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หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

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 ใน
จังหวัดนั้น  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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา       ครองแก้ว  กรรมการตรวจสอบภายใน 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุ             ธัชยะพงษ์  กรรมการตรวจสอบภายใน 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา           ชะอุ่มผล  กรรมการตรวจสอบภายใน 
๖. ดร.สุภาพร         พงศ์ภิญโญโอภาส กรรมการตรวจสอบภายใน 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรภรณ ์       โพธิ์เงิน  กรรมการตรวจสอบภายใน 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี       นธิากร  กรรมการตรวจสอบภายใน 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว     แจ่มแจ้ง  กรรมการตรวจสอบภายใน 

 
คณะท างานตรวจสอบภายใน ระดับคณะ ศูนย์ ส านัก 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ  กระต่ายทอง คณะท างานตรวจสอบภายใน 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี  ตระกูล  คณะท างานตรวจสอบภายใน 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี  สิทธิพงษ์ คณะท างานตรวจสอบภายใน 

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรุตม์  บุตรพลอย คณะท างานตรวจสอบภายใน 

๕. อาจารย์พรหมเมศ   วีระพันธ์  คณะท างานตรวจสอบภายใน 
๖. ดร.ปรียานุช      พรหมภาสิต คณะท างานตรวจสอบภายใน 
๗. ดร.ฆัมภิชา    ตันติสันติสม คณะท างานตรวจสอบภายใน 
๘. อาจารย์พิมพ์ผกา   วงศ์กองแก้ว คณะท างานตรวจสอบภายใน 
๙. อาจารย์วรรณวณัช   ด่อนคร้าม คณะท างานตรวจสอบภายใน 
๑๐. อาจารย์จิระ    ประสพธรรม คณะท างานตรวจสอบภายใน 
๑๑. อาจารย์อิสสราพร    อ่อนบุญ  คณะท างานตรวจสอบภายใน 

 
นักตรวจสอบภายใน 

  นางสาวศุภลักษณ์  สมโภชน์ 
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การปฏิบัติงานกระบวนงานการตรวจสอบภายใน 
  

กระบวนงานการตรวจสอบภายในแบ่งออกเป็นหลายขั้นตอน  ซึ่งต้องด าเนินการเป็นล าดับขึ้นตั้งแต่
ขั้นตอนแรก คือ การส ารวจวิเคราะห์ศึกษาข้อมูลจนถึงขั้นตอนสุดท้าย คือ การรายงานผลการตรวจสอบ  
ดังนั้น  เพ่ือให้เข้าใจกระบวนงานการตรวจสอบภายใน 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  100,000  บาท                    
ซึ่งมีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  ดังนี้ 
 

ล าดับ รายการ งบประมาณ (บาท) 
1. ค่าตอบแทน 28,870 
2. ค่าใช้สอย 25,346 
3. ค่าวัสดุ 37,259 

 

 
 
 
ด้านการพัฒนาบุคลากร 
 

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

ค่าตอบแทน
31%

ค่าใช้สอย
28%

ค่าวัสดุ
41%

รายละเอียดงบประมาณ

http://3d-gf.kpru.ac.th/bgreport1/Budget2556/ShowActivity1.php?act_id=201009010121
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วัน/เดือน/ปี 

 

รายละเอียด/กิจกรรม
โครงการ 

 
สถานที ่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

วันที่  22 - 23 
ธันวาคม 
2557   

โครงการสัมมนาส่งเสริมขีด
สมรรถนะของผู้ตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ                             
เรื่อง “การตรวจสอบการ
บริหารเชิงปฏิบัติการ” 

กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง 

โรงแรมเอเชีย 
เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 

นางสาวศุภลักษณ์  
สมโภชน ์

วันที่ 18 
มีนาคม 2558 

โครงการสัมมนา เรื่อง 
มาตรการก ากับดูแลด้าน
การเงินและระบบการควบคุม
ภายในของสถาบันอุดมศึกษา 

กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง 

โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด์                
คอนเวนชั่น 
กรุงเทพมหานคร 
 

นางสาวศุภลักษณ์  
สมโภชน ์

วันที่ 4 – 5 
มิถุนายน 
2558                 

ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
ของคณะกรรมการการ
ตรวจสอบและประเมินผล
ประจ ากระทรวงกับผู้บริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ 

