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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1  ที่มาและความส าคัญ 
  การตรวจสอบภายใน เป็นเครื่องมือหรือกลไกที่ส าคัญของฝ่ายบริหาร ในการประเมินผลการ
ด าเนินงานและระบบการควบคุมของหน่วยงาน (แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในกรมบัญชีกลาง, 
2546)  การตรวจสอบภายในเป็นกิจกรรมที่ให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและ
เป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น ดังนั้นการ
ตรวจสอบภายในจึงมีส่วนส าคัญที่จะช่วยผลักดันให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม 
และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ
ส่วนราชการ พ.ศ.2551  ซ่ึงตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ได้ก าหนดให้ต้องมีการจัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายประจ าปี  ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้งานตรวจสอบภายในประสบความส าเร็จ 
คือ ผู้บริหารสามารถน าผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใช้ในการบริหารงาน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิดมูลค่าเพ่ิมและความส าเร็จแก่องค์กร ดังนั้นเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
องค์กร ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตรวจสอบ จึงต้องมีการเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการตรวจสอบ
รวมถึงมีการวางแผนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยงและการจัดสรรทรัพยากรที่
เหมาะสมและเพียงพอ  
 ดังนั้น กองตรวจตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงต้องมีการวางแผนตรวจสอบ เพ่ือให้
การตรวจสอบสอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะท าให้การเลือกหน่วยรับ
ตรวจและกิจกรรมที่จะท าการตรวจสอบมีความเหมาะสม ท าให้ผู้บริหารของส่วนงานมีความมั่นใจต่อ
ระบบการควบคุมภายในของส่วนงานว่ามีความเพียงพอและเหมาะสม ช่วยให้หน่วยรับตรวจบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบและมีระเบียบแบบแผนที่ดี 
(คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน, 2546) 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
  การจัดท าคู่มือการจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบภายใน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
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 1.2.1  เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าแผนตรวจสอบประจ าปีตามมาตรฐานการวางแผน
ตรวจสอบภายในภาครัฐ ส าหรับกองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 1.2.2  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการในการจัดท าแผนการตรวจสอบ

ประจ าปีตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบ และตามวัตถุประสงค์ของจัดท าแผนการตรวจสอบ
ประจ าปี 

 
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.3.1 เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในของกองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีคู่มือแนว
ทางการการจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี 
 1.3.2 เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดท าที่ชัดเจนตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
ในกระบวนการขั้นตอนและวิธีการในการจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี รวมถึงได้ทราบถึงระเบียบ
ที่เก่ียวข้องในการจัดท าแผนการตรวจสอบ  
 1.3.3  เพ่ือให้ทราบถึงกระบวนการจัดท าแผนและการจัดสรรทรัพยากรบุคคลที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานประจ าปี 
   
1.4 ขอบเขตของคู่มือ 
 การจัดท าคู่มือการจัดท าแผนตรวจสอบประจ าปี ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบภายในในครัง้นี้  เป็นคู่มือที่กล่าวถึงกระบวนการจัดท าแผนการตรวจสอบของกองตรวจสอบ
ภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งต้องผ่านการขอความเห็นการตรวจประจ าปีจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บริหารส่วนงานในฐานะเป็นผู้รับการ
ตรวจสอบ การประเมินความเสี่ยงเพ่ือใช้ในการวางการแผนตรวจสอบประจ าปี  
 
1.5 นิยามศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 การตรวจสอบภายใน  หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยง
ธรรมและเป็นอิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีข้ึน การตรวจสอบ
ภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ด้วยการประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการก ากับดูแลอย่างเป็น
ระบบ  
 การวางแผนตรวจสอบ  หมายถึ ง  การวางแผนการตรวจสอบตามผลการประเมิน 
ความเสี่ยงโดยการจัดล าดับความส าคัญก่อนหลังของกิจกรรมที่จะท าการตรวจสอบให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายของส่วนราชการ   
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 หน่วยรับตรวจ  หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 
 ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นและส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของ
องค์กร เกิดความเสียหาย ผิดพลาด หรือท าให้วัตถุประสงค์ เป้าหมายขององค์กรเบี่ยงเบนไป   
 มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน หมายถึง มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ กระทรวงการคลัง  
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บทที่ 2 
โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 

กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีที่ สร.0201/ว
78 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2519 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัย ขอนแก่นฉบับที่ 279/2532 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2532 เรื่อง จัดตั้งหน่วยตรวจสอบ
ภายใน เพ่ือให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี หน่วยตรวจสอบภายใน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น“ส านักงาน
ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 4/2552 
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กองตรวจสอบภายใน” เป็นหน่วยงานภายใน
ส านักงานอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 302/2561 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 
2561 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานส านักงานอธิการบดี 

กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีโครงสร้างกองตรวจสอบภายใน โครงสร้าง
การบริหาร โครงสร้างการปฏิบัติงาน และภาระหน้าที่ของกองตรวจสอบภายใน ดังต่อไปนี้ 
 
2.1  โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร 

2.1.1  โครงสร้างกองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
  ภาพที่ 2.1 โครงสร้างกองตรวจสอบภายใน(ปรับปรุง2561) 

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ส านักงานอธิการบดี 

กองตรวจสอบภายใน 

งานตรวจสอบภายใน 
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 2.1.2  โครงสร้างการบริหารงาน 

ภาพที่ 2.2  โครงสร้างการบริหารงานกองตรวจสอบภายใน(ปรับปรุง2561) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบประจ า

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผู้อ านวยการกองตรวจสอบภายใน 

หัวหน้าหน่วย

ตรวจสอบภายในที่ 1 

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

งานตรวจสอบภายใน 

หัวหนา้หน่วย

ตรวจสอบภายในที่ 2 

หัวหน้าหน่วย

ตรวจสอบภายในที่ 3 

หน่วยอ านวยการ 
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2.1.3  โครงสร้างการปฏิบัติงาน 

 
ภาพที่ 2.3  โครงสร้างการปฏิบัติงาน กองตรวจสอบภายใน(ปรับปรุง2561) 

 
2.2  ลักษณะการบริหารและบทบาทหน้าที่ของกองตรวจสอบภายใน 

2.2.1  ลักษณะการบริหารและการบังคับบัญชา 
 กองตรวจสอบภายใน ตามโครงสร้างการบริหารมีอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เป็นผู้บริหารสูงสุดและคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่ปรึกษาและก ากับ
ติดตามการบริหารจัดการภายใน และมีผู้อ านวยการกองตรวจสอบภายใน เป็นผู้บริหารงานกอง
ตรวจสอบภายใน ซึ่งแบ่งงานออกเป็น 1 งาน คือ งานตรวจสอบภายใน โดยงานตรวจสอบภายใน
ก าหนดทีมตรวจสอบภายในเป็น 3 ทีม ประกอบด้วยหัวหน้าทีมตรวจสอบและทีมตรวจที่เป็นนัก
ตรวจสอบภายใน ส าหรับงานด้านอ านวยการมีพนักงานธุรการเป็นผู้ปฏิบัติงาน รวมบุคลากรของกอง
ตรวจสอบภายในทั้งสิ้น  11 คน ซึ่งปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน จ านวน 10 คน และปฏิบัติงาน
ด้านธุรการ จ านวน 1 คน แสดงได้ดังตารางที่ 2.1  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คณะกรรมการตรวจสอบประจ า

มหาวิทยาลยั 

นางวิกานดา  พิธรัตน์  
ผู้อ านวยการกองตรวจสอบภายใน 

นางขนิษฐา  โสดามรรค 
หัวหน้าทีมตรวจ 1 

นางสาวนงรัตน์  ศิริค าเพ็ง 
หัวหนา้ทีมตรวจ 2 

นางสาวกนกอร  สีแสง 
หัวหน้าทีมตรวจ 3 

1. นางสาวรัชนี ตันสกุล 

นักตรวจสอบภายใน 

2. นางสาวอรวรรณ สุ่ม
มาตย ์

นักตรวจสอบภายใน 

 
 
 

1. นางสาวกฤษณวรรณ 
อาทิตย์ตั้ง 

    นักตรวจสอบภายใน 

2. นายชัยโรจน์  เนตร
หาญ 

    นักตรวจสอบภายใน 

 
 

1. นางสาวสุดารัตน์ 
สอนศักดา 

    นักตรวจสอบภายใน 

2. นางสาวปาลิดา ไทย
วัชรามาศ 

    นักตรวจสอบภายใน 

 
 

นายประเทือง ขันตี 
พนักงานธุรการ 
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ตารางท่ี 2.1  อัตราก าลังของบุคลากรในกองตรวจสอบภายใน  

ประเภทต ำแหน่ง 
จ ำนวน
(คน) 

ระดับกำรศึกษำ 
ปริญญำตรี ปริญญำโท 

ผู้อ ำนวยกำรกองตรวจสอบภำยใน 1 - 1 
นักตรวจสอบภำยในช ำนำญกำรพิเศษ 1 - 1 
นักตรวจสอบภำยในปฏิบัติกำร 8 3 5 
พนักงำนธุรกำร 1 1 - 

รวม 11 4 7 
 

2.2.2  หน้าที่ความรับผิดชอบของกองตรวจสอบภายใน 
  2.2.2.1  ภารกิจหลัก  
  ภารกิจหลัก คือ กำรให้บริกำรกำรตรวจสอบภำยในและกำรให้ค ำปรึกษำอย่ำงเที่ยง

ธรรมและเป็นอิสระ เพ่ือให้ควำมเชื่อมั่นและเพ่ิมคุณค่ำในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัยขอนแก่นให้ดีขึ้นรวมถึงกำรควบคุมภำยในและลดควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นโดยกำร
ก ำกับดูแลอย่ำงเป็นระบบ 

 วิสัยทัศน์   
 มุ่งม่ันให้บริกำรกำรตรวจสอบและกำรให้ค ำปรึกษำอย่ำงเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ 

 พันธกิจหน้ำที่หลัก 
1) กำรตรวจสอบภำยในให้ควำมเชื่อมั่นด้ำนรำยงำนกำรเงินมีควำมถูกต้องและเชื่อถือ

ได้  
2) กำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ เกี่ยวกับกฎหมำย ระเบียบ หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติแก่

ผู้บริหำรและผู้รับกำรตรวจสอบ 
3) ส่งเสริมหน่วยรับตรวจ ให้มีระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

ที่เพียงพอ เหมำะสม 
4) ส่งเสริมให้หน่วยรับตรวจมีกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมระเบียบและเป็นมำตรฐำน

เดียวกัน 
5) ให้ควำมเชื่อมั่นด้ำนรำยงำนกำรเงินมีควำมถูกต้อง เชื่อถือได้ 
6) ส่งเสริมให้มหำวิทยำลัยมีกำรบริหำรงำนตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
2.2.2.2  บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

   บทบาทหน้าที่ของกองตรวจสอบภายใน ตามการแบ่งหน่วยงานส านักงานอธิการบดี 
กองตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผลภายในตามมาตรฐานการ
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ตรวจสอบภายใน และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้ค าปรึกษาด้านการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติแก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้มีระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง การส่งเสริมการปฏิบัติงานให้เป็นตามระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่อธิการบดีมอบหมาย และตามกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ที่ได้มีการ
ทบทวนตามหนังสือ ศธ 0514.1.18/16 ลงวันที่ 9 มกราคม 2560 เรื่อง การทบทวนกฎบัตรการ
ตรวจสอบภายใน กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้ระบุขอบเขต อ านาจหน้าที่ 
และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) ก าหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายในเพ่ือสนับสนุนการบริหารงาน
และการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

2) รับผิดชอบการตรวจสอบภายใน โดยมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตาม
ขอบเขตการตรวจสอบภายในที่ก าหนด   

2.1) การจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปีตามการประเมินความเสี่ยง เสนอ
อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.2) การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจ าปี และงานตรวจสอบอื่นๆ ตามท่ี
ไดร้ับมอบหมายจากอธิการบดีและคณะกรรมการตรวจสอบ  

2.3) การรายงานผลการตรวจสอบภายใน ต่ออธิการบดี คณะกรรมการตรวจสอบ
และหน่วยรับตรวจ รวมถึงการรายงานผลต่อส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และกระทรวงศึกษาธิการ 

3) ผู้ตรวจสอบภายใน มีอ านาจในการเข้าถึงและสอบถามข้อมูล เอกสาร ทรัพย์สิน 
และเจา้หน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 

4) ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องมีความเป็นอิสระ และเป็นกลาง ปราศจากการแทรกแซงใน
การปฏิบัติงาน 

5) สอบทานการปฏิบัติงาน การด าเนินงานของหน่วยงานรับตรวจ เพ่ือให้มหาวิทยาลัย
มีความเชื่อม่ันว่า การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

6) การสอบทานด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
รวมถึงการตรวจสอบการด าเนินงาน การสอบทานประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง  

7) ติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะตามผลการตรวจสอบของกองตรวจสอบ
ภายใน 

8) กองตรวจสอบภายใน ต้องประสานงานกับหน่วยรับตรวจเพ่ือให้หน่วยรับตรวจมี
ส่วนร่วมในการให้ข้อมูลที่จะท าให้ผลการตรวจสอบเกิดประโยชน์ สามารถน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข
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การปฏิบัติงานให้เพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างมูลค่าเพ่ิมได้ สนับสนุน และส่งเสริมให้มีระบบการควบคุม
และการก ากับที่ดอีย่างเพียงพอและเหมาะสม 

9) กองตรวจสอบภายใน ต้องประสานงานกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

10) กองตรวจสอบภายในมีการส่งเสริมให้หน่วยรับตรวจมีการพัฒนา/ปรับปรุงงาน
เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

11) กองตรวจสอบภายในไม่มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และ
ระบบการควบคุมภายใน หรือการแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ให้ค าปรึกษาแนะน า   
 
2.3  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง  
  2.3.1  หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ตามมาตรฐานต าแหน่งที่ก าหนดโดย ก.พ.อ. เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 ได้ระบุหน้าที่
ความรับผิดชอบของต าแหน่งนักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ ไว้ว่าผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้
ความรู้ความสามารถ ความรู้ทางวิชาการในการท างานด้านการตรวจสอบภายในภายใต้การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

2.3.1.1  ด้านการปฏิบัติการ  
(1) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในด้านงบประมาณ บัญชี 

ตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลือให้ตรงตามบัญชี ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี  
ควบคุมเอกสารทางด้านการเงิน ตรวจสอบการปฏิบัติงานพร้อมทั้งหลักฐานการท าสัญญา การจัดซื้อ
พัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ การใช้และการเก็บรักษายานพาหนะ
ให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายได้ 
รายจ่ายและการก่อหนี้ผูกพันงบประเภท เพ่ือดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

(2) จัดท ารายงานการตรวจสอบรายเดือน เพ่ือเสนอข้อตรวจพบและ
ข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการด าเนินงาน 

(3) ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลตัวเลข หลักฐานการท าสัญญาและเอกสารต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี เพ่ือให้การ
ตรวจสอบด าเนินไปอย่างถูกต้องและได้ผลตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง 
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(4) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงาน
แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
 2.3.1.2  ด้านการวางแผน 

วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

 2.3.1.3  ด้านการประสานงาน 
(1) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและ

ภายนอก เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 2.3.1.4  ด้านการบริการ 

(1) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้าน
ตรวจสอบภายใน รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการ
ได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์  

(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นและให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้าน
ตรวจสอบภายใน เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้
ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 
 2.3.2  หน้าทีค่วามรับผิดชอบของต าแหน่งที่ได้รับมอบหมาย 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของนางสาวนงรัตน์ ศิริค าเพ็ง ต าแหน่งนักตรวจสอบ
ภายใน ระดับปฏิบัติการ ที่ได้รับมอบหมาย มีดังนี ้

2.3.2.1  งานด้านการตรวจสอบภายใน  
(1) จัดท าแผนการปฏิบัติงานและก าหนดปฏิทินการเข้าตรวจสอบภายในทีม

ตรวจสอบที่รับผิดชอบ 
(2) การตรวจสอบปฏิบัติการ  เป็นการปฏิบัติงานตรวจสอบคณะ/หน่วยงาน 

ซึ่งเป็นการเข้าตรวจสอบ ณ คณะหน่วยงานที่เป็นหน่วยรับตรวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความ
เชื่อมั่นต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ว่าการด าเนินงานของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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รายงานทางการเงินถูกต้องมีความเชื่อถือได้ ทันเวลาและการปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ก าหนด มีข้ันตอนในการปฏิบัติงาน ดังนี้  

2.1)   จัดท าแนวทางตรวจสอบ (Audit Program) กระดาษท าการเรื่องที่
จะตรวจสอบซึ่งก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจ าปี ซึ่งต้องมีการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของ
หน่วยงานนั้น ๆ เช่น โครงสร้างหน่วยงาน การบริหารงาน ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงผลการ
ตรวจสอบปีก่อน เพ่ือใช้ในการวางแผนเข้าตรวจสอบ   

2.2) เข้าตรวจปฏิบัติการพร้อมหนังสือเข้าตรวจสอบที่ลงนามโดย
อธิการบดี และปฏิบัติการ ณ หน่วยรับตรวจตามปฏิทินงาน และปฏิบัติการตามแนวการตรวจสอบ 
(Audit Program) และการตรวจสอบตามประเด็นและวัตถุประสงค์การตรวจสอบและบันทึกผลการ
ตรวจสอบในกระดาษท าการที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบดังกล่าวเป็นการประเมินระบบการควบคุม
ภายในของกิจกรรมหรือกระบวนงานที่ท าการตรวจสอบ ว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ
หรือไม่ ระบบการควบคุมภายในสามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน เพ่ือให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขให้การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 

2.3) การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งรายงานการตรวจสอบต้อง
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ โดยผ่านการสอบทานจากผู้อ านวยการกองตรวจสอบ
ภายในและได้รับความเห็นชอบจากผู้รับตรวจก่อนออกรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้ลงนามจากอธิการบดี 
รายงานการตรวจสอบต้องเสนอแนะแนวทางแก้ไขส าหรับงานหรือกิจกรรมที่มีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง 
เพ่ือให้มีการแก้ไขปรับปรุงและป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด  

2.4) การติดตามผลการตรวจสอบ ตามข้อเสนอแนะ ซึ่งผู้ตรวจสอบ
ภายในต้องสอบทานผลการด าเนินการของหน่วยงานว่ามีการด าเนินการตามข้อเสนอแนะได้ครบถ้วน 
เสนอผู้อ านวยการกองตรวจสอบภายในเพื่อรายงานต่ออธิการบดีเพ่ือทราบ   

(3) การตรวจสอบรายงานทางการเงินและการบริหารเงินยืมทดรองจ่าย
ประจ าเดือนของปีงบประมาณ 

(4) การตรวจสอบการให้ความเชื่อมั่นด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโดย
การตรวจสอบเอกสารใบส าคัญคู่จ่ายที่ส่งเบิกกองคลังมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(5) ก า ร ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ร า ย ง า น ก า ร ใ ช้ น้ า มั น เ ช้ื อ เ พลิ ง ร ถ ร า ช ก า ร ขอ ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นป ี

(6) การให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
รวมถึงการตอบข้อค าถามต่างๆและเผยแพร่องค์ความรู้ต่อผู้ตรวจสอบภายในและบุคคลอ่ืนๆ 

(7) การตรวจสอบตามภารกิจพิเศษ/ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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2.3.2.2  งานด้านการบริหารกองตรวจสอบภายใน  
(1) การจัดท าแผนตรวจสอบประจ าปี ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการ

ตรวจสอบภายใน ซึ่งก าหนดให้ต้องมีการจัดท าแผนตรวจสอบประจ าปีและได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
ส่วนราชการ โดยต้องวางแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง เพ่ือจัดล าดับความส าคัญ
ก่อนหลังของกิจกรรมที่จะท าการตรวจสอบเพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายของส่วนราชการ และต้องมี
การขอนโยบายการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย รวมถึงขอนโยบาย
การตรวจสอบจากอธิการบดีซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ และคณบดีที่เป็นหัวหน้าส่วนงานในการเสนอ
ประเด็นการตรวจสอบประจ าปี เพ่ือน ามาประกอบการประเมินความเสี่ยงและก าหนดประเด็นการ
ตรวจสอบ แผนการตรวจสอบประจ าปีต้องมีการประเมินความเสี่ยงเพ่ือการวางแผนโดยจัดท าปัจจัย
เสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงของส่วนงาน โดยปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์
ดังกล่าวต้องพิจารณาถึงแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ที่ผู้ตรวจสอบภายในสามารถเข้าถึงได้และน ามาใช้ในการ
ประเมินความเสี่ยง เมื่อประเมินความเสี่ยงแล้วต้องมีการจัดสรรทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติงานโดย
จัดสรรจ านวนคน-วันที่ใช้ในการปฏิบัติ เมื่อจัดท าแผนตรวจสอบแล้วเสร็จต้องขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย และขออนุมัติแผนตรวจสอบประจ าปีจากอธิการบดี 
และส่งหน่วยงานภายนอกคือ กรมบัญชีกลางและกระทรวงศึกษาธิการ  

(2) การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  เป็นการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน
ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก าหนดให้ส่วนงานและหน่วยงานย่อยทุกหน่วยงาน จั ดท าแผนการ
ปฏิบัติงานประจ าปี  ซึ่งต้องก าหนดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พร้อมก าหนดค่าเป้าหมายและระยะเวลาการด าเนินงานภายใต้
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  โดยรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานทุกไตรมาสต่อกอง
ยุทธศาสตร์  

(3) การจัดท าค าของบประมาณประจ าปี  เป็นค าของบประมาณประจ าปีเพ่ือ
ใช้ในการปฏิบัติงานประจ าปีตามกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยก าหนด   

(4) การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของกองตรวจสอบภายใน  เป็นการ
จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของกองตรวจสอบภายใน ตามตัวชี้วัดหน่วยงานสนับสนุนการ
บริหารงานกองภายใต้ส านักงานอธิการบดี ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดกลางที่หน่วยงานสนับสนุนต้อง
ด าเนินการและตัวชี้วัดของหน่วยงานก าหนด โดยต้องมีการรายงานหน่วยงานที่ก ากับดูแลรอบ 9 
เดือนและ 12 เดือน 
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(5) งานด้านการบริหารบุคคล  
5.1)  การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นแผนการพัฒนาความรู้ ทักษะ 

และการจัดท าผลงานวิชาการของบุคลากรของกองตรวจสอบภายใน ตามความต้องการรวมถึงการ
พัฒนาสู่ต าแหน่งสูงขึ้นและรายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาฯ ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงการ
พัฒนาบุคลากรว่าเป็นไปตามแผนที่ก าหนด ทั้งนี้เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนาบุคลากรในปีถัดไป
ด้วย   

5.2) การประเมินผลบุคลากร  ซึ่งเป็นการจัดท าข้อก าหนดการจ้างและ
รายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  เพื่อเสนอผู้อ านวยการกองพิจารณาผลการประเมินรายบุคคล 
และเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาตามรอบการประเมิน จากนั้นท าหน้าที่สรุปภาพรวมเพ่ือ
เสนอให้ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายในประเมินผล และจัดท าเอกสารส าหรับคณะกรรมการ
กลั่นกรอง 

