
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 1 - 
 

 
 
 

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 
ประจ าป ี2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 



- 2 - 
 

ความเป็นมาของการตรวจสอบภายในภาคราชการ 
 
  งานตรวจสอบภายในภาคราชการ เริ่มมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505  โดยระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง  พ.ศ. 2505  ได้ก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งข้าราชการในหน่วยงาน 1 คนหรือหลายคน   
เป็นผู้ตรวจสอบภายใน  รับผิดชอบในการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินรวมทั้งการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจ่ายของเจ้าของงบประมาณนั้น ๆ และตรวจสอบงานด้านอ่ืนตามที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย                 
เป็นการภายใน  และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการอย่างน้อยเดือนละครั้งและต่อมา                 
ในปี พ.ศ. 2516 ข้อก าหนดเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในได้ถูกน าไปก าหนดไว้ในระเบียบการรับจ่าย                       
การเก็บรักษา  และการน าส่งเงินของส่วนราชการ  พ.ศ. 2516 แทน  โดยก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการหรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการซึ่งไม่ต่ ากว่าชั้นตรีอย่างน้อย 2 คน เป็นกรรมการตรวจสอบการเงิน
ประจ าเดือนทุกเดือน  และมีการแก้ไขปรับปรุงในปี พ .ศ. 2520 โดยเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง
ผู้ตรวจสอบภายในจากเดิมที่ก าหนดให้ท างานในลักษณะของคณะกรรมการการตรวจสอบการเงิน  เป็นแต่งตั้ง    
ข้าราชการอย่างน้อย  1  คน  เป็นผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการนั้น หรือของส่วนราชการในส่วนภูมิภาค 
ในจังหวัดนั้น  แล้วแต่กรณี 
  พ.ศ. 2519 คณะรัฐมนตรีได้มีมติก าหนดให้ส่วนราชการที่เป็นกระทรวง ทบวง กรมและ 
ส่วนราชการที่เทียบเท่า รวมถึงจังหวัดทุกจังหวัดมีต าแหน่ง  อัตราก าลังเพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการหรือของจังหวัดโดยเฉพาะ โดยให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ว่าราชการ
จังหวัดแล้วแต่กรณีและให้กระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบในการฝึกอบรม 
  พ.ศ. 2531 – 2532 กระทรวงการคลังได้พิจารณาเห็นสมควรให้มีการส่งเสริมสนับสนุน 
และผลักดันให้ส่วนราชการมีการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบเพ่ือสามารถเป็นเครื่องมือของผู้บริหาร                     
ในการตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบ
กับข้อก าหนดเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในในระเบียบการรับจ่าย การเก็บรักษาและการน าส่งเงินของ                
ส่วนราชการ  พ.ศ. 2520 ยังไม่ครอบคลุมถึงขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบที่แท้จริงของการตรวจสอบ
ภายใน  จึงได้ยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในในระเบียบดังกล่าว และน ามาก าหนดเป็น
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2532 (ซึ่งได้มีการปรับปรุงแก้ไข
ครั้งสุดท้ายในปี พ.ศ. 2542) 

ในปลายปี พ.ศ. 2541  ถึงต้นปี 2542 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบใน หลักการตาม
ข้อเสนอของกระทรวงการคลังให้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ากระทรวงเพ่ือท าหน้าที่ก ากับดูแลระบบ
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  ในภาพรวมของกระทรวงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบ
ภายในให้เป็นเครื่องมือที่ส าคัญของผู้บริหารในการควบคุมติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปอย่างมี   
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการต่าง ๆ และให้จัดตั้งกลุ่มงานตรวจสอบภายใน
ระดับกระทรวง  เพ่ือท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการและท าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของกระทรวงโดยมุ่ งเน้น 
การตรวจสอบงานโครงการที่มีความส าคัญหรือที่มีความเสี่ยงสูงหรือที่มีสัญญาณบอกเหตุว่าอาจจะมีความ
เสียหายเกิดขึ้น  โดยประสานแผนการตรวจสอบกับหน่วยตรวจสอบภายในระดับกรม เพ่ือให้การตรวจสอบ            
มีขอบเขตงานทีก่ว้างขวางและไม่ซ้ าซ้อนกัน 

การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือและกลไกส าคัญของฝ่ายบริหาร เป็นการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของการด าเนินงานและระบบการควบคุมภายในขององค์กร หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงาน
อิสระขึ้นตรงต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัย  ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้งานตรวจสอบภายในประสบ
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ความส าเร็จ คือผู้บริหารสามารถน าผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใช้ในการบริหารงาน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ฉะนั้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป  
ทั้งจากหลักสากลและตามที่ก าหนดโดยหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องของทางราชการเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวสามารถเลือกใช้แนวทางการตรวจสอบที่เหมาะสมกับภารกิจและสภาพแวดล้อมขององค์กร                   
ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลั ยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงาน ก.พ.ร. เพื่อก ากับ
ดูแลการด าเนินการด้าน การตรวจสอบของมหาวิทยาลัย 
 

การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในครอบคลุมภารกิจ  ดังต่อไปนี้ 
1. การตรวจสอบ 

        -  การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) 
        -  การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) 
        -  การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) 
        -  การตรวจสอบผลการด าเนินงาน (Performance Auditing) 
        -  การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Auditing) 
        -  การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) 
 

2. การให้ค าปรึกษาแนะน า 
 
3. การประเมินผล 
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คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
๑. รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ       โชชัย  หัวหน้าตรวจสอบภายใน 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ระมัด       โชชัย  กรรมการตรวจสอบภายใน 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ       ภักด ี  กรรมการตรวจสอบภายใน 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา       ครองแก้ว  กรรมการตรวจสอบภายใน 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุ             ธัชยะพงษ์  กรรมการตรวจสอบภายใน 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา           ชะอุ่มผล  กรรมการตรวจสอบภายใน 
๗. ดร.สุภาพร         พงศ์ภิญโญโอภาส กรรมการตรวจสอบภายใน 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรภรณ ์       โพธิ์เงิน  กรรมการตรวจสอบภายใน 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี       นธิากร  กรรมการตรวจสอบภายใน 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว   แจ่มแจ้ง  กรรมการตรวจสอบภายใน 

