
 



คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๑ 

บทน ำ 

งานตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือหรือผูช่้วยที่ส าคัญของผู้บริหารในการติดตามและประเมินการปฏิบัตงิาน
ของส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการที่จะท าให้ผลการด าเนินงานบรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความ
เสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ เสริมสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับมหาวิทยาลัย  

คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในฉบับนี้ จัดท าข้ึนเพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในส าหรับผู้ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้รวบรวมเนื้อหาจากมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หนังสือ คู่มือ และเอกสารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ ประมวล
กับความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยการเรียงล าดับเนื้อหาประกอบด้วย วัตถุประสงค์ 
กรอบการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ขอบเขตข้ันตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมี
ความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน  

 

 

ส านักงานตรวจสอบภายใน 

ผู้จัดท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๒ 

สำรบัญ 
 หน้า 

ส่วนท่ี ๑ บทน ำ  
  ที่มาและเหตุผล                   ๓
  วัตถุประสงค์                   ๓ 
  กรอบการปฏิบัตงิานการตรวจสอบภายใน                ๓ 
 

ส่วนท่ี ๒ ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน  
 ช่ือและที่ตั้งส านักงานตรวจสอบภายใน                ๖ 

  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ส านักงานตรวจสอบภายใน               ๖ 
  วัตถุประสงค์การตรวจสอบ                          ๖ 
  ภารกิจส านักงานตรวจสอบภายใน                          ๖ 
  โครงสร้างการบริหาร                 ๘ 

 โครงสร้างการบรหิารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 โครงสร้างการบรหิารส านักงานตรวจสอบภายใน 

บทบาท หน้าที่ความรบัผิดชอบ                        ๑๐ 
 

ส่วนท่ี ๓ กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ  
 งานให้ความเช่ือมั่น                         ๑๓ 

กระบวนการวางแผนการตรวจสอบ                         ๑๔ 
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ                       ๑๕ 
กระบวนการรายงานผลการตรวจสอบ                       ๑๖ 
กระบวนการติดตามผลการตรวจสอบ                         ๑๖ 
  แผนภาพที่ ๑ กระบวนการวางแผน                         ๑๗ 
  แผนภาพที่ ๒ กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ                       ๑๘ 
  แผนภาพที่ ๓ กระบวนการรายงานผลการตรวจสอบ                       ๑๙ 
  แผนภาพที่ ๔ กระบวนการติดตามผลการตรวจสอบ                       ๒๐ 

งานบรกิารให้ค าปรกึษาแนะน า                                   ๒๑ 
 

ภำคผนวก 
มาตรฐาน ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน                              ๒๔ 
ตารางการค านวณคนวันในแผนการตรวจสอบประจ าป ี                             ๒๕ 
แบบประเมินความเสี่ยงและแสดงความเห็นเพื่อท าแผนการตรวจสอบประจ าปี                  ๒๖ 
บันทึกประชุมเปิดการตรวจสอบ                       ๓๐ 
บันทึกประชุมปิดการตรวจสอบ                       ๓๒ 
ตัวอย่างแผนปฏิบัติการตรวจสอบ                       ๓๔  
ตัวอย่างรายงานผลการตรวจสอบ                       ๓๖ 
แบบประเมินความพึงพอใจและความเช่ือมั่นของผูร้ับบริการ                    ๓๘ 
แบบประเมินความพึงพอใจและความเช่ือมั่นของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน                          ๔๐ 
ประจ าส่วนงาน  



คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๓ 

ส่วนที่ ๑ 

บทน ำ 

ท่ีมำและเหตุผล 

การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่ส าคัญของฝ่ายบริหารในการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการ  
ด าเนินงานและระบบควบคุมภายใน ส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้จัดตั้งข้ึนเพื่อให้
ผู้บริหารมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการด าเนินงาน ความถูกต้องเช่ือถือได้ของข้อมูลทาง
การเงิน รวมถึงการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยมีภารกิจที่ส าคัญ คือ งานให้ความเช่ือมั่น และ
งานให้ค าปรึกษาแนะน า ด าเนินการภายใต้มาตรฐานการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
กรมบัญชีกลาง และข้อบังคับว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๒ กระบวนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย  การวางแผนการตรวจสอบ  การปฏิบัติงานตรวจสอบ การรายงานผล
การตรวจสอบ และการติดตามผลการตรวจสอบ  

ส านักงานตรวจสอบภายในได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ของผู้ตรวจสอบภายในทุกท่าน  

 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อเป็นคู่มือ/แนวทางในการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในให้กับผูต้รวจสอบภายในมือใหม่ และมืออาชีพ 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๒. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในของส านักงานตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับคุณภาพการตรวจสอบภายในได้อย่างเป็น
ระบบ 

กรอบกำรปฏิบัติงำนกำรตรวจสอบภำยใน 

ส านักงานตรวจสอบภายในมีบทบาทหลักในการช่วยคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ติดตามดูแลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การก ากับดูแลที่ดี นอกจากนี้ ยังเป็นกลไกในการ
ตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน รายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ และนโยบายต่างๆ ที่
เ กี่ ยวข้อง  กรอบการปฏิบัติ งานตรวจสอบภายใน เป็นไปตาม ข้อบัง คับ ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยยึดหลักของมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
มีความเป็นธรรมาภิบาล มีการก ากับแลที่ดี และมีความเป็นอิสระ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งไดใ้ห้ค านิยามไว้ดังนี้ 



คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๔ 

การตรวจสอบภายใน กิจกรรมการให้ความเช่ือมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึง่
จัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรงุการปฏิบัตงิานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ดีข้ึน และจะช่วยให้
มหาวิทยาลัยบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยการประเมิน และปรับปรงุประสทิธิผลของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากบัดแูลอย่างเป็นระบบ 

ซึ่งภายใต้มาตรฐานการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายในระดับสากล ก าหนดโครงสร้างมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ 
มาตรฐานด้านคุณสมบัติ และมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รวมถึง ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ตาม
จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นการยกระดับและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายใน ดังนี้ 

๑.มำตรฐำนด้ำนคุณสมบัติ (Attribute Standards) เป็นมาตรฐานที่กล่าวถึงหน่วยงานและบุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน เริ่มตัง้แต่รหสัมาตรฐานที่ ๑๐๐๐ เป็นต้นไป ประกอบด้วย 

   ๑) การวัตถุประสงค์ อ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างเป็น
ทางการไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน โดยสอดคล้องกับภารกิจงานตรวจสอบภายใน 

   ๒) การก าหนดถึงความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องมีความ
อิสระ และผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัตหิน้าที่ด้วยความเทีย่งธรรม ซือ่สัตย์  สจุริตและมจีรรยาบรรณ 

 ๓) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องกระท าด้วยความเช่ียวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยีย่งผู้
ประกอบวิชาชีพ  

   ๔) การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องปรับปรุงและ
รักษาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน โดยมีการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมในทุกด้านอย่าง
ต่อเนื่อง 

๒.มำตรฐำนด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Performance Standards) เป็นมาตรฐานที่กล่าวถึงลักษณะของงาน
และกระบวนการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน เริ่มตั้งแต่รหัสมาตรฐานที่  ๒๐๐๐ เป็นต้นไป โดยกล่าวถึง
ประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 

  ๑) การบริหารงานตรวจสอบภายใน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องบริหารงานตรวจสอบภายใน
อย่างมีประสิทธิผล เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับ
หน่วยงานของรัฐ 

  ๒) ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน คือ การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องช่วยประเมินและช่วย
สนับสนุนให้กระบวนการก ากับดูแล การบรหิารความเสีย่ง และการควบคุมของหน่วยงานของรัฐ โดยใช้วิธีการที่เป็น
ระบบ หลักเกณฑ์ และอาศัยความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ 



คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๕ 

๓) การวางแผนการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดท าแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง
ก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต ระยะเวลา และการจัดสรรทรัพยากร โดยแผนการปฏิบัติงานต้องพิจารณาถึง
ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ และความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๔) การปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในต้องระบุข้อมลูทีม่ีความเพียงพอ มีความน่าเช่ือถือ มีความ
เกี่ยวข้องและที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

   ๕) การรายงานผลการตรวจสอบ  ผู้ตรวจสอบภายในควรรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างทันกาล โดย
รายงานดังกล่าวต้องประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ขอบเขต และผลการตรวจสอบความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและ
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข 

   ๖) การติดตามผล หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องก าหนดและรักษาระบบการติดตามการปฏิบัติ
ตามขอ้เสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 

   ๗) การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเห็น
ว่า ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ที่ฝ่ายบริหารยอมรับนั้น อาจจะไม่อยู่ในระดับที่หน่วยงานของรัฐสามารถยอมรับได้ หัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องหารือกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หากยังไม่สามารถหาข้อยุติได้หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในต้องเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาหาข้อยุติ 

