าหน้าที่ได้สะสางหาเอกสารหลักฐาน
พบเพียงบางส่วน แต่ ยังไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขให้ แล้วเสร็จได้ เนื่องจาก
ไม่สามารถหาเอกสาร หลักฐานก่อนปี พ.ศ. 2554 ในช่วงตั้งยอดบัญชีได้
- ปรั บ ปรุ ง บั ญ ชี ใ นระบบ KU-ERP กั บ กองคลั ง ในรายการเงิ น รางวั ล พิ เ ศษ
ปี พ.ศ.2552 เงินรอพักเพื่อล้างลูกหนี้เงินยืม เงินรับฝากศูนย์คอมพิวเตอร์
เงินค่าเช่ารับล่วงหน้า
- สะสางบัญชีเงินรับฝาก และบัญชีเงินค้าประกันต่างๆ
- สะสางและปรับปรุงบัญชีเงินรับฝากอื่น ได้แก่ ค่าเช่าหอพักนิสิต ค่าธรรมเนียม
ห้องพักล่วงหน้า ค่าเช่าล่วงหน้าร้านค้า
- เงินค้าประกันสัญญาที่ครบกาหนดแล้ว 6 ราย ยังไม่สามารถติดต่อคู่สัญญา
ให้มารับเงินค้าประกันสัญญาคืนได้
- บัญชีเงินรับฝากเงินค้าประกันสัญญามีหลักฐานการรับเงินค่าค้าประกัน
สัญญาไม่ตรงกับบัญชีแยกประเภท
2.3 การติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการใช้จ่ายเงิน
ในระบบ KU-ERP จานวน 15 ส่วนงาน ดังนี้
2.3.1 ส่วนงาน/หน่วยงาน ที่ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะใน
รายงานผลฯ ครบถ้วนทุกประเด็น มีจานวน 5 ส่วนงาน/หน่วยงาน
2.3.2 ส่วนงาน/หน่วยงานที่ยังดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะใน
รายงานผลฯ ไม่แล้วเสร็จครบทุกประเด็น มีจานวน 10 ส่วนงาน/หน่วยงาน ทั้งนี้มีประเด็น
ที่ต้องปรับปรุงแก้ไข อาทิ
- บัญชีเงินสารองจ่ ายที่เกินบัญชี เจ้าหน้าที่ไม่สามารถสะสางและปรับปรุง
บัญชีให้ถูกต้องได้
- เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถหาเอกสารหลักฐานมาปรับปรุงบัญชีเงินสารองจ่ายได้
- เจ้าหน้าที่มีภ าระงานมาก ไม่สามารถแบ่งเวลามาดาเนินการสะสางบัญชี
ที่บันทึกไม่ถูกต้องมาตั้งแต่เริ่มเข้าระบบ KU-ERP
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2.4 การติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
งบการเงิน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
สานักงานตรวจสอบภายใน ได้ดาเนินการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขในรายงานผล
การตรวจสอบงบการเงิน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๖๐) ซึ่งวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติฯ ดาเนินการปรับปรุงแล้ วเสร็จ ๒ ประเด็น และอยู่
ระหว่างดาเนินการ ๒ ประเด็น ดังนี้
2.4.๑ การปรับปรุงยอดคงเหลือของบัญชีเงินฝากธนาคาร จานวน 7 บัญชี
และบัญชีสินทรัพย์ จานวน 8 บัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ให้ถูกต้องตรงกับเอกสาร
หลักฐาน
2.4.๒ การจัดทาการพิสูจน์ยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร จานวน 4 บัญชี
2.5 การติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
อาคารและสิงปลูกสร้างในระบบ KU-ERP มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ส่วนกลาง กองคลัง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561)
ส านั กงานตรวจสอบภายในได้ ติ ดตามผลการปรั บปรุ งแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะ
ในรำ ยงำ น ผล กำร ปรั บ ปรุ ง ข้ อมู ลอำค ำรแ ละสิ่ งปลู กสร้ ำง ใ นระ บบ KU-ERP
มหำวิ ทยำลั ยเกษตรศำสตร์ จ ำนวน ๕ ประเด็น ซึ่ งกองคลั งได้รำยงำนควำมคื บหน้ำกำร
ดำเนินงำน จำนวน ๓ ประเด็น เหลือ 2 ประเด็น ดังนี้
2.5.๑ การกาหนดหลักเกณฑ์/แนวทางการกาหนดมูลค่าของอาคารและสิ่งปลูก
สร้าง
2.5.๒ กำรกำหนดหลักเกณฑ์/แนวทำงกำรรื้อถอน และกำรขึ้นทะเบียนอำคำรและ
สิ่งปลูกสร้ำง ยังไม่มีกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำ

การบริการให้คาปรึกษาแนะนา (Consulting Services) เป็นพันธกิจหนึ่งของ
ส านั ก งานตรวจสอบภายในที่มี ค วามส าคัญ ต่ อองค์ก ร โดยการให้ ค าปรึ กษาแนะนาใน
ปัจจุบันมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น อยู่ที่ความต้องการของผู้รับบริการ การให้คาปรึกษา
แนะนาแต่ละครั้ง ผู้ตรวจสอบภายในจาเป็นต้องศึกษาทาความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานต่างๆ
ของหน่ ว ยรั บ ตรวจ และทาความเข้าใจในประเด็นคาถาม เพื่อให้ ได้มาซึ่งคาตอบที่ตรง
ประเด็น เป็นไปตามประกาศ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ทาให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมี
ความเชื่อมั่น และสามารถดาเนินงานต่อไปได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบที่กาหนด
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นอกจากนี้ยังเป็นการป้องปราม ป้องกันการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
และเป็นการปิดโอกาสมิให้เกิดการทุจริต
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานตรวจสอบภายใน ได้ให้คาปรึ กษาแนะนา
และให้ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ได้แก่
๑) ให้ความรู้ความเข้าใจด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ แก่บุคลากรของส่วนงานใน
มหาวิท ยาลั ย ทุก ระดั บ ได้ แก่ ผู้ บ ริ ห าร อาจารย์ หั ว หน้ าส านัก งานเลขา และ
เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี และเจ้าหน้าที่พัสดุ ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ โทรศั พท์ Line
E-mail หนังสือราชการ โดยส่ว นใหญ่เป็นการให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในเรื่องการเงินบัญชี งบประมาณ
และพัสดุ รวมถึงการควบคุมภายใน ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
- การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
- การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน และหมวดตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
- การเบิกจ่ายตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราการเบิกจ่ายเงินบางประเภทจากเงินรายได้ ฉบับ ๔
- การเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ ๑ ตาบล ๑ มหาวิทยาลัย
- การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการตามนโยบายประจาปีของมหาวิทยาลัย
- การเบิกค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อานวยการกอง และหัวหน้างาน
- การเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดโครงการอบรม online
- การเบิกค่าใช้จ่ายของบุคลากรที่เข้าอบรม online ของต่างประเทศ
- การใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในการรับเงิน-จ่ายเงิน
- การเบิกจ่ายค่าน้า ค่าโทรศัพท์ โดยใช้หลักฐานเป็นใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์
- การยืมเงินทดรองจ่ำยจำกเงินรำยได้เพื่อนำเงินไปใช้ในกำรทำงำนวิจัย
กรณีนักวิจัยยังไม่ได้รับเงินจำกแหล่งทุนวิจัยภำยนอก
- กำรเบิกค่ำสอนนิสิต โดยผู้สอนเป็นนักวิจัยที่มำจำกองค์กรภำยนอก
- กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยโครงกำรวิจัยจำกงบเงินอุดหนุนทั่วไป
- กำรจัดซื้อจัดจ้ำงวัสดุในโครงกำรวิจัยตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย
กำรพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำ
ด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐
- กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยงำนเลี้ยงเกษียณอำยุให้บุคลำกร , งำนเลี้ยงปีใหม่
- การปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี พัสดุ และการควบคุมภายใน
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2)

เจ้ า หน้ าที่การเงิ น คณะมนุ ษยศำสตร์ เข้ามาขอคาปรึกษา หารือ กับ ผู้ อานวยการ
สานั กงานตรวจสอบภายในในประเด็นการเบิก ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยจากงบเงิน
อุดหนุนทั่วไป ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๐ ดังนี้
2.1 การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุในโครงการวิจัยต้องดาเนินการจัดซื้อตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐
2.2 การเบิ กค่ า ใช้ จ่ ายของโครงการวิ จัย ต้ องด าเนิ น การระเบีย บเงิ น รายได้ ข อง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือไม่
3) สานักงานตรวจสอบภายในให้ความเห็นกับผู้บริหารในเรื่อง
3.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดเก็บส่วนแบ่งจากเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย
3.2 การใช้ ล ายเซ็ นอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ใ นหลัก ฐานการเบิ ก จ่ า ยค่ า ตอบแทนวิ ท ยาการ
อาจารย์ ในการจัดอบรมและจัดการเรียนการสอนแบบ online ซึ่งมหาวิทยาลัย
ควรกาหนดประกาศ หรือระเบียบการใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ให้ทุกส่วนงาน
ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน

สานักงานตรวจสอบภายในและส่วนงานร่วมจัดโครงการให้คาปรึกษาแนะนาด้าน
การปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบด้านการเงิน บัญชี และการบริหารความเสี่ยง ให้กับผู้บริหาร
หัวหน้างานการเงินบัญชี และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้
1. สานักงานมหาวิทยาลัย เชิญนางอัจฉรา เฮียงโฮม ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบ
ภายใน เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการจัดการความรู้ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิ ธี ก ารเบิ ก จ่ า ยงบประมาณเงิ น รายได้ ต ามระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และประกาศ ของ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ให้ แ ก่ บุ ค ลากรของคณะ สถาบั น ส านั ก โดยวิ ธี ก าร
ถ่ายทอดผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม
กาพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
2. ส านั ก งานพั ฒ นาคุ ณ ภาพและบริ ห ารความเสี่ ย ง มก. ได้ เ ชิ ญ บุ ค ลากรส านั ก งาน
ตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
การพัฒ นาคุ ณ ภาพการปฏิบั ติ งาน ให้ แ ก่บุ ค ลากรของส านั กงานพั ฒ นาคุ ณภาพฯ
ในหัวข้อเรื่อง ดังนี้
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- เรื่อง การยืมเงินหมุนเวียนประจาหน่วยงาน บรรยายโดย นางสาวสุชาดา ตันโชติกุล
นักตรวจสอบภายใน ชานาญการ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม
สานักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
- เรื่อง การบริหารและการจัดการความเสี่ยง บรรยายโดย นายชัยวัฒน์ สุทธิวิเศษ
นักตรวจสอบภายใน ชานาญการ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1
ชั้น 9 สานักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง อาคารสารนิเทศ 50 ปี
3. สานักงานวิทยาเขตกาแพงแสน ได้เชิญ นางอัจฉรา เฮียงโฮม ผู้อานวยการสานักงาน
ตรวจสอบภายใน เป็ น วิ ท ยากรบรรยาย ในโครงการพั ฒ นาหั ว หน้ า งานคุ ณ ภาพ
เพื่อความส าเร็ จขององค์กร หั ว ข้อ การบริห ารความเสี่ ยงและการตรวจสอบภายใน
ให้ แ ก่ บุ ค ลากรส านั ก งานวิ ท ยาเขตก าแพงแสน เมื่ อ วั น ที่ 7 มิ ถุ น ายน 2564
ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน

สานักงานตรวจสอบภายในได้ดาเนินการประกันคุณภาพ แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่
๑) การประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการศึกษา
ให้ มีคุณภาพอย่ างก้าวกระโดดและยั่ งยืน โดยให้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการ
ที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPex)
๒) การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ตามตามแนวปฏิบัติการประกันและ
การปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง เพื่อปรับปรุงและรักษาคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ครอบคลุมมาตรฐาน
ด้านคุณสมบัติ มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสาหรับ
หน่วยงานของรัฐ และสร้างความน่าเชื่อถือให้หน่วยรับตรวจและผู้บริหารระดับต่างๆ และ
ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับส่วนราชการ
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สานักงานตรวจสอบภายในมีการดาเนินการ ดังนี้
5.1 การประกันคุณภาพการศึกษา
สานักงานตรวจสอบภายในดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPex) ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ สานักงาน
ตรวจสอบภายใน และหน่วยงานในสังกัดสานักงานมหาวิทยาลัยไม่ มีการประเมินจากทีม
ที่ป รึ กษา EdPEx เนื่ องจาก มหาวิทยาลั ยมุ่งเน้นการประชุมและให้ ความรู้ ความเข้าใจ
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ในแนวทางการดาเนินการสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU GROW) โดยการ
จั ดโครงการอบรม Intensive Training & Consulting กลุ่ ม พัฒ นาต่ อเนื่อ ง ในหมวด ๖
ระบบปฏิบัติการ และหมวด ๔ การจัดการความรู้ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถวิเคราะห์
ระบบการปฏิบัติงานที่ก่อให้ เกิดประสิทธิภ าพ ประสิทธิผล สร้างคุณค่าและคุณภาพต่อ
ผู้รับบริการ ซึ่งสานักงานตรวจสอบภายในได้ดาเนินการ ดังนี้
๑) การวิเคราะห์ key work process, key support process, value propositions
& measures และ การกาหนดตัวชี้วัด ที่สะท้อนถึงการทางานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
สร้างคุณค่าและความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ
๒) กา ร ทบ ท ว น โ ค รง ร่ าง อ งค์ ก าร ( OP) แ ล ะจั ด ท า แ ผน ป รั บ ป รุ ง
(Improvement Plan) โดยพิ จ ารณาจุ ด ด้ อ ยจากการประเมิ น ตนเองของส านั ก งาน
ตรวจสอบภายใน (SA Program) ของปีที่ผ่านมา ซึ่งมีแผนปรับปรุง จานวน ๒ เรื่อง เพื่อให้
การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ ดังนี้ ๑) ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ งานให้ คาปรึกษาแนะน า และงานบริห าร และ ๒) การทบทวนและกาหนด
ตัวชี้วัดในการวัดผลการดาเนินงานตรวจสอบ และให้คาปรึกษาแนะนา
5.2 การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
สานักงานตรวจสอบภายในได้ประเมินตนเองตามแนวปฏิบัติการประกันและ
การปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมี
ผลการประเมินในภาพรวม ๔ ด้าน โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย ๔.๘๗ จากคะแนนเต็ม ๕ และ
มีผลการประเมินรายด้าน ดังนี้
๑. ด้านการกากับดูแล มีผลการประเมินโดยรวมในระดับคะแนนเฉลี่ย ๔.๙๐
๒. ด้านบุคลากร มีผลการประเมินโดยรวมในระดับคะแนนเฉลี่ย ๔.๖0
๓. ด้านการบริหารจัดการ มีผลการประเมินโดยรวมในระดับคะแนนเฉลี่ย ๕.๐๐
๔. ด้านกระบวนการ มีผลการประเมินโดยรวมในระดับคะแนนเฉลี่ย ๕.๐๐
เพื่อให้เป็ น ไปตามมาตรฐานและหลั กเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
สานักงานตรวจสอบภายในจึ งจัดทาแผนการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน ๒ เรื่อง
โดยกาหนดหลักเกณฑ์การใช้ผลการปฏิบัติงานของผู้อื่นมาประกอบการปฏิบัติงานให้ ความ
เชื่อมั่นและให้คาปรึกษา และจัดทาแบบฟอร์มการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของสานักงานตรวจสอบภายใน
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ส านั ก งานตรวจสอบภายในจั ด ประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 จ านวน 6 ครั้ ง
โดยด าเนิ น การเตรี ย มวาระและเอกสารการประชุ ม และจั ด ท ารายงานการประชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบฯ สรุปสาระสาคัญ ดังนี้
6.1 การดาเนินงานของสานักงานตรวจสอบภายใน
6.1.1 เสนอกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม สานักงานตรวจสอบ
ภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2564 ให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ พิจารณา
ทบทวน