 
คณะท างานตรวจสอบภายใน ระดับคณะ ศูนย์ ส านัก 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  โกศิยะกุล คณะท างานตรวจสอบภายใน 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ  กระต่ายทอง คณะท างานตรวจสอบภายใน 

๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ คณะท างานตรวจสอบภายใน 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรา    บุดสีทา  คณะท างานตรวจสอบภายใน 

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี   จันทร์อินทร์ คณะท างานตรวจสอบภายใน 

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี  ตระกูล  คณะท างานตรวจสอบภายใน 

๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี  สิทธิพงษ์ คณะท างานตรวจสอบภายใน 

๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรุตม์  บุตรพลอย คณะท างานตรวจสอบภายใน 

๙.  อาจารย์พรหมเมศ   วีระพันธ์  คณะท างานตรวจสอบภายใน 
๑๐. ดร.ฆัมภิชา    ตันติสันติสม คณะท างานตรวจสอบภายใน 
๑๑. อาจารย์พิมพ์ผกา   วงศ์กองแก้ว คณะท างานตรวจสอบภายใน 
๑๒. อาจารย์ลักขณา   ด่อนคร้าม คณะท างานตรวจสอบภายใน 
๑๓. นางสาวปิยวรรณ   ค าหอม  คณะท างานตรวจสอบภายใน 

 
นักตรวจสอบภายใน 

  นางสาวศุภลักษณ์  สมโภชน์ 
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การปฏิบัติงานกระบวนงานการตรวจสอบภายใน 
  

กระบวนงานการตรวจสอบภายในแบ่งออกเป็นหลายขั้นตอน  ซึ่งต้องด าเนินการเป็นล าดับขึ้นตั้งแต่
ขั้นตอนแรก คือ การส ารวจวิเคราะห์ศึกษาข้อมูลจนถึงขั้นตอนสุดท้าย คือ การรายงานผลการตรวจสอบ  
ดังนั้น  เพื่อให้เข้าใจกระบวนงานการตรวจสอบภายใน  สรุปเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
 

1.  ส ารวจวิเคราะห์ศึกษาข้อมูล 
  เป็นการศึกษาท าความเข้าใจหน่วยรับตรวจเพ่ือให้รู้ขอบเขตของงาน ข้อเท็จจริงของ
หน่วยงาน  โดยการส ารวจข้อมูลเบื้องต้น  เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ  
โดยการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในเพื่อก าหนดเทคนิคและวิธีการตรวจสอบ 
 

2.   ก าหนดแผนการตรวจสอบประจ าปี 
2.1   จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี  (Annual  Plan)  ซึ่งมีระยะเวลา  1  ปี       
        ประกอบด้วย 

   -   วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
   -   ขอบเขตเรื่องที่ตรวจสอบ 
   -   อัตราก าลัง  ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ 
   -   ผู้รับผิดชอบและงบประมาณท่ีใช้ในการตรวจสอบ 
  2.2   เสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีให้อธิการบดีพิจารณา 
   -   แผนฯ  อนุมัติแล้วจัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ  (Audit  Program)       
 ของเรื่องที่ตรวจสอบ 

 
3. จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ  (Audit  Program)  เรื่องท่ีตรวจสอบ 

-   แผนปฏิบัติงานตรวจสอบ (Audit  Program) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายใน  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบและช่วยให้ทราบวัตถุประสงค์ ขอบเขต ปริมาณการ
ตรวจสอบ  รวมถึงขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบ ทั้งนี้  ต้องศึกษาหาข้อมูลต่าง ๆ ส าหรับน ามาก าหนดประเด็น
การตรวจสอบในแต่ละเรื่องของการตรวจสอบ  ต่อจากนั้นจัดท ากระดาษท าการตรวจสอบแต่ละเรื่อง เช่น  
แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์  กระดาษบันทึกข้อมูลและกระดาษท าการแบบต่าง ๆ เฉพาะเรื่องที่ตรวจสอบ  
เป็นต้น 

-   จัดท าปฏิทินแผนปฏิบัติงานการตรวจสอบตามที่ก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจ าปี
ที่ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี 
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4.   ด าเนินการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ 
  เมื่อวางแผนการตรวจสอบประจ าปี และแผนปฏิบัติงานตรวจสอบแล้วด าเนินการตรวจสอบ
ตามข้ันตอนและเวลาที่ก าหนดในปฏิทินการตรวจเยี่ยมหน่วยรับตรวจ โดย 

- ท าหนังสือแจ้งก าหนดการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจทราบ 
- คณะกรรมการตรวจสอบภายใน  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในประชุมเปิดตรวจ

ร่วมกับผู้ที่เก่ียวข้องของหน่วยรับตรวจ 
- ด าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี  โดยการสัมภาษณ์              

สอบทาน  และสังเกตการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพ่ือให้ได้ข้อมูลและวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
- คณะกรรมการตรวจสอบภายใน  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในประชุมพิจารณา 

วิเคราะห์/สอบทาน/ผลการตรวจสอบเพื่อให้ได้หลักฐานเพียงพอที่จะสรุปผลการตรวจสอบ 
- คณะกรรมการตรวจสอบภายใน  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  ประชุมร่วมกับ 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจเพื่อสรุปภาพรวมผลการตรวจสอบข้อตรวจพบต่าง ๆ เพ่ือรับทราบ
ข้อมูลและเปิดโอกาสให้มีการชี้แจงปัญหา  ข้อผิดพลาด  พร้อมทั้งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
 