๓.จรรยำบรรณกำรตรวจสอบภำยใน (Code of Ethics)  กรอบความประพฤติที่ดีงามส าหรับผู้ตรวจสอบ
ภายใน ในอันที่จะน าซึ่งความเช่ือมั่นและให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภาพ 
ประกอบด้วยหลักปฏิบัติ ๔ ข้อ ดังนี้ 

๑) ความซื่อสัตย์ (Integrity) ความซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภายในจะสร้างให้เกิดความไว้วางใจและท าให้
ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภายในมีความน่าเช่ือถือและยอมรับจากบุคคลทั่วไป 

  ๒) ความเที่ยงธรรม (Objectivity) ผู้ตรวจสอบภายในจะแสดงความเที่ยงธรรมเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพใน
การรวบรวมข้อมูล ประเมินผล และรายงานด้วยความไม่ล าเอียง ต้องท าหน้าที่อย่างเป็นธรรมในทุกๆ สถานการณ์ 
และไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัวหรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่นเข้ามามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติงาน 

  ๓) การปกปิดความลับ (Confidentiality) ผู้ตรวจสอบภายในจะเคารพในคุณค่าและสิทธิของผู้เป็น
เจ้าของข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ที่มีอ านาจหน้าที่
โดยตรงเสียก่อน ยกเว้นในกรณีที่มีพันธะในแง่ของงานอาชีพและเกี่ยวข้องกับกฎหมายเท่านั้น 

    ๔) ความสามารถในหน้าที่ (Competency) ผู้ตรวจสอบภายในจะน าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ มา
ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 
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๖ 

ส่วนที่ ๒ 

ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน 

ชื่อส่วนงำน  ส านักงานตรวจสอบภายใน (Office of Internal Auditing) 

ท่ีตั้ง ส านักงานตรวจสอบภายใน ช้ัน ๘ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วิสัยทัศน์ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน (Vision) 

เป็นผู้น าด้านงานตรวจสอบภายในที่ได้มาตรฐานสากล คงไว้ซึ่งความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน 

พันธกิจส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน (Mission) 

๑. งำนบริกำรให้ควำมเชื่อมั่น (Assurance Services) เป็นการตรวจสอบหลกัฐานอย่างเที่ยงธรรมเพื่อให้ได้มาซึง่
การประเมินผลอย่างอิสระ โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง และการ
ควบคุมของหน่วยงานของมหาวิทยาลัย เช่น การตรวจสอบงบการเงิน ผลการด าเนินงาน การปฏิบัติตามกฎ 
หลักเกณฑ์และข้อบังคับความมั่นคงปลอดภัยของระบบต่างๆ และการตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของ
ข้อมูลทางการเงินการบัญชี เป็นต้น 

๒. งำนบริกำรให้ค ำปรึกษำ (Consulting Services) การบริการให้ค าปรึกษาแนะน า และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยลักษณะงานและขอบเขตของงานจะจัดท าข้อตกลงร่วมกับผู้รับบริการและมีจุดประสงค์ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับ
หน่วยงานของรัฐ โดยการปรับปรุงกระบวนการการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของ
มหาวิทยาลัยให้ดีข้ึน เช่น การให้ค าปรึกษาแนะน าในเรื่องความคล่องตัวในการด าเนินงาน การออกแบบระบบงาน 
วิธีการต่างๆ ในการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม  เป็นต้น  

ภำรกิจส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน 

๑. งำนตรวจสอบ 

     ๑.๑  ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ เสนอแนะการ
ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 

     ๑.๒  สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงาน รวมทั้งข้อก าหนดอื่นของมหาวิทยาลัย 

     ๑.๓  สอบทานความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลการด าเนินงาน และการเงินการคลัง 

     ๑.๔  วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการด าเนินงาน 
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๗ 

๒. งำนบริกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ 

     บริการให้ค าปรึกษาแนะน า ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้เกิดความมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินงานและความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร รวมทั้งให้ค าปรึกษาแนะเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมภายใน 

๓. งำนประกันคุณภำพ 

    ๓.๑ การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง จัดท าปีละ ๑ ครั้ง ซึ่งเป็นการประเมินตนเองเพื่อวัดผลการปฏิบัตงิานตรวจสอบภายใน ว่ามี
ความสอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน ตามแบบประเมินตนเองของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน กรมบญัชีกลาง และได้รับการประเมินผลจากภายนอกอย่างน้อยทุก ๕ ปี ซึ่ง
ข้ึนอยู่กับรปูแบบหรือความเหมาะสมกบัมหาวิทยาลัย  

   ๓.๒  การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่ เป็นเลิศ (EdPEx) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีการด าเนินการปีละ ๑ ครั้ง และมีการติดตามผลการด าเนินงานโดยทีมที่
ปรึกษา EdPEx 

๔.งำนบริหำรและธุรกำร 

    ๔.๑ บริหารจัดการงานส านักงานตรวจสอบภายใน มีขอบเขตด้าน งานพัฒนาระบบตรวจสอบ การจัดการความรู้ 
การบริหารงบประมาณ งานการเงินบัญชี งานพัสดุ งานบริหารความเสี่ยงส านักงานตรวจสอบภายใน งาน
สารบรรณ และการจัดท ารายงานประจ าปี  

   ๔.๒  งานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มกีารประชุมเพื่อติดตามการ
ด าเนินงานเป็นรายไตรมาส 
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โครงสร้ำงกำรบริหำร 

    โครงสร้ำงกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

องค์กรการบริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

คณะกรรมกำรตรวจสอบประจ ำ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน 

คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย 

สภำพนักงำน 

คณะกรรมกำรวิชำกำร 

คณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย อธิกำรบด ี

คณะกรรมกำร
ประจ ำวิทยำเขต 

รองอธิกำรบดี 
รองอธิกำรบดี

วิทยำเขต 
ผู้ช่วยอธิกำรบดี/

ผู้ช่วยรองอธิกำรบดี 

คณบดี/ผู้อ ำนวยกำร 
คณะ/วิทยำลัย/ 

สถำบัน/ส ำนัก/ศูนย์ 

คณะกรรมกำรประจ ำ 
คณะ/วิทยำลัย 

สถำบัน/ส ำนัก/ศูนย์ 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

ผู้ช่วยคณบดี/ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 
คณะ/วิทยำลัย/สถำบัน/ส ำนัก/ศูนย์ 

รองคณบดี/รองผู้อ ำนวยกำร 
คณะ/วิทยำลัย/สถำบัน/ส ำนัก/ศูนย ์

ผู้อ ำนวยกำร 
กอง/ส ำนักงำน 

หัวหน้ำภำควิชำ 

สภำมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 

หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร 
คณะ/วิทยำลัย/สถำบัน/ส ำนัก/ศูนย์ 

ผู้อ ำนวยกำรกอง 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนวิทยำเขต 
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๙ 

โครงสร้ำงกำรบริหำรส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการบริหารส านักงานตรวจสอบภายใน 

 

อธิกำรบด ี

สภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์

คณะกรรมกำรตรวจสอบประจ ำ
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 

หัวหน้ำงำน 
ตรวจสอบ 

หัวหน้ำงำนประเมินระบบ
กำรควบคุมภำยในและ

พัฒนำระบบงำนตรวจสอบ 

หัวหน้ำงำนบรหิำร หัวหน้ำงำน
สำรสนเทศเพ่ือ
กำรตรวจสอบ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน 

นักตรวจสอบภำยใน นักตรวจสอบภำยใน ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร นักตรวจสอบภำยใน 
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๑๐ 

บทบำท หน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบ 

 บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของผู้ทีม่ีความเกี่ยวข้องกบัส านักงานตรวจสอบภายใน 

ผู้เกี่ยวข้อง บทบำท หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบ 
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

๒. ให้ข้อเสนอแนะ และติดตามการปรับปรุง แก้ไขของฝ่ายบริหาร
เกี่ยวกับผลการด าเนินงานตามรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คณะกรรมการตรวจสอบประจ า 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

๑. จัดท ากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขต
ความรับผิดชอบในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  

๒. สอบทานประสทิธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ 
    มหาวิทยาลัย ดังนี ้
    - การควบคุมภายใน  
    - การบริหารความเสี่ยง  
    - การก ากับดูแลที่ดี     
    - การปฏิบัติถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนด 
    - รายการที่อาจเกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
๓. สอบทานระบบการเงินบญัชีของมหาวิทยาลัยให้ถูกต้องและน่าเช่ือถือ 
๔. ก ากับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอสิระ 
๕. ประชุมหารือร่วมกบัส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบญัชี

ภายนอกเกี่ยวกับผลการตรวจสอบ และเรือ่งอื่นๆ 
๖. รายงานผลการด าเนินงานเป็นรายไตรมาสเสนอสภามหาวิทยาลัย 
๗. ประเมินผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของส านักงาน