6.1.2 เสนอรายงานผลการด าเนิ น งานส านั ก งานตรวจสอบภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมทั้งสรุปประเด็นข้อตรวจพบที่สาคัญของงานตรวจสอบ
และงานติดตามผลการตรวจสอบตามรายงานผลตรวจสอบของปีที่ผ่านมา
6.1.3 เสนอร่า งแผนการตรวจสอบ ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ.2565
ให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ พิจารณา ซึ่งแผนดังกล่าวได้จัดทาขึ้นให้ครอบคลุมทุกภารกิจ
ที่สาคัญ โดยมีจานวนหน่วยรับตรวจทั้งสิ้น 47 ส่วนงาน ครอบคลุม บางเขน วิทยาเขต
ก าแพงแสน วิ ท ยาเขตศรี ร าชา และวิ ท ยาเขตเฉลิ ม พระเกี ย รติ จั ง หวั ด สกลนคร
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นให้เพิ่มเรื่องที่จะต้องตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์
ใหม่ของกระทรวงการคลังว่าด้ว ยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
สาหรับหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ การตรวจสอบระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต
ของหน่วยงานของรัฐ และ การตรวจสอบระบบการรับแจ้งเบาะแส
6.2 การกากับดูแลทีดีของฝ่ายบริหาร
6.2.1 การสอบทานการรายงานการเงิ น ให้ ถู ก ต้ อ งและเชื อถื อ ได้ โดยให้
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ ส อบทานข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ และได้ มี ก ารประชุ ม ร่ ว มกั บ
ผู้อานวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่ เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับทราบความ
คื บ หน้ า ของการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงิ น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของสานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นว่า มหาวิทยาลัยควรแต่งตั้ง
คณะทางานขึ้น มาสะสางปั ญหาทางการเงินบัญชี ซึ่งองค์ประกอบของคณะทางานควร
ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางการเงิน บัญชี นักกฎหมาย ผู้อานวยการกองคลัง และผู้ที่
เกี่ยวข้องจากส่วนงาน โดยการแต่งตั้งมอบหมาย ต้องกาหนดภาระหน้าที่ของคณะทางานให้
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ชัด เจน มี ก รอบระยะเวลาการด าเนิ น งานแล้ ว เสร็ จ รวมถึ ง ให้ ค ณะท างานสรุ ป ปั ญ หา
อุปสรรคที่พบ เสนอรายงานต่อมหาวิทยาลัย
6.2.2 การจัดทาข้อมูลการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและวิเคราะห์ข้อมูล
รายได้ แ ละรายจ่ า ยในระบบ KU-ERP ของส านั ก งานทรั พ ย์ สิ น ให้ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ วิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว ซึ่งพบประเด็นที่สาคัญเกี่ยวกับรายรับ-รายจ่าย สถานะ
กาไรขาดทุน และต้นทุนในการบริหารทรัพย์สิน จึงได้เชิญผู้อานวยการสานักงานทรัพย์สิน
มาปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบฯ เกี่ยวกับการ
ดาเนินงานการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย โครงสร้างการบริหารงานของสานักงาน
ทรัพย์สิน และการจัดเก็บรายได้จากค่าเช่าพื้นที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 14 ประเภท
รายรับ-รายจ่าย สถานะกาไรขาดทุน รวมทั้งต้นทุนในการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นว่า
- มหาวิทยาลัยควรแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านนี้ เพื่อช่วยให้
การบริหารจัดการทรัพย์สินมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ข้อกาหนด และมาตรฐาน
ทั่วไปอย่างมืออาชีพ นามาซึ่งการเพิ่มรายได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแก่มหาวิทยาลัยต่อไป
- มหาวิ ท ยาลั ย ควรปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งของส านั ก งานทรั พ ย์ สิ น ซึ่ ง เป็ น
หน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพย์สิน ให้มีศักยภาพที่จะกากับดูแลบริหารจัดการ
ครอบคลุมทรัพย์สินของทุกแห่งได้อย่างเบ็ดเสร็จ โดยยกระดับหน่วยงานเป็นองค์รวมอย่าง
เป็นระบบ
- มหาวิทยาลัย ควรให้ มีการส ารวจทรัพย์สินและข้อมูลการให้เช่าทรัพย์สิ น
อย่างครบถ้วนทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อการจัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สินและการให้เช่าเป็นไป
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
6.2.3 การจัดทาหนังสือถึงอธิการบดีเ พือติดตามความคืบหน้าในการดาเนินการ
ตามความเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
- การบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
- การปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน สาหรับงบการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2561
- การออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้างโดยบุคลากร/ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
- การทบทวนกฎระเบียบให้เป็นปัจจุบัน สอดรับกับกฎระเบียบภาครัฐ
- การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
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ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นว่า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของ
มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญต่อข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบฯ และมีความ
ตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งบางงานเป็นงานขนาดใหญ่ รายละเอียดมาก จึงต้องใช้เวลา
สืบค้นข้อมูล ได้แก่ งานที่เกี่ยวกับทรัพย์สินและการควบคุมรายได้ พบว่า มหาวิทยาลัยได้
เริ่มดาเนินการแล้ว และน่าเชื่อว่าหากดาเนินการได้ครบถ้วนและสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยจะ
ได้ รั บ ประโยชน์ อ ย่ า งเต็ ม ที่ ซึ่ ง จะท าให้ ม หาวิ ท ยาลั ย น าไปพั ฒ นาตามพั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป
6.2.4 การประสานงานและจั ด ท าข้ อ มู ล เพื อประชุ ม ตรวจเยี ยมวิ ท ยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยมวิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 23-24 มีนาคม 2564 สาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
- คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารและบุคลากรของ
วิทยาเขต โดยได้รับฟังสรุปวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร จานวนบุคลากรและนิสิต
และจ านวนหลั ก สู ต ร ตลอดจนน าเสนอข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ สิ น
การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนในวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
- การประชุ ม ได้ มี ก ารปรึ ก ษาหารื อ และแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ในเรื่ อ ง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน แนวทางแก้ไข
- คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้เยี่ยมชมวิทยาเขต โดยผู้ บริห ารวิทยาเขต
ได้ น าเยี่ ย มชมสถานที่ ส าคั ญ 2 แห่ ง ได้ แ ก่ ศู น ย์ วิ จั ย พื ช กั ญ ชาและพื ช เศรษฐกิ จ และ
โครงการพัฒนาการผลิตและแปรรูปสัตว์น้าประจาถิ่น
การประชุมตรวจเยี่ย มครั้ งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้มี ความคิดเห็ นและ
ข้อเสนอแนะดังนี้
- วิทยาเขตควรเตรียมแนวทางดาเนินงานในการจัดตั้งหน่วยธุรกิจ (Business
Unit) และการร่วมลงทุนกับเอกชน
- วิทยาเขตควรจัดให้ มีระบบการควบคุมภายในด้านการรับเงิน – จ่ายเงิน
การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรองรับรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์
- วิทยาเขตควรพิจารณาตั้งราคาขายผลิตภัณฑ์กัญชาให้ใกล้เคียงกับราคาตลาด
- วิทยาเขตควรเพิ่มอัตรากาลังสายวิชาการให้มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับ
วิสัยทัศน์ในการเป็นศูนย์กลางความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
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ส่วนที่ ๓ : การพัฒนาบุคลากร
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การพั ฒ นาบุ ค ลากร ของส านั ก งานตรวจสอบภายในมี ค วามส าคั ญ ยิ่ ง ต่ อ การ
ดาเนินงานของสานักงานตรวจสอบภายใน และเกิดประโยชน์ ทั้งต่อตัวบุคคลและองค์กร
อั น จะส่ ง ผลให้ เ กิ ด แรงขั บ เคลื่ อ นมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ต้ อ งอาศั ย บุ ค ลากรที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นา
ศักยภาพ การเพิ่มพูน ความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้
ก้าวหน้าทันโลกเทคโนโลยีในปัจจุบัน และอนาคต
ในปีงบประมาณนี้ สานักงานตรวจสอบภายในจึงส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม
สัมมนากับหน่วยงานภายใน และภายนอกที่มีชื่อเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. การประชุม/อบรม/สัมมนา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สานักงานตรวจสอบภายในส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วม
ประชุม อบรม สัมมนา ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายใน ดังนี้
วัน
หัวข้อ/เรือง/
เดือน/ปี
หลักสูตร
หน่วยงานภายนอก
5 พ.ย.63 การสัมมนาใหญ่
ประจาปี 2563
เรื่อง “IA New
Value Proposal
During and after
the Crisis”
12-13
พ.ย.63