5.3) การประชุมประสานงานอ่ืนด้านบุคคล เช่น ประสานงานและประชุม
เครือข่ายการเจ้าหน้าที่ การประสานงานด้านสวัสดิการต่างๆของบุคลากร ประกาศมหาวิทยาลัย ซึ่ง
เป็นการด าเนินงาน ประสานงานและแจ้งข่าวสารให้บุคลากรภายในกองตรวจสอบภายในทราบ  

(6) การปฏิบัติงานด้านการบริหารกองฯ อ่ืนที่ได้รับมอบหมายและการมีส่วน
ร่วมในงานบริหารกองฯด้านอ่ืน  เป็นงานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากงานตรวจสอบ เพ่ือให้กอง
ตรวจสอบภายในด าเนินงานได้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปีที่ก าหนด เช่น งานด้านการ
จัดท าแผนปฏิบัติงาน ด้านประกันคุณภาพ ด้านการบริหารงบประมาณ การจัดท ารายงาน การ
ประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ (ExPed) โครงการพัฒนางานและทักษะด้านการตรวจสอบ การ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งลักษณะงานที่ร่วมให้ข้อมูลหรือร่วมรับผิดชอบในบางส่วนโดยทีม
ตรวจสอบที่รับผิดชอบ เพ่ือให้การบริหารงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองตรวจสอบ
ภายใน 
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บทที่ 3 
หลักเกณฑ์วิธกีารการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 
 การตรวจสอบภายใน  เป็นกระบวนการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ 
เป็นเครื่องมือและกลไกที่ส าคัญของผู้บริหาร ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการปฏิบัติงานและระบบ
การควบคุมภายในขององค์กร โดยมีการวางแผนการตรวจสอบภายในเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการ
ตรวจสอบภายใน ซึ่งมีระเบียบ หลักเกณฑ์และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 
3.1  หลักเกณฑ์ และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 หลักเกณฑ์ และระเบียบการปฏิบัติงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้องส าหรับหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มงาน
มาตรฐานด้านการตรวจสอบภายในกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เป็นผู้ก าหนดและก ากับดูแล 
โดยมีการก าหนดแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551 ซึ่งได้กล่าวถึงการปฏิบัติงานของตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการ และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ส าหรับองค์กรภาคเอกชน สมาคม
ผู้ตรวจสอบภายใยแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่ก ากับดูแล พัฒนางานการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในให้เป็นไปมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในระดับสากล  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับตรวจสอบ
ภายใน มีดังนี้  
 การตรวจสอบภายใน  หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่าง
เที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีข้ึนเพื่อเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดี
ขึ้น การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ด้วย
การประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการก ากับ
ดูแลอย่างเป็นระบบ  
 ส่วนราชการ หมายความว่า  กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าและจังหวัด แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งมี “หัวหน้าส่วน
ราชการ” คือ ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือหัวหน้าของส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
และผู้ราชการจังหวัด 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน หมายความว่า  หน่วยงานที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของ
ส่วนราชการตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
 ผู้ตรวจสอบภายใน หมายความว่า  ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการให้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในของราชการ  
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 หน่วยรับตรวจ  หมายความว่า  หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 
 โครงสร้างของหน่วยตรวจสอบภายใน  ให้ขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ โดยให้หัวหน้าส่วน
ราชการจัดสรรบุคลากรและทรัพยากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับปริมาณงาน 
หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอ่ืนได้ตามควรแก่กรณี แต่ต้องไม่
ท าให้ผู้ตรวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระและเท่ียงธรรม มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่ตรวจสอบ 
 บทบาทอ านาจหน้าที่  ผู้ตรวจสอบภายในด ารงไว้ซึ่งความเป็นอิสระ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใน
กิจกรรมที่ตรวจสอบ ปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการ
ตรวจสอบของฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการใดๆ ของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดอันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น ผู้ตรวจสอบมีสิทธิในการเข้าถึงบุคคล ข้อมูล เอกสารหลักฐานและ
ทรัพย์สินต่างๆ รวมทั้งให้เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและการด าเนินงานของ
ส่วนราชการ เพื่อรับทราบข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน 
 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน คือ การประเมินการควบคุมขององค์กรเพ่ือให้มั่นใจว่า
องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ภายใต้ค่าใช้จ่ายและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยความเสี่ยงของกิจกรรมต่างๆ ภายใน
องค์กรจะเป็นปัจจัยส าคัญที่ก าหนดทิศทางการท างานของกิจกรรมการตรวจสอบภายในเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการตรวจสอบภายใน ซึ่งหมายถึงการจัดท าแผนงานตรวจสอบภายใน
จากข้อมูลของการวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์กร 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ก าหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจของงานตรวจสอบภายใน เพ่ือสนับสนุนการบริหารงาน
และการด าเนินงานด้านต่างๆ ของส่วนราชการ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของส่วนราชการ และ
คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอ่ืนที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน โดยค านึงถึงความมี
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
ส่วนราชการด้วย 

2. ก าหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ 

3. จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน และกรณีที่มีการประเมินการประกัน
คุณภาพงานตรวจสอบภายในให้ส่งส าเนาผลการประเมินให้กรมบัญชีกลางด้วย  

4. กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบให้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาร่วมปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ ให้เสนอขอบเขตและราบละเอียดของงาน คุณสมบัติของผู้รับจ้าง ระยะเวลาด าเนินการ 
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และผลงานที่คาดหวังจากผู้รับจ้าง รวมทั้งข้อเสนอโครงการของผู้รับจ้าง ให้หน่วยงานส่วนราชการ
พิจารณาอนุมัติให้ว่างจ้างผู้เชี่ยวชาญต่อไป 

5. ให้ผู้ตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและคู่มือ/แนว
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง กรณีท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 

6. เสนอแผนตรวจสอบประจ าปีต่อหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายน 
กรณีแผนตรวจสอบของส่วนราชการมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ให้เสนอแผนการตรวจสอบระยะ
ยาวต่อหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปีด้วย  

6.1  กรณีผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ตรวจสอบส่วนราชการระดับกรมในสังกัด
ของกระทรวงนอกเหนือจากงานในส านักงานปลัดกระทรวง ต้องส าเนาแผนตรวจสอบให้หัวหน้าส่วน
ราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงทราบด้วย  

6.2  กรณีผู้ตรวจสอบภายในระดับส่วนราชการในระดับกรม ตรวจสอบส่วนราชการใน
สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้ส าเนาแผนตรวจสอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย 

7. เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าส่วนราชการภายในเวลาอันสมควรหรืออย่าง
น้อยทุก 2 เดือนนับจากที่ด าเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่มี
ผลเสียงหายต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที 

7.1  กรณีผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวงของส่วนราชการในระดับกรม ตรวจสอบส่วน
ราชการในส่วนภูมิภาค ให้ส่งส าเนารายงานผลตรวจสอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย 

7.2  กรณีผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวงของส่วนราชการในระดับกระทรวง  
ตรวจสอบส่วนราชการระดับรมในสังกัดกระทรวง ให้ส่งส าเนารายงานผลตรวจสอบให้หัวหน้าส่วน
ราชการนั้นๆ ทราบด้วย 

8. การติดตามผลการตรวจสอบ  เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ เพ่ือให้การ
ปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 

9. ปฏิบัติงานในการให้ค าปรึกษาแก่หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
10. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการตรวจสอบหรือ

คณะกรรมการอ่ืนที่ปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบของส่วนรากชารบรรลุ
เป้าหมายและเป็นไปตามอย่างมีประสิทธิภาพ 

11. ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วน
ราชการ 
 ประเภทงานการตรวจสอบภายใน  การให้บริการของการตรวจสอบภายในให้แก่องค์กรและ
หรือหน่วยงานที่รับบริการจะสามารถแบ่งงานการตรวจสอบได้ 2 ลักษณะ คือ (ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย, 2548) 
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 1. บริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) 
 2. บริการให้ค าปรึกษา (Consulting Services) 
 
 1.   บริการให้ความเชื่อม่ัน (Assurance Services)    
  หมายถึง  การตรวจสอบหลักฐานต่างๆ อย่างเป็นธรรมเพ่ือน ามาประเมินผลอย่างเป็น
อิสระในกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร 
โดยต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบตามมาตรฐานวิชาชีพและเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
แบ่งได้หลายประเภท ดังนี้  

1. การตรวจสอบการด าเนินงาน (Operation Audit) คือ การตรวจสอบเพ่ือ
ประเมินระบบการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพของการด าเนินงานของหน่วยงานต่า งๆ เช่น 
การตลาด การผลิต การบริหารงานด้านพัสดุ การบริหารงานบุคคล และการจัดการด้านการเงินและ
บัญชี เพ่ือให้องค์กรมีความมั่นใจว่าแต่ละหน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และการปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Performance Audit) คือ การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ระบบงานต่างๆ ของแต่ละกิจกรรมตามที่ฝ่ายบริหารก าหนด โดยมุ้งเน้น  

  2.1 ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ มีการจัดระบบงานเพื่อให้มั่นใจว่าได้ว่า 
การใช้ทรัพยากรส าหรับกิจกรรมแต่ละกิจกรรมขององค์กรสามารถเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุน ซึ่งท าให้
องค์กรได้รับผลประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด 

  2.2 ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ทีการจัดระบบงานและวิธีการ
ปฏิบัติงานเพื่อมุ้งหวังให้ผลที่เกิดจากการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
ที่ได้ก าหนดไว้ 

  2.3 ความประหยัด (Economy) คือ มีการใช้จ่ายเงินอย่างระมัดระวัง ไม่สุรุ่ยสุร่าย 
ฟุ่มเฟือยเพ่ือมุ้งหวังให้องค์กรสามารถลดต้นทุนหรือการใช้ทรัพยากรต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ โดยยังคง
ได้รับผลผลิตตามเป้าหมาย 

3. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)  คือ การ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรว่าเป็นไปตามข้อก าหนดทั้งจากภายนอก
และภายในองค์กร เช่น กฎหมาย ระเบียบค าสั่ง มาตรฐาน นโยบาย แผนงาน และวิธีการที่ก าหนดไว้  
ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบทางการเงิน หรือการตรวจสอบการด าเนินงานหรือจะท าการ
ตรวจสอบแยกโดยเฉพาะ 

4. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) คือ การตรวจสอบความถูกต้อง
เชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแลป้องกันทรัพย์สิน และประเมินความ
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เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ ว่ามีความเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่า ข้อมูลที่
บันทึกและปรากฏในบัญชี รายงาน ทะเบียน และเอกสารต่างๆ ถูกต้องและสามารถสอบทานได้ 
รวมทั้งสามารถป้องกันรั่วไหล สูญหายของทรัพย์สินต่างๆ ได้  

5. การตรวจสอบสารสน เทศ (Information Technology Audit) คือ  การ
ตรวจสอบงานที่ใช้ระบบสารสนเทศในการด าเนินงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานตรวจสอบทางการเงิน
หรือการตรวจสอบด าเนินงาน ผู้ตรวจสอบภายในจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เทคนิคเฉพาะ
ในการตรวจสอบในระบบสารสนเทศ เพ่ือให้สามารถด าเนินการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
วัตถุประสงค์ส าคัญของการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบงานสารสนเทศ เพ่ือให้ทราบถึงความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  

6. การบริการให้ความเห็นทางวิชาชีพในเรื่องต่างๆ (Attestation) คือ การ
ตรวจสอบในเรื่องอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายต่างๆ เช่น การตรวจสอบกรณีท่ีมีการทุจริตหรือการ
กระท าที่ส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือ กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าที่ส่อไปในทาง
ทุจริต การตรวจสอบจะด าเนินการเพ่ือค้นหาสาเหตุข้อเท็จจริงรวมถึงผลเสียหายที่เกิดขึ้น หรือจะ
เกิดข้ึนและผู้รับผิดชอบพร้อมทั้งเสนอและมาตรการป้องกัน  

 
2. บริการให้ค าปรึกษา (Consulting Services)   
 หมายถึง  กิจกรรมการให้ค าแนะน า และการให้บริการที่เกี่ยวข้องแก่องค์กรลักษณะและ

ขอบเขตของงานเป็นไปตามความตกลงร่วมกันกับองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมคุณค่า และ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กร ซึ่งตัวอย่างกิจกรรมงานให้ค าปรึกษา เช่น การให้ค าปรึกษา 
ค าแนะน า การอ านวยความสะดวก การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน และการฝึกอบรม 

 
 ปัจจัยความส าเร็จของงานตรวจสอบภายใน  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบ
ภายในแห่งประเทศไทย (2548) กล่าวว่า งานตรวจสอบภายในจะประสบความส าเร็จและสร้าง
ประโยชน์ต่อองค์กรได้ จะข้ึนอยู่กับปัจจัยดังนี้  
 1. นโยบายและการสนับสนุนของฝ่ายบริหาร   งานตรวจสอบภายในจะพัฒนาไปตาม
นโยบายและความต้องการของฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารต้องก าหนดนโยบายและแสดงการสนับสนุน
งานตรวจสอภายในในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้  
  1.1 การก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายในโดย
ปรากฏในกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน  
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  1.2 การก าหนดสายการบังคับบัญชาให้ขึ้นตรงต่อผู้บริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม และปราศจากการแทรกแซง ในการก าหนด
ขอบเขตงาน การปฏิบัติงาน และการสื่อสารผลการตรวจสอบ 
  1.3 การมอบอ านาจในการตรวจสอบให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่ง
หมายถึง อ านาจในกาเข้าถึงรายงาน เอกสาร ข้อมูลและทรัพย์สินทุกชนิดที่ต้องใช้ในการตรวจสอบ 
รวมถึงการร้องขอให้บุคคลมาให้ข้อมูลต่างๆ  
  1.4 การให้เวลาเข้าประชุมปรึกษาหารือกับหน่วยตรวจสอบสม่ าเสมอเพ่ือรับทราบถึงผล
การปฏิบัติงานและปัญหาต่างๆ ของหน่วยตรวจสอบภายใน  
  1.5 การติดตามและสั่งการให้การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 
  1.6 การสนับสนุนด้านงบประมาณและทรัพยากรที่จ าเป็นในการตรวจสอบ เช่น จ านวน
บุคลากร ค่าตอบแทน การฝึกอบรม อุปกรณ์เครื่องใช้ เป็นต้น 
 2. ความพร้อมของระบบงานและสารสนเทศ งานตรวจสอบเป็นงานวิเคราะห์ และ
ประเมินผลซึ่งต้องใช้ข้อมูลทั้งด้านการเงิน การบัญชี และข้อมูลการปฏิบัติงานในส่วนงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ดังนั้นองค์กรใดที่มีความพร้อมของระบบและสารสนเทศ ก็นับได้ว่าเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้งานตรวจสอบภายในประสบความส าเร็จได้  
 3.  ความเข้าใจและการยอมรับของผู้รับการตรวจสอบ  การก าหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน
เรื่องการตรวจสอบของฝ่ายบริหาร อาจท าให้ผู้รับการตรวจสอบปฏิบัติตามนโยบายนั้น งานตรวจสอบ
ภายในอาจไม่ประสบความส าเร็จหากผู้รับตรวจสอบไม่เข้าใจ และไม่ยอมรับ หรือมีอคติต่อหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ผู้รับตรวจสอบอาจไม่ให้ความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นข้อมูล หรือการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งจะท าให้งานตรวจสอบภายในนั้นสูญเปล่าโดยเสียทั้งเวลา
และค่าใช้จ่าย ดังนั้น หน่วยตรวจสอบภายในต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกหน่วยงานในองค์กร 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและการยอมรับในหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
 4. ความรู้ ทักษะ และมนุษยสัมพันธ์ของผู้ตรวจสอบภายใน  ปัจจัยข้อนี้เป็นปัจจัยเดียวที่ผู้
ตรวจสอบภายในควบคุมได้โดยตรง เพราะเป็นเรื่องของผู้ตรวจสอบภายในเอง มาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเชี่ยวชาญ โดยมีความรู้ ทักษะ 
และความสามารถอ่ืนๆ ในการท างานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และมีความระมัดระวังในการ
ประกอบวิชาชีพ โดยใช้ความระมัดระวังและทักษะมากพอที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างน่าเชื่อถือ
และเป็นที่ยอมรับ ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานและจรรยาบรรณ
วิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์ ความเที่ยงธรรม การรักษาความลับ และความสามารถในหน้าที่ นอกจากนี้
ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ มีไหวพริบ และมีความสามารถในการวิเคราะห์ที่
เป็นเหตุเป็นผล มีการพัฒนาความรู้อย่างสม่ าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นด้านการตรวจสอบและด้านอ่ืนๆ 
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รวมทั้งมีความสามารถในการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบและการให้
ข้อเสนอแนะ นอกจากนี้ยังต้องเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นที่เข้าใจและได้รับการยอมรับของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  
 5. ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานตรวจสอบภายในกับหน่วยงานอ่ืน   นอกจากการมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีแล้ว หน่วยตรวจสอบภายในต้องมีความสัมพันธ์ในระดับที่เหมาะสมกับหน่วยงาน 
และหรือฝ่ายต่างๆ ด้วย เช่น  
  5.1 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานตรวจสอบภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบ  
หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีภารกิจที่ต้องสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น หน่วยงานตรวจสอบภายในและ
คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีการติดต่อสื่อสารได้โดยสะดวก การรายงานผลการตรวจสอบอย่าง
สม่ าเสมอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีนโยบายสอบทานแผนการตรวจสอบ รวมถึงสนับสนุนให้ผู้
ตรวจสอบภายในด ารงความเป็นอิสระ และความเท่ียงธรรมให้เกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน 
  5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้บริหารระดับสูง  หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในและผู้บริหารองค์กร ควรมีส่วนร่วมหารือประเด็นต่างๆ เพ่ือวางแผนการตรวจสอบ
ให้ได้ครอบคลุมในเรื่องที่มีสาระส าคัญ และหรือมีความเสี่ยงสูง  การตรวจสอบภายในจะสามารถเพ่ิม
มูลค่าให้กับฝ่ายบริหารได้หากมีการตรวจสอบในระดับที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 
  5.3 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานตรวจสอบภายในกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก เมื่อ
สามารถท างานร่วมกันได้กับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกได้แล้ว จะท าให้สามารถลดงานที่ซ้ าซ้อนลงได้ 
และก็สามารถน าทรัพยากรที่เหลือจากการลดงานที่ซ้ าซ้อนไปก่อให้เปิดประโยชน์ในเรื่องอ่ืนต่อไป ซึ่ง
หากองค์กรมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการตรวจสอบภายในที่ได้มาตรฐาน ข้อมูลต่างๆ ในองค์กร
ก็จะมีความน่าเชื่อถือ ท าให้ผู้ตรวจสอบภายนอกมั่นใจในคุณภาพของข้อมูล ส่งผลให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในลดภาระของงานลงซึ่งจะท าให้ต้นทุนของการตรวจสอบจากภายนอกขององค์กรลดลง ทั้งนี้ผู้
ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก ยังต้องด ารงความเป็นอิสระต่อกัน แต่ละฝ่ายต้องมีความ
เที่ยงธรรมถูกต้อง และมีจริยธรรมในหน้าที่ของตน 
  5.4 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานตรวจสอบกับบุคลากรอื่นในองค์กร  ซึ่งความสัมพันธ์
ดังกล่าวจะส่งผลดีต่อเมื่อพนักงานตรวจสอบท าความเข้าใจ ผ่านการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
บทบาทในการให้ค าปรึกษา หรือค าแนะน าในการก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมแก่หน่วยงานที่รับบริการ ไม่ใช่
เป็นการจับผิดแล้วรายงานผลอย่างเดียว ถ้าสร้างบรรยากาศการเป็นผู้ให้บริการค าแนะน า ความ
ร่วมมือของบุคลากรกับหน่วยงานตรวจสอบภายในจะเกิดขึ้น ส่งผลให้การตรวจสอบภายในบรรลุผล
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 



34 
 

 

 ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน  การตรวจสอบภายใน ให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ
วิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของส่วน
ราชการและการบริหารความเสี่ยงของส่วนราชการ รวมถึง  

1. ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับ
ตรวจ เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 

2. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับค าสั่ง 
ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการก าหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตาม
เป้าหมาย วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายของส่วนราชการ 

3. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการด าเนินงานและการเงินการคลัง 
4. ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจ ให้มี

ความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์นั้น 
5. ประเมินผลการด าเนินการเกี่ยวกับการเงินการคลังของส่วนราชการ 
6. วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 
 
หน่วยรับตรวจ   ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้  
1. อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
2. จัดให้มีระบบการเก็บเอกสาร ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม และครบถ้วน  
3. จัดเตรียมรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 
4. จัดท าบัญชีและจัดเก็บเอกสาร ประกอบรายการบัญชีพร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบได ้
5. ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ผู้ตรวจสอบภายใน 
6. ปฏิบัติตามข้อทักท้วง และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องต่างๆ ที่หัวหน้าส่วน

ราชการสั่งให้ปฏิบัติ 
 กรณีเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ กระท าการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ  หรือละเลยต่อการปฏิบัติ

หน้าที่ตามวรรคแรกให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการตามควรแก่กรณี  
 

3.2 มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 กรมบัญชีกลางในฐานะเป็นหน่วยงานกลางที่มีความรับผิดชอบในการก ากับดูแลและพัฒนาการ
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ได้ก าหนดมาตรฐานการการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลการปฏิบัติวิชาชีพการตรวจสอบ
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ภาย ใน   (International Standards for The Professional Practice of Internal Auditing) ที่
ก าหนดโดยสถาบันผู้ตรวจสอบภายในของสหรัฐอเมริกา (The Institute of Internal Audit : IIA) 
เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ใช้เป็นกรอบและแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือให้ผลการ
ปฏิบัติงานเป็นที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (กรมบัญชีกลาง, 2560) 
 โครงสร้างมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ มาตรฐานด้านคุณสมบัติ 
(Attribute Standards) และมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน (Performance Standards) ซึ่งการน า
มาตรฐานไปใช้ในงานบริการด้านให้ความเชื่อมั่นและงานบริการด้านค าปรึกษา ดังนี้  
 1.  มาตรฐานด้านคุณสมบัติ (Attribute Standards) เป็นมาตรฐานที่กล่าวถึงลักษณะของ
องค์กร และบุคลากรที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยใช้รหัสมาตรฐานที่ 1000 เป็นต้นไป 
 2.  มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน (Performance Standards)  เป็นมาตรฐานที่กล่าวถึง
ลักษณะของงานตรวจสอบภายในและเกณฑ์เชิงคุณภาพและกระบวนการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งจะสามารถน าไปใช้เป็นบรรทัดฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ มาตรฐานด้าน
คุณสมบัติและมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน น ามาใช้บังคับกับบริการงานตรวจสอบภายในทุกงาน โดย
ใช้รหัสมาตรฐานที่ 2000 เป็นต้นไป  
 การน ามาตรฐานไปใช้ในงานบริการด้านการให้ความเชื่อมั่นและงานบริการด้านให้ค าปรึกษา 
จะมีตัวอักษร A (Assurance Services) และ (Consulting Services) ต่อท้ายเลขรหัสมาตรฐาน 
โครงสร้างมาตรฐานการตรวจสอบภายใน แสดงได้ดังภาพที่ 3.1  
 