กลุ่มตรวจสอบ
ภายในระดับ
กระทรวง ส านัก
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

โรงแรมเอสดี 
อเวนิว จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

รองศาสตราจารย์        
พรเพ็ญ  โชชัย   

วันที่  29 
กรกฎาคม 
2558   

ประชุมสัมมนาระบบงาน
ความรับผิดทางละเมิดและ
แพ่ง   

กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง 

กรมบัญชีกลาง  
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร   

รองศาสตราจารย์
พรเพ็ญ โชชัย  

วันที่ 13-15 
กรกฎาคม 
2558 

เข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพการตรวจสอบภายใน
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
หลักสูตร “เตรียมความพร้อม
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในตามหลักธรรมาภิบาล 
ประจ าปีงบประมาณ 2559   

กลุ่มตรวจสอบ
ภายในระดับ
กระทรวง ส านัก
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

โรงแรมชวลัน             
รีสอร์ท จังหวัด
นครปฐม 

นางสาวศุภลักษณ์  
สมโภชน ์
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นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 

 
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 เพ่ือมิให้เสียความเป็นอิสระและ
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. การตรวจสอบการบริหาร  

 
 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 
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 เรื่องท่ีตรวจสอบ 
 

 แผนการตรวจสอบภายใน  ประจ าปีงบประมาณ 2558 ของหน่วยตรวจสอบภายใน 
ประกอบด้วยหน่วยงานที่เข้าตรวจสอบ  12 หน่วยงาน  เรื่องที่ตรวจสอบ  9 เรื่อง  ดังนี้ 

1. 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 
 

2. การตรวจสอบการด าเนินงาน โครงการ  
เข้าตรวจสอบการด าเนินงาน “โครงการรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน” 

เพ่ือให้ทราบว่าผลการด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงาน งาน/โครงการ 
และปฏิบัติถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อย่างไร และผลลัพธ์หรือผลกระทบที่
เกิดขึ้นมาจากการด าเนินงานจะท าให้สามารถติดตามผลการด าเนินงาน รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะในการ
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ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนงาน งาน/โครงการของส่วนราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมาย  

วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน 
1. เพ่ือทราบว่า โครงการบริหารศูนย์อาเซียนบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย 
2. เพ่ือทราบว่า กระบวนการด าเนินงานเป็นไปตามกิจกรรมที่ก าหนด และมี 

การก าหนดระบบการควบคุม การบริหารความเสี่ยง และการก ากับดูแลในโครงการ 
3. เพ่ือให้มั่นใจว่า การเบิกจ่ายเงินโครงการบริหารศูนย์อาเซียนเป็นไปตาม 

ระเบียบ 
ขอบเขตการตรวจสอบ 

1. ตรวจสอบโครงการย่อยที่ได้รับงบประมาณสูงสุด ได้แก่ โครงการบริหาร
ศูนย์อาเซียน 

2. ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลการด าเนินงานโครงการปีงบประมาณ  
พ.ศ.2557 

ประเด็นการตรวจสอบ 
1. โครงการบริหารศูนย์อาเซียนบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย 

วิธีการตรวจสอบ 
1. ตรวจสอบหลักฐานการจ้างและบุคลากรที่จ้าง 
2. ตรวจสอบหลักฐานการพัฒนาบุคลากร การไปราชการของบุคลากร 
3. ตรวจสอบหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและครุภัณฑ์ 
4. ตรวจสอบหลักฐานสารประชาสัมพันธ์ที่ได้จัดท า 
5. ตรวจสอบหลักฐานการจัดจ้างการปรับปรุงศูนย์อาเซียน 

2. กระบวนการด าเนินงานเป็นไปตามกิจกรรมที่ก าหนด และมีการก าหนด
ระบบการควบคุม การบริหารความเสี่ยง และการก ากับดูแลในโครงการ 
วิธีการตรวจสอบ 
1. สอบทานเอกสารการด าเนินการในแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดว่ามีครบถ้วน 

หรือไม ่
2. สอบถามผู้รับผิดชอบการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมและปัญหา 

อุปสรรคในการด าเนินงาน 
3. สอบทานเอกสารและสอบถามผู้รับผิดชอบโครงการว่า มีการก าหนด 