5.   จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ 
  5.1 รายงานผลการตรวจสอบเป็นการแสดงผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ที่เสนอรายงานต่ออธิการบดีเพ่ือทราบและพิจารณาสั่งการให้หน่วยรับตรวจด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ภายในเวลาที่ก าหนด 
  5.2 จัดส่งส าเนารายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการ (ค.ต.ป) และกรมบัญชีกลาง 
  5.3 จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจทราบเพื่อให้มีการปฏิบัติตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 
  5.4 กลุ่มตรวจสอบภายในรับแจ้งผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากหน่วยรับตรวจตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
  5.5 ติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ กรณีหน่วยรับตรวจไม่สามารถด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ  หรือด าเนินการล่าช้าต้องรายงานให้อธิการบดีทราบเพ่ือเร่งรัดการด าเนินการของหน่วยรับตรวจ
ให้เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด 
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ด้านงบประมาณ 
  หน่วยตรวจสอบภายใน  ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ บกศ.  จ านวน  215,500  บาท                    
ซึ่งมีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  ดังนี้ 
 

ล าดับ รายละเอียด งบประมาณ 
1. การจัดท ารายงานการควบคุมภายในแก่หน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย 
2850.- 

2. จัดให้บุคลากรเข้ารับการอบรมด้านการตรวจสอบภายในให้มีความรู้
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

42,314 

3. จัดหาวัสดุเพื่อใช้ในการด าเนินงานหน่วยตรวจสอบภายใน 33,836 
4. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพ่ือด าเนินการ

ตรวจสอบภายใน 
21,000 

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงและการวาง
ระบบการควบคุมภายใน 

115,500 
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รายละเอยีดงบประมาณ การจดัท ารายงานการควบคมุ

ภายในแกห่น่วยงานภายใน

มหาวทิยาลยั

จดัใหบุ้คลากรเขา้รบัการ

อบรมดา้นการตรวจสอบ

ภายในใหม้คีวามรูแ้ละสามารถ

ปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ

จดัหาวสัดเุพือ่ใชใ้นการ

ด าเนินงานหน่วยตรวจสอบ

ภายใน

http://3d-gf.kpru.ac.th/bgreport1/Budget2556/ShowActivity1.php?act_id=201009010121
http://3d-gf.kpru.ac.th/bgreport1/Budget2556/ShowActivity1.php?act_id=201009010121
http://3d-gf.kpru.ac.th/bgreport1/Budget2556/ShowActivity1.php?act_id=201009010221
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ด้านการพัฒนาบุคลากร 
 

หน่วยตรวจสอบภายในตระหนักในความส าคัญของการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร
บุคคล ทั้งในด้านความรู้ทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน              
ด้านบริหารจัดการทั่วไป และด้านอื่นๆ ทั้งนี้เพ่ือสร้างรากฐานความเข้มแข็งให้กับบุคลากร  จึงได้มุ่งเน้นพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้วยการเปิดโลกทัศน์ผู้ตรวจสอบภายในสู่สากล  เพ่ือให้น าประสบการณ์อันหลากหลายและ
วิทยาการสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับงานตรวจสอบภายในได้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยการจัดส่งบุคลากรหน่วย
ตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุม/อบรมโครงการต่างๆ เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีของบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน ดังนี้ 
 

 
วัน/เดือน/ปี 

 
รายละเอียด/กิจกรรมโครงการ สถานที ่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

วันที่  2 - 4 
ธันวาคม 2556   

โครงการส่งเสริมพัฒนาขีดสมรรถนะ
ของผู้ตรวจสอบภายในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ  หลักสูตร 
“การสอบทานแผนกลยุทธ์  
แผนปฏิบัติงานการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง”                     
ณ  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
อุดรราชภัฏ  มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
อุดรธานี 
 

กลุ่มตรวจสอบ
ภายในระดับ
กระทรวง ส านัก
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

1. รองศาสตราจารย์            
พรเพ็ญ  โชชัย   
2. รองศาสตราจารย์  
ดร.ระมัด  โชชัย 
 

วันที่ 23 – 25 
ธันวาคม 2556 

โครงการส่งเสริมพัฒนาขีดสมรรถนะ
ของผู้ตรวจสอบภายในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ  หลักสูตร 
“การตรวจสอบบัญชีและรายงาน
การเงินในระบบ GFMIS”                      
ณ  โรงแรมเอเชีย  แอร์พอร์ท              
ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต  
กรุงเทพมหานคร 
 

กลุ่มตรวจสอบ
ภายในระดับ
กระทรวง ส านัก
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์
อมรา  ครองแก้ว   
2. นางสาวศุภลักษณ์  
สมโภชน ์
 

วันพุธที่ 8  
มกราคม 2557 

โครงการประชุมชี้แจงการตรวจสอบ
ภายในให้กับส่วนราชการ                     
เรื่อง การประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐ และการ
ตรวจสอบเงินทดรองราชการ เพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี

กรมบัญชีกลาง นางสาวศุภลักษณ์  
สมโภชน ์  
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วัน/เดือน/ปี 

 
รายละเอียด/กิจกรรมโครงการ สถานที ่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ฉุกเฉิน ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 
กรมบัญชีกลาง  กรุงเทพมหานครฯ   

19 พฤษภาคม 
๒๕๕๗ - ๒๑ 
พฤษภาคม 
๒๕๕๗   

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการด้านการเงิน การบัญชี 
การพัสดุและการตรวจสอบภายใน      
ณ กรมบัญชีกลาง จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 
 

กรมบัญชีกลาง 1. รองศาสตราจารย์        
พรเพ็ญ  โชชัย   
2. รองศาสตราจารย์  
ดร.ระมัด  โชชัย 
 

21 – 23 
เมษายน 2557 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง  การบริหารความเสี่ยงและการ
วางระบบการควบคุมภายใน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ณ  หอประชุมฑีปังกรรัศมีโชติ  ห้อง
ประชุมลีลาวดี  ชั้น 2  มหาวทิยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน  
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 

1. คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 
2. คณะท างานตรวจสอบ
ภายใน 
3. นักตรวจสอบภายใน 
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นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 

 
หน่วยตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบ  

วิชาชีพพึงปฏิบัติ การจัดท าแผนการตรวจสอบที่ได้ประเมินถึงปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (Risk based Approach) 
การบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) และการบริการให้ค าแนะน าปรึกษา (Consultancy 
Service) โดยค านึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์จึงได้ก าหนดนโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพ่ือให้ผู้
ตรวจสอบภายในถือปฏิบัติ ดังนี้ 

 
 นโยบายการตรวจสอบ 
 

1. ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความเป็นอิสระเที่ยงธรรม โปร่งใส ยึดมั่น
ในอุดมการณ์แห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และเท่ียงธรรม  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และประหยัด โดยค านึงถึงความคุ้มค่าในเรื่องที่ท าการตรวจสอบ 

2. ผู้ตรวจสอบภายในจะไม่ท าการตรวจสอบ งานที่ตนเองเป็นผู้ปฏิบัติหรือด าเนินการ ภายใน 1 ปี 
หรืองานที่ พ่อ แม่ สามี ภรรยา ญาติพี่น้อง หรือเพ่ือนสนิท เป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อมิให้เสียความเป็นอิสระและ
เที่ยง ธรรมในการตรวจสอบ 

3. ผู้ตรวจสอบภายในจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎมาย และการด าเนินการในลักษณะ 
ผลประโยชน์ทับซ้อนกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ  

5. ให้ปฏิบัติต่อหน่วยรับตรวจ วัตถุประสงค์เพ่ือเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน หรือ หลักเกณฑ์
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อปรับปรุงการแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น 
มิใช่ลักษณะการจับผิด 

6. ต้องปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติมีการศึกษาหา 
ความรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  

7. การวางแผนการตรวจสอบให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงขององค์กร ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไป 
ในแนวทางเดียวกันโดยปฏิบัติตามคู่มือการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน 

8. ด าเนินบทบาทในการเสริมสร้างให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี โดยการตรวจสอบเพื่อให้ทราบ และ
แสดงความเห็นเกี่ยวกับการบริหารและด าเนินงาน ว่าเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ แผนงาน วัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยโดยประหยัด ได้ผลตามเป้าหมาย และมีผลคุ้มค่า 

9. การตรวจสอบจะเป็นไปเพ่ือสร้างสรรค์ รัดกุม เข้มงวด มีประสิทธิภาพ เพียงพอที่จะป้องกันความ
เสียหาย และทันต่อเหตุการณ์ โดยให้มีมีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ และมีเป้าหมายชัดเจน เน้นการ
ตรวจสอบที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานที่รับรองทั่วไป 

10. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ สร้างขวัญ ก าลังใจและความสามัคคีในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

11. เสริมสร้างความสามัคคีมีการท างานเป็นทีม ผลส าเร็จของงานเป็นผลงานของทุกคน 
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นโยบายการด าเนินงาน 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน  มีการก าหนดนโยบายที่สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย 
          1. นโยบายงานตรวจสอบด้านการบริหารการเงินและการบัญชี หน่วยตรวจสอบภายในท าการ
ตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การน าส่งเงิน  ตลอดจนการบันทึก
บัญชีการพัสดุ การบริหารงบประมาณ   เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและโปร่งใส 
         2.  นโยบายงานตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน หน่วยตรวจสอบภายในท าการตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติงาน การบริหารและการจัดการด้านวิชาการ งานสนับสนุนด้านวิชาการ  การบริการวิชาการและการ
จัดหารายได้ ว่าได้ด าเนินการให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน  วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและ
หน่วยรับตรวจ  และด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด 
         3.  นโยบายงานตรวจสอบด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  หน่วยตรวจสอบภายในท าการตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบสารสนเทศ  และการน าระบบสารสนเทศมาช่วยในการด าเนินงาน
ของหน่วยรับตรวจได้อย่างเหมาะสม และมีมาตรการป้องกันความเสียหายของข้อมูลและระบบสารสนเทศให้มี
ความปลอดภัย 
        4. นโยบายงานตรวจสอบพิเศษ หน่วยตรวจสอบภายในท าการตรวจสอบและประเมินผลกรณีได้รับ 
มอบหมายจากผู้บริหาร หรือมีข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบภายนอก  เช่นส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
เป็นต้น ด้วยความเต็มใจและปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องจนกว่าการสรุปงานตรวจสอบพิเศษจะเสร็จสิ้น 

 

บทบาทหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในที่เหมาะสม 

       หน่วยตรวจสอบภายในควรมีความอิสระในหน้าที่  ไม่ควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการ
บริหาร  และไม่ควรมีส่วนร่วมในการด าเนินการสอบหาข้อเท็จจริง  อย่างไรก็ตามสามารถให้ค าปรึกษา    
หรือข้อเสนอแนะได้ตามความเหมาะสม 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
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ด้านการด าเนนิงาน 
 

 การตรวจสอบ 
       การด าเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน  โดยในปีงบประมาณ 2557  หน่วยตรวจสอบภายใน              
เข้าตรวจสอบหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย   

ประเภทการตรวจสอบ 

1. การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Auditing) 
2. การตรวจสอบด้านการด าเนินงาน (Performance  Auditing) 
3. การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) 
4. การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานตามข้อก าหนด 
5. การตรวจสอบระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
6. การตรวจสอบการบริหารงบลงทุน   

 
 วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 

1.  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ  ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่ก าหนด 
  ๒.  เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและสารสนเทศ และตัวเลขต่าง ๆ 
ทางด้านการเงิน  การบัญชี  และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๓.  เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายใน  และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยตรวจ
รับว่าเพียงพอและเหมาะสม 
  ๔.  เพ่ือติดตามและประเมินผล การบริหารงานและการด าเนินงานตลอดจนได้ข้อเสนอแนะ  
หรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงาน และการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน  
  ๕.  เพ่ือให้อธิการบดีได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
 