ตรวจสอบภายใน รวมถึงเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายใน 

๘. อนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปี แผนการตรวจสอบระยะยาว 
อธิการบด ี ๑. ก ากับดูแลการด าเนินงานด้านการบรหิารงานทั่วไปของส านักงาน 

    ตรวจสอบภายใน  
๒. จัดสรรบุคลากรและสนับสนุนทรัพยากรในการด าเนินงานของ 
    ส านักงานตรวจสอบภายใน 
๓. ให้ค าแนะน าในแผนการตรวจสอบประจ าปี และแผนการตรวจสอบ 
    ระยะยาว  

 



คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๑๑ 

ผู้เกี่ยวข้อง บทบำท หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบ 

 ๔. พิจารณาสั่งการให้หน่วยรับตรวจด าเนินการตามรายงานผลการ
ตรวจสอบ 

ส านักงานตรวจสอบภายใน  ๑. ก าหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพื่อ สนับสนุน
การบริหารงานและการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดย
ให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรือคณะกรรมการอื่นใด โดยค านึงถึงการก ากับดูแลที่ดี 
ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความ
เพียงพอของการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 

๒. จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ทั้งภายในและ
ภายนอก และเสนอรายงานผลการประเมิน ปัญหาและอุปสรรค 
รวมทั้งแผนปรับปรุงการด าเนินงาน 

๓. จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี แผนการตรวจสอบระยะยาว ตั้งแต่
หนึ่งปีข้ึนไป โดยใช้แนวคิดการวางแผนการตรวจสอบบนฐานความ
เสี่ยงเชิงบูรณาการ (Integrated Risk-based audit planning)  

๔. เสนอแผนการตรวจสอบต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัต ิและเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย เพื่อให้ความเห็นชอบ 
ภายในเดือนสุดท้ายของปีบญัชี   

๕. ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 
๖. รายงานผลการตรวจสอบที่ต่ออธิการบดีและคณะกรรมการตรวจสอบ

ประจ ามหาวิทยาลัยภายในเวลาอันสมควร หรืออย่างน้อย ๒ เดือน
นับจากวันที่ด าเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน  

๗. ติดตามผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและให้ค าปรึกษาแนะน าแก่
หน่วยรับตรวจตามก าหนดเวลา ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในไม่พบ
ความคืบหน้าของการปรับปรุงแก้ไข โดยไม่มีเหตุอันควร ให้รายงาน
อธิการบดีเพื่อพิจารณาสั่งการ  

๘. ประสานงานกับผู้ สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบหรือ
คณะกรรมการอื่นๆ และหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
ขอบเขตงานตรวจสอบครอบคลุมเรื่องที่ส าคัญอย่างเหมาะสม และลด
การปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อน 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๑๒ 

ผู้เกี่ยวข้อง บทบำท หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบ 

หน่วยรับตรวจ ๑. อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแกผู่้ตรวจสอบภายใน 
๒. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานทีเ่กี่ยวกบัการด าเนินงาน จัดท าบัญชีและ

เอกสารประกอบรายการบัญชี รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน 
สมบรูณ์ พร้อมทีจ่ะตรวจสอบได้ 

๓. ช้ีแจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมจัดหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้
ตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๑๓ 

ส่วนที่ ๓ 

กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ 

ส านักงานตรวจสอบภายในมีภารกจิในการปฏิบัตงิานตรวจสอบ ๒ งาน ประกอบด้วย ๑) งานให้ความเช่ือมั่น 
และ ๒) งานให้ค าปรึกษา (แผนภาพการให้ค าปรึกษาแนะน า หน้าที่ ๒๑) 

๑. งำนให้ควำมเชื่อมั่น (งำนตรวจสอบ) มีกระบวนการปฏิบัตงิาน ๓ กระบวนการ ประกอบด้วย การ
วางแผน การปฏิบัตงิาน และการจัดท ารายงานและการติดตามผล ดังแผนภาพกระบวนการปฏิบัตงิาน
ตรวจสอบภายใน (หน้าที่ ๑๓) 

 

 
 
 
 

 
 

การส ารวจข้อมูลเบื้องต้น 

การประเมินผล 
ระบบการควบคุมภายใน 

 
การประเมินความเสีย่ง 

การวางแผนการตรวจสอบ 

การวางแผนการปฏิบตังิาน 

กระบวนกำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบภำยใน 
Internal Process Audit 

กำรวำงแผน 
Planning 

ก่อนเร่ิมปฏิบัตงิานตรวจสอบ 

กำรปฏิบัตงิำน 
Preparing 

ระหว่างการปฏิบัตงิานตรวจสอบ 

การปฏิบตัิงานเม่ือเสร็จสิ้น 
งานตรวจสอบ 

การรายงานผลการปฏบิัตงิาน 

การติดตามผล 

กำรจัดท ำรำยงำน
และติดตำมผล 

Communication 

กระดำษ
ท ำกำร 

การประเมิน

คุณภาพภายใน 

การประเมิน

คุณภาพภายนอก 



คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๑๔ 

   ส านักงานตรวจสอบภายในได้แบ่งข้ันตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็น  ๔ ข้ันตอน ประกอบด้วย       
๑) การวางแผนการตรวจสอบ ๒) การปฏิบัติงานตรวจสอบ ๓) การรายงานผลการตรวจสอบ และ ๔) การติดตาม
ผลการตรวจสอบ สรุปรายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี ้

กระบวนกำรท่ี ๑ กำรวำงแผน (แผนภาพที่ ๑ หน้า ๑๗) 

๑. การส ารวจข้อมลูเบื้องต้น 

 ผู้ตรวจสอบภายในต้องศึกษาข้อมูลต่างๆ ของสว่นงานที่ต้องท าการตรวจสอบในรายละเอียด  ประกอบด้วย 
ประวัติส่วนงาน ผู้บริหาร นโยบาย แผนกลยุทธ์  แผนการปฏิบัติงาน  และระบบงาน ฯลฯ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในสามารถประเมินความเสี่ยงในช้ันต้นก่อนจะด าเนินการตรวจสอบได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ หากเป็น
การส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานที่เคยมีการตรวจสอบ มาก่อนแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในควรศึกษาข้อมูลจาก
กระดาษท าการและรายงานผลการปฏิบัติงานในครั้งก่อนประกอบด้วย  

๒. การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 

  ผู้ตรวจสอบภายในต้องประเมินผลระบบการควบคุมภายในที่แต่ละส่วนงานได้จัดให้มีข้ึนตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัตกิารควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินงานของส่วน
งานจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับ การควบคุมภายในจะประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้ ๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม 
(Control Environment)  ๒) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ๓) กิจกรรมการควบคุม  (Control 
Activities) ๔) สารสนเทศและการสื่อสาร  ( Information and Communication)  และ ๕) การติดตามและ
ประเมินผล  (Monitoring Activities) 

๓. การประเมินความเสี่ยง 

ในการวางแผนการตรวจสอบผูต้รวจสอบภายในจะประเมินความเสีย่งเชิงบรูณาการ โดยรวบรวมความเสีย่ง
ที่คงเหลือตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยในแต่ละภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ๕ ภารกิจ (๘ กิจกรรม) 
ที่ผ่านการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์ความเสี่ยงที่มีการบูรณาการกับการควบคุมภายใน นอกจากนี้ 
ได้รวบรวมและวิเคราะห์แบบประเมินความเสี่ยงและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าแผนการตรวจสอบของผู้บรหิาร
ส่วนงาน (เป็นการประเมินในระดับส่วนงานและระดับกิจกรรม) การส ารวจความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ 
คณะกรรมการตรวจสอบภายในประจ ามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ อธิการบดี และรองอธิการบดี มาพิจารณาร่วมกนั
เพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ตามเกณฑ์ความเสี่ยงในการจัดท าแผนการตรวจสอบที่ก าหนด รวมถึงการ
รวบรวมหนังสือสั่งการจากหน่วยงานภายนอก อาทิ กรมบัญชีกลาง ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และส านัก
งบประมาณ และมาตรฐานการตรวจสอบภายใน มาพิจารณาในการจัดท าแผนการตรวจสอบร่วมด้วย  

 



คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๑๕ 

๔. การวางแผนการตรวจสอบ 
ผู้ตรวจสอบภายในน าผลการประเมินระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง  มาวางแผนการ

ตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบประจ าปี ดังนี ้
๑) น าความเสี่ยงตามล าดับความเสี่ยงของส่วนงานหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในระดับสูง วางแผนการ

ตรวจสอบในปีแรก ๆ และไล่เรียงความเสี่ยงตามล าดับที่ค านวณได้ในปีถัด ๆ ไป 
๒) พิจารณาความถ่ีที่ควรเข้าท าการตรวจสอบ 
๓) ค านวณจ านวนคน/วัน ที่จะท าการตรวจสอบแต่ละสว่นงาน  หรือกิจกรรมที่จะตรวจสอบ 
ในการวางแผนการตรวจสอบต้องพจิารณาว่าผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้  ความสามารถ  และความช านาญ