ระบบควบคุม  
4. สอบทานเอกสารและสอบถามผู้รับผิดชอบโครงการว่าได้ก าหนด การ 

บริหารความเสี่ยงกรณีการจัดหาวัสดุ และครุภัณฑ์ไม่ทันต่อความต้องการ  
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5. สอบทานเอกสารและสอบถามผู้รับผิดชอบโครงการว่ามีการก าหนดให้มี 
การก ากับดูแลและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันกาล โดยผู้บริหารของหน่วยงาน/ผู้บังคับบัญชา
ผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

6. สอบทานกระบวนงานทั้งหมด การควบคุม การบริหารความเสี่ยงและ 
การก ากับดูแล ว่าได้มีการก าหนดไว้ล่วงหน้า 

3. การเบิกจ่ายเงินโครงการบริหารศูนย์อาเซียนเป็นไปตามระเบียบ 
วิธีการตรวจสอบ 
1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายทั้งหมดของโครงการ 
2. ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีรายการดังกล่าว 

 
3. 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 
    ประเด็นย่อยที่ 2.2 การจัดให้มีระบบสารสนเทศและระบบส ารอง

ของสารสนเทศ  ซึ่งอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและจัดท าแผนเตรียมความพร้อม  ก ร ณี ฉุ ก เ ฉิ น ใ น ก ร ณี ที่ ไ ม่
สามารถด าเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้สามารถใช้งานสารสนเทศได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง 
    ประเด็นย่อยที่ 2.3 การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้าน
สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 

ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
  1. ติดตามและสอบทานผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 255 
  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
รักษาความม่ันคงปลอดภัยของหน่วยงานรัฐ ตามมาตรา 7 ในพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 โดยยังไม่ด าเนินการประเมินตนเอง ให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในจัดส่งเอกสารขั้นตอนปฏิบัติในการจัดส่งแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ (เอกสารแนบท้าย)  ให้หน่วยงาน ที่
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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 

 
4. การตรวจสอบด้านการบริหาร (Management Auditing) โครงการติดตาม

ตรวจสอบการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีงบประมาณ 2557   

การตรวจสอบการบริหารงานด้านต่าง ๆ ขององค์กรว่ามีระบบการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผลเกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริหารงานด้านต่างๆ ว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจองค์กร รวมทั้งเป็นไปตามหลักการ
บริหารงานและหลักการก ากับดูแลที่ดี  ในเรื่องความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรมและความ
โปร่งใส โดยหน่วยตรวจสอบภายในได้เข้าด าเนินการสอบทานการปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน 
กองกลางส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน 
1. เพ่ือติดตามการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยถึงความสอดคล้อง

กับแผนของส่วนราชการต้นสังกัด นโยบายรัฐบาลและเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ 

2. เพ่ือให้ทราบว่ามีการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับกระทรวงศึกษาธิการสู่ส านักงาน
คณะกรรมการและระดับส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาสู่มหาวิทยาลัย 

3. เพ่ือทราบปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินการและเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหา 
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ประเด็นการตรวจสอบ 
1. ความมีประสิทธิภาพของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

วิธีการตรวจสอบ 
1. สัมภาษณ์/สอบถาม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและสอบทานผล

การวิเคราะห์ สถานการณ์ และศักยภาพของส่วนราชการ (SWOT Analysis) จุดแข็ง จุดอ่อน ภายใน
มหาวิทยาลัย และข้อจ ากัดอันมีผลจากสภาวะแวดล้อมภายนอก ส่วนราชการ เพ่ือน าไปสู่การก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 

2. สอบทานรายละเอียดของแผน ได้แก่ เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัด
ความส าเร็จทั้ง 3 แผน ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณว่า
สอดคล้องกันและสอดคล้องกับแผนของส่วนราชการต้นสังกัดและนโยบายของรัฐบาลหรือไม่อย่างไร 

3. สุ่มสอบทานแผนของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย ว่าก าหนด
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความส าเร็จที่สอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย หรือไม่อย่างไร 

4. สุ่มสอบทานการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จในแผนของมหาวิทยาลัยและ
แผนของหน่วยงานเป็นไปตาม หลัก SMART และหลักด้านปริมาณ คุณภาพ งบประมาณ และเวลา 