 
ภาพที่ 3.1 โครงสร้างมาตรฐานการตรวจสอบภายใน (กรมบัญชีกลาง, 2560)  
 
 
 
 
 
  มาตรฐานการตรวจสอบภายในด้านคุณสมบัติ แสดงได้ดังภาพที่ 3.2 

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

มาตรฐานด้านคณุสมบตัิ มาตรฐานด้านการปฏิบตัิงาน 
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 ภาพที่ 3.2 มาตรฐานด้านคุณสมบัติ (กรมบัญชีกลาง, 2560)  
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มาตรฐานการตรวจสอบภายในด้านการปฏิบัติงาน แสดงได้ดังภาพที่ 3.3

 
ภาพที่ 3.3 มาตรฐานด้านการปฏบิัติงาน (กรมบัญชีกลาง, 2560) 
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 3.2.1  มาตรฐานด้านคุณสมบัติ  
     (1) วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานหมวด 1000  
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ต้องก าหนดวัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างเป็นทางการไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน โดยให้สอดคล้องกับภารกิจ
งานตรวจสอบภายใน ซึ่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในเป็น
ระยะ ๆ และน าเสนอหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) ให้ความเห็นชอบ เพ่ือ
ใช้เป็นกรอบอ้างอิงและเป็นแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยให้มีการเผยแพร่กฎบัตรการ
ตรวจสอบภายใน ให้หน่วยงานภายในของส่วนราชการทราบทั่วกัน  
     กฎบัตรการตรวจสอบภายใน คือ เอกสารทางการที่ก าหนดวัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ 
และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งประกอบด้วยการก าหนด
สถานภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายใน สายการรายงาน และความสัมพันธ์ของหัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายในกับหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการตรวจสอบ(ถ้ามี) ก าหนดสิทธิในการเข้าถึง
ข้อมูลบุคลากรและทรัพย์สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รวมถึงก าหนด
ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
   การตรวจสอบภายในที่เป็นลักษณะของงานบริการให้ความเชื่อมั่นและการบริหารให้
ค าปรึกษาแก่ส่วนราชการ ต้องก าหนดไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และหากมีการให้บริการงาน
ในลักษณะนี้แก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกส่วนราชการ จะต้องระบุไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบ
ภายในเช่นกัน  
   หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ควรมีการหารือกับหัวหน้าส่วนราชการและ
คณะกรรมการตรวจสอบ(ถ้ามี) เกี่ยวกับกฎบัตรการตรวจสอบภายในที่ก าหนดภารกิจงานตรวจสอบ 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจตรงกันและการยอมรับระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  
  (2) ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม  ตามมาตรฐานหมวด 1100 การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระ และผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเท่ียงธรรม 
   ความอิสระ คือ  การเป็นอิสระจากเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  เพ่ือให้การตรวจสอบภายในบรรลุผลโดยปราศจากอคติ หัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) 
และไม่ถูกจ ากัดสิทธิในการเข้าถึงตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งความเป็นอิสระเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้ สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความเป็นอิสระไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ
บุคคล การปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และหน่วยงานต้องได้รับการจัดการ 
   ความเที่ยงธรรม  คือ ทัศนคติที่ปราศจากความล าเอียง เพ่ือเป็นการเอ้ือให้ผู้ตรวจ
สอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วยความเชื่อมั่นในผลงาน และไม่มีการลดหย่อนคุณภาพของ
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งานซึ่งดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในจะไม่อยู่ภายใต้การซักจูง
หรือซักน าจากผู้อ่ืน สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความเที่ยงธรรมจะต้องได้รับการจัดการไม่ว่าจะเป็นระดับ
บุคคล ระดับงานระดับหน้าที่ และระดับองค์กร 
      (3) ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ  

 ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานหมวด 1210 ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรู้ ทักษะ 
และความสามารถอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ และต้องสะสมความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถอ่ืนๆจากการปฏิบัติงานตรวจสอบ ทั้งนี้ การปฏิบัติงานตรวจสอบต้องด าเนินการโดยผู้ที่
มี ค ว า ม รู้  ทั ก ษ ะ แ ล ะ ค ว า ม ส า ม า ร ถ อ่ื น ๆ  ที่ จ า เ ป็ น ต่ อ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ความเชี่ยวชาญ หมายถึง ความรู้  ทักษะ และความสามารถอ่ืนๆ ที่จ า เป็นต่อ 
การปฏิ บั ติ ง านตามที่ ไ ด้ รั บมอบหมายของผู้ ต ร วจสอบภาย ใน ได้ อย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ผ ล  
ซึ่ งความเชี่ ยวชาญจะครอบคลุมถึ งกิ จกรรมต่ างๆ ในปัจจุบัน  แนวโน้ม  และประ เด็ น  
ที่เกิดขึ้นใหม่ๆ เพ่ือสามารถให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะที่ตรงประเด็นได้   

ผู้ตรวจสอบภายใน  ต้องมีความรู้ 
(1) เพียงพอที่จะประเมินความเสี่ยงของการเกิดทุจริต และให้แนวทางในการ

บริหารจัดการทุจริตของส่วนราชการ  
(2) เพียงพอเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รวมทั้งเทคนิค วิธีการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิผล แต่ไม่จ าเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญเทียบเท่ากับผู้ที่มีหน้าที่
ความรับผิดชอบในการสืบสวนหรือสอบสวนการทุจริตโดยตรง 

(3) เพียงพอเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมทั้งเทคนิค วิธีการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิผล แต่ไม่จ าเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญเทียบเท่ากับผู้ตรวจสอบ
ภายในที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง 

 ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ  ตามมาตรฐานหมวด 1220  ผู้
ตรวจสอบภายใน ต้องปฏิบัติงานด้ายความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และมีทักษะ
การปฏิบัติงานอย่างสมเหตุสมผลในอันที่จะท าให้การปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ ผู้
ตรวจสอบต้องปฏิบัติงานบริการให้ความเชื่อมั่นที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยง
ผู้ประกอบวิชาชีพ โดยค านึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้  

(1) การขยายขอบเขตงานตรวจสอบ ในกรณีที่เห็นว่าจ าเป็นเพ่ือให้งานที่ได้รับ
มอบหมายบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
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(2) ความซับซ้อนของงาน ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างมีนัยส าคัญและ
ความส าคัญของเรื่องที่จะตรวจสอบ 

(3) ความเพียงพอและประสิทธิผลของการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และ
การควบคุม 

(4) โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดความผิดพลาดความผิดปกติ การ
ทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับอย่างมีนัยส าคัญ 

(5) ความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการบริการให้ความเชื่อมั่นเมื่อเทียบกับ
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  ตามมาตรฐานหมวด 1230  ผู้ตรวจสอบภายใน
ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ ทักษะ และความสามารถอ่ืนๆ เพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
  การประกันและการปรับปรุงคุณภาพ  ตามมาตรฐานหมวด 1300  หัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องปรับปรุงและรักษาคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน โดยมีการ
ปรับปรุงคุณภาพของงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมในทุกด้าน ทั้งการประเมินการประกันและ
ปรับปรุงคุณภาพงาน ต้องมีการประเมินผลทั้งจากภายในและภายนอกส่วนราชการ ซ่ึงการประเมินผล
จากภายใน ต้องประกอบด้วย การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และการสอบ
ทานเป็นระยะๆ โดยการประเมินตนเอง หรือสอบทานโดยบุคคลอื่นที่อยู่ภายในส่วนราชการที่มีความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ และการประเมินผลจากภายนอก ต้องจัดให้มี
ขึ้นอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี โดยบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งเป็นผู้ประเมินจากภายนอกที่มีความเหมาะสม
และมีความเป็นอิสระโดยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องหารือกับหัวหน้าส่วนราชการและ
คณะกรรมการตรวจสอบ(ถ้ามี)  

การประเมินผลจากภายนอก หรือการประเมินตนเองที่ได้รับการรับรอง โดยบุคคลที่มีความเป็น
อิสระจากภายนอก ซึ่งต้องแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานตามระเบียบ มาตรฐานและ
จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ผู้ประเมินจากภายนอกอาจให้ความเห็นเกี่ยวกับกล
ยุทธ์หรือการปฏิบัติงาน  
 
 3.2.2  มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน  
   (1)  การบริหารงานตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐาน หมวด 2000 หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในต้องบริหารงานตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า การ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับส่วนราชการ 
   การบริหารงานตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิผล ได้แก่ 
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(1) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบตามภารกิจงานตรวจสอบภายในที่ก าหนดไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

(2) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามค านิยามของการตรวจสอบภายใน
ที่ก าหนดไว้ในระเบียบ มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

(3) การปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายในสอดคล้องกับระเบียบ 
มาตรฐานและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

(4) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องพิจารณาถึงกิจกรรมต่างๆ ในปัจจุบัน 
แนวโน้มและประเด็นที่เกิดข้ึนใหม่ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อส่วนราชการได้ 

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับส่วนราชการและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องโดยในการบริหารงานตรวจสอบภายใน ต้องค านึงถึงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ และ
ความเสี่ยงของหน่วยงาน เพ่ือหาแนวทางในการส่งเสริมกระบวนการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุม รวมทั้งการให้ความเชื่อม่ันอย่างเท่ียงธรรมในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง 

ส าหรับด้านการวางแผนการตรวจสอบ ตามมาตรฐานหมวด 2010 การวางแผน
การตรวจสอบ  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องวางแผนการตรวจสอบตามผลการประเมิน
ความเสี่ยง เพ่ือจัดล าดับความส าคัญก่อนหลังของกิจกรรมที่จะท าการตรวจสอบให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายของส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องทบทวนและปรับแผนการ
ตรวจสอบตามความจ าเป็น เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงของส่วนราชการ ได้แก่ 
ความเสี่ยง การปฏิบัติงาน โครงการระบบ และวิธีการควบคุมต่างๆ 

(2)  การวางแผนการตรวจสอบ ต้องกระท าอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดย 
(1) ใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการประเมินความเสี่ยงและต้องน าข้อมูลข่าวสาร

ของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) มาใช้ประกอบการพิจารณาในการวางแผนการ
ตรวจสอบด้วย   

(2) ต้องระบุและพิจารณาถึงความคาดหวังของหัวหน้าส่วนราชการและ
คณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อความเห็นของการตรวจสอบภายใน  

(3) หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรให้มีงานบริการให้ค าปรึกษา 
เพ่ือช่วยให้เกิดโอกาสในการปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงการสร้างคุณค่าเพ่ิม และการ
ปรับปรุงการด าเนินงานของส่วนราชการซึ่งต้องก าหนดงานบริการให้ค าปรึกษาดังกล่าวไว้ในแผนการ
ตรวจสอบด้วย 
   (3)  การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ  ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน หมวด 
2020 การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเสนอแผนการ
ตรวจสอบและทรัพยากรที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแผนการตรวจสอบในรอบปี 
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ที่มีนัยส าคัญให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี ) พิจารณาอนุมัติ 
ในกรณีที่ มี ข้ อจ า กั ดของทรั พยากร  หั วหน้ าหน่ วยงานตรวจสอบภายในต้ องราย ง าน 
ถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อแผนการตรวจสอบด้วย 

   การบริหารทรัพยากร  ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน หมวด 2030  หัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ต้องบริหารทรัพยากรให้มีความเหมาะสมเพียงพอ และเกิดประสิทธิผล 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถบรรลุตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ 

   ความเหมาะสม หมายถึง การผสมผสานความรู้ ทักษะ และความสามารถด้าน
ต่างๆทีจ่ าเป็นในการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ 

   ความเพียงพอ หมายถึง ปริมาณของทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการบรรลุผลตาม
แผนการตรวจสอบ ซึ่งการน าทรัพยากรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมีการน าไปใช้ในลักษณะที่
ก่อให้เกิดความส าเร็จตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ 
  (4)  นโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน  ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน หมวด 2040 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ต้องก าหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานให้ชัดเจน เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาตรวจสอบภายใน  และต้องมีการรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการและ
คณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน หมวด 2060 โดยหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (ถ้ามี) ทราบถึงวัตถุประสงค์อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานตามที่
ก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ และการปฏิบัติตามระเบียบ มาตรฐานและจริยธรรมการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน โดยรายงานดังกล่าวต้องระบุถึงประเด็นความเสี่ยงและการควบคุมที่มีนัยส าคัญ
ความเสี่ยงจากการทุจริต ประเด็นการก ากับดูแล รวมทั้งเรื่องอ่ืนๆที่หัวหน้าส่วนราชการและ
คณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) ให้ความส าคัญ 

   ความถี่และเนื้อหาของการรายงาน เป็นผลมาจากการหารือระหว่างหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี)ถึงความส าคัญ
ของข้อมูลและความเร่งด่วนของการปฏิบัติงานที่ต้องการเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการและหรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) พิจารณาสั่งการโดยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะต้อง
รายงานและสื่อสารต่อหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) ในเรื่องเกี่ยวกับ 

 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
 ความเป็นอิสระของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 แผนการตรวจสอบและรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ตามแผนการตรวจสอบ 
 ความต้องการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
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 รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 การปฏิบัติตามระเบียบ มาตรฐานและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ภายใน และแผนการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือจัดการกับประเด็นที่มีนัยส าคัญ 
 การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในเห็นว่าความเสี่ยงนั้นไม่อาจยอมรับได้ 
   (5)  ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน หมวด 2100 
ต้องสามารถประเมินและช่วยสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกระบวนการก ากับดูแล การบริหารความ
เสี่ยง และการควบคุมของส่วนราชการ โดยใช้วิธีการที่เป็นระบบ ระเบียบ และอาศัยความเสี่ยงของ
ส่วนราชการ ทั้งนี้ การตรวจสอบภายในจะมีความน่าเชื่อถือและเพ่ิมคุณค่า เมื่อผู้ตรวจสอบภายในมี
การปฏิบัติงานในเชิงรุกและการประเมินผลของผู้ตรวจสอบภายในได้ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งได้ค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย 
  (6)  การวางแผนการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน หมวด 2200 ผู้
ตรวจสอบภายในต้องจัดท าแผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งก าหนดวัตถุประสงค์ 
ขอบเขต ระยะเวลา และการจัดสรรทรัพยากร โดยแผนการปฏิบัติ งานต้องพิจารณาถึง 
ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ และความเสี่ยงของส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน โดยในการวางแผนการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในต้องพิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
   6.1  ยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบ และวิธีการที่จะ
น ามาใช้ในการควบคุมผลการด าเนินงานของกิจกรรมนั้น 
   6.2  ความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ วัตถุประสงค์ ทรัพยากร และการด าเนินงานของ 
กิจกรรม ตลอดจนวิธีการที่จะน ามาใช้จัดการกับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได ้
   6.3 ความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมของกิจกรรม เมื่อเปรียบเทียบกับกรอบการปฏิบัติงาน หรือรูปแบบการควบคุมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
   6.4  โอกาสในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมให้ดีขึ้น 

6.5  การให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก การวางแผนการปฏิบัติงาน ส าหรับ ผู้
ตรวจสอบภายในต้องท าความเข้าใจกับผู้รับบริการเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ 
และความคาดหวังอ่ืนๆ ของผู้รับบริการ รวมทั้งข้อจ ากัดในการเผยแพร่ผลงานและการเข้าถึงเอกสาร
ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการบริการให้ความเชื่อมั่นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

6.6  การปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษา ผู้ตรวจสอบภายในต้องท าความเข้าใจ
กับผู้รับบริการ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบและความคาดหวังอ่ืนๆ ของ
ผู้รับบริการ ในกรณีที่เป็นเรื่องส าคัญต้องมีการบันทึกเรื่องท าความเข้าใจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
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  (7)  การก าหนดวัตถุประสงค์  ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน หมวด 2210 ผู้
ตรวจสอบภายในต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบต้องประเมินความเสี่ยง
เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่จะตรวจสอบ ซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบต้อง
สอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยง และต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดข้อผิดพลาด 
ข้อบกพร่องการทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับรวมทั้งความเสี่ยงอ่ืนๆ ที่มี
นัยส าคัญ 

  การปฏิบัติ งานบริการให้ ค าปรึกษา  ผู้ ตรวจสอบภายในต้องค านึงถึง
วัตถุประสงค์ของกระบวนการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมตามขอบเขตที่มีการ
เห็นชอบร่วมกันกับผู้รับบริการ และต้องสอดคล้องกับการสร้างคุณค่า ยุทธศาสตร์ และวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายของส่วนราชการ 
  (8)  การก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน หมวด  
2220  ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องก าหนดขอบเขตของการปฏิบัติ งานให้ เ พียงพอเ พ่ือช่วยให้ 
สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยก าหนดให้ครอบคลุมถึงระบบการท างาน
ต่างๆ เอกสารหลักฐาน รายงานบุคลากร และทรัพย์สินต่างๆรวมทั้งในส่วนที่อยู่ในความดูแลของ
บุคคลอื่นๆ 

 (9)  การจัดสรรทรัพยากร  ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน หมวด 2230 ผู้ตรวจสอบ
ภายในต้องจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดย
ให้สอดคล้องกับลักษณะและความซับซ้อนของงานตลอดจนข้อจ ากัดของเวลาและทรัพยากรที่มีอยู่ 
 (10)  แนวทางการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน หมวด 2240 ผู้
ตรวจสอบภายใน  ต้อง พัฒนาและจัดท า แนวทางการปฏิบัติ ง าน เป็นลายลั กษณ์ อักษร 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยแนวแนวทางการปฏิบัติงานต้องก าหนด
วิธีการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินผล และบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับในระหว่างการปฏิบัติงาน 
และต้องได้รับความเห็นชอบก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานและในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงต้องด าเนินการ 
ขอความเห็นชอบใหม่โดยทันที  แนวทางการปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษา อาจจะมีรูปแบบและ
เนื้อหาสาระที่แตกต่างไปตามแต่ละลักษณะของงานที่ได้รับมอบหมาย 
 
3.3 จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
 กรมบัญชีกลาง (2560) ได้ก าหนดจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายใน ให้ได้รับการยกย่องและยอมรับจากบุคคลทั่วไป 
ซึ่งผู้ตรวจสอบภายใน ต้องประพฤติปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยง
ธรรม เป็นอิสระ โดยมีแนวทางและหลักปฏิบัติ ดังนี้  
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 แนวปฏิบัติ  
1. หลักการพ้ืนฐานในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติ โดยใช้สามัญส านึกและ

วิจารณญาณอันเหมาะสม 
2. ผู้ตรวจสอบภายใน ควรประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบจริยธรรม นอกเหนือจากการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณของข้าราชการและกฎหมายหรือระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
3. ผู้ตรวจสอบภายใน พึงยึดถือและด ารงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติ ดังนี้ 

3.1 ความซื่อสัตย์ (Integrity) จะสร้างให้เกิดความไว้วางใจและท าให้ดุลยพินิจของผู้
ตรวจสอบภายในมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับจากบุคคลทั่วไป 

3.2 ความเที่ยงธรรม (Objectivity) ผู้ตรวจสอบภายในจะแสดงความเที่ยงธรรม 
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการรวบรวมข้อมูล ประเมินผล และรายงานด้วยความไม่ล าเอียง ต้องท า
หน้าที่อย่างเป็นธรรมในทุกๆ สถานการณ์ และไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัวหรือความรู้สึกนึกคิดของ
บุคคลอื่นเข้ามามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติงาน 

3.3 การปกปิดความลับ (Confidentiality) ผู้ตรวจสอบภายใน จะเคารพในคุณค่าและ
สิทธิของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติงาน และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยไม่ได้
รับอนุญาตจากผู้ที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงเสียก่อน ยกเว้นในกรณีที่มีพันธะในแง่ของงานอาชีพและ
เกี่ยวข้องกับกฎหมายเท่านั้น 

3.4 ความสามารถในหน้าที่ (Competency) ผู้ตรวจสอบภายในจะน าความรู้ทักษะ
และประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 
 หลักปฏิบัติ 

1. ความซ่ือสัตย์ (Integrity) ผู้ตรวจสอบภายในต้อง 
1.1 ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบ 
1.2 ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเปิดเผยข้อมูลตามวิชาชีพที่ก าหนด 
1.3 ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระท าการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่เข้าไปมีส่วนร่วมใน

การกระท าที่อาจน าความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสร้างความเสียหายต่อส่วน
ราชการ 

1.4 ต้องให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ
จรรยาบรรณของทางราชการ 

2. ความเที่ยงธรรม (Objectivity) ผู้ตรวจสอบภายในต้อง 
 2.1 ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้ำงควำมสัมพันธ์ ใดๆ  ที่จะน ำไปสู่ควำมขัดแย้ งกับ

ผลประโยชน์ของทำงรำชกำร รวมทั้งกระท ำกำรใดๆ ที่จะท ำให้เกิดอคติ ล ำเอียง จนเป็นเหตุให้ไม่
สำมำรถปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบได้อย่ำงเที่ยงธรรม 
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 2.2 ไม่พึงรับสิ่งของใดๆ ที่จะท ำให้เกิดหรือก่อให้เกิดควำมไม่เที่ยงธรรมในกำรใช้
วิจำรณญำณเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพพึงปฏิบัติ 

 2.3 เปิดเผยหรือรำยงำนข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญทั้งหมดที่ตรวจพบ ซึ่งหำกละเว้น
ไม่เปิดเผยหรือไม่รำยงำนข้อเท็จจริงดังกล่ำวแล้ว อำจจะท ำให้รำยงำนบิดเบือนไปจำกข้อเท็จจริง หรือ
เป็นกำรปิดบังกำรกระท ำผิดกฎหมำย 

3. การปกปิดความลับ (Confidentiality) ผู้ตรวจสอบภายในต้อง 
 3.1 มีความรอบคอบในการใช้และรักษาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน 
 3.2 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่น าข้อมูลต่ างๆ ที่ ได้รับจากการปฏิบัติ งานไปใช้ 

แสวงหาผลประโยชน์เพ่ือตนเอง และจะไม่กระท าการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและประโยชน์ของทาง
ราชการ 

4. ความสามารถในหน้าที่ (Competency) ผู้ตรวจสอบภายในต้อง 
   4.1 ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ตนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่
จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานเท่านั้น 
   4.2 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
   4.3 พัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผลและคุณภาพของการให้บริการ
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 
3.4 กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เป็นกระบวนการที่ส าคัญที่ต้องด าเนินการอย่างเป็น
ขั้นตอน เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจและได้ผลงานที่มีคุณภาพ  มีขั้นตอนที่ส าคัญแสดง
ได้ดังภาพที่ 3.4 



47 
 

 

 
ภาพที่ 3.4 กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (กรมบัญชีกลาง, 2546)  
 
 3.4.1 การวางแผนตรวจสอบ 
   3.4.1.1  การวางแผนตรวจสอบ   
   ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน รหัส 2000 การบริหารงาน
ตรวจสอบภายใน เป็นหน้าหน้าที่ของผู้บริหารของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ต้องก าหนดเป้าหมาย
ส าหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การวางแผนตรวจสอบเป็นกระบวนการแรกของขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งการวางแผนที่ดีจะช่วยให้งานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด การวางแผนตรวจสอบจึงต้องน าการประเมิน
ความเสี่ยงมาเป็นเครื่องมือ เพ่ือเลือกกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในระดับสูงมาท างานตรวจสอบ (ตลาด