หน่วยงานทีจัด

ผู้เข้าร่วม

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

การอบรมหลั ก สู ต ร มูลนิธิวิจัยและ
การตรวจสอบภายใน พัฒนาการเงิน
กั บ การสร้ า งคุ ณ ค่ า
การคลัง
เพิ่มให้กับองค์กร
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1.นางอัจฉรา เฮียงโฮม
2.นางสาวภิญลดา หวังแก้ว
3.นางสาวยุพิน อ่าเมือง
4.นางสาวพร้อมพรรณ รอดสวัสดิ์
5.นางสาวอรพิณ รัตนเสรีสุข

วัน
หัวข้อ/เรือง/
เดือน/ปี
หลักสูตร
หน่วยงานภายใน
6 ต.ค.63 การประชุมเรื่อง
“การตรวจสอบพัสดุ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563”

หน่วยงานทีจัด

ผู้เข้าร่วม

กองคลัง

14 ต.ค.- 20 การอบรมหลักสูตร
พ.ย.63 การบริหารงานอุดม
ศึกษาระดับกลาง
(สาหรับผู้บริหารสาย
สนับสนุน) รุ่นที่ 7
20 ต.ค.63 การสัมมนาเรื่อง
“การจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ เพื่อการ
วิจัยและพัฒนา และ
เพื่อการให้บริการ
ทางวิชาการ พ.ศ.
2563”
24 พ.ย.63 การสั ม มนา เรื่ อ ง
“การจั ด การความรู้
มหาวิ ทยาลั ย เกษตร
ศาสตร์ ปีงบประมาณ
2564”

สานักส่งเสริม
และฝึกอบรม
กาแพงแสน

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

กองคลัง

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

กองการ
เจ้าหน้าที่

นางอัจฉรา เฮียงโฮม
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วัน
หัวข้อ/เรือง/
หน่วยงานทีจัด
ผู้เข้าร่วม
เดือน/ปี
หลักสูตร
24 พ.ย.63 การอบรมหลักสูตร
กองการ
นางอัจฉรา เฮียงโฮม
ถึง
นักบริหารมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่
5 ก.พ.64 เกษตรศาสตร์ รุ่น 4
3 ธ.ค.63

การเสวนา “การแลก
เปลี่ยนเรียนรู้วิธีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
เงินรายได้ตามระเบียบ
ข้อบังคับและประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์”

กองคลัง

1.นางสาวภิญลดา หวังแก้ว
2.นางสาวอรพิณ รัตนเสรีสุข

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

กองการ
เจ้าหน้าที่

นางสาวภิญลดา หวังแก้ว

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

กองการ
เจ้าหน้าที่

นางสาวภิญลดา หวังแก้ว

15-16
มี.ค.64

การอบรม เรื่อง การ
สานักงาน
นางขวัญฤทัย นาคทรงแก้ว
บริหารความเสี่ยงของ ประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยตาม
และบริหาร
กรอบแนวทาง COSO ความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564
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วัน
หัวข้อ/เรือง/
หน่วยงานทีจัด
เดือน/ปี
หลักสูตร
16 มี.ค.64 การประชุมชี้แจงแนว
สานักงาน
ทางการดาเนินการ ประกันคุณภาพ
โครงการก้าวหน้าสู่
และบริหาร
ความเป็นเลิศ
ความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์ (KU Grow)
มี.ค.- เม.ย. การฝึกอบรมเชิง
กองการ
64
ปฏิบัติการ เรื่อง
เจ้าหน้าที่
“เทคนิคการวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ความรู้สู่
การพัฒนางาน
ประจา Routine To
Research”
2 เม.ย.64 โครงการพัฒนา
สานักงาน
ศักยภาพผู้ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ภายใน เรื่อง การ
ภายใน
พิจารณากฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
งานของมหาวิทยาลัย

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

กองคลัง
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ผู้เข้าร่วม
1.นายชัยวัฒน์ สุทธิวิเศษ
2.นางสาวสุชาดา ตันโชติกุล

1.นายชัยวัฒน์ สุทธิวิเศษ
2.นางสาวสุชาดา ตันโชติกุล

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

วัน
หัวข้อ/เรือง/
หน่วยงานทีจัด
เดือน/ปี
หลักสูตร
26 เม.ย.64 สัมมนาเครือข่ายการ
กองการ
บริหารงานบุคคล
เจ้าหน้าที่
เรื่อง สวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์
12-14 พ.ค.64 การพัฒนาและ
กองการ
ทดสอบสมรรถนะ
เจ้าหน้าที่
ความเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล
27 พ.ค.64 การอบรมให้คา
สานักงาน
ปรึกษาแบบเน้นผล
อธิการบดี
(Intensive Training

ผู้เข้าร่วม
นางสาวภิญลดา หวังแก้ว

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

consultant : ITC)

2 มิ.ย.64 ประชุม เรื่อง “แนว
ปฏิบัติตามกฎกระทรวง
กาหนดพัสดุและวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2563”
24 มิ.ย.64 สัมมนา SDGs KU
หนทางสู่ความยั่งยืน
ในวิถี KU

กองคลัง

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

วัน
หัวข้อ/เรือง/
หน่วยงานทีจัด
เดือน/ปี
หลักสูตร
20 ส.ค.64 สั ม ม น า เ ค รื อ ข่ า ย กองการ
การบริหารงานบุคคล
เจ้าหน้าที่
เรื่อง“การเสนอขอ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์”
25 ส.ค.64 การอบรม เรื่อง “การ
กองการ
สื่อสารเพื่อสร้างความ เจ้าหน้าที่
ร่วมมือบนความแตก
ต่างอย่างสร้างสรรค์”