5. สัมภาษณ์/สอบถาม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ถึงแนวทาง               
ในการปรับแผน พร้อมทั้งสอบทานแผนหลังการปรับปรุงว่าหน่วยงานด าเนินการจัดล าดับความส าคัญ โดยยึด
ภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์เป็นส าคัญ 

6. สัมภาษณ์/สอบถาม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งสอบทาน
แผนฯ ว่าหน่วยงานมีการบูรณาการแผนตั้งแต่กระบวนการวางแผนการใช้ทรัพยากร และการด าเนินงาน
ร่วมกัน 

7. สัมภาษณ์/สอบถาม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้ง              
สอบทานเอกสารที่เกี่ยวกับการก าหนดระบบการรายงานการติดตามประเมินผลของหน่วยงานทุกระดับ 

8. สัมภาษณ์/สอบถาม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องพร้อมทั้ง               
สอบทานเอกสารรายงานการติดตามประเมินผลรายไตรมาสและรายงานประจ าปี 

9. สัมภาษณ์/สอบถาม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องพร้อมทั้ง               
สอบทานเอกสารที่เกี่ยวกับแนวทางในการด าเนินงานหลังจากผู้บริหารรับทราบผลจากการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานตามแผน 

2. ความมีประสิทธิผลของการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
วิธีการตรวจสอบ 
1. สอบทานการก าหนดเป้าหมายความส าเร็จในภาพรวมในแต่ละโครงการ 
2. สัมภาษณ์/สอบถาม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องพร้อมทั้งสอบ

ทานเอกสารหลักฐาน ว่าหน่วยงานได้จัดให้มีการน าแผนสู่การปฏิบัติ โดย 
          - มีการสื่อสารแผนอย่างชัดเจนให้บุคลากรทราบและเข้าใจ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนของหน่วยงาน 
          - บุคลากรผู้รับผิดชอบแผนงาน/งาน/โครงการ ทราบเป้าหมาย
และตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนที่ชัดเจน 
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3. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
วิธีการตรวจสอบ 
1. สัมภาษณ์/สอบถาม/ตรวจสอบ เอกสารขั้นตอนการจัดท าแผนฯ ที่

สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

2. สัมภาษณ์/สอบถามผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับมาตรการใน
การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

3. ตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS 
เปรียบเทียบกับเป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

4. เปรียบเทียบแผน/ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
5. สอบทานรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายครึ่งปีและรายปี 

4. การถ่ายทอดตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัยสู่
หน่วยงาน 
วิธีการตรวจสอบ 
1. สัมภาษณ์/สอบถามผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องถึงตัวชี้วัดที่มีการ

ถ่ายทอดจากส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาสู่ระดับมหาวิทยาลัย 
2. สัมภาษณ/์สอบถามผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องถึงการถ่ายทอด

ตัวชี้วัดในการประชุมผู้บริหาร 
3. แผนงาน/โครงการที่สนองตัวชี้วัดที่ได้รับการถ่ายทอดสู่มหาวิทยาลัย 

 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
1. สุ่มสอบทานเอกสารหลักฐานการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2557 

2. สุ่มสอบทาน การติดตามรายงานและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 

5. การตรวจสอบการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มส าหรับเงินบ าเหน็จบ านาญ
พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบ าเหน็จบ านาญตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จ
ข้าราชการ พ.ศ.2494  พ.ศ.2557  ส าหรับผู้รับบ านาญ และทหารกองหนุนมี
เบี้ยหวัด 
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน 

1. เพ่ือแสดงว่าการค านวณบ านาญถูกต้อง 
2. เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนถูกต้อง ครบถ้วน และภายใน

ระยะเวลาที่เหมาะสม 
3. เพ่ือแสดงว่าการจ่ายเงินส่วนเพ่ิมครบถ้วนหรือไม่ อย่างไร 
4. เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่ามีการน าเงินฝากเข้าบัญชี “รับเงิน Undo” ถูกต้อง 

ครบถ้วนและภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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5. เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่ามีการน าเงินส่งคลังถูกต้อง ครบถ้วน ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

6. เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่ามีการควบคุมการรับเงินสดที่รัดกุม และลดความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 

7. เพ่ือแสดงว่าผู้รับเงินแสดงความประสงค์รับเงินแทนผู้มีสิทธิ 
8. เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่ามีการโอนเงินคืนตรงตามบัญชีของผู้รับเงิน ถูกต้อง 