กระบวนการปฏิบตัิงานตรวจสอบใน 

 การวางแผน
ตรวจสอบ 

 การปฏิบตัิงาน
ตรวจสอบ 

 การจดัท า
รายงานและติดตาม

ผล 

การส ารวจข้อมลู
เบือ้งต้น 

การประเมินผลระบบ
การควบคมุภายใน 

การประเมินความเสี่ยง 

การวางแผนปฏิบตัิงาน 

ก่อนเร่ิมปฏิบตัิงาน
ตรวจสอบ 

ระหวา่งการ
ปฏิบตัิงานตรวจสอบ 

การปฏิบตัิเมื่อเสร็จ
สิน้งานตรวจสอบ 

การรายงานผล
การปฏิบตัิงาน 

กระดาษท าการ 

การ
ติดตาม
ผล 
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หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย, 2548)  ประเภทของการ
วางแผนตรวจสอบ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

  1.   การวางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) 
  2.   การวางแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan)  
  

   1.  การวางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan)  หมายถึง แผนการปฏิบัติงานที่
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจัดท าขึ้น โดยก าหนดเรื่องที่จะตรวจสอบ จ านวนหน่วยรับตรวจ 
ระยะเวลาในการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ รวมถึงงบประมาณท่ีใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ แผนการ
ตรวจสอบจะก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและขอบเขตการปฏิบัติงานอย่างกว้างๆ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ  
    1.1  แผนการตรวจสอบระยะยาว (Long-Range Plan) คือ แผนการ
ตรวจสอบที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปจนถึง 5 ปี และงานที่ก าหนดในแผนจะต้อง
สอดคล้องกับนโยบายขององค์การ ครอบคลุมหน่วยรับตรวจที่อยู่ในความรับผิดชอบที่ต้องตรวจสอบ
ทั้งหมด ประกอบด้วย  
    1.1.1 หน่วยรับตรวจ  หมายถึง  หน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น 
    1.1.2 เรื่องที่จะตรวจสอบ หมายถึง เรื่องหรือแผนงาน โครงการ/
กิจกรรม ที่จะตรวจสอบภายในในแผนระยะยาว 
    1.1.3 จ านวนคน/วันที่ท าการตรวจสอบ  หมายถึง จ านวนผู้ตรวจสอบ
และจ านวนวันที่จะใช้ในการตรวจสอบหน่วยรับตรวจแต่ละแห่ง หรือแต่ละเรื่องหรือแต่ละกิจกรรมที่
จะตรวจสอบ 
   1.2  แผนการตรวจสอบประจ าปี (Annual Plan) เป็นแผนการตรวจสอบระยะ
สั้น มีระยะเวลา 1 ปี และต้องจัดท าให้สอดคล้องกับแผนระยะยาวที่ก าหนดไว้ โดยดึงหน่วยงาน เรื่อง
ที่จะตรวจสอบที่ปรากฏในแผนระยะยาวมาจัดท าแผนตรวจสอบประจ าปี  สาระส าคัญของแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี ประกอบด้วย  

1.2.1 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ  ควรก าหนดให้ชัดเจนว่าจะตรวจสอบ
โดยมีวัตถุประสงค์อะไร เพ่ือจะได้ก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์   

1.2.2 ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ  ควรก าหนดขอบเขตเพ่ือให้ทราบว่า
จะด าเนินการตรวจสอบหน่วยงานใด เรื่องที่จะตรวจสอบคืออะไรบ้าง เมื่อไร ความถี่ในการ
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ตรวจสอบ ระยะเวลาที่จะท าการตรวจสอบแต่ละเรื่อง จ านวนคน/วันที่ใช้ในการตรวจสอบ
แต่ละเรื่อง  

1.2.3 ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
1.2.4 งบประมาณท่ีใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ควรวางแผนการตรวจสอบตามความเสี่ยง (Risk 
based Audit) เพ่ือก าหนดความส าคัญของแต่ละกิจกรรมที่จะตรวจสอบให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ขององค์กร การประเมินความเสี่ยงอย่างน้อยควรจัดท าปีละหนึ่งครั้ง  โดยใช้ข้อมูลจากการประเมิน
ความเสี่ยงและควรน าข้อมูลข่าวสารจากผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการขององค์กรมาใช้
ประกอบการพิจารณาจัดท าแผนการตรวจสอบด้วย  ในการวางแผนผู้ตรวจสอบภายในควรค านึงถึง  

1. วัตถุประสงค์ของกิจกรรมการตรวจสอบ และวิธีการที่ใช้ในการควบคุมผลการ
ด าเนินงานของงานนั้น 

2. ความเสี่ยงที่ส าคัญของกิจกรรม วัตถุประสงค์ ทรัพยากร การปฏิบัติงาน และ
วิธีการที่จะใช้ในการจัดการกับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

3. ความเพียงพอ และควรมีประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงของกิจกรรมนั้น 
ๆ รวมทั้งระบบการควบคุม 

4. โอกาสที่จะปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในส าหรับ
กิจกรรมนั้นๆ  

นอกจากสิ่งที่ควรค านึงถึงในการวางแผนตรวจสอบแล้ว ผู้ตรวจสอบภายใน ควรท า
การประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการตรวจสอบ และควรมั่นใจว่าทรัพยากร
ส าหรับงานตรวจสอบมีความเหมาะสม เพียงพอ และสามารถน ามาใช้ปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้รับ
อนุมัติได้อย่างมีประสิทธิผล 

 
  2.   การวางแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan)  
   แผนปฏิบัติงานตรวจสอบ เป็นแผนที่จัดท าขึ้นเมื่อแผนตรวจสอบแล้วเสร็จ เป็นการ
วางแผนก่อนการตรวจสอบ ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับหมายให้ด าเนินการตรวจสอบได้จัดท าขึ้นไว้
ก่อนล่วงหน้าว่าจะด าเนินการตรวจสอบหน่วยรับตรวจใด เรื่องที่จะท าการตรวจสอบ โดยมี
วัตถุประสงค์ ขอบเขตการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบที่ใช้ เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบส าเร็จ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
   3. การอนุมัติแผนตรวจสอบ 
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    หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ควรน าเสนอแผนการตรวจสอบและทรัพยากรที่จ าเป็น 
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอผู้บริหารสูงสุดอนุมัติ หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา
อนุมัติ และต้องมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารสูงสุดเป็นระยะ ๆ เกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการ
ตรวจสอบ ซึ่งรายงานผลการตรวจสอบควรระบุถึงประเด็นความเสี่ยงและการควบคุมที่มีนัยส าคัญ  
(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย, 2548) 
  มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีฐานะเป็นกรม สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หัวหน้าส่วนราชการ
และผู้บริหารสูงสุด คือ อธิการบดี   ดังนั้น การอนุมัติแผนตรวจสอบของกองตรวจสอบภายใน ต้อง
เสนออธิการบดีโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งต้องขออนุมัติภายในเดือน
กันยายนของทุกปี  
 
  4. ประโยชน์ของการวางแผนตรวจสอบ 
   การวางแผนโดยน าการประเมินความเสี่ยงมาเป็นเครื่องมือ เพ่ือก าหนดล าดับกิจกรรม
การตรวจสอบและความถี่ในการตรวจสอบในแต่ละกิจกรรม คือ การวางแผนการตรวจสอบแบบ 
Risk-based Audit Plan ประโยชน์ของการวางแผนดังกล่าว คือ  

3.1  ทุกกิจกรรมขององค์กรได้รับการตรวจสอบอย่างครบถ้วนตามผลการประเมินความ
เสี่ยง กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงจะได้รับการตรวจสอบบ่อยครั้งกว่ากิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ ากว่า 

3.2  ท าให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าใจกิจกรรมและหน่วยงานที่จะท าการตรวจสอบก่อน
เข้าท าการตรวจสอบ สามารถประเมินความเสี่ยงของแต่ละกิจกรรมในเบื้องต้นได้เพ่ือระบุขอบเขตงาน
หรือระบบงานท่ีมีความเสี่ยง  

3.3 ท าให้เกิดการประสานงานและให้ความร่วมมือที่ดีจากผู้รับตรวจ เนื่องจากต้องขอ
ข้อมูลในการประเมินความเสี่ยง  

3.4 ท าให้ทราบขอบเขต ปริมาณงาน และจ านวนอัตราก าลังที่ต้องการใช้ในการ
ตรวจสอบสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลังและงบประมาณในปัจจุบันและอนาคต 

3.5 ใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมกิจกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้การบริหารงาน
ตรวจสอบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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3.6 แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในท าให้เกิดการยอมรับจาก
ผู้บริหารและผู้รับการตรวจสอบ 

 
  5.  ขัน้ตอนของการวางแผนตรวจสอบ   
   การวางแผนตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน ควร
ด าเนินการ ดังนี้ 
   5.1  การส ารวจข้อมูลเบื้องต้น 
   การส ารวจข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในเรียนรู้ ท าความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยงานและกิจกรรมที่จะท า
การตรวจสอบ ได้รู้จักและคุ้นเคยกับหน่วยงาน ระบบงานที่จะ
ตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยให้สามารถประเมินความเสี่ยงก่อนจะด าเนินการ
ตรวจสอบได้อย่างเหมาะสม เป็นการระบุจุดส าคัญที่ต้องการเน้นเป็น
พิเศษ เพ่ือช่วยประหยัดเวลาในการปฏิบัติงานตรวจสอบ การส ารวจ
เบื้องต้นรวมถึง การประชุมเริ่มงานตรวจสอบ การเยี่ยมชมสถานที่
ปฏิบัติงาน การศึกษาเอกสาร การเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับการตรวจสอบ และวิธีการเชิง
วิเคราะห์  วิธีการต่างๆ ที่น ามาใช้ในการส ารวจข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่  
   5.1.1 การพูดคุยกับผู้รับตรวจ 
   5.1.2 การสัมภาษณ์บุคคลที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรม หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   5.1.3 การสังเกตการณ์ ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง 

5.1.4 การสอบทานและศึกษารายงานทางการจัดการ หรือศึกษารายงานผล
การปฏิบัติงานครั้งก่อนกรณีเก่ียวกับงานท่ีเคยมีการตรวจสอบ 

5.1.5 วิธีการเชิงวิเคราะห์ 
5.1.6 การจัดท าแผนผังแสดงทางเดินของการท างาน  
5.1.7 การ Walk-through กระบวนการหรือเอกสารการปฏิบัติงานของงาน

ใด งานหนึ่งตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ 
5.1.8 การท าเอกสารเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมหลักต่างๆ  
ประโยชน์ที่ได้จากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นที่ส าคัญอีกประการ คือ ช่วย

ก่อให้เกิดบรรยากาศของความร่วมมือส าหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบในขั้นต่อๆ ไป ดังนั้น เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของการส ารวจข้อมูลเบื้องต้น ผู้ตรวจสอบภายในจ าเป็นต้องมีความสามารถ เช่น 
การรู้จักตั้งค าถามอย่างชาญฉลาด มีแบบสอบถามที่ได้มาอย่างเหมาะสม มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล

 การวางแผน 

การส ารวจข้อมลู
เบือ้งต้น 

การประเมินผลระบบ
การควบคมุภายใน 

การประเมินความเสี่ยง 

การวางแผนปฏิบตัิงาน 
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ที่ต้องการ แหล่งที่มาและวิธีการได้มาของข้อมูล มีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร และสามารถ
ระบุวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมได้ สามารถระบุความเสี่ยงที่มีอยู่ของหน่วยงานหรือกิจกรรมที่
ก าลังจะสอบทานได้  
 
   5.2  การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
   ผู้ตรวจสอบภายในต้องประเมินระบบการควบคุมภายในที่หน่วยรับตรวจสอบ
จัดท าขึ้นตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ.2544 เป็นการพิจารณาความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ตรวจสอบภายใน
ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ  

   5.2.1 สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน (Control Environment) 
   5.2.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
   5.2.3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
   5.2.4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
   5.2.5 การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation)  

     การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เพ่ือประเมินความเพียงพอ
และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน เพ่ือให้ทราบว่าระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้ได้
น าไปปฏิบัติตามที่ได้วางไว้ และผลงานบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน ซึ่งการประเมินผลการควบคุม
ภายในแบ่งได้หลายประเภท เช่น การประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ประเมินผล
ตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประเมินผลตามกิจกรรมการควบคุมเฉพาะด้านหรืองานใด
งานหนึ่ง ประเมินผลตามกิจกรรมการควบคุมโดยรวมของหน่วยงาน ซึ่งโดยปกติจะเลือกประเมินผล
ในประเภทใดประเภทหนึ่ง โดยก าหนดขอบเขตตามความจ าเป็น การประเมินผลระบบการควบคุม มี
ขั้นตอน ดังนี้ 

(1) การเลือกเรื่องหรือสิ่งที่ประเมิน เช่น ประเมินทั้งระบบ หรือ
เฉพาะวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งที่เก่ียวข้อง  

(2) การท าความเข้าใจโครงสร้าง รูปแบบ วิธีการและวัตถุประสงค์
ของระบบการควบคุมภายใน  

(3) การทดสอบการมีอยู่จริงและการปฏิบัติงานจริงของระบบการ
ควบคุมภายใน ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในต้องหาหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติจริงในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร 
ยังคงเหมือนหรือแตกต่างจากโครงสร้าง รูปแบบหรือองค์ประกอบของการควบคุมที่ก าหนดอย่างไร 
โดยเครื่องมือที่ใช้อาจเป็นแบบสอบถามหรือการสังเกตการณ์จากการปฏิบัติจริง 
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(4) การประเมินประสิทธิผล โดยวิเคราะห์ระบบการควบคุมภายในที่
มีอยู่และใช้จริง สร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลต่อความส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้หรือไม่ 

(5) การสรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน เป็นการ
พิจารณาว่าระบบการควบคุมที่มีอยู่นั้นเหมาะสมรัดกุมเพียงใด มีจุดอ่อนหรือจุดบกพร่องหรือความ
เสี่ยงที่จะท าให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผนการตรวจสอบ การก าหนดขอบเขต วิธีการ ปริมาณการตรวจสอบ ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบและงบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบให้เหมาะสม  
 
   5.3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
    การประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางการวางแผนตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในเลือก
ประเมินระดับหน่วยงานทุกหน่วยงานหรือระดับกิจกรรมทุกกิจกรรมภายในองค์กรก็ได้ ตามความ
เหมาะสมและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งการปฏิบัติงานขององค์กรโดยทั่วไปจะแบ่งตาม
หน่วยงานและกิจกรรม ดังนั้นการวางแผนตรวจสอบภายในสามารถวางแผนการด าเนินการให้
ครอบคลุมหน่วยงานหรือกิจกรรมในแต่ละปีได้อย่างครบถ้วน และเพ่ือให้การด าเนินการตรวจสอบ
เหมาะสมกับทรัพยากรของงานตรวจสอบภายในที่มีอยู่ ได้แก่ อัตราก าลัง งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์
และระยะเวลาการปฏิบัติงาน จึงมีความจ าเป็นต้องน าแนวทางการประเมินความเสี่ยงมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือช่วยให้สามารถพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นส่งผลให้การท างานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรในระดับที่มีความส าคัญในระดับสูง ต้องมีการวางแผนตรวจสอบทันทีหรือในปี
แรกๆ  ขั้นตอนการประเมินประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ  

5.3.1  การระบุปัจจัยเสี่ยง  เป็นการค้นหาและระบุถึงสถานการณ์หรือสาเหตุ
ที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงขึ้นภายในองค์กร โดยผู้ตรวจสอบภายในอาจพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการ
ส ารวจข้อมูลเบื้องต้น สภาพแวดล้อมทั่วไปภายในและภายนอกองค์กร โดยจ าแนกประเภทของข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องออกเป็น ด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5.3.2  การวิเคราะห์ความเสี่ยง  เมื่อผู้ตรวจสอบภายในสามารถระบุ
สถานการณ์หรือสาเหตุความเสี่ยงภายในองค์กรในระดับหน่วยงานหรือกิจกรรมแล้ว ก็ท าการ
วิเคราะห์ว่าปัจจัยเสี่ยงนั้นมีผลกระทบต่อองค์กรและมีโอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด 
โดยก าหนดเกณฑ์ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงเป็น 3 ระดับ คือ  กรณีก าหนด 3 ระดับ คือ ระดับสูง กลาง 
ต่ า และให้คะแนนของความเสี่ยงก ากับ คือ ระดับสูง เท่ากับ 3 คะแนน ระดับกลาง เท่ากับ 2 ระดับ
ต่ า เท่ากับ 1 หรืออาจก าหนดเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า และต่ ามาก  เพ่ือให้ได้
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คะแนนที่สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงได้ละเอียดเพ่ิมมากขึ้น  เมื่อก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยงและค่า
คะแนนของแต่ละระดับแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในต้องสรุปภาพรวมขององค์กรว่าแต่ละหน่วยงานหรือกิ
จรรมมีความเสี่ยงโดยเฉพาะด้วยคะแนนเท่าใดบ้าง 

 5.3.3  การจัดล าดับความเสี่ยง  เมื่อผู้ตรวจสอบภายในได้ทราบความเสี่ยงของ
หน่วยงานหรือกิจกรรมที่เลือกประเมินแล้ว ว่ามีคะแนนความเสี่ยงเท่าใดแล้ว ให้น ามาเรียงล าดับจาก
คะแนนสูงสุดไปน้อยสุด เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนตรวจสอบระยะยาวและประจ าปีต่อไป 
   5.4 การวางแผนการปฏิบัติงาน 
    การวางแผนการปฏิบัติงาน ควรจัดท าตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
หน่วยตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบประจ าปี โดยต้องใช้ข้อมูลการส ารวจข้อมูล
เบื้องต้น การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน รวมถึงผลการประเมินความเสี่ยง เพ่ือให้การวาง
แผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบที่มีความส าคัญ ซึ่งควรจัดท าเป็น
ลายลักษณ์อักษร มีความยืดหยุ่น สามารถปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ และต้องผ่าน
การสอบทานและเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน การวางแผนการปฏิบัติงานมีขั้นตอน 
ดังนี้ 
 
 
    5.4.1 การก าหนดประเด็นการตรวจสอบ   

  การก าหนดประเด็นการตรวจสอบ เป็นการก าหนดประเด็นว่าจะ
ตรวจสอบประเด็นใดในรายละเอียด เพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และแนวทางการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบต่อไป ซึ่งด าเนินการหลังจากผู้ตรวจสอบภายในได้ท าการประเมินความเสี่ยงเพ่ือวาง
แผนการปฏิบัติงานแล้ว การประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงานควรต้องประเมินระดับกิจกรรมเพ่ือหา
ข้อมูล หลักฐานเพิ่มเติม  
    5.4.2 การก าหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน   

  ผู้ตรวจสอบภายใน ควรก าหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานในเรื่อง
หรือกิจกรรมที่จะตรวจสอบ เพ่ือให้ทราบว่าประเด็นข้อตรวจพบอะไรเมื่อตรวจสอบสิ้นสุด ซึ่งต้อง
ก าหนดให้ครอบคลุมการตรวจสอบที่ส าคัญโดยพิจารณาตามความเสี่ยงและการควบคุมท่ีส าคัญ 
    5.4.3 การก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน   

  การก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ทราบว่าจะตรวจสอบอะไร 
จ านวนมากน้อยเท่าใด ผู้ตรวจสอบภายในต้องก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานให้เพียงพอ ครอบคลุม
ระบบงานต่างๆ เอกสารหลักฐาน รายงาน บุคลากร และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเพ่ือที่จะช่วยให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ 
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    5.4.4 การก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 
 แนวทางการปฏิบัติ งาน หมายถึง การก าหนดวิธีปฏิบัติ งานใน

รายละเอียดที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบแต่ละเรื่อง ว่าจะตรวจสอบอย่างไร มีวัตถุประสงค์
อะไร หน่วยรับตรวจใด ณ เวลาใด และวิธีการและเทคนิคการตรวจสอบใด ซึ่งจะเป็นการช่วยในการ
รวบรวมหลักฐานในรายละเอียดโดยต้องจัดท าขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบตั้งแต่เริ่มต้นจน
สิ้นสุด ส าหรับการตรวจสอบแต่ละเรื่องหรือกิจกรรม ควรประกอบด้วย 

(1) เรื่องและหน่วยรับตรวจ ควรก าหนดว่าเป็นแผนการปฏิบัติงานเรื่อง
ใด ณ หน่วยรับตรวจใด  

(2) วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน ควรก าหนดเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ทราบถึงประเด็นข้อตรวจพบว่าเป็นอย่างไรเมื่อการตรวจสอบแล้วเสร็จ 

(3) ขอบเขตการปฏิบัติงาน  ควรก าหนดขอบเขตประเด็นที่จะตรวจสอบ
และปริมาณงานที่จะท าการตรวจสอบเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

(4) แนวทางการปฏิบัติงาน  ควรก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานใน
แต่ละเรื่องให้ชัดเชนและเพียงพอ ระบุวิธีการคัดเลือกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล การประเมินผล การ
บันทึกข้อมูลที่ได้รับระหว่างการตรวจสอบ เทคนิคการตรวจสอบที่ ใช้ เพ่ือจะช่วยให้ตรวจสอบ
หลักฐานครบถ้วน เพียงพอตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

(5) ชื่อผู้ตรวจสอบภายในและระยะเวลาที่ตรวจสอบ เพ่ือให้ทราบว่าใคร
เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องใด ตรวจสอบเมื่อใด 

(6) สรุปผลการตรวจสอบ  เป็นการบันทึกสรุปผลการตรวจสอบใน
ประเด็นที่มีสาระส าคัญพร้อมระบุกระดาษท าการที่ใช้บันทึกผลการตรวจสอบ และควรลงลายมือชื่อผู้
ตรวจสอบและผู้สอบทานเพ่ือให้ทราบว่าใครเป็นผู้ตรวจสอบและสอบทาน  
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 6.  การปฏิบัติงานตรวจสอบ   
  การปฏิบัติงานตรวจสอบ  หมายถึง กระบวนการตรวจสอบ สอบ
ทาน และรวบรวมหลักฐานเพ่ือวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานต่างๆ ว่าเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติงานของ
องค์กร รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง พร้อมเสนอข้อมูลที่
ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารเพ่ือประกอบการตัดสินใจ
ในการบริหารงาน  การปฏิบัติงานตรวจสอบมีขั้นตอนที่ส าคัญ 3 เรื่อง ได้แก ่

(1) ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ 
(2) ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
(3) การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ 