 เรื่องท่ีตรวจสอบ 
 

1. การตรวจสอบเรื่องการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
 ประเด็นการตรวจสอบ     

การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 

แนวทางการตรวจสอบ 
  1.  ตรวจสอบความครบถ้วนของหลักฐานขอเบิก   ซึ่งประกอบด้วย 
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        1.1  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7105)  
ตรวจสอบว่ามีลายมือชื่อผู้ขอเบิก  ผู้อนุมัติการเบิกจ่าย  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานขอเบิกและกรอกข้อมูล
รายละเอียดครบถ้วน  มีการประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” พร้อมลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงินและวันที่ที่จ่ายเงิน   
        1.2  ใบเสร็จรับเงินของสถานพยาบาล  ตรวจสอบข้อมูลดังนี้ 
                -  มีชื่อ ที่อยู่ ของสถานพยาบาล   
                -  ชื่อ นามสกุล ในใบเสร็จรับเงินตรงกับที่ระบุในใบเบิกเงิน
สวัสดิการฯ 
                -  วัน เดือน ปี ในใบเสร็จรับเงิน ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ใช้สิทธิ
เบิก       
                -  จ านวนเงิน ตรวจสอบว่ามีรายการใดเบิกได้หรือไม่ 
                -  ลายมือชื่อผู้รับเงิน 
        1.3  มีหนังสือรับรองจากคณะกรรมการแพทย์ของสถานพยาบาลว่าผู้ป่วย
จ าเป็นต้องใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (กรณีมียานอกบัญชียาหลัก) 
        1.4  มีหนังสือรับรองของแพทย์ผู้ตรวจรักษาหรือหัวหน้าสถานพยาบาล
ตามแบบท่ีกระทรวงการคลังก าหนด  ในกรณีที่มีการซื้อหรือรับการตรวจทางห้องทดลองหรือเอ็กซเรย์จาก
สถานที่อ่ืน  เนื่องจากสถานพยาบาลของทางราชการที่ผู้มิสิทธิเข้ารับการรักษาไม่มีจ าหน่ายหรือไม่มีบริการ  
        1.5  กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในจากสถานพยาบาล
เอกชน  ต้องมีหนังสือรับรองจากแพทย์ของสถานพยาบาลว่าผู้ป่วยมีความจ าเป็นรีบด่วน  หากมิได้รับการ
รักษาพยาบาลในทันทีทันใดอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต   
  2.  ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายเงิน  ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
หรือไม่ 
        2.1  สถานพยาบาลของรัฐ (ทั้งผู้ป่วยนอกและใน) 
              2.1.1  ค่ารักษาพยาบาลเบิกได้เต็มจ านวนที่ได้จ่ายไปจริง 
              2.1.2  ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการ
บ าบัดรักษาโรค  รวมทั้งค่าซ่อมแซม  ค่าห้องและค่าอาหารได้เบิกถูกต้องตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
           2.1.3  กรณีเบิกค่าตรวจสุขภาพประจ าปี     
                        -  ให้เบิกได้เฉพาะผู้มีสิทธิ  ไม่รวมบุคคลในครอบครัว 
                        -  ต้องเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ 
                        -  เบิกได้ในอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด  
ปีงบประมาณละ  1  ครั้ง 
         2.2  สถานพยาบาลของเอกชน 
              กรณีผู้ป่วยภายใน   
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                  2.2.1  ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค  
รวมทั้งค่าซ่อมแซม  ค่าห้องและค่าอาหารเบิกได้เช่นเดียวกับผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของ
ทางราชการ   
                  2.2.3  ค่ารักษาพยาบาลประเภทอ่ืน ๆ เบิกได้ครึ่งหนึ่งของ
จ านวนที่ได้จ่ายไปจริง ไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด 
                    กรณีเข้ารับการรักษาเป็นครั้งคราว  เนื่องจากสถานพยาบาลของทางราชการมีความ
จ าเป็นต้องส่งตัวให้แก่สถานพยาบาลของเอกชน (มีหลักฐานแนบ) การเบิกจ่ายเป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตรา
ที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 

2. การตรวจสอบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ประเด็นการตรวจสอบ 
1. การด าเนินการจัดหารายการที่ได้รับงบประมาณตั้งแต่ 2 ล้านบาทข้ึนไปเป็นไป

ตามวิธีที่ก าหนด 
2. การเตรียมการจัดหา 

- การแต่งตั้งคณะ กรรมการ 
- การเผยแพร่ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาเป็นไปตามที่ก าหนด 
- การประกาศเชิญชวน การแจกหรือขายแบบเป็นไปตามที่ก าหนด  

3. การยื่นข้อเสนอทาง ด้านเทคนิค 
      - การรับซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคเป็นไปตามท่ีก าหนด 
      - การพิจารณาเบื้องต้น การตรวจสอบคุณสมบัติ ข้อเสนอทางด้านเทคนิค 
และการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วม และการนัดหมายเป็นไปตามที่ก าหนด 
    4. การเสนอราคาการพิจารณาผลการเสนอราคาเป็นตามท่ีก าหนด 

ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
1. การตรวจสอบขั้นตอนตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  รวมถึงระยะเวลาในการ

ด าเนินงาน  ทั้งในภาพรวมและในแต่ละขั้นตอน  ว่าเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2549 

2.  สอบทานระบบการควบคุมภายในด้านการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Auction) 
 แนวทางการตรวจสอบ  

 1.  สอบทานข้ันตอนตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   
 2.  สอบทานระบบการควบคุมภายในด้านการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Auction)  โดยการใช้กระดาษท าการ แบบ Check-list  สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 
โดยแนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 

ของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2554 
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3. การตรวจสอบการด าเนินงาน โครงการ  
เข้าตรวจสอบการด าเนินงาน “โครงการเงินอุดหนุนทุนวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้” 

ของสถาบันวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เพ่ือให้ทราบว่าผลการด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนงาน งาน/โครงการ และปฏิบัติถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อย่างไร และ
ผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นมาจากการด าเนินงานจะท าให้สามารถติดตามผลการด าเนินงาน รวมถึงการให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนงาน งาน/โครงการของส่วนราชการให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมาย  

ประเด็นการตรวจสอบ 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน  เพ่ือใช้ประกอบการตรวจสอบ  ได้แก่ 

-  ความเป็นมา วัตถุประสงค์  และเป้าหมายของโครงการ 
-  กิจกรรม และวิธีปฏิบัติงานตลอดจนแผนและผลการปฏิบัติงานของ

โครงการ 
-  งบประมาณท่ีได้รับ แหล่งที่มาของเงิน  และการใช้จ่ายเงิน 
-  ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการของโครงการ 
-  ระยะเวลาด าเนินงาน และหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
-  วิธีการติดตาม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และปัญหาอุปสรรค                

ในการด าเนินงาน 
-  รายงานผลการด าเนินงานโครงการ  ฯลฯ 

ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
เอกสารหลักฐาน ข้อมูลต่าง ๆ ในการขอตั้งงบประมาณประจ าปีและรายงานการ

ประชุมเกี่ยวกับการจัดท าขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของ แผนงาน/โครงการ 
แนวทางการตรวจสอบ 

   คู่มือการตรวจสอบการด าเนินงาน  กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ส านัก
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
4. การตรวจสอบความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

ประเด็นการตรวจสอบ 
  ประเด็นที่ 1 หน่วยงานจัดท าประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยของหน่วยงานรัฐ เป็นไปตามมาตรา 7 ในพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549   

  ประเด็นที่  2 หน่วยงานด าเนินการตามประกาศแนวนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของหน่วยงานรัฐ เป็นไปตามมาตรา 7 ในพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 

   ประเด็นย่อยที่ 2.1 การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้สารสนเทศ 
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    ประเด็นย่อยที่ 2.2 การจัดให้มีระบบสารสนเทศและระบบส ารอง
ของสารสนเทศ  ซึ่งอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและจัดท าแผนเตรียมความพร้อม  ก รณี ฉุ ก เฉิ น ใน ก รณี ที่ ไม่
สามารถด าเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้สามารถใช้งานสารสนเทศได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง 
    ประเด็นย่อยที่ 2.3 การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้าน
สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 

ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
  1. ติดตามและสอบทานผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2557 
  2. กรณีที่หน่วยงานอยู่ระหว่างการด าเนินงานจัดท าประกาศแนวนโยบายและแนว

ปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของหน่วยงานรัฐ ตามมาตรา 7 ในพระราชกฤษฎีกาก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 ให้ผู้ตรวจสอบภายในท าการ
สอบทานเอกสารการด าเนินงาน  สอบถามผู้บริหารที่รับผิดชอบ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหาและการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่หน่วยงานด าเนินการอยู่  ตลอดจนแนวโน้มหรือ
ระยะเวลาที่คาดว่าหน่วยงานจะด าเนินการแล้วเสร็จ 

  3. กรณีที่หน่วยงาน ยังไม่จัดท าประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของหน่วยงานรัฐ ตามมาตรา 7 ในพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 โดยยังไม่ด าเนินการประเมินตนเอง ให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในจัดส่งเอกสารขั้นตอนปฏิบัติในการจัดส่งแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ (เอกสารแนบท้าย)  ให้หน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้องด าเนินการ และขอส าเนาผลการด าเนินงาน (ผลการประเมินตนเอง) เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบ การ
ติดตามและสอบทานการปฏิบัติงาน 

  4. สอบทานการด าเนินงานของหน่วยงานว่าเป็นไปตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ 
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของหน่วยงานรัฐ เป็นไปตาม มาตรา 7 ในพระราชกฤษฎีกาก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549  โดยการสอบทานเอกสาร 
สัมภาษณ์ สอบถาม และสังเกตการณ์ปฏิบัติงานจริง 

 วิธีการตรวจสอบ 
 1. ด าเนินการสอบทานเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดให้มีการควบคุมและ

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และประกาศ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2553 ที่หน่วยงานใช้อยู่ในปัจจุบัน 

 2.  ด าเนินการสุ่มสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติของหน่วยงาน 
 3.  สังเกตการณ์ปฏิบัติงานจริงตามระบบควบคุมที่ก าหนดตามนโยบายและ            

ข้อปฏิบัติ 
 4.  สอบถามและสัมภาษณ์  ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ 
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5. การตรวจสอบการบริหารงบลงทุน   
  ประเด็นการตรวจสอบ 
  ประเมินตามแนวทางการตรวจสอบและกระดาษท าการตรวจสอบการบริหารงบ
ลงทุน  กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง  ส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ขอบเขตและวิธีการตรวจสอบ 
1. สอบทานเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในส่วนของงบลงทุนทุก

รายการของ หน่วยงานในสังกัด  
2. สอบทานเอกสารหลักฐานตั้งแต่ข้ันตอนในการเสนอค าของบประมาณ การ

จัดสรร การโอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณ การก าหนดคุณลักษณะหรือแบบรูปรายการ การด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง การควบคุมและ กระบวนการในการติดตามผลการด าเนินงานเพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี  

3. สอบทานกระบวนการปฏิบัติงานในขั้นตอนการเสนอของบประมาณ การจัดสรร
การด าเนินการจัดหา การเบิกจ่ายเงิน และการควบคุม  

4. สัมภาษณ์ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องในแต่ละข้ันตอนการด าเนินงาน  
5. กรณีท่ีข้อมูลของหน่วยงานมีปริมาณมาก หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในอาจ

พิจารณาให้ด าเนินการสุ่มตรวจสอบตามความจ าเป็นและเหมาะสมให้เพียงพอที่จะสรุปผลการตรวจสอบได้ 
 