ครบถ้วนและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
ประเด็นการตรวจสอบ 

1. การรับเงินคืน 
วิธีการตรวจสอบ 
1. สอบทานความครบถ้วน ถูกต้องของชื่อผู้มีสิทธิ จ านวนเงินที่ปรากฏใน

แบบ บ.2 และแบบ บ.4 ว่ามีข้อมูลถูกต้องตรงกัน 
2. สอบทานความครบถ้วน ถูกต้องของชื่อผู้มีสิทธิ จ านวนเงินที่ปรากฏใน

แบบ บ.4 กับทะเบียนจ่ายตรงเงินบ านาญรอบการจ่ายที่ 2 ว่ามีข้อมูลถูกต้องตรงกันและผู้มีสิทธิได้รับเงินคืน
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

2.  การจ่ายเงินส่วนเพิ่ม 
วิธีการตรวจสอบ 
1. สอบทานความครบถ้วน ถูกต้องของชื่อสิทธิ จ านวนเงิน ที่ปรากฏใน

แบบ บ.3 และแบบ บ.5 ส าหรับผู้รับบ านาญ กับส าเนาใบเสร็จรับเงินว่ามีข้อมูลถูกต้องตรงกันและผู้มีสิทธิน า
เงินมาช าระคืนครบถ้วนตามจ านวนที่ต้องส่งคืนรัฐบาลและด าเนินการน าเงินส่งคลังภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

2. สอบทานความครบถ้วน ถูกต้องของจ านวนเงินที่ปรากฏในแบบ บ.3
กับส าเนาใบเสร็จรับเงินและใบน าฝากเงิน (Pay in slip) ของบัญชี “รับเงิน Undo” ว่าได้น าเงินที่ได้รับฝาก
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารบัญชี “รับเงิน Undo” ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นไปภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

3. สอบทานความครบถ้วน ถูกต้องของจ านวนเงินที่ปรากฏในส าเนาใบน า
ฝากเงิน (Pay in TR) และใบรับเงินที่ได้รับจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย (Deposit Receipt) ว่าน าส่งคลังใน
บัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือส านักงานคลังจังหวัด ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

3.  กรณีผู้มีสิทธิซึ่งแสดงความประสงค์จะใช้สิทธิรับบ านาญตาม
พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  พ.ศ.2494 ถึงแก่ความตาย 
วิธีการตรวจสอบ 
สอบทานความครบถ้วน ถูกต้องของชื่อผู้มีสิทธิ จ านวนเงินที่ปรากฏในแบบ 

บ.6 กับหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับมรดก ว่ามีข้อมูลถูกต้องตรงกันและได้รับ
เงินคืนภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
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6. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน งานฝ่ายอาคารสถานที่ ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน 

เพ่ือทราบว่า กระบวนการด าเนินงานและการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
ข้อก าหนด  

ขอบเขตการตรวจสอบ 
1. การตรวจสอบการปฏิบัติงานส่วนงานก่อสร้าง 
2. การตรวจสอบการปฏิบัติงานซ่อมบ ารุง 
ประเด็นการตรวจสอบ 

กระบวนการด าเนินงานและการปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อก าหนด 
  วิธีการตรวจสอบ 

1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแผนการซ่อมบ ารุงและบันทึกข้อความแจ้ง
ซ่อม 

  2. ตรวจสอบรายงานเสนอให้ผู้บริหารรับทราบ               
 

7. การตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงาน  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏก าแพงเพชร 
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน 
1. เพ่ือตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
2. เพ่ือทราบผลการด าเนินงานโครงการของกองพัฒนานักศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์

เป้าหมายตามที่ก าหนด  
3. เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 

พัฒนาการด าเนินงานต่อไป 
ประเด็นการตรวจสอบ 
1. การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบ 

วิธีการตรวจสอบ 
ตรวจสอบความครบถ้วนของหลักฐานขอเบิกและการจ่ายเงิน 

2. ผลการด าเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย 
วิธีการตรวจสอบ 

    สอบทานรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
1. กิจกรรมโครงการเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  

-   เงินค่ากิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 - 2557  
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-   เงินเก็บจากนักศึกษางานซ้อมรับปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2556                        
    (ตุลาคม 2557)  
-   สมุดเงินฝากธนาคาร 
-   สมุดบัญชีและเอกสารการจ่ายเงิน 
-   รายงานการใช้จ่ายเงินค่ากิจกรรมนักศึกษา 

2. ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลการด าเนินโครงการในปีงบประมาณ 2557 
 

8. 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) 

 
ขอบเขตการตรวจสอบ 

หน่วยรับตรวจ 
    ๑.  คณะครุศาสตร์ 
     กิจกรรมการวางระบบการควบคุมภายใน 
    ๒.  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

กิจกรรมการวางระบบการควบคุมภายใน 
    ๓.  คณะวิทยาการจัดการ 
     กิจกรรมการวางระบบการควบคุมภายใน 
    ๔.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     กิจกรรมการวางระบบการควบคุมภายใน 
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    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 
กิจกรรมการสอบทานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน

บัญชีตามเกณฑ์ท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 
-  งานพัสดุ 

   กิจกรรมตรวจการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
-  กองนโยบายและแผน 

      โครงการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

-  งานอาคารและสถานที่   
   กิจกรรมตรวจการปฏิบัติงาน 
   หน่วยตรวจสอบภายใน  ได้รับบันทึกข้อความขอความ

อนุเคราะห์จากผู้อ านวยการกองกลาง ส านักงานอธิการบดี  ให้เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานงานอาคารและ
สถานที่  

-  กองพัฒนานักศึกษา 
   กิจกรรมตรวจการปฏิบัติงาน 
   หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  ได้น าแผนเสนอท่าน

อธิการบดีพิจารณาและได้รับค าสั่งจากท่านอธิการบดีให้เข้าตรวจสอบงานกิจการนักศึกษา ของกองพัฒนา
นักศึกษา 
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    13.  ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการรองรับการเปิดเสรีประชาคม
อาเซียน 
 

 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 6727  ส่งให้กรมบัญชีกลางและกลุ่ม
ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 
 2. จัดท าแผนการตรวจสอบภายใน  ประจ าปีงบประมาณ 2558  และแผนปฏิบัติงาน
การตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายใน 
         3. ประเมินและจัดท าแบบประเมินตนเองตามแนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่กรมบัญชีกลางก าหนด  ประจ าปีงบประมาณ 2558 
         4. การตรวจสอบการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุม
ภายใน  ประจ าปีงบประมาณ 2558  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.2558   
               -  ตรวจสอบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์                
(e-Auction) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558   
                  5.3  การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Auditing) โดยการตรวจสอบ
การด าเนินโครงการจ านวน  1  โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ได้แก่ 
                         -  โครงการรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 
                   5.4  การตรวจสอบการบริหารงาน 
                         -  โครงการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

http://202.29.15.38/check_kpru/
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                   5.5  การตรวจสอบสารสนเทศ 
                         -  การตรวจสอบระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2558 
  5.6 การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน 
   -  การตรวจสอบการปฏิบัติงาน งานฝ่ายอาคารสถานที่ ส านักงาน
อธิการบดี  
   -  การตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงาน  กองพัฒนานักศึกษา   
         6. จัดท ารายงานผลตรวจสอบ  แจ้งให้หน่วยรับตรวจและผู้ปฏิบัติงานรับทราบและ
ด าเนินการรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ  พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อท่านอธิการบดี 
 7.  ติดตามผลการด าเนินงาน  ตามรายงานผลการตรวจสอบตามและข้อเสนอแนะของ
หน่วยรับตรวจ  และรายงานผลการติดตามเสนอท่านอธิการบดี 
 
การให้ค าปรึกษา 
 

เรื่อง หน่วยงาน ค าปรึกษาแนะน า 

1. การเก็บเงินค่าหอพัก
นักศึกษา 

หัวหน้าฝ่ายการเงินและ
นักวิชาการบัญชี 

      ให้อาจารย์แต่ละหอพักส่งรายชื่อนักศึกษาที่อยู่
หอพักให้แก่งานการเงินและบัญชีและให้นักศึกษามาจ่าย
ค่าหอพักท่ีงานการเงินและบัญชี  เพ่ือตรวจสอบการ
ช าระเงินของนักศึกษาที่อยู่หอพัก พร้อมท าบัญชีรายชื่อ
นักศึกษาท่ีอยู่หอพัก  
      เดิมปีการศึกษาที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่กองพัฒนา
นักศึกษาเป็นผู้เก็บเงิน พร้อมรายชื่อนักศึกษาที่อยู่หอพัก
และน าส่งงานการเงินและบัญชี ซึ่งงานการเงินและบัญชี
ไม่ทราบว่านักศึกษาอยู่หอพักมีจ านวนกี่คน และ
เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษาส่งเงินครบทุกคนหรือไม่ 