 
  (1)  ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ    เมื่อจัดท าแผนการ
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดท าตารางการปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่ละงานหรือ
กิจกรรมที่จะตรวจสอบ ก าหนดขอบเขตระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ ซึ่งก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ มีขั้นตอน ดังนี้ 
    1.1 การแจ้งผู้รับตรวจ  หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน ควรติดต่อผู้บริหารของหน่วยรับ
ตรวจและผู้ที่รับผิดชอบงานหรือกิจกรรมที่จะท าการตรวจสอบเพ่ือให้ทราบวัตถุประสงค์ ขอบเขต วัน
และระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ  
    1.2  การคัดเลือกทีมตรวจสอบ เป็นการคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถตามงานหรือกิจกรรมที่จะตรวจสอบ  
    1.3  การสรุปงานตรวจสอบอย่างย่อให้แก่ทีมตรวจสอบ เพ่ือให้ทีมตรวจสอบได้รับ
ทราบถึงวัตถุประสงค์และระยะเวลาในการตรวจสอบ งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบและกระดาษ
ท าการที่ใช้ในการตรวจสอบ  
    1.4  หัวหน้าทีมตรวจสอบ  เป็นการก าหนดให้หนึ่งในทีมตรวจเป็นหัวหน้าทีมเพ่ือท า
หน้าที่สร้างความสัมพันธ์กับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจในการประชุมเปิดและปิดงานตรวจสอบ 
จัดท าตารางการปฏิบัติงานตรวจสอบ ก ากับดูแลการตรวจสอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตาราง
การปฏิบัติงาน การแก้ไขเพ่ิมเติมแนวการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  
    1.5  การเตรียมการเบื้องต้น ผู้ตรวจสอบภายในควรเตรียมการในเรื่องการสอบทาน
งานตรวจสอบที่ตรวจมาแล้วเช่น รายงานการตรวจสอบ กระดาษท าการ รายงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ ศึกษาแผนการด าเนินงานของหน่วยงานเพ่ือให้ทราบโครงการต่างๆ ที่

 การปฏิบตัิงาน
ตรวจสอบ 

ก่อนเร่ิมปฏิบตัิงาน
ตรวจสอบ 

ระหวา่งการ
ปฏิบตัิงานตรวจสอบ 

การปฏิบตัิเมื่อเสร็จ
สิน้งานตรวจสอบ 
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เกี่ยวข้อง แผนงานและวัตถุประสงค์ของแผนงานโดยรวม และศึกษาข้อมูลอ่ืนที่จ าเป็นที่ใช้ในการ
ตรวจสอบ  
  (2)  ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ   การเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยการประชุม
เปิดงานตรวจสอบระหว่างทีมตรวจสอบกับผู้รับตรวจที่เกี่ยวข้องโดยหัวหน้าทีมตรวจสอบภายในเป็น
ผู้ด าเนินการประชุม เป็นการอธิบายวัตถุประสงค์ ขอบเขตการตรวจสอบให้ผู้รับตรวจทราบ ซึ่งมี
ขั้นตอน ดังนี้  
    2.1 การมอบหมายงานตรวจสอบ หัวหน้าทีมตรวจควรมอบหมายงานตรวจให้
ผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคนตามความรู้ความช านาญ ความถนัด  
    2.2 วิธีปฏิบัติการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในควรเลือกวิธีการตรวจสอบและ
เทคนิคการตรวจสอบให้เหมาะสมในแต่ละขั้นตอน คือ การรวบรวมข้อมูลและหลักฐานการตรวจสอบ 
โดยใช้วิธีอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร หรือไม่เป็นทางการโดยวาจา การเข้าสังเกตการณ์
ปฏิบัติงานเพ่ือหาข้อสรุปการปฏิบัติงานว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด การตรวจสอบเอกสาร สอบทาน
รายการ สินทรัพย์และสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  การทดสอบระบบการ
ปฏิบัติงานที่วางไว้ การตรวจสอบวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลที่เป็นตัวเลข  
    2.3 การก ากับดูแลการปฏิบัติงาน  หัวหน้าทีมตรวจมีหน้าที่ก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามวิธีการตรวจสอบ ขอบเขตที่ก าหนดไว้ 
สอดคล้องกับตารางการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้  
    2.4 การน าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบมาใช้ ผู้ตรวจสอบภายในต้องน าแผนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบมาใช้ตรวจสอบ ซึ่งสามารถแก้ไขเพ่ิมเติมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ และควร
ระบุข้อเสนอแนะในการแก้ไขแผนการตรวจสอบไว้เพ่ือใช้ประเมินความสมเหตุสมผลของข้อเสนอแนะ
ของหัวหน้าทีมตรวจสอบ   
    2.5 การเปลี่ยนแปลงขอบเขตการตรวจสอบ หัวหน้าทีมตรวจสอบจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงขอบเขตการตรวจให้สอดคล้องกับสภาพหรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยพิจารณา
ความสมเหตุสมผลและความคุ้มค่าของการตรวจสอบและต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายในทุกครั้ง  
    2.6 การประชุมปิดงานตรวจสอบ  เป็นขั้นตอนสุดท้าย หัวหน้าทีมตรวจสอบต้อง
จัดท าสรุปผลสิ่งที่ตรวจสอบหรือจัดท าร่างรายงานผลการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้เข้าร่วม
ประชุมประกอบด้วยผู้บริหารหน่วยรับตรวจที่มีอ านาจสั่งการให้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ  โดยมีวาระ
การประชุม ดังนี้  

(1) สรุปผลการตรวจสอบ 
(2) ท าความเข้าใจและชี้แจงประเด็นที่ยังมีข้อสงสัย 
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(3) แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาข้อยุติในประเด็นที่ยังมีความเห็นไม่
ตรงกัน 

(4) แจ้งก าหนดการออกรายงานผลการปฏิบัติงาน 
(5) ขอบคุณผู้เกี่ยวข้องในการให้ความร่วมมือ 
    

  (3)  การปฏิบัติเม่ือเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ  เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตรวจสอบแล้ว 
หัวหน้าทีมตรวจสอบ ควรสอบทานให้มั่นใจว่าทีมตรวจสอบปฏิบัติงานได้สมบูรณ์ เป็นไปตามแผนการ
ตรวจสอบที่ก าหนดไว้ สอบทานกระดาษท าการ เอกสาร หลักฐานที่รวบรวมไว้จากการตรวจสอบและ
ข้อสรุปสิ่งที่ตรวจพบ สอบทานร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้
ตรวจสอบภายในแต่ละคน  การปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ ประกอบด้วย  
    3.1 การรวบรวมหลักฐาน    
     หลักฐานการตรวจสอบ (Audit Evidence) หมายถึง เอกสาร ข้อมูล หรือ
ข้อเท็จจริงต่างๆที่ผู้ตรวจสอบภายในได้จากการใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆ ในการรวบรวมขึ้นระหว่าง
ท าการตรวจสอบรวมถึงหลักฐานที่ขอเพ่ิมเติมใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนข้อตรวจพบในการพิสูจน์ว่าสิ่งที่
ได้ตรวจพบนั้น มีความถูกต้องน่าเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด หลักฐานการตรวจสอบที่ดีควร
ประกอบด้วย 4 ประการ คือ ความเพียงพอ (Sufficiency) ความเชื่อถือได้ (Competency) ความ
เกี่ยวข้อง (Relevancy) และความมีประโยชน์ (Usefulness)   
     ความเพียงพอ (Sufficiency) หมายถึง ข้อมูลจิรงที่รวบรวมได้และจ านวน
ข้อมูลมีความเพียงพอที่ที่จะท าให้สามารถยืนยันหรือให้ข้อสรุปได้อย่างถูกต้อง สมเหตุสมผล ท าให้ทุก
คนสรุปความเห็นไปอย่างเดียวกัน ควำมเพียงพอของหลักฐำนนั้นต้องเป็นทั้งหลักฐำนทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม กรณีเป็นหลักฐำนทำงตรงได้แก่หลักฐำนที่ยืนยันได้ชัดเจนแน่นอนท ำให้ทุกคนหมดข้อสงสัย
ได้ มีเพียงชิ้นเดียวก็เพียงพอ กรณีเป็นหลักฐำนทำงอ้อม ได้แก่ หลักฐำนแวดล้อมท่ีมำเสริมควำมมั่นใจ
และควำมน่ำจะเป็นซึ่งอำจจะมีจ ำนวนมำกหรือหลำยประเภท 
     ความเชื่อถือได้ (Competency) หมายถึง ข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งที่เชื่อถือ
ได้และโดยใช้เทคนิควิธีการตรวจสอบที่ดีที่สุด เช่น ข้อมูลหลักฐานจากแหล่งภายนอกน่าเชื่อถือ
มากกว่าหลักฐานที่ได้มาจากหน่วยรับตรวจ ข้อมูลหลักฐานที่ได้มาจากระบบการควบคุมภายในที่ดี 
น่าเชื่อถือมากกว่าที่ได้มาจากระบบควบคุมภายในที่มีจุดอ่อน การสังเกตการณ์ การค านวณ และ
วิธีการอ่ืนโดยตัวผู้ตรวจสอบภายในเองน่าเชื่อถือมากกว่าข้อมูลหลักฐานที่ได้มาจากการปฏิบัติงานของ
ผู้อ่ืน  ต้นฉบับของข้อมูลหลักฐานน่าเชื่อถือมากกว่าภาพถ่ายส าเนาหรือร่าง ข้อมูลจากความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบวิชาชีพ มีความน่าเชื่อถือมากกว่าความเห็นของบุคคลธรรมดา  
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     ความเกี่ยวข้อง (Relevancy) หมายถึง หลักฐานที่มีความเกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ มีความสัมพันธ์กับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
     ความมีประโยชน์ (Usefulness) หมายถึง หลักฐานที่ช่วยในการควบคุมและ
ตัดสินใจของผู้บริหาร เพ่ือให้ส่วนราชการประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด เช่น ความ
ทันเวลาในการใช้ประโยชน์ (Timeliness) และความมีสาระ (Materiality) ในการสรุปความเห็นหรือ
ตัดสินใจ 
  3.2 การรวบรวมกระดาษท าการ (Working Papers Preparation) 
    กระดาษท าการ (Working Papers) คือ เอกสารที่ผู้ตรวจสอบภายใน จัดท าขึ้น
ระหว่างการตรวจสอบเพ่ือบันทึกรายละเอียดการท างาน ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการ
ตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ข้อมูลจากการประเมินและวิเคราะห์ และสรุปผล
ของการตรวจสอบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการรายงานผลการปฏิบัติงาน   
    ประเภทของการกระดาษท าการ ประกอบด้วย  

(1) กระดาษท าการที่ผู้ตรวจสอบภายในจัดท าขึ้นเอง เช่น กระดาษท าการที่ใช้
บันทึกแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน กระดาษท าการบันทึกการประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน กระดาษท าการสรุปประเด็นการตรวจสอบ กระดาษท าการในการร่างรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน  

(2) กระดาษท าการที่จัดท าโดยหน่วยรับตรวจ เช่น ส าเนาเอกสารหรือรายละเอียด
บัญชีหรืออ่ืนๆ ผังทางเดินของระบบงาน ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในต้องตรวจสอบความถูกต้องของ
กระดาษท าการเช่นเดียวกับกระดาษท าการที่ผู้ตรวจสอบภายในจัดท าขึ้นเอง  

(3) กระดาษท าการที่ผู้ตรวจสอบได้รับจากบุคคลภายนอก เช่น ใบตอบรับแจ้งการ
ยืนยันยอด แบบสอบถาม หรือหนังสือร้องเรียนการทุจริต ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในต้องตรวจสอบความ
ถูกต้องของกระดาษท าการเช่นเดียวกับกระดาษท าการที่ผู้ตรวจสอบภายในจัดท าขึ้นเอง 

ลักษณะของกระดาษท าการที่ดี ประกอบด้วย  
(1) ความถูกต้องและสมบูรณ์ เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการปฏิบัติงานตรวจสอบจริง 

โดยได้ใช้วิธีการตรวจสอบอื่นจนแน่ใจว่าถูกต้องเชื่อถือได้ และใช้อ้างอิงได้อย่างสมบูรณ์ 
(2) ความชัดเจนและเข้าใจง่าย เป็นการใช้ถ้อยค าที่เข้าใจง่าย มีค าอธิบายความ

อย่างกะทัดรัดและได้ใจความ ตั้งแต่ระบุวัตถุประสงค์ วิธีการตรวจสอบที่ใช้  ล าดับผลการตรวจสอบที่
ได ้

(3) ความเรียบร้อยและอ่านง่ายเป็นรูปแบบเดียวกัน  กระดาษท าการควรจัดท า
เป็นระเบียบเรียบร้อย เขียนตามล าดับจากบนลงล่าง จากซ้ายไปขวา ด้วยลายมือและการลงนามที่
อ่านง่าย จัดเรียงกระดาษท าการแต่ละแผ่นให้ง่ายต่อการสอบทาน ท าในรูปแบบเดียวกัน  
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(4) ความเพียงพอและตรงกับวัตถุประสงค์  กระดาษท าการควรให้ข้อมูลที่ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของการจัดท าและตรงกับวัตถุประสงค์การตรวจสอบและเป็นประโยชน์ในการอ้างอิง ไม่
มากเกินความจ าเป็น สรุปขั้นตอนการตรวจสอบและวิธีการตรวจสอบที่ส าคัญและผลการตรวจสอบ 
และต้องประหยัดเวลาในการจัดท าในระหว่างการตรวจสอบ 
     การจัดเก็บกระดาษท าการ  กระดาษท าการที่ท าขึ้นส าหรับการตรวจสอบครั้ง
หนึ่ง จะเก็บไว้ในแฟ้ม 2 ประเภทคือ  

(1) แฟ้มปัจจุบัน (Current File )  ใช้กับกระดาษท าการที่ท าขึ้น
ส าหรับการตรวจสอบงวดนั้นหรือโดยเฉพาะ จะไม่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบงวดต่อไป  

(2) แฟ้มถาวร (Permanent File) ใช้กับกระดาษท าการที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจสอบงวดอ่ืนๆ  ที่มคีวามส าคัญที่ต้องใช้อ้างอิงประกอบกับการตรวจสอบงวดต่อๆ ไป เช่น 
รายงานผลการปฏิบัติงาน แผนภูมิการแบ่งส่วนงาน  

 
     3.3 การสรุปผลการตรวจสอบ   
      เป็นวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบขั้นตอนสุดท้ายก่อนจัดท ารายงานผล
การปฏิบัติงานหลังจากที่ได้ท าการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องรวบรวมข้อเท็จจริงและ
หลักฐานต่างๆ ที่ได้ระหว่างการตรวจสอบ เพ่ือสรุปหาข้อตรวจพบหรือสิ่งที่ตรวจพบทั้งสิ่งที่ดีและ
ปัญหาข้อบกพร่อง  
      สิ่งที่ตรวจพบ (Audit Finding) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่รวบรวมและสรุป
จากหลักฐานที่ได้ระหว่างการตรวจสอบผลการด าเนินงาน ตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ข้อ
ตรวจพบที่ควรรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ควรมีลักษณะดังนี้  
      (1) มีความส าคัญควรค่าแก่การรายงาน  อาจเป็นข้อตรวจพบทั้งด้านดี
และด้านข้อบกพร่อง ข้อตรวจพบด้านดี ควรรายงานเพ่ือส่งเสริมขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานดีและ
เป็นตัวอย่างกับหน่วยงานอ่ืน ข้อตรวจพบด้านบกพร่อง  ควรเป็นปัญหาที่ส าคัญมีผลกระทบต่อ
ผลส าเร็จของงานอย่างมีสาระส าคัญ 
      (2) มีหลักฐานชัดเจนและรับฟังได้  ซึ่งอาจได้มาจากข้อเท็จจริงที่มี
หลักฐานถูกต้องเชื่อถือได้ และบางส่วนอาจได้มาจากการวิเคราะห์อย่างเที่ยงธรรมโดยใช้ดุลยพินิจ
จากผู้ประกอบวิชาชีพ  
 
 
      ข้อตรวจพบ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 
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      (1) สภาพที่เกิดจริง (Condition) ได้แก่ สิ่งที่ผู้ตรวจสอบประมวลผล
ข้อเท็จจริงจากการสังเกตการณ์ การสอบถามพนักงานผู้ปฏิบัติ วิเคราะห์ ทดสอบ และสอบทาน โดย
มีข้อมูลหลักฐานที่แน่ชัด 
      (2) เกณฑ์การตรวจสอบ (Criteria) ได้แก่ หลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการ
ตรวจสอบ โดยอาจก าหนดจากกฎหมาย มาตรฐานการปฏิบัติงาน แผนงานที่ก าหนด หรือหลักปฏิบัติ
ที่ด ี
      (3) ผลกระทบ (Effect) ได้แก่ ข้อมูลแสดงโอกาสความเสี่ยง หรือผล
เสียหายที่จะเกิดจากปัญหา โดยควรระบุในเชิงปริมาณ จ านวนความเสียหาย จ านวนวันที่ล่ าช้า การ
ระบุผลกระทบที่ชัดเจนมีสาระส าคัญต่างๆ เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ข้อตรวจพบได้รับความสนใจจากผู้
ที่เก่ียวข้อง 
      (4) สาเหตุ (Cause)  ได้แก่ ข้อมูลแสดงสาเหตุที่เกิดปัญหานั้นเกิด
จากระบบการควบคุมภายในที่ไม่ดี หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย 
มาตรฐานที่หน่วยงานก าหนด  
      (5) ข้อเสนอแนะ (Recommendation) เป็นข้อมูลตามความเห็นที่
ผู้ตรวจสอบเสนอขึ้น โดยพัฒนาจากความเห็นของผู้ตรวจสอบ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
ข้อเสนอแนะนั้นมีคุณค่าเป็นที่ยอมรับและปฏิบัติได้ ควรมีลักษณะสร้างสรรค์ ค านึงถึงต้นทุนและ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับว่าคุ้มค่าท่ีจะปฏิบัติ 

  
 7.  การจัดท ารายงานและติดตามผล 
  7.1  การจัดท ารายงาน  
  การจัดท ารายงานเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานให้
ผู้บริหารทราบถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตและผลการตรวจสอบทั้งหมด 
สรุปข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ประเด็นความเสี่ยงที่ส าคัญและการควบคุม
และเรื่องอ่ืนๆ ที่ผู้บริหารควรทราบ พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปรับปรุงเพื่อเสนอผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องพิจารณาสั่งการแก้ไขปรับปรุง
ต่อไป  การเสนอรายงานผลปฏิบัติงานเป็นการแสดงถึงคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในทั้งหมด ลักษณะรายงานที่ดีต้องมีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
รายงานในเรื่องที่มีสาระส าคัญ ข้อตรวจพบตรงกับข้อเท็จจริง ข้อเสนอแนะเป็นประโยชน์และสามารถ
ปฏิบัติได้  
 

 การจดัท ารายงาน
และติดตามผล 

การรายงานผลการ
ปฏิบตัิงาน 

การติดตามผล 
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  ลักษณะของรายงานผลการปฏิบัติงานที่ดี มีองค์ประกอบดังนี้ 
  1)  ถูกต้อง (Accuracy) รายงานผลการปฏิบัติงานต้องมีความถูกต้อง ทั้งข้อความทุก
ประโยค ตัวเลขทุกตัว เอกสารอ้างอิงทุกชนิดต้องมาจากหลักฐานที่น่าเชื่อถือ ผู้ตรวจสอบภายในได้
ประเมินข้อมูลแล้ว การอ้างอิงทุกครั้งต้องมีเอกสารประกอบและสามารถอธิบายข้อเท็จจริงได้ทุกเรื่อง  
  2) ชัดเจน (Clarity) หมายถึง ความสามารถในการสื่อข้อความหรือความต้องการ
ของผู้ตรวจสอบหรือสิ่งที่ต้องการเสนอให้ผู้อ่านรายงานเข้าใจเช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่
ต้องมีการตึความหรืออธิบายเพิ่มเติม 
  3) กะทัดรัด (Conciseness) หมายถึง การตัดทอนความคิด ข้อความ ค าพูดที่ฟุ่ย
เฟือยหรือสิ่งที่ไม่ใช่สาระส าคัญและสิ่งที่ไม่เก่ียวข้องโดยตรงกับเรื่องที่จะรายงานออกไป 
  4) ทันกาล (Timeliness)  การเสนอรายงานต้องท าภายในเวลาที่เหมาะสม ทันต่อ
การแก้ไขสถานการณ์  
  5) สร้างสรรค์ (Constructive Criticism) การรายงานควรแสดงให้เห็นคุณภาพ
และความจริงใจของผู้ตรวจสอบภายใน ควรชี้ให้เห็นส่วนที่ดีของการปฏิบัติงานก่อนที่จะกล่าว
ข้อบกพร่องต่างๆที่ต้องปรับปรุงท าให้ผู้อ่านคล้อยตามค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะ และมีความพอที่จะ
ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงแก้ไข  
  6) จูงใจ (Pursuance) การเสนอรายงานควรจูงใจให้ผู้อ่านจับประเด็นได้ตั้งแต่ต้น
จนจบด้วยการใช้รูปแบบถ้อยค า ศิลปะของภาษา ท าให้ผู้อ่านยอมรับและเกิดความรู้สึกต้องการแก้ไข
ปัญหาหรือข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอรายงาน โดยชี้ให้เห็นปัญหา ประโยชน์ร่วมกันและ
ประโยชน์ต่อองค์กรไม่ต าหนิโดยไม่มีข้อเสนอแนะในเชิงสร้างสรรค์  
  รูปแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน  
  รูปแบบรายงานผลการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบ และความต้องการของ
ฝ่ายบริหาร มีรูปแบบการรายงาน ดังนี้  
  1) การรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร (Written Report) เป็นรายงานที่มีลักษณะ
เป็นทางการ ผู้ตรวจสอบจะต้องจัดท ารายงานสรุปผลการตรวจสอบ เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะ
เป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อผู้บริหาร เมื่อตรวจสอบงานหนึ่งงานใดแล้วเสร็จ  การรายงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษรโดยทั่วไป ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้  
   1.1  บทคัดย่อ (Summary)  ควรจัดท าไว้ด้านหน้าของรายงานที่จะน าเสนอ
ผู้บริหาร เป็นการย่อเนื้อความของรายงานแบบสั้นๆ กะทัดรัด ชัดเจน และใจความครอบคลุมเนื้อหา
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ของรายงานทั้งหมด แสดงข้อเท็จจริงหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ผลกระทบที่มีต่อองค์กรและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข เป็นข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจและสั่งการได้  
   1.2 บทน า (Introduction) เป็นส่วนแรกที่บอกให้ทราบว่า ผู้ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบเรื่องอะไร หน่วยงานใด เป็นการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่ก าหนดหรือการ
ตรวจสอบพิเศษ 
   1.3 วัตถุประสงค์ (Purpose) เป็นก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือท าการตรวจสอบ
ตามประเด็นการตรวจสอบ  
   1.4 ขอบเขต (Scope)  เป็นการแสดงให้เห็นถงึระยะเวลาและปริมาณของงานที่
ได้ท าการตรวจสอบ มีบางน้อยเพียงใด มีข้อจ ากัดอะไรที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ หรือต้องชะลอพร้อม
เหตุผลประกอบ  
   1.5 สิ่งที่ตรวจพบ (Audit Findings) เป็นส่วนส าคัญของรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือแสดงข้อเท็จจริงที่ตรวจพบทั้งส่วนดีและส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข และความเห็นของ
ผู้รับการตรวจ 
   1.6 ข้อเสนอแนะ (Recommendation) เป็นข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจสอบภายใน
เสนอแนะต่อผู้บริหาร หรือหัวหน้าหน่วยรับตรวจ เพ่ือสั่งการแก้ไข ปรับปรุง ซึ่งต้องสร้างสรรค์และ
สามารถน าไปปฏิบัติได้ 
   1.7 ความเห็น (Opinion) เป็นความเห็นเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริง หรือไม่มี
หลักฐานสนับสนุน  
   1.8 เอกสารประกอบ (Supporting Evidences) เป็นเอกสารอ้างอิงเพ่ิมเติม
จากรายงานผลการปฏิบัติงาน กรณีท่ีมีรายละเอียดมากควรแสดงเป็นเอกสารแนบท้ายรายงานและไม่
ควรมีจ านวนมากเกินไปจนท าให้รายงานไม่น่าสนใจ 
 