ในการตรวจสอบในรายละเอียดงานนั้น ๆ  เพียงพอหรือไม่ มิฉะนั้นจะเกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทีเ่กดิจากตัวของ
ผู้ตรวจสอบ ซึ่งอาจจะท าให้แผนการตรวจสอบไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ 

เมื่อจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปีเรียบร้อยแล้ว ผู้ อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายในจะเสนอ
อธิการบดีเพื่อให้ค าแนะน า ก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณา และ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติในเดือนสุดท้ายของปีบัญชี 

๕. การวางแผนการปฏิบัติงาน อธิบายในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ  

กระบวนกำรท่ี ๒ กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ (แผนภาพที่ ๒ หน้า ๑๘) 

     เมื่อแผนการตรวจสอบประจ าปีได้รับการอนุมัติแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องศึกษาข้อมูล ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม/เรื่องที่ต้องด าเนินการตรวจสอบก่อนท าการตรวจสอบจริง และจัดท าแผนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) ซึ่งเป็นข้ันตอนที่ ๕ ในกระบวนการวางแผน เป็นการจัดท าแผนใน
รายละเอียด ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ขอบเขต ข้ันตอน ระยะเวลา และทรัพยากรในการด าเนินงาน และในการ
จัดท าแผนการปฏิบัติงานต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของแต่ละกิจกรรม/เรื่อง ที่ต้อง
ตรวจสอบ เสนออธิการบดีอนุมัติ 

     ส านักงานตรวจสอบภายในจะจัดท าหนังสือแจ้งหน่วยรับตรวจ โดยให้จัดเตรียมข้อมูล เอกสารหลักฐาน
ประกอบการตรวจสอบ พร้อมทัง้ก าหนดการเข้าตรวจสอบและทีมตรวจสอบ เมื่อแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบไดร้บั
การอนุมัติ หลังจากนั้นผู้ตรวจสอบภายในจะเข้าตรวจสอบตามก าหนดในแผนการปฏิบัติงาน ซึ่งข้ันตอนในการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย การประชุมเปิดการตรวจสอบ (Schedule & Timeline) การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภาคสนาม (Audit Program) การจัดท ากระดาษท าการ และจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบ 
(Working Paper & Audit Evidence)  และการสรุปประเด็นข้อตรวจพบเบื้องต้น และการประชุมปิดการตรวจสอบ 
(รายละเอียดดังแผนภาพที่ ๒) 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๑๖ 

ขั้นตอนท่ี ๓ กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบ (แผนภาพที่ ๓ หน้า ๑๙) 

หลังจากปิดการตรวจสอบกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจเรียบร้อยแล้ว ผู้ตรวจสอบ
ภายในจะรวบรวมกระดาษท าการ และจัดท าร่างรายงานผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะ เสนอผู้อ านวยการ
ส านักงานตรวจสอบภายในสอบทาน ก่อนที่จะรายงานผลการตรวจสอบเสนออธิการบดี เพื่อสั่งการให้หน่วยรับตรวจ
และผู้ที่ เกี่ยวข้องด าเนินการตามข้อเสนอแนะ ซึ ่งรายงานผลตรวจสอบที่เสนอผู้บริหารต้องมีความถูกต้อง 
(Accuracy) ชัดเจน  (Clarity)  กะทัดรัด  (Conciseness) สร้างสรรค์ (Constructive  Criticism) และทันกาล 
(Timeliness) เพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าให้กับมหาวิทยาลัย และส่วนงาน และเมื่อตรวจสอบครบทุกส่วน
งานในกิจกรรมเดียวกัน  จะจัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายในรวม พร้อมข้อเสนอแนะ เสนออธิการบดีและรอง
อธิการบดีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เห็นภาพรวมของผลการตรวจสอบ  

การจัดท ารายงานรายไตรมาสและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 

ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายในจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนรายไตรมาสเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน และอธิการบดี ไตรมาสละ ๑ ครั้ง ซึ่งเป็นการรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงาน
ตามแผนการตรวจสอบประจ าป ีการรายงานรวมถึง การสรุปประเด็นการตรวจสอบ และผลกระทบของความเสีย่งที่
ส าคัญ ประเด็นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน การก ากับดูแลในประเด็นที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ความคืบหน้าในการ
ปฏิบัติงานตามแผน และประเด็นอื่นๆ ที่จ าเป็น และสิ้นปีงบประมาณ ส านักงานตรวจสอบภายในจะจัดท ารายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจ าปี ที่สรุปผลการปฏิบัติงานทั้งด้านการตรวจสอบ การให้ค าปรึกษา
แนะน า การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการบริหารงานตรวจสอบ เสนออธิการบดีและ
คณะกรรมการตรวจสอบภายในเพื่อทราบ  

ขั้นตอนท่ี ๔ กำรติดตำมผลกำรตรวจสอบ (แผนภาพที่ ๔ หน้า ๒๐) 

เป็นการติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารได้น าข้อเสนอแนะไป
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิผล และได้มีการพัฒนาระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อให้มีการควบคุมภายในที่ดีและรัดกุม
ยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองและจัดการความเสีย่งที่มอียู่ได้ (รายละเอียดดังแผนภาพที่ ๔) โดยจะด าเนินการติดตามผล
การตรวจสอบเมื่อครบก าหนด ๖๐ วัน นับจากวันที่อธิการบดีสั่งการในรายงานผลการตรวจสอบ หากหน่วยรบัตรวจ
ไม่รายงานผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะให้ส านักงานตรวจสอบภายในทราบ  

กรณีหน่วยรับตรวจรายงานผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะมายังส านักงานตรวจสอบภายใน ผู้
ตรวจสอบภายในจะสอบทานรายงานพร้อมเอกสารประกอบการปรับปรุงแก้ไข และจะจัดท ารายงานผลการติดตาม
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจต่ออธิการบดี  

หากในการติดตามผลการตรวจสอบ พบกรณีที่หน่วยรับตรวจไม่สามารถด าเนินการได้ หรือมีประเด็น
ที่เปลี่ยนแปลง ส านักงานตรวจสอบภายในจะด าเนินการหารือกับคณะกรรมการตรวจสอบภายใน อธิการบดี รอง
อธิการบดีที่เกี่ยวข้อง ผู้อ านวยการกองคลัง เพื่อหาข้อยุติหรือหาข้อสรุปในการด าเนินการแก้ไข 



คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๑๗ 

                                            แผนภำพที่ ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการวางแผน 

การส ารวจข้อมลูเบื้องต้น 

การประเมินผลระบบระบบ การควบคุมภายใน 
 

การประเมินความเสี่ยงเชิงบรูณาการ 
- ก าหนดกิจกรรมตามยุทธศาสตร์/ 
  ภารกิจของมหาวิทยาลยั 
- แบบประเมินความเสีย่งและแสดงความคิดเห็น  
  (ระดบัส่วนงานและระดับกิจกรรม) 
- ก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยง (ปัจจัยเสี่ยงและค่าคะแนนความเสีย่ง) 
- ส ารวจความต้องการของผู้มีสว่นได้ส่วนเสยีของมหาวิทยาลยั 
- รวบรวม ศึกษาข้อมูลทัง้หมด 
- วิเคราะห์ข้อมลู กิจกรรมและให้คะแนนตามเกณฑ์ความเสี่ยง 
- ประเมินและจัดล าดับความเสีย่ง 
 

รวบรวมงานต่อเนื่องและหนังสือสั่งการจาก
กรมบัญชีกลาง ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ส านักงบประมาณ 
 

การค านวณคนวันตามภาระงานตรวจสอบ 
 

การเสนอแผนการตรวจสอบ 
- อธิการบดีให้ค าแนะน า 
- คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวทิยาลัย 
  พิจารณา 
- สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อนุมัต ิ

 



คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๑๘ 

                                          แผนภำพที่ ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

จัดท า Audit Program 

จัดท าหนงัสอืแจ้งการเข้าตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ 
 

ด าเนินการตรวจสอบ 

สรปุประเด็นข้อตรวจพบเบื้องต้นกบั
เจ้าหน้าที่/หัวหน้างาน 

จัดท าร่างรายงานผลการตรวจสอบ 

ผู้บริหารส่วนงานประเมินความพงึพอใจตอ่การ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 

ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น และสอบทานการ
ควบคุมภายใน และประเมินความเสี่ยง 

ประชุมปิดตรวจเพื่อสรปุประเด็นข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะแก่
ผู้บริหารหน่วยรบัตรวจ และผูบ้รหิารให้ข้อคิดเห็น 

ประชุมเปิดตรวจสอบกบัผูบ้รหิาร/ 
ติดตามผลการตรวจสอบในงวดก่อน 

จัดท าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
เสนออธิการบดี 

ก าหนดวัตถุประสงค์ 
ขอบเขตการตรวจสอบ 
ทีมตรวจสอบ 
 

ทดสอบสาระส าคัญ 
Audit Finding 

ก่อนเร่ิมการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

การปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้น     

งานตรวจสอบ 



คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๑๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภำพที่ ๓ 

กระบวนกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบ 

ผู้ตรวจสอบภายในจัดท าร่างรายงาน
ผลการตรวจสอบรายหน่วยงาน 

ผู้อ านวยการสอบทาน 
ร่างรายงานผลการตรวจสอบ 

อธิการบดีพจิารณาสั่งการ 
ในรายงานผลการตรวจสอบ 

ส่งรายงานผลการตรวจสอบใหห้น่วย
รับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง ด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะ ภายใน ๖๐ วัน 

ผู้ตรวจสอบภายในจัดท ารายงานผล
การตรวจสอบฉบบัสมบูรณ์เสนอ

อธิการบด ี

จัดท ารายงานผลการตรวจสอบใน
ภาพรวมเสนออธิการบดี และรอง
อธิการบดีทีเ่กี่ยวข้องเพื่อทราบ 

สรปุผลการตรวจสอบรายไตรมาส 
และสิ้นปีงบประมาณเสนออธิการบดี 
และคณะกรรมการตรวจสอบประจ า

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ปรับแก้ให้ถูกต้อง 

กรณีไม่ปรับแก้ 



คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภำพที่ ๔ 

กระบวนกำรติดตำมผลกำรตรวจสอบ 

จัดท าหนงัสอืติดตามผลการด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะตามก าหนดเวลา 

 

สอบทานรายงานผลการด าเนินงานของ
หน่วยรับตรวจ พร้อมเอกสารหลักฐาน 

 

จัดท ารายงานผลการติดตามเสนอ
อธิการบดี/คณบดี/ผู้อ านวยการ 

 (แล้วแต่กรณี) 
 

จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
เสนออธิการบดเีพื่อทราบ 

 

ปิดงานติดตาม พร้อมเกบ็
เอกสารเข้าแฟม้ 

 

จัดท ารายงานการติดตามผลการ
ด าเนินงานโดยระบปุัญหาอุปสรรค 
และก าหนดวันติดตามครัง้ต่อไป 

เสนออธิการบดีเพื่อพจิารณาสั่งการ 
และเสนอคณบดี/ผู้อ านวยการ 

ด าเนินการ  
 

จัดส่งรายงานการติดตามไปยงั
หน่วยรับตรวจเพื่อด าเนินการ

ปรับปรงุแก้ไขต่อไป 
 

กรณีด าเนินการครบทุกประเด็น กรณีด าเนินการไม่ครบทุกประเด็น 



คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๒๑ 

๒. งำนบริกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ซึ่งการบริการให้ค าปรึกษาแนะน า แบ่งเป็น ๒ รูปแบบ ดังนี้ 

๑. การให้ค าปรึกษาแนะน าผ่านช่องทางโทรศัพท์ E-mail หนังสือราชการ และ Line  (รายละเอียดดัง
แผนภาพการให้ค าปรึกษาแนะน า) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรใหค้ ำปรกึษำแนะน ำ 

รับเรื่อง/ประเด็นที่ขอค าปรกึษาแนะน าทาง

โทรศัพท,์ e-mail, หนังสอืราชการ, line  

สอบถามข้อมูลประเด็น/ปญัหาเพิ่มเติม 
เพื่อให้ได้รบัข้อมลูที่ครบถ้วนสมบรูณ์ 

 

วิเคราะห์ข้อมูล พรอ้มสืบค้นกฎ/ระเบียบ/
ข้อบังคับ/ค าสั่ง/ประกาศ ทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ กรมบัญชีกลาง 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น 

 

สรปุแนวทางการแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
 

ผู้บังคับบญัชาสอบทานความถูกต้อง 
 

ด าเนินการให้ค าปรกึษาแนะน ากับผู้รบับริการ 
 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการให้ค าปรกึษา
แนะน าระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน 

 

จัดเกบ็ข้อมลูการให้ค าปรึกษาแนะน าใน
ฐานข้อมูลของส านักงานตรวจสอบภายใน 

 
รวบรวมค าถาม/ข้อหารือ เผยแพร่ผ่าน 
website ส านักงานตรวจสอบภายใน 

 



คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๒๒ 

๒. การจัดโครงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบให้กับหน่วยรับตรวจ ซึ่งเป็นการจัดโครงการ
เตรียมความพร้อมให้กับหัวหน้างานการเงินบัญชี งานพัสดุ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความเข้าใจในแนวทางการ
ตรวจสอบ อาทิ วิธีการตรวจสอบ การจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานประกอบการตรวจสอบ ให้กับหัวหน้างาน 
เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี เจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในปัญหา อุปสรรค 
ในการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงาน เพื่อหาทางแก้ไขปัญหา และท าให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งได้เริ่มด าเนินการในลักษณะโครงการตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๒๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๒๔ 

หลักเกณฑ์และข้อบังคับ มำตรฐำน ท่ีเกี่ยวข้องกับงำนตรวจสอบ 

หลักเกณฑ์ 

๑. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ,(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ 

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

๓. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ข้อบังคับ 

๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.
๒๕๖๒ 

๒. ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เ รื่ อง  กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๓ 

๓. กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Charter)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๒ 
๔. กรอบคุณธรรมส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๒ 

มำตรฐำน 

๑. มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๒๕ 

ตัวอย่ำงเอกสำร 

กำรวิเครำะห์จ ำนวนคนวัน ในแผนกำรตรวจสอบ 

รหัส
งำน 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

จ ำนวนคนวัน
กำรตรวจสอบ 
(คนxวันxครั้ง/

หน่วยงำน) 

ผู้รับผิดชอบ 

๑.งำนบรกิำรให้ควำมเช่ือมั่น                                                                              xxxx   

๑.๑ งานตรวจสอบ                                                                                               xxxx    
 ๑.๑.๑ .................................. 

         
๑............................................................... 
๒............................................................... 

xxx 
(....x…x....) 

ทีมตรวจสอบ 
.......... 

 ๑.๑.๒ ................................. ๑............................................................... 
๒............................................................... 

xxx 
(....x…x....) 

ทีมตรวจสอบ 
.......... 

 ๑.๑.๓ …………………………….. …………………………………………………………. xxx 
(....x…x....) 

ทีมตรวจสอบ 
.......... 

๑.๒ งำนติดตำมผลกำรตรวจสอบ                                                                       xxxx     

 ๑.๒.๑ …………………………….. …………………………………………………………. xxx 
(....x…x....) 

ทีมตรวจสอบ 
.......... 

 ๑.๒.๒ …………………………….. …………………………………………………………. xxx 
(....x…x....) 

ทีมตรวจสอบ 
.......... 

๒. งำนบรกิำรให้ค ำปรึกษำ                                                                               xxxx 
 ๒.๑ …………………………….. …………………………………………………………. xxx 

(....x…x....) 
ทีมตรวจสอบ 

.......... 
 ๒.๒ …………………………….. …………………………………………………………. xxx 

(....x…x....) 
ทีมตรวจสอบ 

.......... 
๓. งำนบริหำรและพัฒนำงำนตรวจสอบ                                                             xxxx 
 ๓.๑ …………………………….. …………………………………………………………. xxx 

(....x…x....) 
ทีมตรวจสอบ 

.......... 
 ๓.๒ …………………………….. …………………………………………………………. xxx 

(....x…x....) 
ทีมตรวจสอบ 

.......... 
๔. งำนอื่นๆ                                                                                              xxxx 

 ๔.๑ …………………………….. …………………………………………………………. xxx 
(....x…x....) 

ทีมตรวจสอบ 
.......... 

 รวมวันท ำกำรทั้งสิ้น xxxx  

 



คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๒๖ 

 
แบบประเมินความเสี่ยงและแสดงความเห็น 

เพื่อจัดท าแผนการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ส านักงานตรวจสอบภายใน 

 
 
ค ำชี้แจง 

ส านักงานตรวจสอบภายในได้จัดท าแบบประเมินความเสี่ยงและแสดงความเห็น เพื่อจัดท าแผนการ
ตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ส่วนที่ ๒ “มาตรฐานปฏิบัติงาน ๒๐๑๐ : การ
วางแผนการตรวจสอบ” และตามหลักเกณฑ์การประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ.๒๕๕๙ ประเดน็
ที่ใช้พิจารณาด้านการจัดการที่ ๘ การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ข้อ ๔.๑ “มีการจัดท า
ข้อตกลงในการก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยงร่วมกันของบุคลากรในองค์กรกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน”     

แบบประเมินความเสี่ยงและแสดงความเห็นประกอบด้วย ๔ ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงระดับส่วนงาน/หน่วยงาน 
ส่วนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยงระดับกจิกรรม 
ส่วนที่ ๔ การแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยง 
ส านักงานตรวจสอบภายในจงึขอความร่วมมือผู้บรหิารส่วนงานและผูบ้รหิารหน่วยงาน กรอกข้อมลูและ

ประเมินตนเองตามความเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยง ให้ตรงกบัข้อเทจ็จริงมากทีสุ่ด และขอขอบคุณที่ให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างด ี

 
ส่วนท่ี ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินและแบบแสดงความเห็น (โปรด  เพื่อเลอืกค าตอบ หรือกรอก

ข้อมูลให้ครบถ้วน) 

๑. ช่ือส่วนงาน/หน่วยงาน................................................................................................................................ 