6. การตรวจสอบงานยานพาหนะ 
ประเด็นการตรวจสอบ  
การปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และ

แก้ไขเพ่ิมเติม 
ขอบเขตการตรวจสอบ 

            1. เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ได้แก่ ทะเบียนคุมการใช้บัตรเติมน้ ามันรถราชการ แบบ
บันทึกการเติมน้ ามัน  รายละเอียดการซ่อมบ ารุง  บันทึกการใช้รถ  การตรวจสภาพรถก่อนใช้งานรายวันและ
การขออนุญาตใช้รถของรถราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
            2. สอบทานระบบการควบคุมภายในเรื่องการใช้รถราชการ 
            3. ตรวจสอบความมีตัวตนอยู่จริงของรถราชการ รวมถึงการเก็บรักษาว่าเป็นไปตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
 วิธีการตรวจสอบ 
  1. สอบทานระบบการควบคุมภายในด้านการใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุงและ
การเบิกจ่ายเชื้อเพลิงรถราชการ 
  2. สอบทานความถูกต้องของการจัดท าบัญชีรถราชการแยกประเภทตามแบบที่
ก าหนดตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
  3. สังเกตการณ์สถานที่เก็บรักษารถราชการ  มีความปลอดภัยหรือไม่   
  4. สุ่มตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย  การซ่อมบ ารุงและราชละเอียดการซ่อม
บ ารุงจากงานพัสดุ 
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  5. ดูตามบัญชีตรวจนับเพ่ือพิสูจน์ความถูกต้อง  ความมีอยู่จริงของจ านวนรถ 
  6. กรณีมีอุบัติเหตุ  มีการจัดท ารายงานการเกิดอุบัติเหตุ ตามแบบรายงานกรณีเกิด
อุบัติเหตุ และมีการด าเนินการตามกฎหมาย (พรบ.ละเมิดฯ) และระเบียบที่เก่ียวข้องหรือไม่ 
  7. สรุปปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางปรับปรุงแก้ไขต่าง ๆ ที่ได้จากการ
ตรวจสอบทั้งหมด 
  8. สรุปและร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน 
  9. ใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับ  สอบถามผู้บริหาร  ผู้ควบคุมยานพาหนะ ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านยานพาหนะและพนักงานขับรถ 
 

7. การประเมินผลการควบคุมภายใน 
ประเมินตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการ

ควบคุมภายใน ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ดังนี้ 
1. การจัดท าระบบบริหารความเสี่ยง   

- แบบก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ แบบ RM – 1 
- แบบวิเคราะห์ความเสี่ยง  แบบ RM – 2 

o โครงการ 
o งานหลักของฝ่าย / งานประจ า 

- แบบการระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง  แบบ RM 2 – 1 
- แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง  แบบ RM – 3 

2. รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายในรอบ 
12 เดือน  ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง วันที่ 30 กันยายน 
2557  (แบบติดตาม ปย.2) 

3. แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ  (แบบ WP.1) 
4. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  (แบบ ปย.1) 
5. แบบประเมินความเสี่ยงเพ่ือการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ 2558  

(แบบ WP.2) 
6. แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุม  (แบบ ปย.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 



- 20 - 
 

 ขอบเขตการตรวจสอบ 
 

หน่วยรับตรวจ 
   ๑.  คณะครุศาสตร์ 
    กิจกรรมการวางระบบการควบคุมภายใน 
   ๒.  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

กิจกรรมการวางระบบการควบคุมภายใน 
   ๓.  คณะวิทยาการจัดการ 
    กิจกรรมการวางระบบการควบคุมภายใน 
   ๔.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    กิจกรรมการวางระบบการควบคุมภายใน 
   ๕.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    กิจกรรมการวางระบบการควบคุมภายใน 
   6.  ส านักส่งเสริมงานวิชาการและงานทะเบียน 

กิจกรรมการวางระบบการควบคุมภายใน 
   7.  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กิจกรรมการวางระบบการควบคุมภายใน 
กิจกรรมการตรวจสอบระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

   8.  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
กิจกรรมการวางระบบการควบคุมภายใน 

   9.  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
กิจกรรมการวางระบบการควบคุมภายใน 

   ๑0. ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
กิจกรรมการวางระบบการควบคุมภายใน 

   ๑1. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ศูนย์แม่สอด 
กิจกรรมการวางระบบการควบคุมภายใน 

12. ส านักงานอธิการบดี 
    กิจกรรมการวางระบบการควบคุมภายใน 

  -  งานการเงินและบัญชี 
   กิจกรรมตรวจงบดุลการเงิน  
   กิจกรรมตรวจการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 

กิจกรรมการตรวจสอบการบริหารงบลงทุน   
-  งานพัสดุ 

  กิจกรรมตรวจการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
กิจกรรมการตรวจสอบการบริหารงบลงทุน   

-  กองนโยบายและแผน 
กิจกรรมการตรวจสอบการบริหารงบลงทุน   
 



- 21 - 
 

-  งานยานพาหนะ   
  กิจกรรมตรวจการด าเนินงาน 

   3.1.13 ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ  เงินอุดหนุนทุนวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้  หน่วยรับตรวจได้แก่  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

 สรุปผลการด าเนินงานตรวจสอบ 
 
 ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
         1. จัดท ากฎบัตรการตรวจสอบภายใน และเสนอลงนามโดยอธิการบดี  พร้อมทั้งเผยแพร่
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน  3  ช่องทาง  ได้แก่   
                   1.1 ระบบ Internet เว็บไซต์มหาวิทยาลัยhttp://202.29.15.38/check_kpru/   
                   1.2 บันทึกข้อความให้แก่คณะ ส านัก และสถาบันภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
                   1.3 หนงัสือแจ้งเวียนที่  ศธ.0536/ว 6716  ส่งให้กรมบัญชีกลางและกลุ่ม
ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 
 2. จัดท าแผนการตรวจสอบภายใน  ประจ าปีงบประมาณ 2557  และแผนปฏิบัติงาน
การตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายใน 
         3. ประเมินและจัดท าแบบประเมินตนเองตามแนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่กรมบัญชีกลางก าหนด  ประจ าปีงบประมาณ 2557 
         4. การตรวจสอบการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุม
ภายใน  ประจ าปีงบประมาณ 2557  จ านวน 16  หนว่ยงาน   
         5. จัดท ารายงานผลการตรวจสอบครบถ้วนตามที่ก าหนดในแผนการตรวจสอบและเสนอ
อธิการบดีพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ  โดยการตรวจสอบประกอบด้วย 
  5.1 การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)    