  2) การรายงานด้วยวาจา (Oral Report) แบ่งออกเป็น  
   2.1  การรายงานด้วยวาจาที่ไม่เป็นทางการ ส่วนใหญ่ใช้กับรายงานที่ต้องท าโดย
เร่งด่วน เพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์ จะใช้กรณีท่ีควรแจ้งให้ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยรับตรวจทราบทันที
ที่ตรวจสอบ หากล่าช้าอาจมีความเสียงหายมากข้ึน  
   2.2 การรายงานด้วยวาจาที่เป็นทางการ เป็นการรายงานโดยการเขียนรายงาน
และมีการน าเสนอด้วยวาจา  
   การรายงานด้วยวาจายังใช้ในกรณีเสนอรายงานผลความคืบหน้า หรือผลการ
ตรวจสอบโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร เพ่ือขอความเห็นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ต รวจ
พบหรือขอความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือขอความช่วยเหลือในกรณีการตรวจสอบมีปัญหาหรืออุปสรรค  
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  (2) การติดตามผล (Follow up)  
  การติดตามผลเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการปฏิบัติงาตรวจสอบภายใน ถือว่าเป็น
ขั้นตอนที่ส าคัญของการตรวจสอบ เพราะแสดงถึงคุณภาพและประสิทธิผลของงานตรวจสอบว่าผู้รับตรวจและ
ผู้บริหารได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบหรือไม่ ข้อบกพร่องได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม
หรือไม่ เมื่อผู้ตรวจสอบภายในเสนอรายงานผลการตรวจสอบผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารระดับสูงแล้ว ผู้ตรวจสอบ
ภายในต้องติดตามผลว่าผู้บริหาร ได้สั่งการหรือไม่อย่างไร หากสั่งการแล้ว หน่วยรับตรวจด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะหรือไม่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อบกพร่องได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม หรือมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรและ
รายงานผลการติดตามต่อผู้บริหารทราบต่อไป  
  การติดตามที่มีประสิทธิภาพ ควรมีการก าหนดวิธีการและเวลาที่เหมาะสมในการติดตามผล
โดยหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ก าหนดตารางเวลาที่ใช้ในการติดตามผลซึ่งควรหารือกับหัวหน้าหน่วยรับตรวจ
หรือผู้เกี่ยวข้องเพื่อความร่วมมือและอ านวยความสะดวกในการติดตามผล ผู้ตรวจสอบภายในควรติดตามความ
คืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องเป็นระยะ ๆ และเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้บริหารของหน่วยรับ
ตรวจในการแนะน าวิธีแก้ไขปัญหา จุดอ่อนและข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อป้องกันความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต  
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บทที่ 4 
เทคนิคและวิธีการการจัดท าแผนตรวจสอบประจ าปี 

 
 การจัดท าแผนตรวจสอบของกองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกระบวนในการ
จัดท าโดยเริ่มต้นจากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นซึ่งจะมีการขอรับทราบนโยบายของผู้บริหารสูงสุดของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี  กระบวนการจัดท าแผนตรวจสอบมีขั้นตอน ดังนี้ 
 
ตารางที่  4 . 1  กระบวนการจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี  กองตรวจสอบภาย ใน 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน ระยะเวลาใน

การด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ/ผูท้ี่

เก่ียวข้อง 
1 

 

สิงหาคม ผู้ตรวจสอบภายใน 
   
2 สิงหาคม ผู้ตรวจสอบภายใน 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3 สิงหาคม ผอ.กองตรวจสอบ

ภายใน 
 สิงหาคม ผู้ตรวจสอบภายใน 
   
 
4 

 
สิงหาคม 

คณะกรรมกรรมการ
ตรวจสอบประจ า

มหาวิทยาลัย 
   

   
   
   

ส ารวจข้อมลูเบ้ืองตน้ 

การประเมนิความเสี่ยง 

พิจารณา 

แผนการตรวจสอบประจ าป ี 

ก าหนดผูร้ับผิดชอบ

และทรัพยากรที่ใช้

ในการตรวจสอบ 

ก าหนดวตัถุประสงค์ 

ขอบเขตการ

ตรวจสอบ 

วิเคราะห์ความเสี่ยง

ระดับหน่วยงาน/

กิจกรรม 

ระบุปัจจัยเสี่ยง

ระดับหน่วยงาน/

กิจกรรม 

ก าหนดหน่วยรับ

ตรวจ/กจิกรรมการ

ตรวจสอบ 

จัดล าดับความเสี่ยง

ของหนว่ยงานและ

กิจกรรม 

ร่างแผนตรวจสอบประจ าปี 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

A 

B 
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ตารางที่  4 . 1  กระบวนการจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี  กองตรวจสอบภายใน 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ต่อ) 
ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน ระยะเวลาใน

การด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ/ผูท้ี่

เก่ียวข้อง 
4  

 

สิงหาคม คณะกรรมกรรมการ

ตรวจสอบประจ า

มหาวิทยาลัย 

   

   

   

5 กันยายน  อธิการบดี 

   

   

   

6 ตุลาคม ธุรการ 

   

 

 กระบวนการจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปีของกองตรวจสอบภายใน ตามตารางที่ 4.1  ซึ่ง
ต้องมีการจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ ประกอบการจัดท าแผนตรวจสอบประจ าปี รวมถึงการขอนโยบายการ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย นโยบายการตรวจสอบจากอธิการบดี มี 
ดังต่อไปนี้  
 
4.1 กระบวนการจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี 
 4.1.1 การส ารวจข้อมูลเบื้องต้น  
   เป็นการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับส่วนงานที่จะต้องรับตรวจประจ าปี โดยพิจารณา
จากโครงสร้างของส่วนงานของมหาวิทยาลัย รวมถึงโครงสร้างการบริหารจัดการส่วนงาน และส่วน

ส่งแผนตรวจสอบให้

กรมบญัชีกลาง 

สิ้นสุด 

แผนตรวจสอบให้ส านกังาน

ตรวจเงินแผ่นดนิ 

อนุมตั ิ อนุมัติ ไม่อนุมัติ 

B 

เห็นชอบ 

A 

เห็นชอบ 
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งานหรือหน่วยงานที่เป็นหน่วยรับตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบปีก่อน การส ารวจข้อมูลเบื้องต้น
ของกองตรวจสอบภายใน และมีส ารวจข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ 
   4.1.1.1 ขอนโยบายการตรวจสอบประจ าปีจากคณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัย 
   4.1.1.2   ขอนโยบายการตรวจสอบประจ าปีจากอธิการบดี 
   4.1.1.3   สอบถามประเด็นการตรวจสอบหรือประเด็นที่ เป็นสาระส าคัญแล ะ
ข้อเสนอแนะจากผู้บริหารของส่วนงาน เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในน าไปพิจารณาการจัดท าแผนการ
ตรวจสอบ ข้อมูลเบื้องต้นที่ผู้ตรวจสอบภายในน ามาใช้ประกอบการท าแผนการตรวจสอบ  
   4.1.1.4  ข้อมูลผลการประเมินระบบควบคุมภายในตามแนวทางการควบคุมภายในการ
ปฏิบัติงานด้านงานคลังตามวัตถุประสงค์การตรวจสอบภายในของปีก่อน 
   4.1.1.5   ข้อมูลผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจ าเดือน  
   4.1.1.6  ประเด็นการตรวจสอบอ่ืน ที่หน่วยงานที่ก ากับดูแลก าหนดให้ตรวจสอบ ได้แก่
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังและกลุ่มตรวจสอบภายใน กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งเรื่องที่
กรมบัญชีกลางก าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการก าหนดเป็นประเด็นการ
ตรวจสอบในแผนตรวจสอบประจ าปีตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.2/ว 399 ลงวันที่ 16 
ตุลาคม 2560 ประกอบด้วย  
     1)  การรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 
     2)  การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
     3)  การปฏิบัติงานในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง 
     4)  การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระของส่วน
ราชการ 
 
 4.1.2  การประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบประจ าปี   
   4.1.2.1  การก าหนดหน่วยรับตรวจ 
      หน่วยรับตรวจตามโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัขอนแก่น ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 และตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 
1764/2558 เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 และตามข้อบังคับ
โครงสร้างการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น แสดงได้ดังภาพที่ 4.1 
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ภาพที่ 4.1  โครงสร้างส่วนงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น, (2558) 
 
    ตามโครงสร้างส่วนงานดั่งภาพที่ 4.1 มีการหน่วยงานภายใต้ส่วนงาน จ าแนกตามรายชื่อ
หน่วยงาน ได้ดังนี ้
 
ตารางท่ี 4.2 หน่วยงานภายใต้ส่วนงาน ตามโครงสร้างส่วนงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ส่วนงาน คณะ/หน่วยงาน หน่วยรับตรวจ 

1)       ส านักงานสภา
มหาวิทยาลยั 

1.1)   ส านักงานสภามหาวิทยาลัย     × 

2)      ส านักงานอธิการบด ี 2.2.1)  กองตรวจสอบภายใน × 

2.1) บริหารจัดการกลาง 
สนับสนนุภารกิจหลักและ
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั 
  
  
  
  
  
  

2.2.2)  กองส่งเสริมนโยบายมหาวิทยาลัย × 
2.2.3)  กองกฎหมาย × 
2.2.4)  กองการกีฬา × 
2.2.5)  กองการต่างประเทศ × 
2.2.6)  กองคลัง  
2.2.7)  กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม × 
2.2.8)  กองทรัพยากรบุคคล × 
2.2.9)  กองบริการหอพักนักศึกษา × 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(1) ส านักงาน
สภา

มหาวิทยาลัย 

 

(2) 
ส านักงาน
อธิการบดี 

 

(3) ส านักงาน
วิทยาเขต
หนองคาย 

พิพิธภัณฑ์สัตว์
น้ าจังหวัด
หนองคาย 

(4)  
คณะ 

 
 

(5) 
วิทยาลัย 

 
 

(6) 
สถาบัน 

 
 

1. หน่วยงานบริหารจัดการกลาง 
( 17 กอง ) 

 
 

2. หน่วยงานสนับสนุนภารกิจ
และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

( 10 สถาบัน 10 ศูนย์ ) 

3.หน่วยงานสนับสนุนยุทธศาสตร์
ด้านวิสาหกิจ (6 หน่วยงาน) 

 

(7) 
ส านัก 

 
 

คณะ   
(22 คณะ) 

 

วิทยาลยั   
(4 วิทยาลัย) 

 

สถาบัน 
(1 สถาบัน) 

 

ส านัก 
(4 ส านัก) 
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ส่วนงาน คณะ/หน่วยงาน หน่วยรับตรวจ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2.2.10)    กองบริหารงานกลาง × 
2.2.11)    กองบริหารงานวิจัย × 
2.2.12)    กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย × 
2.2.13)    กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา × 
2.2.14)    กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพนัธ์ × 
2.2.15)    กองยุทธศาสตร ์ × 
2.2.16)    กองสื่อสารองค์กร × 
2.2.17)    กองอาคารและสถานที่ × 

2.2) หน่วยงานสนับสนนุ
ภารกิจและยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย 
  
  
  
  
  
  
  

2.2.1)       สถาบันการสอนวิชาศกึษาทั่วไป 


2.2.2)      สถาบนัขงจื่อ  

2.2.3)      สถาบนัภาษา  

2.2.4)      สถาบันวจิัยความมัน่คงด้านอาหารพลังงานและน้ า 
อุนภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

 

2.2.5)      สถาบนัวิจัยทรัพยากรน้ าใต้ดิน  

2.2.6)      สถาบนัวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม  

2.2.7)      สถาบนัวิจัยมะเร็งท่อน้ าดี  

2.2.8)      สถาบนัวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

  2.2.9)      สถาบนัวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูส าหรับอาเซียน  

  2.2.10)  สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ าโขง  

  2.2.11)  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนานาชาติ  

  2.2.12)  ศูนย์ทรัพย์สนิทางปัญญา × 

  2.2.13)  ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน 


  2.2.14)  ศูนย์บริหารจัดการทรพัย์สิน × 

  
2.2.15)  ศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย ์
× 

  
2.2.16)  ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ 
× 

  2.2.17)  ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
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ส่วนงาน คณะ/หน่วยงาน หน่วยรับตรวจ 

  2.2.18)  ศูนย์วัฒนธรรม × 

  2.2.19)  ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ × 

  2.2.20)  ศูนย์อาเซียนศึกษา 


  
2.2.21)  สถาบนัวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการ

เสริมสร้างสุขภาพ 

 

  2.2.22)  สถาบนัวิจัยและบริการด้านออทิซึม  

2.3) หน่วยงานสนับสนนุ
ยุทธศาสตร์ดา้นวสิาหกิจ 
  
  
  

2.3.1)       โรงพิมพ์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

2.3.2)       ศูนย์บริหารจัดการด้านโรงแรม  

2.3.3)       ศูนย์บริการสู่ชุมชน  

2.3.4)       ศูนย์สื่อการเรียนรู ้  

2.3.5)       อุทยานวิทยาศาสตร ์  

3)       ส านักงานวทิยาเขต 3.1)      ส านักงานวิทยาเขตหนองคาย 


4)       คณะ 4.1)            คณะเกษตรศาสตร ์  

  4.2)            คณะทนัตแพทยศาสตร์  

  4.3)            คณะเทคนิคการแพทย์  

  4.4)            คณะเทคโนโลย ี  

  4.5)            คณะนิติศาสตร ์  

  4.6)            *คณะบริหารธุรกิจ O 

  4.7)            คณะพยาบาลศาสตร ์ 

  4.8)            คณะแพทยศาสตร์(รวมศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ) 

  4.9)            คณะเภสัชศาสตร ์  

  4.10)         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

  4.11)         คณะบริหารธุรกิจและการบัญช ี  

  4.12)         คณะวิทยาศาสตร ์  

  4.13)         *คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ O 

  4.14)         คณะวิศวกรรมศาสตร์  

  4.15)         คณะศิลปกรรมศาสตร์  

  4.16)         *คณะศิลปะศาสตร์ O 
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ส่วนงาน คณะ/หน่วยงาน หน่วยรับตรวจ 

  
4.17)         คณะศึกษาศาสตร์ (รวมโรงเรียนสาธิต

ศึกษาศาสตร์และสาธิตมอดินแดง) 



  4.18)          คณะเศรษฐศาสตร ์


  4.19)         คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์


  4.20)         *คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ O 

  4.21)         คณะสัตวแพทยศาสตร์  

  4.22)         คณะสาธารณสุขศาสตร์  

5)       วิทยาลัย 5.1)            บัณฑิตวทิยาลัย  

  5.2)            วิทยาลยัการปกครองท้องถิ่น  

 5.3)           วิทยาลัยนานาชาติ  

  5.4)           วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  

6)       ส านัก 6.1)             ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ  

  6.2)             ส านักบริการวิชาการ  

  6.3)             ส านักบริหารและพัฒนาวชิาการ  

  6.4)             ส านักหอสมุด  

7)       หน่วยงานวิสาหกิจ
ของส่วนงาน 

  

  

7.1) ส านักงานอธิการบด ี 7.1.1 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวทิยา × 

7.2) ส านักงานวิทยาเขต 7.2.1 พิพิธภัณฑ์สัตวน์้ าจังหวัดหนองคาย 


7.3) คณะ หน่วยงานย่อย สังกัดส่วนงาน   

  

7.3.1)      ศูนย์วิจัยการจัดการ
ระบบการจราจรและ
ขนส่ง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

  
7.3.2)      ศูนย์วิศวกรรมทรัพยากร

น้ าและสิ่งแวดล้อม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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ส่วนงาน คณะ/หน่วยงาน หน่วยรับตรวจ 

  
7.3.3)      สถานจัดการและอนุรักษ์

พลังงาน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

  
7.3.4)      ศูนย์ศึกษาคน้คว้าวิจยั

และห้องปฏิบัติการกลาง 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  

  
7.3.5)      อุทยานการเรียนรู้ทาง

การเกษตร 
คณะเกษตรศาสตร์  

  
7.3.6)      ศูนย์รับรองมาตรฐาน

สินค้าเกษตร 
คณะเกษตรศาสตร์  

  
7.3.7)      องค์กรในก ากับ คณะ

เกษตรศาสตร์ 
คณะเกษตรศาสตร์  

  
7.3.8)      สถานบริการจัดการ

งานวิจยัคลินิก 
คณะแพทยศาสตร์  

  
7.3.9)       สถานปฏิบัติการเภสัช

ชุมชน 
คณะเภสัชศาสตร์  

  
7.3.10)    สถานบริการสุขภาพ

เทคนิคการแพทย์และ
กายภาพบ าบัด 

คณะเทคนิคการแพทย์  

  
7.3.11)   ศูนย์ภาษาอาเซียน คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์



หมายเหตุ     

1. หน่วยรับตรวจ   คือ ส่วนงานหรือหน่วยงานท่ีก าหนดเป็นหน่วยรับตรวจ 
2. หน่วยรับตรวจ ×   คือ ส่วนงานหรือหน่วยงานที่มีการรวบศูนย์บริหารจัดการกลางตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

การบริหารจัดการด้านการเงินและพัสดุด าเนินการโดยกองคลัง  
3. หน่วยรับตรวจ O    คือ คณะที่มีการบริหารจัดการด้านการเงินและพัสดุ โดยส านักงานวิทยาเขตหนองคาย 

  
จากตารางที่ 4.1 หน่วยงานภายใต้ส่วนงาน ตามโครงสร้างส่วนงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รวมทั้งหมด 89 หน่วยงาน ซึ่งก าหนดเป็นหน่วยรับตรวจทั้งสิ้น 62 หน่วยงาน ประกอบด้วย  
1.  หน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบดี 1 หน่วยรับตรวจคือ กองคลัง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่

สนับสนุนการบริหารงานกลางและบริหารจัดการด้านการเงินและพัสดุโดยกองคลังรวม 23 หน่วยงาน 
2. หน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบดี 18 หน่วยรับตรวจ ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจ

และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
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3.  ส่วนงานที่เป็นวิทยาลัย 4 หน่วยรับตรวจ 
4.  ส่วนงานที่เป็นส านัก 4 หน่วยรับตรวจ 
5.  ส่วนงานที่เป็นส านักงานวิทยาเขต 1 หน่วยรับตรวจ ซึ่งรวมคณะที่สังกัดวิทยาเขต 4 คณะ 
6.  ส่วนงานที่เป็นคณะ 18 หน่วยรับตรวจ 
7.  ส่วนงานที่เป็นวิสาหกิจสังกัดส านักงานอธิการบดี 5 หน่วยรับตรวจ 
8.  ส่วนงานที่เป็นวิสาหกิจสังกัดวิทยาเขต 1 หน่วนรับตรวจ 
9.  ส่วนงานที่เป็นวิสาหกิจสังกัดคณะ 11 หน่วยรับตรวจ 

 
 
   4.1.2.2  การก าหนดวัตถุประสงค์ขอบเขตการตรวจสอบและกิจกรรมการตรวจสอบ 
      การก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตการตรวจสอบและกิจกรรมการตรวจสอบ 
เมื่อก าหนดหน่วยรับตรวจตามโครงสร้างการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยแล้ว ต้องท าการวิเคราะห์
ลักษณะการปฏิบัติงานหรือการด าเนินงานของหน่วยเพ่ือก าหนดประเด็นและกิจกรรมการตรวจสอบ 
โดยกิจกรรมการตรวจสอบก าหนดได้ดังนี้ 

1. การตรวจสอบการด าเนินงานของส่วนงาน โดยมีวัตถุประสงค์การ
ตรวจสอบ “เพื่อประเมินผลการด าเนินงาน ว่ามีการด าเนินงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มี
ระบบการควบคุมภายในเพียงพอ เหมาะสม มีความคุ้มค่าและความมีประสิทธิภาพ” ซึ่งจะเป็น
การตรวจสอบการด าเนินงานตามภารกิจหลักของแต่ละส่วนงานหรือหน่วยงาน ประกอบด้วย  

1) การควบคุมเก่ียวกับเงินสด เงินฝากธนาคารและหลักฐานแทนตัวเงิน 
2) การรับเงินค่ารักษาพยาบาล การเก็บรักษาและการน าส่งเงิน การบันทึก

บัญชีที่เก่ียวข้อง  
3) การบริหารเงินยืมหมุนเวียนทดรองจ่ายเงินรายได้/เงินยืมหมุนเวียน

ภายในหน่วยงาน 
4) การควบคุมการเบิกจ่ายเงิน 
5) การตรวจสอบโครงการศึกษาภาคพิเศษปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญา

ตรี 
6) การตรวจสอบการจัดท ารายงานทางการเงินของส่วนงาน 
7) การบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีภาครัฐ 
8) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
9) การจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ 
10) การควบคุมระบบยาและเวชภัณฑ์ 
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11) การควบคุมวัสดุและครุภัณฑ์ 
12) การบริหารสัญญาเช่าพ้ืนที่ 
13) การบริหารจัดการด้านการเงินและพัสดุ โดยส่วนกลางกองคลัง  

  กิจกรรมการตรวจสอบที่ก าหนด จ าแนกตามโครงสร้าง ภารกิจหลักและการ
บริหารจัดการของส่วนงาน ได้ดังนี้  
 
ตารางท่ี 4.3 การตรวจสอบการด าเนินงาน จ าแนกตามโครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัย 

ส่วนงาน  หน่วยรับตรวจ กิจกรรมการตรวจสอบ 

1)       ส านักงานสภา
มหาวิทยาลยั 

1) กองคลัง 
 

1) การควบคุมเกี่ยวกับเงินสด เงินฝากธนาคาร
และหลักฐานแทนตัวเงนิ 

2)  ส านักงานอธิการบดี 
2.1) บริหารจัดการกลาง 
สนับสนนุภารกิจหลักและ
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั  

 

2) การบริหารการเงิน (นโยบายการลงทุน) 
3) การรับเงิน การเก็บรักษาและการน าส่งเงิน 

การบันทึกบัญชีที่เก่ียวข้อง  
4) การบริหารเงินยืมหมุนเวียน 
5) การควบคุมการเบิกจ่ายเงิน 
6) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
7) การควบคุมวัสดุและครุภัณฑ์ 
8) ความเชื่อถือได้ของงบการเงิน  
9) การเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ 
10) ติดตามประเดน็การตรวจสอบจากส านักงาน