๒. ผู้ตอบแบบประเมินและแบบแสดงความเห็น 
  คณบด ี   ผู้อ านวยการสถาบัน / ส านัก              ผู้อ านวยการกอง 

 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๒๗ 

ส่วนท่ี ๒ การประเมินความเสี่ยงระดบัส่วนงาน/หน่วยงาน  
 โปรดให้คะแนน ๑ หรอื ๒ หรือ ๓ ตามเกณฑ์ความเสี่ยง (คะแนน) ในช่องคะแนนที่ประเมินที่ตรงกับ

ข้อเท็จจรงิมากที่สุด  
 

ควำมเส่ียง เกณฑ์ควำมเส่ียง (คะแนน) คะแนนที ่

ประเมิน 

ค ำอธิบำย

เพิ่มเติม ต่ ำ = ๑ คะแนน ปำนกลำง = ๒ คะแนน สูง = ๓ คะแนน 

๑. มีการเปลี่ยนแปลงที่มี
นัยส าคัญในปีที่ผ่านมา 
(ระบบ/คน) 

มีการเปลี่ยนแปลง
เล็กน้อย ไม่เป็น
สาระส าคัญ 

มีการเปลี่ยนคน key 
man แต่ไม่เปลี่ยน
ระบบ 

มีการเปลี่ยนแปลง key 
man และระบบงาน 

  

๒. ผลการจัดการความเสี่ยง
ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ไตรมาสที่ ๓ ประจ าปีบัญชี 
พ.ศ.๒๕๖๒ 

จัดการความเสี่ยงตาม
แผนฯ ได้ ร้อยละ  
 ๘๐-๑๐๐ 

จัดการความเสี่ยงตาม
แผนฯ ได้ ร้อยละ  
๖๐-๗๙ 

จัดการความเสี่ยง 
 ตามแผนฯ ได้ต่ ากว่า
ร้อยละ ๖๐ หรือไม่
รายงานผลการ
ด าเนินการ 

  

๓. จ านวนเงินงบประมาณ
แผ่นดิน และเงินรายได้ ที่
ได้รับจัดสรรโดยเฉลี่ย ๓ ปีที่
ผ่านมา (ปีบัญชี พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๒) 

ส่วนงานได้รับเงิน
งบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได้ ไม่เกิน 
๑๕๐ ล้านบาท 

ส่วนงานได้รับเงิน
งบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได้ ตั้งแต่ 
๑๕๑ ล้านบาท – 
๕๐๐ ล้านบาท 

ส่วนงานได้รับเงิน
งบประมาณแผ่นดินและ
เงินรายได้ ตั้งแต่ ๕๐๑ 
ล้านบาทขึ้นไป 

  

๔. ผลการตรวจสอบด้าน
การเงินบัญชีใน ๓ ปีที่ผ่าน
มา  

ผลการตรวจสอบ
ครบถ้วนถูกต้องทุกปี 

ผลการตรวจสอบ
ครบถ้วนถูกต้องบางปี 

ผลการตรวจสอบมีข้อ
ตรวจพบที่มีนัยส าคัญ
ทุกปี 

  

๕. รายงานทางการเงิน
ครบถ้วนถูกต้องใน ๓ ปีที่
ผ่านมา 

งบการเงินและ
รายละเอียดประกอบ
ครบถ้วนถูกต้องทุกปี 

งบการเงินและ
รายละเอียดประกอบ
ครบถ้วนถูกต้องบางปี 

งบการเงินและ
รายละเอียดประกอบไม่
ถูกต้องติดต่อกัน   ๓ ปี 

  

๖. การด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะในรายงานผล
การตรวจสอบใน ๓ ปีที่ผ่าน
มา 

ด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ครบถ้วนทุกประเด็น 

ด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ไม่ครบถ้วน 

ไม่ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ/ไม่รายงาน
ผลการปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ 

  

๗. จุดอ่อนการควบคุม
ภายในด้านการเงินบัญชี 
และพัสดุใน ๓ ปีที่ผ่านมา 

ไม่มีจุดอ่อนการ
ควบคุมภายใน 

มีจุดอ่อนการควบคุม
ภายใน และได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไข 

มีจุดอ่อนการควบคุม
ภายในต่อเน่ือง ๓ ปี 
และไม่ได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไข 

  

๘. ข้อร้องเรียนจากการ
ปฏิบัติงานใน ๓ ปีที่ผ่านมา 

ไม่พบข้อร้องเรียนจาก
การปฏิบัติงาน 

พบข้อร้องเรียนจาก
การปฏิบัติงานไม่เกิน 
๒ ครั้งต่อปี 

พบข้อร้องเรียนจากการ
ปฏิบัติงานเกิน กว่า ๒ 
ครั้งต่อปี 

  

๙.ผลส าเร็จของการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีบัญชี พ.ศ.
๒๕๖๒ 

ผลส าเร็จแผนปฏิบัติ
การประจ าปี ร้อยละ 
๘๐-๑๐๐ 

ผลส าเร็จแผนปฏิบัติ
การประจ าปี ร้อยละ  
๖๐-๗๙ 

ผลส าเร็จแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีได้ต่ ากว่าร้อย
ละ ๖๐  

  

 

 



คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๒๘ 

ส่วนท่ี ๓ การประเมินความเสี่ยงระดบักจิกรรม 
โปรดให้คะแนน ๑ หรือ ๒ หรอื ๓ ของแต่ละกจิกรรมในแตล่ะความเสี่ยง คอลมัที่ ๑-๖ ตามเกณฑ์ความเสี่ยง ที่ตรง
กับข้อเท็จจรงิมากทีสุ่ด  
 

กิจกรรม 
 

ควำมเส่ียง (คะแนน) 
๑. กำร
ควบคุม

ภำยในและ
กำรบริหำร
ควำมเส่ียง 

๒. มีคู่มือหรือ 
แนวทำงกำร

ปฏิบัติงำน และ
น ำไปใช้กำร
ปฏิบัติงำน 

๓. มีกำร
เปลี่ยนแปลง

บุคลำกร/ระบบ
ที่มีนัยส ำคัญใน

ปีที่ผ่ำนมำ 

๔.กิจกรรมที่มี
กำร

เปลี่ยนแปลง 
กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

๕. กำรติดตำม 
และประเมินผล
ส ำเร็จของกำร

ปฏิบัติงำน 

๖.น ำระบบ
สำรสนเทศ
มำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

๑.การเรียนการสอน       
๒.การวิจัย       
๓.การบริการวิชาการ       
๔.การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

      

๕.บริหารทั่วไป       
๖.บริหารงานบุคคล       
๗.การเงินบัญชี       
๘.การบริหารงานพัสดุ       

เกณฑ์ความเสี่ยง 

 
ควำมเส่ียง 

เกณฑ์ควำมเส่ียง (คะแนน) 

ต่ ำ = ๑ คะแนน ปำนกลำง = ๒ คะแนน สูง = ๓ คะแนน 

๑. การควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยง 

มีแผนบริหารความเสี่ยงและจัด
วางระบบการควบคุมภายในในทุก
กระบวนงาน/ขั้นตอนที่ส าคัญ 

มีแผนบริหารความเสี่ยง หรือมีจัด
วางระบบการควบคุมภายในแต่ไม่
ครบทุกกระบวนงาน/ขั้นตอนที่
ส าคัญ 

ไม่มีแผนบริหารความเสี่ยงและ
ไม่จัดวางระบบการควบคุม
ภายในในทุกกระบวนงาน/
ขั้นตอนที่ส าคัญ 

๒. มีคู่มือหรือแนวทางการ
ปฏิบัติงาน และน าไปใช้
การปฏิบัติงาน 

มีคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 
และใช้ปฏิบัติงานได้จริง ๘๐ – 
๑๐๐ %   

มีคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 
และใช้ปฏิบัติงานได้จริง  ๕๐ – 
๗๙ % 

ไม่มีคู่มือหรือแนวทางการ
ปฏิบัติงาน และใช้ปฏิบัติงานได้
จริงต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

๓. มีการเปลี่ยนแปลง
บุคลากร/ระบบที่มี
นัยส าคัญในปีที่ผ่านมา  

มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร/ระบบ
เพียงเล็กน้อย ไม่เป็นสาระส าคัญ 

มีการเปลี่ยนบุคลากรที่เป็น key 
man แต่ไม่เปลี่ยนระบบ 

มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่
เป็น key man และระบบงาน 

๔.กิจกรรมที่มีการ
เปลี่ยนแปลง กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

 มีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ   
 ข้อบังคับภายในมหาวิทยาลัย 

 มีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ  
 ข้อบังคับจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

๕. การติดตามและ
ประเมินผลส าเร็จของการ
ปฏิบัติงาน 

มีการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ  
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เป็นรายไตรมาส 

มีการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 
และแผนการใช้จ่าย งบประมาณ
บางไตรมาส หรือรายงานรอบ ๖ 
เดือน และ ๑๒ เดือน 

ไม่มีการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติ
การ และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 



คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๒๙ 

 
ควำมเส่ียง 

เกณฑ์ควำมเส่ียง (คะแนน) 

ต่ ำ = ๑ คะแนน ปำนกลำง = ๒ คะแนน สูง = ๓ คะแนน 

๖.น าระบบสารสนเทศมา
ใช้ในการปฏิบัติงาน 

น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานในทุกระบบงานที่ส าคัญ 
ข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจุบัน และ
น าไปใช้ในการตัดสินใจในการ
บริหารงานได้ 

น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานบางระบบงานที่ส าคัญ 
ข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจุบัน แต่
ไม่สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ
ได้ 

ไม่น าระบบสารสนเทศมาใช้ใน
การปฏิบัติงานในทุกระบบงานที่
ส าคัญ ข้อมูลสารสนเทศไม่เป็น
ปัจจุบัน และไม่สามารถน าไปใช้
ในการตัดสินใจได้ 

 

ส่วนท่ี ๔ การแสดงความเห็นเกี่ยวกบัความเสี่ยงและเกณฑค์วามเสี่ยง 
๔.๑ กรณีไม่เห็นด้วยกับความเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยง โปรดระบุข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
      ................................................................................................................................................................. 
.........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
.........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
 
๔.๒ ท่านคิดว่ากิจกรรมใดทีม่ีความเสี่ยงและตอ้งการให้ส านักงานตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบในปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๓ เพิ่มเติมจากกจิกรรมที่ก าหนด 
      ................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................... ..................................... 
............................................................................................. ............................................................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
...................................................................................................................................... ................................... 
............................................................................................... .......................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................ 

 
 

 

                                                                                ลงนาม ..................................................... 
                                                                                  (                                       )  

                                                                                 ต าแหน่ง ................................................ 
                       วันที่ ............................................. 

 
 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๓๐ 

 
บันทึกประชุมเปิดตรวจ  

เรื่อง กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณในระบบ KU-ERP 

หน่วยรับตรวจ.......................................................................................................................................................... 
วันท่ี..............................................................................................     เวลา ............................................................. 
สถำนท่ี .................................................................................................................................................................... 

ชื่อผู้รับตรวจ 
๑. ……………………………………………………………………………… ต าแหน่ง................................................................... 
๒. ……………………………………………………………………………… ต าแหน่ง................................................................... 
๓. ……………………………………………………………………………… ต าแหน่ง................................................................... 
๔. ……………………………………………………………………………… ต าแหน่ง................................................................... 
๕. ……………………………………………………………………………… ต าแหน่ง................................................................... 

คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในประจ ำคณะ สถำบัน ส ำนัก 
๑. ……………………………………………………………………………… ต าแหน่ง.................................................................. 
๒. ……………………………………………………………………………… ต าแหน่ง.................................................................. 
๓. ……………………………………………………………………………… ต าแหน่ง.................................................................. 
๔. ……………………………………………………………………………… ต าแหน่ง.................................................................. 
๕. ……………………………………………………………………………… ต าแหน่ง.................................................................. 
 

ผู้ตรวจสอบภำยใน 
๑. ……………………………………………………………………………… ต าแหน่ง.................................................................. 
๒. ……………………………………………………………………………… ต าแหน่ง.................................................................. 
๓. ……………………………………………………………………………… ต าแหน่ง.................................................................. 

สรุปสำระส ำคัญของกำรประชุม 

๑. วัตถุประสงค์  
    ๑.๑ ............................................................................................................................... 

๑.๒ ....................................................................................................................... 

๒. ขอบเขตกำรตรวจสอบ 

ตรวจสอบ .....(เรื่องที่จะท าการตรวจสอบ)..........ณ .........................  
 

๓. วันท่ีเข้ำตรวจสอบ................................. 



คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๓๑ 

๔. ข้อซักถำมผู้รับตรวจ 

............................................................................................................................. .................................................... 

............................................................................................................................. ......................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ......................................................... 

............................................................................................................................. ......................................................... 

........................................................................................................................................................ .............................. 

.................................................................................................... .................................................................................. 

............................................................................................................................. ......................................................... 

............................................................................................................................. ......................................................... 

......................................................................................................................................................................................  
 

๕. ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบ 
............................................................................................................. ......................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
........................................................................ .............................................................................................................. 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
 
๖. กำรติดตำมผลกำรตรวจสอบในรอบปีท่ีผ่ำนมำ 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................................................. ......................... 
......................................................................................................... ............................................................................. 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................................................ .......................... 
........................................................................................................ .............................................................................. 
 
 

 (ลงช่ือ) ............................................... ผูบ้ันทกึการประชุม 
                       (.............................................) 
       ต าแหน่ง............................................. 

 วันที่................................................. 



คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๓๒ 

       
 

บันทึกประชุมปิดตรวจ  
เรื่อง กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณในระบบ KU-ERP  

   หน่วยรับตรวจ............................................................................................................................................. 

   วันท่ี.............................................................................     เวลำ ................................................................ 
   สถำนที ............................... ....................................................................................................................... 

   ผู้รับตรวจ 
   ๑. ……………………………………………………………… ต าแหน่ง........................................................................ 
   ๒. …………………………………………………………..… ต าแหน่ง........................................................................ 
   ๓. ……………………………………………………..……… ต าแหน่ง........................................................................ 
   ๔. …………………………………………  ………..……… ต าแหน่ง........................................................................ 
   ๕. ………………………………………  ………..………… ต าแหน่ง........................................................................ 

   คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในประจ ำคณะ สถำบัน ส ำนัก 
   ๑. …………………………………………………………… ต าแหน่ง............................................................... 
   ๒. …………………………………………………………… ต าแหน่ง............................................................... 
   ๓. …………………………………………………………… ต าแหน่ง............................................................... 
   ๔. …………………………………………………………… ต าแหน่ง............................................................... 
   ๕. …………………………………………………………… ต าแหน่ง............................................................... 
 
   ผู้ตรวจสอบภำยใน 
   ๑. ………………………………………………..………… ต าแหน่ง....................................................................... 
   ๒. ……………………………………………… ………… ต าแหน่ง....................................................................... 
   ๓. ………………………………………………………… ต าแหน่ง....................................................................... 

   สรุปสำระส ำคัญของกำรประชุมปิดตรวจสอบ 

วัตถุประสงค์/ประเด็น สิ่งท่ีเป็นอยู่ (Condition) ค ำชี้แจง/ข้อคิดเห็น 
๑. ………………………….. 
 

 

  

๒. ………………………….. 
 
 

  

๓. .............................. 
 
 

  

 

 



คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๓๓ 

ควำมเสี่ยงท่ีมำจำกกำรตรวจสอบ 

 ……………………………………………..…………………………………………………………….………………………………………. 
………..…………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………....……………………………………………………………..……………………………………………………………   
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทำงแก้ไข 

 ……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 
……………………………………………………………………...………………………………………………………………………….…………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
 

ควำมพึงพอใจ/ควำมเชื่อมั่น (แบบประเมินความพึงพอใจและความเช่ือมั่น)   

 ………………………………………………….………………………………………………………………….……………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 
 

(ลงช่ือ) .......................................ผู้บันทกึการประชุม        (ลงช่ือ) ........................................ผูร้ับตรวจ 
         (.............................................)                 (.............................................) 
ต าแหน่ง.............................................         ต าแหน่ง............................................. 
วันที่....................................          วันที่................................... 
 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๓๔ 

 
 

แผนกำรปฏิบัติงำน..........................................มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
ควำมเป็นมำ 
 ....................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................... ............. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................  
 
วัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบ 

๑..................................................................................... 
๒......................................................................................... 
๓.  ........................................................................................ 
๔.  ........................................................................................ 
 
ขอบเขตกำรตรวจสอบ 
๑. .................................................................................... 
๒..................................................................................... 
๓............................................................................... .... 
 
ระยะเวลำกำรตรวจสอบ  
.............................................................. 
 
วิธีกำรตรวจสอบ 
๑............................................... 
๒.............................................. 
๓............................................... 
๔............................................... 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๓๕ 

กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
............................................................................................................................. ....................................................... 
................................................................................................................................. ................................................... 
............................................................................... ..................................................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
เอกสำรหลักฐำน 
.............................................................................................................................................................. ...................... 
............................................................................................................ ........................................................................ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................... ..................................................... 
............................................................................. ....................................................................................................... 
 