2. การบริหารงานด้าน
บุคคล เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของงานฝ่าย
ยานพาหนะ 

เจ้าหน้าที่งานยานพาหนะ
และพนักงานขับรถ 
 

     พบว่า รถยนต์มหาวิทยาลัยบางคันได้ครบ
ก าหนดการต่อทะเบียน แต่ยังไม่ได้ต่อทะเบียน ซึ่งมี
ความเสี่ยง เมื่อน ารถยนต์ไปใช้ในการเดินทางไปราชการ 
อาจถูกต ารวจจับหรือถ้าเกิดอุบัติเหตุ บริษัทประกันภัย
ไม่รับผิดชอบ จึงได้แนะน าให้เจ้าหน้าที่งานยานพาหนะที่
มีหน้าที่ในการดูแลรถยนต์ของมหาวิทยาลัยและ
พนักงานขับรถต้องดูแลตรวจสอบและให้เจ้าหน้าที่งาน
ยานพาหนะท าตารางวันครบก าหนดการต่อทะเบียน
รถยนต์ของมหาวิทยาลัยทุกคัน เพ่ือสะดวกในการ
ตรวจสอบวันครบก าหนดเพ่ือต่อทะเบียนรถยนต์ 
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หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

เรื่อง หน่วยงาน ค าปรึกษาแนะน า 

3.  การน า เ งินรายได้
เข้าใจระบบ GFMIS ของ
กรมบัญชีกลาง เพ่ือให้
เ ป็ น ไ ป ต า ม เ ก ณ ฑ์ ที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 

หัวหน้าฝ่ายการเงินและ
นักวิชาการบัญชี 

    เดิมมีการน าเงินเฉพาะเงินงบประมาณแผ่นดินเข้า
ระบบ GFMIS จึงได้แนะน าให้น าเงินรายได้เข้าระบบ 
GFMIS พบว่า ปัญหาที่ยังไม่น าเงินรายได้เข้าระบบ 
GFMIS เนื่องจาก องค์ประกอบของบัญชีแยกประเภทไม่
ครบ เช่น ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรที่ใช้เงินรายได้
จัดซื้อ            ไม่มี ซึ่งต้องรอข้อมูลจากพัสดุ  จึง
แนะน าให้เจ้าหน้าที่บัญชีประสานกับกรมบัญชีกลางและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สอบถามข้อมูล ได้แนะน าให้น า
ข้อมูลเท่าท่ีมีเข้าในระบบ โดยด้านเดบิตเครดิตต้อง
เท่ากัน 

    ปัจจุบันได้น าบางส่วนเข้าระบบ GFMIS เรียบร้อย
แล้ว  
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หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 

 

ประมวลภาพกิจกรรมการตรวจสอบ 
ปีงบประมาณ 2558 
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หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
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หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

 
 

 
 

ภาพที่  1  การตรวจสอบงานการเงินและบัญชี 
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หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

 
 

 
 

ภาพที่  2  การตรวจสอบงานพัสดุ 
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หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

 
 

 
 

ภาพที่  3  การตรวจสอบคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

 

 

 
 

ภาพที่  4  การตรวจสอบคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

 

 

 
 

ภาพที่  5 การตรวจสอบคณะวิทยาการจัดการ 
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หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

    

 

 
 

ภาพที่  6  การตรวจสอบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



- 35 - 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

 

 

 
 

ภาพที่  7  การตรวจสอบคณะครุศาสตร์ 
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หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

 

 

 
 

ภาพที่  8  การตรวจสอบสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

 

 

 
 
 

ภาพที่  11  การตรวจสอบส านักงานอธิการบดี 
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หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

 

 

 
 

ภาพที่  12  การตรวจสอบส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

 

 

 

 
 

ภาพที่  13  การตรวจสอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

 
 

    
 

 
 

ภาพที่  14  ตรวจสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด 
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หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

 