ตรวจเงินแผ่นดนิ 

  
2. การตรวจสอบรายงานทางการเงินประจ าเดือน มีวัตถุประสงค์การ

ตรวจสอบ “เพื่อให้ความเชื่อม่ันในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและ
เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง”  ส่วนงานที่เป็นหน่วยรับตรวจ คือ ส่วนงานที่มีการยืม
วงเงินยืมจากมหาวิทยาลัยเพ่ือน าไปใช้จ่ายหมุนเวียนภายในส่วนงานหรือหน่วยงาน ซึ่งกองตรวจสอบ
ภายในจะมีการติดตามการบริหารวงเงินยืมโดยก าหนดให้ส่งรายงานทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 
ส าหรับส่วนงานที่เป็นวิสาหกิจที่ไม่ได้ยืมวงเงินทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัยก็ก าหนดให้ส่งรายงาน
ฐานะทางการเงินของหน่วยงานเช่นกัน  กิจกรรมการตรวจสอบจ าแนกตามส่วนงาน ได้ดังนี้ 
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ตารางที่  4.4 การตรวจสอบรายงานทางการเงิน จ าแนกตามโครงสร้างการบริหารของ
มหาวิทยาลัย 

ส่วนงาน  หน่วยรับตรวจ กิจกรรมการตรวจสอบ 

1)  ส านักงานสภา
มหาวิทยาลยั 

 บริหารจัดการโดยกองคลัง 

2) ส านักงานอธิการบดี   

2.1) บริหารจัดการกลาง 
สนับสนนุภารกิจหลักและ
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั 

1)  กองบริหารจัดการกลาง-งาน
ประสานงาน 

2)  กองคลัง 

1) การจัดท าและการส่งรายงานการเงิน
ประจ าเดือน 

2) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
รายงานการเงินประจ าเดือน 

3) ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินยืมฯ ตาม
วัตถุประสงค์การยืมเงิน  

4) การบริหาร การก ากับควบคุมลูกหนี้
เงินยืมทดรองจ่ายตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย/หน่วยงานก าหนด 

5) ความถูกต้องครบถ้วนของการจัดท างบ
พิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 

6) วิเคราะห์และสรุปรายงานในภาพรวม
พร้อมข้อเสนอแนะเสนออธิการบดีเพื่อ
สั่งการ 

2.2) หน่วยงานสนับสนนุ
ภารกิจและยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย 
  
  

1)      สถาบันขงจื่อ 
2)      สถาบันภาษา 
3)      ส ถ า บั น วิ จั ย แล ะพัฒน า

วิชาชีพครูส าหรับอาเซียน 
4)    ศู น ย์ ก า ร ศึ ก ษ า ต่ อ เ นื่ อ ง

นานาชาติ 
5)   ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

1) การจัดท าและการส่งรายงานการเงิน
ประจ าเดือน 

2) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
รายงานการเงินประจ าเดือน 

3) ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินยืมฯ/เงินสด
ย่อย ตามวัตถุประสงค์การยืมเงิน  

4) การบริหาร การก ากับควบคุมลูกหนี้
เงินยืมทดรองจ่ายตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย/หน่วยงานก าหนด 

5) ความถูกต้องครบถ้วนของการจัดท างบ
พิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 

2.3) หน่วยงานสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ด้านวิสาหกิจ 
  
  
  

1)   โรงพิมพ์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
2)   ศูนย์บริหารจัดการด้านโรงแรม 
3)   ศูนย์บริการสู่ชุมชน 
4)   ศูนย์สื่อการเรียนรู้ 



76 
 

 

ส่วนงาน  หน่วยรับตรวจ กิจกรรมการตรวจสอบ 

5)   อุทยานวิทยาศาสตร์ 6) วิเคราะห์และสรุปรายงานในภาพรวม
พร้อมข้อเสนอแนะเสนออธิการบดีเพื่อ
สั่งการ 

3)  ส านักงานวิทยาเขต 1) ส านักงานวิทยาเขตหนองคาย 1) การจัดท าและการส่งรายงานการเงิน
ประจ าเดือน 

2) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
รายงานการเงินประจ าเดือน 

3) ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินยืมฯ ตาม
วัตถุประสงค์การยืมเงิน  

4)  คณะ 1)    คณะเกษตรศาสตร์ 
 2)    คณะทันตแพทยศาสตร ์
 3)   คณะเทคนิคการแพทย ์
 4)    คณะเทคโนโลย ี
 5)      คณะนิติศาสตร ์
 6)      คณะพยาบาลศาสตร ์ 4) การบริหาร การก ากับควบคุมลูกหนี้

เงินยืมทดรองจ่ายตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย/หน่วยงานก าหนด 

5) ความถูกต้องครบถ้วนของการจัดท างบ
พิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 

6) วิเคราะห์และสรุปรายงานในภาพรวม
พร้อมข้อเสนอแนะเสนออธิการบดีเพื่อ
สั่งการ 

 7)      คณะแพทยศาสตร์(รวมศูนย์
หัวใจสิริกิติ์ฯ) 

 8)      คณะเภสัชศาสตร์ 
 9)      คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์
 10)   คณะบริหารธุรกิจและการ

บัญช ี
 11)   คณะวิทยาศาสตร ์
 12)   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 13)   คณะศิลปกรรมศาสตร ์
 14)   คณะศึกษาศาสตร์ (รวม

โรงเรียนสาธิต 2 สาธิต) 
 15)   คณะเศรษฐศาสตร์ 
 16)   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 17)   คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 18)   คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

5)       วิทยาลัย 1)  บัณฑิตวิทยาลัย 1) การจัดท าและการส่งรายงานการเงิน
ประจ าเดือน   2)  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 

  3)  วิทยาลัยนานาชาติ 
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ส่วนงาน  หน่วยรับตรวจ กิจกรรมการตรวจสอบ 

 4) วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 2) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
รายงานการเงินประจ าเดือน 

3) ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินยืมฯ ตาม
วัตถุประสงค์การยืมเงิน  

4) การบริหาร การก ากับควบคุมลูกหนี้
เงินยืมทดรองจ่ายตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย/หน่วยงานก าหนด 

5) ความถูกต้องครบถ้วนของการจัดท างบ
พิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคา 
 
วิเคราะห์และสรุปรายงานในภาพรวม
พร้อมข้อเสนอแนะเสนออธิการบดีเพื่อ
สั่งการ 

6)       ส านัก 1)   ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2)  ส านักบริการวิชาการ 
  3)  ส านักบริหารและพัฒนาวชิาการ 
  4)  ส านักหอสมุด 

7)  หน่วยงานวิสาหกิจ
ของส่วนงาน 

   

7.1) ส านักงานอธิการบดี 1) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา บริหารจัดการด้านการเงินและพัสดุ
โดยกองคลัง 

7.2) ส านักงานวิทยาเขต 1 )  พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น้ า จั ง ห วั ด
หนองคาย 

1) การจัดท าและการส่งรายงานการเงิน
ประจ าเดือน 

2) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
รายงานการเงินประจ าเดือน 

3) ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินยืมฯ ตาม
วัตถุประสงค์การยืมเงิน  

4) การบริหาร การก ากับควบคุมลูกหนี้
เงินยืมทดรองจ่ายตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย/หน่วยงานก าหนด 

5) ความถูกต้องครบถ้วนของการจัดท างบ
พิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 

 7.3) คณะ 2)   ส ถ า น จั ด ก า ร แ ล ะอนุ รั กษ์
พลังงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

  3)   อุ ท ย า น ก า ร เ รี ย น รู้ ท า ง
การเกษตร  คณะเกษตรศาสตร์ 

  4)   ศูนย์รับรองมาตรฐานสินค้า
เกษตร  คณะเกษตรศาสตร์ 

  5)  อ ง ค์ ก ร ใ น ก า กั บ  ค ณ ะ
เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ ค ณ ะ
เกษตรศาสตร์ 

  6)  สถานบริการจัดการงานวิจัย
คลินิก  คณะแพทยศาสตร์ 
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ส่วนงาน  หน่วยรับตรวจ กิจกรรมการตรวจสอบ 

  7)  สถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน  
คณะเภสัชศาสตร์ 

6) วิเคราะห์และสรุปรายงานในภาพรวม
พร้อมข้อเสนอแนะเสนออธิการบดีเพื่อ
สั่งการ   8)   สถานบริการสุขภาพเทคนิค

การแพทย์และกายภาพบ าบัด  
คณะเทคนิคการแพทย์ 

 
3. การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  มีวัตถุประสงค์การตรวจสอบ 

“เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ว่าเบิกจ่ายถูกต้อง ตามระเบียบ 
ประกาศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายครบถ้วนถูกต้อง”  การ
ตรวจสอบนี้เป็นการตรวจสอบใบส าคัญคู่จ่ายที่ส่วนงานส่ งเบิกจ่ายเงินที่กองคลังเท่านั้น ซึ่งการ
ตรวจสอบจะเริ่มด าเนินการขอเอกสารใบส าคัญคู่จ่ายจากกองคลังเพ่ือด าเนินการตรวจสอบ ตัวอย่าง
การรายงานผลการตรวจสอบใบส าคัญคู่จ่าย ตามภาคผนวก 3 

4. การตรวจสอบการจัดท าแผนและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
วัตถุประสงค์การตรวจสอบส าหรับการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง“เพื่อตรวจสอบการจัดท าแผนจัดซื้อ
จัดจ้างของส่วนงานที่ได้รับงบประมาณหมวดรายจ่ายงบลงทุน (ค่าสิ่งก่อสร้างและค่าครุภัณฑ์) ว่า
มีการก าหนดระยะเวลาในการจัดซื้อจ้างประจ าปี  วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และงบประมาณที่ใช้  
ตัวอย่างการรายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาคผนวก 4 

  การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง มีวัตถุประสงค์ 
“เพื่อการตรวจสอบการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ว่าเป็นไปตามแผนที่ก าหนด  การด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามวิธีการที่ระเบียบกระทรวงการคลังก าหนด” กรณีไม่สามารถด าเนินการได้
ตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างไรที่ไม่สามารถด าเนินการตามแผนฯ  ซึ่งการ
รายงานผลก าหนดให้รายงานทุกไตรมาสของแต่ละปีงบประมาณ  ส่วนงานที่เป็นหน่วยรับตรวจคือ 
ส่วนงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามหนังสืองบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
มหาวิทยาลัย หมวดงบลงทุน ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2 แสนบาทส าหรับค่าครุภัณฑ์และ 1 ล้านบาทส าหรับ
สิ่งก่อสร้าง ตัวอย่างแบบฟอร์มการรายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามภาคผนวก 4 

5. การตรวจสอบสภาพการใช้รถและรายงานการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง มี
วัตถุประสงค์ “เพื่อส ารวจสภาพการใช้งานของรถราชการที่อยู่ในครอบครองและอัตราการใช้
น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีของส่วนงาน ว่ามีอัตราการใช้สอดคล้องกับสภาพของรถราชการ” ส่วน
งานที่มีรถราชการอยู่ในครอบครอง ต้องมีการส่งรายงานสภาพและผลการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปี
ต่อกองตรวจสอบภายใน ซึ่งข้อมูลที่ต้องรายงานประกอบด้วย ประเภทรถ เลขทะเบียนรถ ปีที่จด
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ทะเบียน ปริมาณน้ ามันและระยะทางที่ใช้รถตลอดปีงบประมาณ  ตัวอย่างการรายงาน  ตาม
ภาคผนวก 5 

6. การตรวจสอบตามภารกิจพิเศษหรือตามที่ได้รับมอบหมาย (ตามนโยบาย
การตรวสอบหรือตามค าสั่งเพ่ิมเติมในแต่ละปี)  เป็นการตรวจสอบตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจ าปี ซึ่งวัตถุประสงค์การตรวจสอบจะก าหนดตามที่ได้รับ
มอบหมาย เช่น การตรวจสอบตามค าสั่งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย การตรวจสอบ
ตามข้อร้องเรียน การตรวจสอบตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ การตรวจสอบโครงการตามนโยบาย
ของรัฐบาล ตามท่ีได้รับมอบหมาย และการตรวจสอบตามค าสั่งอื่นๆ  
   4.1.2.3  การระบุปัจจัยเสี่ยง 
     ปัจจัยเสี่ยงที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบ 
เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องและเชื่อถือ
ได้ ครอบคลุมภารกิจที่ส าคัญและเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม
ภายใต้ข้อจ ากัดต่างๆ และมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของการตรวจสอบ จึงได้จ าแนก
ประเภทความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่ใช้ในการประเมินเป็น 5 ด้าน คือ  

(1)  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ แทนด้วยสัญลักษณ์ “S” เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับ
นโยบายผู้บริหาร นโยบายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนกลยุทธ์ 

(2)  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน แทนด้วยสัญลักษณ์ “O” เป็นความเสี่ยงที่
เกิดจากการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน  

(3)  ความเสี่ยงด้านการเงิน แทนด้วยสัญลักษณ์ “F” เป็นความเสี่ยงด้าน
การเงิน ข้อมูลทางการเงินและรายงานที่เกี่ยวข้องที่น าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 

(4)  ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ แทนด้วยสัญลักษณ์ “C” เป็นความ
เสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องก าหนด 

(5)  ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แทนด้วยสัญลักษณ์ “IT” เป็นความ
เสี่ยงเก่ียวกับ 
  ประเภทความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงก าหนด เป็นดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.5  ประเภทความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง 

ประเภทความ
เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง สัญลักษณ์ 

ด้านกลยุทธ์ “S”  การปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

 1. การก าหนดกลยุทธ์ระดับองค์กรมาใช้ในการปฏิบัติงาน S1 
 2. โครงสร้างองค์กรและอัตราก าลัง S2 

 3. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล S3 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน “O” 

ข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน คือผลการประเมินจากการตรวจสอบ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามเกณฑ์การประเมินที่กอง
ตรวจสอบภายในก าหนด คือ  

 

1. ร้อยละของผลการประเมินการปฏิบัติงานภาพรวม  O1 

2. ร้อยละของผลการประเมินการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของผู้
ตรวจสอบภายในปีก่อน 

O2 

3. จ านวนครั้งที่ได้รับการตรวจสอบย้อนหลัง 3 ปี O3 

ด้านการเงิน “F” ข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน คือผลการประเมินการส่งรายงานทางการ
เงินประจ าเดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คือ  

 

1. การบริหารลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย ประจ าเดือน F1 
2. การส่งรายงานการเงินประจ าเดือนต่อกองตรวจสอบภายใน F2 

ด้านกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ “C” 

ข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน คือผลการประเมินจากการตรวจสอบ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามเกณฑ์การประเมินที่กอง
ตรวจสอบภายในก าหนด คือ  

 

1. ร้อยละของผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการรับเงิน การเก็บ
รักษาและการน าส่งเงินคลัง 

C1 

2. ร้อยละของผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านเงินยืมทดรองจ่าย C2 
3. ร้อยละของผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ C3 

4. ร้อยละของผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน C4 

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ “IT” 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ  

1. มีระบบสารสนเทศด้านการเงิน KKUFMIS /Software อ่ืนที่ใช้
ด้านการเงิน  

IT1 

2. ความเป็นปัจจุบันของข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน IT2 
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 จากตารางที่ 4.4 ประเภทความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่ใช้ในประเมินความเสี่ยง 5 ด้าน เป็น
ปัจจัยเสี่ยงที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงประจ าปี 2561 ซึ่งผู้จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี 
สามารถพิจารณาปัจจัยเสี่ยงอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมในแต่ละด้าน เพ่ือให้ปัจจัยเสี่ยงสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยและหน่วยรับตรวจในปัจจุบัน เช่น นโยบายการบริหารจัดการต่างๆ 
ตามยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์การด าเนินงาน รวมถึงระบบสารสนเทศต่างๆ ที่ใช้ใน
การบริหารจัดการ ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องค านึงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลและข้อมูลที่สามารถ
เข้าถึงและสามารถน ามาใช้ในการจัดท าแผนตรวจสอบประจ าปีได้ 
 
  4.1.2.4  การวิเคราะห์ความเสี่ยง  
       การวิเคราะห์ความเสี่ยง หลังจากที่มีการก าหนดปัจจัยเสี่ยงภายในองค์กรแล้ว 
จะต้องด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยโดยวิเคราะห์ว่าปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยมีโอกาส
ที่จะเกิดข้ึนและมีผลกระทบต่อองค์กรมากน้อยเพียงใด โดยก าหนดระดับของปัจจัยเสี่ยง เป็น 5 ระดับ
คือ ระดับ1 คือ น้อยที่สุด ระดับ2 คือ น้อย ระดับ3 คือ ปานกลาง ระดับ4 คือ มาก และระดับ5 คือ 
มากที่สุด เกณฑ์ความเสี่ยงก าหนดเป็นดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.6 ปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงส าหรับการประเมินความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ประเภท
ความ
เสี่ยง 

เกณฑ์ความเสี่ยง 
1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากที่สุด 

1. การก าหนดกล
ยุทธ์ระดับองค์กร
ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน  

S1 หน่วยงานได้น า
กลยุทธ์ระดับ

องค์กรมา
ก าหนดทิศทาง

ในการ
ปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน 

 - หน่วยงานได้น า
กลยุทธ์ระดับ

องค์กรบางส่วน 
มาก าหนด

ทิศทางในการ
ปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน 

  - หน่วยงานไม่ได้
น ากลยุทธ์

ระดับองค์กรมา
ก าหนดทิศทาง

หรือจัดท า
แผนการ

ปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน 

2. โครงสร้างองค์กร
และอัตราก าลัง 

S2 มีโครงสร้าง
องค์กรตรงตาม
ภารกิจ และ มี
อัตราก าลังเต็ม
ตามกรอบทุก

มีโครงสร้าง
องค์กรตรงตาม
ภารกิจ และ มี
อัตราก าลังเต็ม
ตามกรอบทุก

 มีโครงสร้าง
องค์กรตรงตาม
ภารกิจ และ มี
อัตราก าลังเต็ม 

 มีโครงสร้าง
องค์กรตรงตาม
ภารกิจ  และ มี
อัตราก าลังทกุ

 มีโครงสร้าง
องค์กรทีไ่ม่ตรง

ตามภารกิจ 
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ปัจจัยเสี่ยง ประเภท
ความ
เสี่ยง 

เกณฑ์ความเสี่ยง 
1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากที่สุด 

งาน และ
เพียงพอ 

งาน แต่ยังไม่
เพียงพอ 

ตามกรอบเพียง 
บางส่วนงาน 

ส่วนงานไม่เต็ม
ตามกรอบ 

3. น โ ย บ า ย ก า ร
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

S3  มีนโยบายด้าน
บริหาร

ทรัพยากร
บุคคล ที่เป็น
ลายลักษณ์

อักษร และมี
การด าเนินการ
ตามนโยบายที่

ก าหนด
ครบถ้วน 91 – 

100% 

 มีนโยบายด้าน
บริหาร

ทรัพยากร
บุคคล ที่เป็น
ลายลักษณ์
อักษรและมี

การด าเนินการ
ตามนโยบายที่
ก าหนด ร้อยละ 

81 - 90 

มีนโยบายด้าน
บริหาร

ทรัพยากร
บุคคล ที่เป็น
ลายลักษณ์

อักษร และมี
การด าเนินการ
ตามนโยบายที่
ก าหนด ร้อยละ 

71 - 80 

มีนโยบายด้าน
บริหาร

ทรัพยากร
บุคคล เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
และมีการ

ด าเนินการตาม
นโยบายที่

ก าหนด น้อย
กว่าร้อยละ 71 

ไม่มีนโยบาย
ด้านการบริหาร

ทรัพยากร
บุคคล หรือมี
นโยบายด้าน

บริหาร
ทรัพยากร

บุคคล ไม่เป็น
ลายลักษณ์

อักษร 

4. ร้ อ ยละขอ งผล
การประเมินการ
ป ฏิ บั ติ ง า น
ภาพรวม ตามผล
ก า รต ร ว จสอบ
ประจ า ปี  2560 
ตามเกณฑ์ที่กอง
ตรวจสอบภายใน
ก าหนด 

O1 ร้อยละผลการ
ประเมิน 

มากกว่าร้อยละ 
75.95 

ร้อยละผลการ
ประเมิน
ระหว่าง 

71.06-75.95 

ร้อยละผลการ
ประเมิน
ระหว่าง 

66.16-71.05 

ร้อยละผลการ
ประเมิน

ระหว่าง 61.26 
– 66.15 

ร้อยละผลการ
ประเมินน้อย
กว่าร้อยละ 

61.25 

5. ร้ อ ยละขอ งผล
การประเมินการ
ปฏิ บัติ ง านด้ าน
การด า เ นินการ
ตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจสอบ
ภายใน  

O2 ร้อยละผลการ
ประเมิน 

มากกว่าร้อยละ 
86.68 หรือไม่
เกี่ยวขอ้ง/ไม่
ต้องประเมิน 

ร้อยละผลการ
ประเมิน
ระหว่าง 

73.35-86.68 

ร้อยละผลการ
ประเมิน
ระหว่าง 

60.01-73.34 

ร้อยละผลการ
ประเมิน
ระหว่าง 

46.68-60.00 

ร้อยละผลการ
ประเมินน้อย
กว่าร้อยละ 

46.67 

6. จ า น ว น ค ร้ั ง ที่
ไ ด้ รั บ ก า ร

O3 ได้รับการ
ตรวจสอบทุกปี
ในรอบ 3 ปี 

 - ได้รับการ
ตรวจสอบ1-2 
คร้ังในรอบ 3ปี 

 - ไม่เคยได้รับการ
ตรวจสอบ 
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ปัจจัยเสี่ยง ประเภท
ความ
เสี่ยง 

เกณฑ์ความเสี่ยง 
1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากที่สุด 

ต ร ว จ ส อ บ
ย้อนหลัง 3 ปี  

7. การบริหารลูกหน้ี
เงินยืมทดรองจ่าย 
ประจ าเดือน 

F1 ไม่มีหน้ีเกิน
ก าหนดช าระ 

มีหน้ีเกิน 1-30 
วัน 

มีหน้ีเกิน
ก าหนด 31-60 

วัน 

มีหน้ีเกิน
ก าหนด 61-90 

วัน 

มีหน้ีเกิน
ก าหนด

มากกว่า 90 
วัน 

8. การส่ ง รายงาน
ก า ร เ งิ น
ประจ าเดือนต่อ
ก อ งต ร วจสอบ
ภายใน 

F2 ส่งภายในวันที ่
10 ของเดือน 

ส่งภายในวันที ่
11-20 ของ

เดือน 

ส่งภายในวันที ่
21-30 ของ

เดือน 

ส่งช้าเกิน 30 
วันของเดอืน 

ไม่ส่งรายงาน/
ส่งรายงานไม่

ครบ/ไม่มีขอ้มูล 

9. ร้ อ ยละขอ งผล
การประเมินการ
ปฏิ บัติ ง านด้ าน
การรับเงิน การ
เ ก็ บ รั ก ษาแ ละ
การน าส่งเงินคลัง 