แนวกำรตรวจสอบ........................... (Audit Program)  

วัตถุประสงค์/ประเด็นกำร
ตรวจสอบ 

วิธกีำรตรวจสอบ กระดำษท ำกำร/เอกสำร
หลักฐำน 

   

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 

  ทีมตรวจสอบ 
  ๑. .......................................................................................................................... .............................. 
 ๒.  ................................................................................. ...................................................................... 

๓. .......................................................................................................................... .............................. 
 ๔. ........................................................................................................................................................ 

๕. .......................................................................................................................... ............................. 
 

 



คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๓๖ 

 
บันทึกข้อควำม 

 

ส่วนงำน                                                                                                                      
ที ่ อว                       /                             / วันที่                                                    ๘                   

เร่ือง                                                                                                                         P                                                                            

 
เรียน   อธิการบด ี

   ตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕..... ได้ก าหนดให้ด าเนินการตรวจสอบ
......................................................... เพื่อให้ทราบ...................................... ส านักงานตรวจสอบภายในได้
ด าเนินการตรวจสอบ................................เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามรายงานผลฯ) สรุปได้ดังน้ี  
 

  ผลกำรตรวจสอบ 

.............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................ ......................................... 
......................................................................................... ................................................................................ 
.............................................................................................................................. ........................................... 
.................................................................................................................................. ....................................... 
......................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................. ........................................... 
.................................................................................................................................... ..................................... 
............................................................................................. ............................................................................ 
.............................................................................................................................. ........................................... 

 

ควำมเสี่ยง 
.............................................................................................................................. ................................... 

......................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................. ........................................... 
 

ข้อสังเกตจำกกำรตรวจสอบ 

๑. ……………………………………………………………..………………………………………………………….…………..…..……. 
๒. ………….…………………………………………………………………………………………………………………………..…..…… 
๓. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๔. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๓๗ 

ข้อคิดเห็นของคณบดี/ผู้อ ำนวยกำร 

.............................................................................................................................. ................................... 
......................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................. ........................................... 
 

ข้อเสนอแนะ 

.............................................................................................................................. ................................... 
......................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................. ........................................... 

    ......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดมอบ...........................................ด าเนินการตาม

ข้อเสนอแนะ และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบภำยในวันท่ี ............................ 
 

 

                                                                         ลงนาม . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
                                                                                  (                                       )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๓๘ 

แบบประเมินควำมพึงพอใจและควำมเชื่อมั่นต่อกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำและกำรตรวจสอบกิจกรรมต่ำงๆ 
ของส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

ส ำหรับผู้รับบริกำร 
 
ค าชี้แจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเหน็ของท่านมากที่สดุ 
 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
๑. ต าแหน่ง                ผู้บริหาร          เจา้หน้าที่การเงินบญัชี           เจ้าหน้าที่พัสดุ          อ่ืนๆ ระบุ.................... 
๒. หน่วยงาน              คณะ               สถาบัน           ส านัก           กอง            อ่ืนๆ ระบุ....................  
 
๒. การประเมินความพงึพอใจและความเชื่อม่ันต่อการใหค้ าปรึกษาแนะน าและการตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ 
 

ประเด็น 
ระดับความพงึพอใจ/ความเชื่อม่ัน 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย ความไม่
พึงพอใจ 

ควำมพึงพอใจ 
กระบวนการ 
๑. ท่านพอใจต่อการนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้าด าเนินการตรวจสอบ      
๒. มีการอธิบายวตัถปุระสงค ์ขอบเขตของการตรวจสอบอย่างชดัเจน  
    ก่อนการตรวจสอบทุกคร้ัง 

     

๓. เปิดโอกาสให้หน่วยรับตรวจ ได้ชีแ้จงประเด็นข้อตรวจพบ ก่อนสรุปผล 
    การตรวจสอบอย่างเป็นทางการทุกคร้ัง 

     

สิ่งอ านวยความสะดวก 
๑. มีช่องทางในการตดิต่อประสานงานหลากหลายช่องทาง      
๒. รวบรวมกฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบัเพื่อการตรวจสอบไว้อย่างครบถ้วน      
ควำมเช่ือมั่น 
เจ้าหน้าที่ผู้ใหบ้ริการ 
๑. ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบตัิงานด้วยความซ่ือตรง โปรง่ใส มีความรับผิดชอบ  
    และสามารถตรวจสอบได ้

     

๒. ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบตัิงานด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ให้บริการ 
    อยา่งเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตัิ และรายงานผลในสาระส าคญัตามข้อเท็จจริง 

     

๓. ผู้ตรวจสอบภายในมีความระมัดระวังในการใชข้้อมูล และไม่หาผลประโยชน์ 
    ในทางที่มิชอบ 

     

๔. ผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ เก่ียวกับเร่ือง 
    ทีต่รวจสอบ  และให้ค าปรึกษาแนะน าเป็นอย่างด ี  

     

คุณภาพการใหบ้ริการ      
๑. การรายงานผลการตรวจสอบมีความถูกต้องตามข้อเท็จจริงทีป่รากฏ      
๒. ข้อเสนอแนะในรายงานเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาปรับปรุงกระบวนการ 
    ปฏิบตัิงานและสามารถปฏิบตัิได ้

     

๓. การให้ค าปรึกษาแนะน าของส านักงานตรวจสอบภายในมีความถูกต้อง  
    ชดัเจน และน่าเชื่อถือ 

     

 



คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๓๙ 

๓. กรณีระดับควำมพึงพอใจ/ควำมเช่ือมั่น อยูท่ี่ควำมไม่พึงพอใจ โปรดระบุ    
    ............................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. ...... 
........................................................................................................................................................................... ......... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
๔. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
     ………………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………… 
......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... ............................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
...................................................................................................................................................... ................................ 
 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๔๐ 

แบบประเมินควำมพึงพอใจและควำมเชื่อมั่น 
ต่อกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำของส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

ส ำหรับคณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในประจ ำคณะ สถำบัน ส ำนัก 
 

ค ำชี้แจง  โปรดใส่เคร่ืองหมาย  √ ลงในช่องที่ตรงกับความคดิเห็นของท่าน 
  

๑. ขอ้มูลทัว่ไป 
๑. คณะกรรมการตรวจสอบภายในประจ าส่วนงาน  (เลือกได้มากกว่า ๑ ค าตอบ) 

       คณะ        สถาบัน                 ส านัก                วิทยาเขต 
 ๒. ประสบการณ์ในการเป็นผูต้รวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน 

 

                  ๐-๑ ป ี             ๒-๓ ป ี                 ๔ ปีขึ้นไป             
 

๒. การประเมินความพงึพอใจและความเชื่อม่ันต่อการให้ค าปรึกษาแนะน า 
 

ประเด็น 
ระดับควำมพึงพอใจ/ควำมเช่ือมั่น 

มำก
ที่สุด 

มำก ปำน 
กลำง 

น้อย ควำมไม่
พึงพอใจ 

ความพึงพอใจ 
กระบวนการ 
๑. ท่านพอใจในการบริการให้ค าปรึกษาแนะน า      
๒. ขั้นตอนการให้บริการของส านักงานตรวจสอบภายในมีความเหมาะสม      
๓. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม      
สิ่งอ านวยความสะดวก 
๑. มีช่องทางในการตดิต่อประสานงานหลากหลายช่องทาง      
๒. แนวการตรวจสอบ (Audit Program) มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย       
๓. รวบรวมกฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบัเพื่อการตรวจสอบไว้อย่างครบถ้วน      
ความเชื่อม่ัน 
สิ่งอ านวยความสะดวก 
๑. ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบตัิงานด้วยความซ่ือตรง โปรง่ใส มีความรับผิดชอบ  
    และสามารถตรวจสอบได ้

     

๒. ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบตัิงานด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ให้บริการ 
    อยา่งเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตัิ และรายงานผลในสาระส าคญัตามข้อเท็จจริง 

     

๓. ผู้ตรวจสอบภายในมีความระมัดระวังในการใชข้้อมูล และไม่หาผลประโยชน์ 
    ในทางที่มิชอบ 

     

๔. ผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ เก่ียวกับเร่ือง 
    ทีต่รวจสอบและให้ค าปรึกษาแนะน าเป็นอย่างด ี  

     

คุณภาพการใหบ้ริการ      
๑.  ท่านเชื่อม่ันว่าการให้บริการของส านักงานสอบภายในมีความถูกต้อง ชดัเจน  
     และน่าเชื่อถือ 

     

๒. ท่านเชื่อม่ันว่าข้อเสนอแนะของผูต้รวจสอบภายในมีประโยชน์ต่อหน่วยงานใน 
    การปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

     

 



คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๔๑ 

๓. กรณีระดบัความพึงพอใจ/ความเช่ือมั่น อยู่ที่ความไม่พงึพอใจ โปรดระบุ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……..……………… 
........................................................................................................................................................................... .... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
....................................................................................................................................................................... ...... 
 
๔. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
    …………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………… 
.................................................................................................................................................................... .......... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................................ .............. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