15 ก.ย.64 การสั ม มนา KU-KM
สั ญ จ รเ รื่ อ ง “ก า ร
ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ก า ร
จั ด ก า ร ค ว า ม รู้
มหาวิ ทยาลั ย เกษตร
ศาสตร์ ปีงบประมาณ
พ.ศ.2564”

กองการ
เจ้าหน้าที่

ผู้เข้าร่วม
นางสาวภิญลดา หวังแก้ว

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

๒. โครงการจัดการความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน (Knowledge Management)
สานั กงานตรวจสอบภายในได้ดาเนินโครงการ การจัดการความรู้ของหน่วยงาน
โดยการระดมสมองเพื่ อ สกั ด องค์ ค วามรู้ ที่ ส าคั ญ ในการตรวจสอบ จนได้ อ งค์ ค วามรู้
เรื่ อง การตรวจสอบการจั ดซื้อจั ดจ้ าง ผู้ ตรวจสอบภายในร่ว มแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และ
รวบรวมขั้นตอน เทคนิค แนวตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ผู้ ตรวจสอบภายในได้
นาแนวทางการตรวจสอบไปใช้ป ฏิบั ติงานตรวจสอบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตรงตาม
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วัต ถุป ระสงค์ และบรรลุ เ ป้ า หมาย รวมถึ งเป็น ที่ย อมรับ ของหน่ ว ยรับ ตรวจ นั บว่ าเป็ น
การจั ด การความรู้ ด้ า นการตรวจสอบภายในที่ ผ ลลั พ ธ์ ส ามารถสร้ า งคุ ณ ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ
มหาวิทยาลัย โดยสานักงานตรวจสอบภายในมีการดาเนินการจัดการความรู้ ดังนี้
๒.๑ การถอดความรู้ (Capture Knowledge) ผู้ ต รวจสอบภายในประชุ ม
ร่วมกัน เพื่อสกัดองค์ความรู้ที่สาคัญในการตรวจสอบ
๒.๒ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing)
๒.2.1 ผู้ตรวจสอบภายในแลกเปลี่ยน หารือ เกี่ยวกับข้อมูลในระบบ KU-ERP
ร่วมกับบุคลากรกองคลัง เกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน การบันทึกบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง
รวมถึ ง แลกเปลี่ ย นด้ า นกฎ ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ
๒.2.2 ผู้ตรวจสอบภายในนาความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน มาวิเคราะห์เพื่อ
จั ด ทาแนวการตรวจสอบ ประกอบด้ ว ย วั ตถุ ประสงค์ ขอบเขตการตรวจสอบ การสุ่ ม
ตัวอย่าง ขั้นตอนการตรวจสอบ กระดาษทาการ และแบบสอบถามการควบคุมภายใน
๒.๓ การนาไปใช้ (Knowledge Reuse) ผู้ตรวจสอบภายในนาแนวการตรวจสอบ
การจัดซื้อจัดจ้างของส่วนงาน ไปใช้ในการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
๒.๔ การบ ารุ ง รั กษา (Knowledge Maintenance) ผู้ ต รวจสอบภายในร่ ว มกั น
ทบทวนแนวการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนงาน เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
การทางานของส่ ว นงาน สามารถเก็บ ข้อมูล การตรวจสอบให้ มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่แนวการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนงาน ผ่านเว็บไซต์สานักงานตรวจสอบ
ภายใน เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
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ส่วนที่ ๔ : ภาคผนวก
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คณะผู้จัดทำ
ด้านที่ปรึกษา
๑. นางอัจฉรา เฮียงโฮม
๒. นายชัยวัฒน์ สุทธิวิเศษ

ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน
นักตรวจสอบภายใน ชานาญการ

ด้านจัดทา
๑. นางสาวสุชาดา
๒. นางขวัญฤทัย
๓. นางสาวภิญลดา
๔. นางจิตริณีย์
๕. นางสาวพร้อมพรรณ

ตันโชติกุล
นาคทรงแก้ว
หวังแก้ว
หล่อวิจิตร
รอดสวัสดิ์

นักตรวจสอบภายใน ชานาญการ
นักตรวจสอบภายใน ชานาญการ
นักตรวจสอบภายใน ชานาญการ
นักตรวจสอบภายใน
นักตรวจสอบภายใน