   -  ตรวจสอบเรื่องการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล   
        5.2 การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ (Compliance 

Auditing) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557   
               -  ตรวจสอบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์                
(e-Auction) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557   
                  5.3  การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Auditing) โดยการตรวจสอบ
การด าเนินโครงการจ านวน  1  โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ได้แก่ 
                         -  โครงการเงินอุดหนุนทุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้” ของสถาบันวิจัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

http://202.29.15.38/check_kpru/
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                   5.4  การตรวจสอบการบริหารงาน 
                         -  การตรวจสอบการบริหารงบลงทุน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557   
                   5.5  การตรวจสอบสารสนเทศ 
                         -  การตรวจสอบระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2557   
  5.6  การตรวจสอบการบริหารรถราชการ 
   -  งานยานพาหนะ  กองกลางส านักงานอธิการบดี 
         6. จัดท ารายงานผลตรวจสอบ  แจ้งให้หน่วยรับตรวจและผู้ปฏิบัติงานรับทราบและ
ด าเนินการรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ  พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อท่านอธิการบดี 
 7.  ติดตามผลการด าเนินงาน  ตามรายงานผลการตรวจสอบตามและข้อเสนอแนะของ
หน่วยรับตรวจ  และรายงานผลการติดตามเสนอท่านอธิการบดี 
 
การให้ค าปรึกษา 
 

1. ให้ค าปรึกษางานการเงินและบัญชี เรื่อง การเบิกค่าตอบแทนวิทยากร  ให้แก่รองอธิการบดี                 
ฝ่ายบริหารและโครงการพิเศษ  โดยรองศาสตราจารย์พรเพ็ญ  โชชัย  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

2. ให้ค าปรึกษาระเบียบการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณเกี่ยวกับระเบียบการใช้จ่ายเงินนอก
งบประมาณทุกประเภทของมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร  ให้แก่ ท่านอธิการบดี  และรองอธิการบดีฝ่าย
บริหารและโครงการพิเศษ  โดยรองศาสตราจารย์พรเพ็ญ  โชชัย  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและนางสาว
ศุภลักษณ์  สมโภชน์  ได้แก่   

2.1 การจ่ายเงินรายได้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

2.2 การจ่ายเงินรายได้เพ่ือเป็นค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย 

2.3 การจ่ายเงินรายได้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬาของนักศึกษา 
2.4 การจ่ายเงินรายได้เพ่ือเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการและเงินรางวัลการแข่งขันส าหรับ

กิจกรรมทางวิชาการ 
2.5 การจ่ายเงินรายได้เพ่ือเป็นค่าเช่ารถยนต์เพ่ือใช้ในราชการ 
2.6 การจ่ายเงินรายได้เพ่ือเป็นค่าตอบแทนและเงินรางวัลในการผลิตผลงานทางวิชาการ 
2.7 การจ่ายเงินรายได้เพ่ือเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
3. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร  

ให้แก่ ท่านอธิการบดี  และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและโครงการพิเศษ  โดยรองศาสตราจารย์พรเพ็ญ  โชชัย  
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  
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4. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร  
ให้แก่ ท่านอธิการบดี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและโครงการพิเศษและงานการเงินและบัญชี โดยรอง
ศาสตราจารย์พรเพ็ญ  โชชัย  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  

 
วิทยากรบรรยายพิเศษ 
 

1. วิทยากรบรรยายพิเศษ  เรื่อง การบริหารความเสี่ยง  ให้กับหน่วยงานภายนอก  ณ วิทยาลัย
ชุมชนตาก  วิทยากรโดย   รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ  โชชัย  รองศาสตราจารย์ ดร.ระมัด  โชชัย  และนางสาว
ศุภลักษณ์  สมโภชน์  ผู้ช่วยวทิยากร  เมื่อวันที่  25 กันยายน 2557 

2. วิทยากรบรรยายพิเศษ  การจัดการความรู้ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน  ให้กับหน่วยงานภายใน  กองกลางส านักงานอธิการบดี  วิทยากรโดยรองศาสตราจารย์พรเพ็ญ  
โชชัย  และนางสาวศุภลักษณ์  สมโภชน ์ ผู้ชว่ยวิทยากร   เมื่อวันที่  19 สิงหาคม 2557 
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ภาคผนวก 
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ประมวลภาพกิจกรรมการตรวจสอบ 
ปีงบประมาณ 2557 
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ภาพที่  1  การตรวจสอบงานการเงินและบัญชี 
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ภาพที่  2  การตรวจสอบงานพัสดุ 
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ภาพที่  3  การตรวจสอบคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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ภาพที่  4  การตรวจสอบคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 



- 30 - 
 

 
 
 

 
 

ภาพที่  5 การตรวจสอบคณะวิทยาการจัดการ 
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ภาพที่  6  การตรวจสอบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ภาพที่  7  การตรวจสอบคณะครุศาสตร์ 
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ภาพที่  8  การตรวจสอบสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ภาพที่  11  การตรวจสอบส านักงานอธิการบดี 
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ภาพที่  12  การตรวจสอบส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
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ภาพที่  13  การตรวจสอบส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ภาพที่  13  การตรวจสอบส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
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ภาพที่  14  การตรวจสอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ภาพที่  15  ตรวจสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด 