C1 ร้อยละผลการ
ประเมินตัง้แต ่
96.68 % ขึ้น

ไป 

ร้อยละผลการ
ประเมิน
ระหว่าง 

93.35-96.68% 

ร้อยละผลการ
ประเมิน
ระหว่าง 

90.01-93.34% 

ร้อยละผลการ
ประเมิน
ระหว่าง 

86.67-90.00% 

ร้อยละผลการ
ประเมิน

ระหว่างน้อย
กว่า 86.67 

10. ร้ อ ยละขอ งผล
การประเมินการ
ปฏิ บัติ ง านด้ าน
เงินยืมทดรองจ่าย 

C2 ร้อยละผลการ
ประเมินตัง้แต ่
90.01% ขึ้นไป 

ร้อยละผลการ
ประเมิน

ระหว่าง80.01-
90.00% 

ร้อยละผลการ
ประเมิน
ระหว่าง 

70.01-80.00% 

ร้อยละผลการ
ประเมิน

ระหว่าง60.01-
70.00% 

ร้อยละผลการ
ประเมินน้อย
กว่า 60.00 % 

11. ร้ อ ยละขอ งผล
การประเมินการ
ปฏิ บัติ ง านด้ าน
การควบคุมพัสดุ  

C3 ร้อยละผลการ
ประเมินตั้งแต่
93.13% ขึ้นไป 

ร้อยละผลการ
ประเมิน
ระหว่าง 

86.22-93.12% 

ร้อยละผลการ
ประเมิน
ระหว่าง 

79.30-86.21% 

ร้อยละผลการ
ประเมิน
ระหว่าง 

72.39-79.29% 

ร้อยละผลการ
ประเมินน้อย
กว่า 72.39 % 

12. ร้ อ ยละขอ งผล
การประเมินการ
ปฏิ บัติ ง านด้ าน
ก า ร ก า ร เ บิ ก
จ่ายเงิน 

C4 ร้อยละผลการ
ประเมินตั้งแต ่ 
80.00% ขึ้นไป 

ร้อยละผลการ
ประเมิน

ระหว่าง60.01-
80.00% 

ร้อยละผลการ
ประเมิน
ระหว่าง 

40.01-60.00% 

ร้อยละผลการ
ประเมิน
ระหว่าง 

20.01-40.00% 

ร้อยละผลการ
ประเมินน้อย
กว่า 20.00 % 

13. มีระบบ
สารสนเทศด้าน
การเงิน 

IT1 มีระบบ
สารสนเทศใช้

ในการ

-   มีระบบสา
สนเทศใช้ใน

การปฏิบัติงาน

- ไม่มีระบบ
สารสนเทศใช้
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ปัจจัยเสี่ยง ประเภท
ความ
เสี่ยง 

เกณฑ์ความเสี่ยง 
1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากที่สุด 

KKUFMIS 
/Software อื่นที่
ใช้ด้านการเงิน  

ปฏบัิติงานทุก
ระบบงานตาม
ภารกิจหลัก 

ระบบใดระบบ
หน่ึง  

ในการ
ปฏิบัติงาน 

14. ความเป็นปัจจุบัน
ของขอ้มูล
สารสนเทศของ
หน่วยงาน 

IT2 ข้อมูลระบบ
สารสนเทศเป็น

ปัจจุบัน  

  - ข้อมูลระบบ
สารสนเทศเป็น
ปัจจุบันส่วน

ใหญ่ 

- ข้อมูลระบบ
สารสนเทศไม่
เป็นปัจจุบัน 

 
  เมื่อมีการก าหนดปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงส าหรับการประเมินความเสี่ยง ตามตารางที่ 
4.5  แล้ว จะเป็นการประเมินความเสี่ยงแต่ละหน่วยรับตรวจว่ามีความเสี่ยงอยู่ในระดับใด โดย
ประเมินแต่ละปัจจัยเมื่อครบแต่ละปัจจัยแล้ว จะเป็นการน าความเสี่ยงแต่ละปัจจัยไปจัดล าดับความ
เสี่ยงของหน่วยงานต่อไป  
  การประเมินความเสี่ยงแต่ละปัจจัย เกณฑ์ความเสี่ยงตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ Likert Scales ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนดังนี้ 
(ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2555)  
   มีความเสี่ยงสูงระดับมากที่สุด   ให้คะแนนความเสี่ยง 5  
   มีความเสี่ยงสูงระดับมาก   ให้คะแนนความเสี่ยง 4 
   มีความเสี่ยงสูงระดับปานกลาง   ให้คะแนนความเสี่ยง 3 
   มีความเสี่ยงสูงระดับน้อย   ให้คะแนนความเสี่ยง 2  
   มีความเสี่ยงสูงระดับน้อยที่สุด   ให้คะแนนความเสี่ยง 1  
  เกณฑ์การแปลผล ได้ก าหนดเกณฑ์การแปลผลโดยพิจารณาเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย โดย
ก า หนดขนาดของชั้ น จ ากค่ า ค ะแ นน เ ฉลี่ ย ช่ ว ง ชั้ น  (We i g h t  Mean  S co r e )  ดั ง นี้  
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549)  

อัตราภาคชั้น = ค่าสูงสุด – ค่าต่ าสุด = 5 - 1 = 0.80 

จ านวนชั้น  5 

   
  การแบ่งช่วงคะแนนความเสี่ยงในการแปลผล โดยก าหนดช่วงค่าเฉลี่ยเพ่ือการวิเคราะห์แปล
ผลแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ (ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2555)  

คะแนนความเสี่ยง 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความเสี่ยงมากที่สุด 
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คะแนนความเสี่ยง 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความเสี่ยงมาก 

คะแนนความเสี่ยง 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความเสี่ยงปานกลาง 

คะแนนความเสี่ยง 1.81 - 2.60 หมายถึง มีความเสี่ยงน้อย 

คะแนนความเสี่ยง 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความเสี่ยงน้อยที่สุด 

 
  การประเมินความเสี่ยง ข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการตรวจสอบประจ าปี พ.ศ.2561 
  (1) การประเมินความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ “S” ประกอบด้วย ปัจจัยเสี่ยง 3 ปัจจัย ตาม
ตารางที่ 4.4  และแทนค่าสัญลักษณ์ของแต่ละปัจจัยด้วย S1, S2 และ S3 การประเมินความเสี่ยงแต่
ละปัจจัย เช่น ปัจจัยเกี่ยวกับ “การก าหนดกลยุทธ์ระดับองค์กรมาใช้การปฏิบัติงาน” ผู้ตรวจสอบ
ภายใน ต้องศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจรวมถึงผลการตรวจสอบปีก่อนประกอบการ
ประเมิน การประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์แต่ละปัจจัยของหน่วยรับตรวจประเมินได้ดังตัวอย่างตาม
ตารางที่ 4.7 
 

ตารางท่ี 4.7 ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ “S” ของแต่ละปัจจัยความเสี่ยง 

หน่วยรับตรวจ 

ปัจจัยเสี่ยง  เกณฑ์ความเสี่ยง 
S1 

“การก าหนดกลยุทธ์
ระดับองค์กรมาใช้การ

ปฏิบัติงาน” 

S2 
“โครงสรา้งองค์กร
และอัตราก าลัง” 

S3 
“นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล” 

S1 S2 S3 

1. กองคลัง กองคลัง มีการน ากล
ยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
มาก าหนดทิศทางใน

การปฏิบัติงาน 

กองคลัง มีโครงสร้าง
ตามภารกิจ และมี
อัตราก าลังเต็มตาม

กรอบ แต่ยังไม่
เพียงพอ 

กองคลัง มีนโยบาย
การบริหารงานบุคคล 
เป็นลายลักษณ์อักษร 
และมีการด าเนินการ
ตามนโยบาย คิดเป็น

ร้อยละ 80 

1 2 3 

2 .  โ ร ง พิ ม พ์  
มหาวิ ทยาลั ย 
ขอนแก่น 

มีการน ากลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลยั มา

ก าหนดทิศทางในการ
ปฏิบัติงาน 

มีโครงสร้างตาม
ภารกิจ และมี

อัตราก าลังเต็มตาม
กรอบ แต่ยังไม่

เพียงพอ 

มีนโยบายการ
บริหารงานบุคคล 

เป็นลายลักษณ์อักษร 
และมีการด าเนินการ
ตามนโยบาย คิดเป็น

ร้อยละ 81-90 

1 2 2 
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หน่วยรับตรวจ 

ปัจจัยเสี่ยง  เกณฑ์ความเสี่ยง 
S1 

“การก าหนดกลยุทธ์
ระดับองค์กรมาใช้การ

ปฏิบัติงาน” 

S2 
“โครงสรา้งองค์กร
และอัตราก าลัง” 

S3 
“นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล” 

S1 S2 S3 

3. ค ณ ะ ทั น ต
แพทยศาสตร์ 

มีการน ากลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลยั มา

ก าหนดทิศทางในการ
ปฏิบัติงาน 

มีโครงสร้างตาม
ภารกิจ และมี

อัตราก าลังเต็มตาม
กรอบ และเพียงพอ 

มีนโยบายการ
บริหารงานบุคคล 

เป็นลายลักษณ์อักษร 
และมีการด าเนินการ
ตามนโยบาย คิดเป็น

ร้อยละ 81-90 

1 1 2 

   
   จากตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ตามตารางที่ 4.6 นั้น ผู้ตรวจสอบภายใน 
ต้องด าเนินการประเมินให้ครบทุกหน่วยรับตรวจทั้ง 3 ปัจจัยเสี่ยง เมื่อประเมินครบทุกหน่วยรับตรวจ
แล้ว จะต้องรวมคะแนนความเสี่ยงโดยเฉลี่ยของความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ เป็นดังตารางที่ 4.8 
  
ตารางท่ี 4.8 คะแนนความเสี่ยงเฉลี่ยด้านกลยุทธ์ “S”  

ล าดับ หน่วยรับตรวจ 
ปัจจัยเสี่ยง คะแนนความเสี่ยง

เฉลี่ย 
ระดับความเสี่ยง 

S1 S2 S3 

1 กองคลัง 1 3 2 2.00 น้อย 

2 สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 3 2 2 2.33 น้อย 

3 สถาบันขงจื่อ 3 2 2 2.33 น้อย 

4 สถาบันภาษา 1 2 2 1.67 น้อยที่สุด 

5 สถาบันวิจัยความมั่นคงด้านอาหารพลังงานและ
น้ า อุณหภูมภิาคลุ่มน้ าโขง 

3 3 3 3.00 ปานกลาง 

6 สถาบันวิจัยทรัพยากรน้ าใตด้ิน 2 2 2 2.00 น้อย 

7 สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม 2 2 2 2.00 น้อย 

8 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ าด ี 2 2 2 2.00 น้อย 

9 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครสู าหรับอาเซียน 1 4 2 2.33 น้อย 

10 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุม่น้ าโขง 2 2 2 2.00 น้อย 

11 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนานาชาต ิ 2 2 2 2.00 น้อย 

12  ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน 1 3 2 2.00 น้อย 
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ล าดับ หน่วยรับตรวจ 
ปัจจัยเสี่ยง คะแนนความเสี่ยง

เฉลี่ย 
ระดับความเสี่ยง 

S1 S2 S3 

13 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 1 3 2 2.00 น้อย 

14 ศูนย์อาเซียนศึกษา 1 3 2 2.00 น้อย 

15 สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการ
เสรมิสร้างสุขภาพ 

2 2 2 2.00 น้อย 

16 สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซมึ 2 2 2 2.00 น้อย 

17 โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 2 2 1.67 น้อยที่สุด 

18 ศูนย์บริหารจัดการด้านโรงแรม 1 2 3 2.00 น้อย 

19 ศูนย์บริการสู่ชุมชน 1 3 3 2.33 น้อย 

20 ศูนย์สื่อการเรียนรู ้ 1 3 3 2.33 น้อย 

21 อุทยานวทิยาศาสตร ์ 1 2 2 1.67 น้อยที่สุด 

22 ส านักงานวิทยาเขตหนองคาย 1 3 2 2.00 น้อย 

23 คณะเกษตรศาสตร ์ 1 1 2 1.33 น้อยที่สุด 

24 คณะทันตแพทยศาสตร ์ 1 1 2 1.33 น้อยที่สุด 

25 คณะเทคนิคการแพทย ์ 1 1 2 1.33 น้อยที่สุด 

26 คณะเทคโนโลย ี 1 1 2 1.33 น้อยที่สุด 

27 คณะนติิศาสตร ์ 1 1 2 1.33 น้อยที่สุด 

28 คณะพยาบาลศาสตร ์ 1 1 2 1.33 น้อยที่สุด 

29 คณะแพทยศาสตร ์ 1 1 2 1.33 น้อยที่สุด 

30 ศูนย์หัวใจสิริกติิ์ฯ คณะแพทยศาสตร ์ 1 1 2 1.33 น้อยที่สุด 

31 คณะเภสัชศาสตร ์ 1 1 2 1.33 น้อยที่สุด 

32 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1 1 2 1.33 น้อยที่สุด 

33 คณะบริหารธรุกิจและการบญัชี 1 1 2 1.33 น้อยที่สุด 

34 คณะวิทยาศาสตร ์ 1 1 2 1.33 น้อยที่สุด 

35 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 1 1 2 1.33 น้อยที่สุด 

36 คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 1 1 2 1.33 น้อยที่สุด 

37 คณะศึกษาศาสตร ์(รวมโรงเรยีนสาธิต 2สาธิต) 1 1 2 1.33 น้อยทีสุ่ด 
38 คณะเศรษฐศาสตร ์ 1 1 2 1.33 น้อยที่สุด 

39 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 1 1 2 1.33 น้อยที่สุด 

40 คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 1 1 2 1.33 น้อยที่สุด 
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ล าดับ หน่วยรับตรวจ 
ปัจจัยเสี่ยง คะแนนความเสี่ยง

เฉลี่ย 
ระดับความเสี่ยง 

S1 S2 S3 

41 คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 1 1 2 1.33 น้อยที่สุด 

42 บัณฑิตวิทยาลัย 1 1 2 1.33 น้อยที่สุด 
43 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 1 1 2 1.33 น้อยที่สุด 
44 วิทยาลัยบณัฑิตศึกษาการจัดการ 1 1 2 1.33 น้อยที่สุด 

45 วิทยาลัยนานาชาต ิ 1 2 2 1.67 น้อยที่สุด 
46 ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 1 2 1.33 น้อยที่สุด 

47 ส านักบริการวิชาการ 1 1 2 1.33 น้อยที่สุด 
48 ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 1 2 1.33 น้อยที่สุด 

49 ส านักหอสมุด 1 1 2 1.33 น้อยที่สุด 
50 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ส านักงานอธิการบด ี 1 3 3 2.33 น้อย 
51 พิพิธภัณฑ์สตัว์น้ าจังหวัดหนองคาย   1 2 3 2.00 น้อย 

52 ศูนย์วิจัยการจดัการระบบการจราจรและขนส่ง 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน 

2 2 2 2.00 น้อย 

53 ศูนย์วิศวกรรมทรัพยากรน้ าและสิง่แวดล้อม 2 2 2 2.00 น้อย 
54 สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน 1 1 1 1.00 น้อยที่สุด 

55 ศูนย์ศึกษาค้นคว้าวิจัยและห้องปฏบิัติการกลาง 2 2 2 2.00 น้อย 
56 อุทยานการเรยีนรู้ทางการเกษตร 2 2 2 2.00 น้อย 
57 ศูนย์รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 2 2 2 2.00 น้อย 

58 องค์กรในก ากับ คณะเกษตรศาสตร์ 2 2 2 2.00 น้อย 
59 สถานบริการจัดการงานวิจัยคลินิก 1 2 2 1.67 น้อยที่สุด 

60 สถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน 1 2 2 1.67 น้อยที่สุด 
61 สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และ

กายภาพบ าบัด 
1 3 3 2.33 น้อย 

62 ศูนย์ภาษาอาเซยีน 1 3 3 2.33 น้อย 

 
  จากการประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของหน่วยรับตรวจ 62 หน่วยรับตรวจ พบว่าหน่วยรับ
ตรวจมีความเสี่ยงอยู่ในระดับน้อยที่สุด 33 หน่วยรับตรวจ คิดเป็นร้อยละ 53.23 ความเสี่ยงระดับน้อย 
28 หน่วยรับตรวจ คิดเป็นร้อยละ 45.16 ความเสี่ยงระดับปานกลาง 1 หน่วยรับตรวจ คิดเป็นร้อยละ 
1.61 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหน่วยรับตรวจส่วนมากมีความเสี่ยงด้านกลยุทธ์อยู่ในระดับน้อย 
  (2)  การประเมินความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน “O” 
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    การประเมินความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน “O” ประกอบด้วย ปัจจัยเสี่ยง 3 ปัจจัย 
ตามตารางที่ 4.4  โดยแทนค่าสัญลักษณ์แต่ละปัจจัยเป็น O1,O2 และ O3 ข้อมูลที่น ามาใช้ในการ
ประเมินเป็นข้อมูลผลการประเมินตามแนวทางการควบคุมภายในการปฏิบัติงานด้านงานคลัง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยปัจจัยเสี่ยง O1 คือ ร้อยละผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ภาพรวมทุกส่วนงาน O2 คือ ร้อยละของผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
และ O3 คือ จ านวนครั้งที่ได้รับการตรวจสอบย้อนหลัง 3 ปี คือ ปีงบปะมาณ พ.ศ.2559– 2561 ผล 
การประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์แต่ละปัจจัยของหน่วยรับตรวจประเมินได้ดังตัวอย่างตามตารางที่
4.9   
ตารางท่ี 4.9 ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน “O”  

หน่วยรับตรวจ 

ปัจจัยเสี่ยง เกณฑ์ความเสี่ยง 
O1 

ร้อยละของผลการประเมนิการ
ปฏิบัติงานภาพรวม ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2561 

O2 
ร้อยละของผลการประเมนิการ

ปฏิบัติงานด้านการด าเนนิการตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 

O3 
จ านวนครั้งที่ได้รับ

การตรวจสอบ
ย้อนหลัง 3 ปี 

O1 
 

O2 
 

O3 
 

1. กองคลัง ผลการประเมินประจ าปี 
2561  

ผลประเมินได้ 87.33 

ผลการประเมินประจ าปี 2561 
ผลประเมินได้ 50.00 

ได้รับการ
ตรวจสอบทุกปี 

3 2 1 

2. คณะ
พยาบาลศาสตร ์

ผลการประเมินประจ าปี 
2561 ผลประเมินได้ 91.53  

ผลการประเมินประจ าปี 2561 
ผลประเมินได้ 100 

ได้รับการ
ตรวจสอบทุกปี 

3 1 1 

3. ศูนย์ภาษา
อาเซียน 

ผลการประเมินประจ าปี 
2561 ผลประเมินได้ 70.18 

เนื่องจากปี 2559 ไม่ได้รับการ
ตรวจสอบจึงไม่มีประเด็นการ

ติดตามในปี 2561  
ผลการประเมินได้ NA 

ได้รับการ
ตรวจสอบ 2 
ครั้งใน 3 ปี 

5 1 3 

 
   ปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยของ O1 ถึง O3 มีประเด็นการประเมินความเสี่ยงย่อย ดังนั้น จึง
ต้องมีการเฉลี่ยผลการประเมินแต่ละปัจจัยเพ่ือให้ได้คะแนนความเสี่ยงเฉลี่ย (รายละเอียดภาคผนวก 
6) และน าคะแนนเสี่ยงดังกล่าวมาเป็นเกณฑ์ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  ผลการประเมินความเสี่ยง
รวมด้านการปฏิบัติงาน “O”  เป็นดังตารางที่ 4.10 
 
ตารางท่ี 4.10 คะแนนความเสี่ยงเฉลี่ยด้านการปฏิบัติงาน “O”  

ล าดับ หน่วยรับตรวจ 
ปัจจัยเสี่ยง คะแนนความเสี่ยง

เฉลี่ย 
ระดับความเสี่ยง 

O1 O2 O3 

1 กองคลัง 3 2 1 2.00 ปานกลาง 
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ล าดับ หน่วยรับตรวจ 
ปัจจัยเสี่ยง คะแนนความเสี่ยง

เฉลี่ย 
ระดับความเสี่ยง 

O1 O2 O3 

2 สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 2 2 3 2.33 มาก 

3 สถาบันขงจื่อ 5 1 1 2.33 มาก 

4 สถาบันภาษา 3 3 1 2.33 มาก 

5 สถาบันวิจัยความมั่นคงด้านอาหารพลังงานและ
น้ า อุณหภูมภิาคลุ่มน้ าโขง 

1 1 5 2.33 มาก 

6 สถาบันวิจัยทรัพยากรน้ าใตด้ิน 1 1 5 2.33 มาก 

7 สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม 1 1 5 2.33 มาก 

8 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ าด ี 1 1 5 2.33 มาก 

9 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครสู าหรับอาเซียน 2 1 5 2.67 มากที่สุด 

10 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุม่น้ าโขง 1 1 5 2.33 มาก 

11 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนานาชาต ิ 1 1 5 2.33 มาก 

12 ศูนย์บริหารจัดการทรัพยส์ิน 4 2 1 2.33 มาก 

13 ศูนย์พฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 2 2 1 1.67 น้อย 

14 ศูนย์อาเซียนศึกษา 1 1 3 1.67 น้อย 

15 สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการ
เสรมิสร้างสุขภาพ 

1 1 5 2.33 มาก 

16 สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซมึ 1 1 5 2.33 มาก 

17 โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 2 1 2.33 มาก 

18 ศูนย์บริหารจัดการด้านโรงแรม 1 1 1 1.00 น้อยที่สุด 

19 ศูนย์บริการสู่ชุมชน 3 2 1 2.00 ปานกลาง 

20 ศูนย์สื่อการเรียนรู ้ 5 2 1 2.67 มากที่สุด 

21 อุทยานวิทยาศาสตร ์ 2 2 1 1.67 น้อย 

22 ส านักงานวิทยาเขตหนองคาย 4 2 1 2.33 มาก 

23 คณะเกษตรศาสตร ์ 4 1 1 2.00 ปานกลาง 

24 คณะทันตแพทยศาสตร ์ 3 3 1 2.33 มาก 

25 คณะเทคนิคการแพทย ์ 3 2 1 2.00 ปานกลาง 

26 คณะเทคโนโลย ี 4 2 1 2.33 มาก 

27 คณะนติิศาสตร ์ 3 2 1 2.00 ปานกลาง 
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ล าดับ หน่วยรับตรวจ 
ปัจจัยเสี่ยง คะแนนความเสี่ยง

เฉลี่ย 
ระดับความเสี่ยง 

O1 O2 O3 

28 คณะพยาบาลศาสตร ์ 3 1 1 1.67 น้อย 

29 คณะแพทยศาสตร ์ 4 2 1 2.33 มาก 

30 ศูนย์หัวใจสิริกติิ์ฯ คณะแพทยศาสตร ์ 2 2 1 1.67 น้อย 

31 คณะเภสัชศาสตร ์ 3 3 1 2.33 มาก 

32 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 4 2 1 2.33 มาก 

33 คณะบริหารธรุกิจและการบญัชี 3 1 1 1.67 น้อย 

34 คณะวิทยาศาสตร ์ 4 2 1 2.33 มาก 

35 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 3 2 1 2.00 ปานกลาง 

36 คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 5 2 1 2.67 มากที่สุด 

37 คณะศึกษาศาสตร ์(รวมโรงเรยีนสาธิต 2 สาธิต) 4 3 1 2.67 มากที่สุด 

38 คณะเศรษฐศาสตร ์ 4 2 1 2.33 มาก 

39 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 2 2 1 1.67 น้อย 

40 คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 3 2 1 2.00 ปานกลาง 

41 คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 3 2 1 2.00 ปานกลาง 

42 บัณฑิตวิทยาลัย 2 1 1 1.33 น้อยที่สุด 

43 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 1 1 1 1.00 น้อยที่สุด 

44 วิทยาลัยบณัฑิตศึกษาการจัดการ 2 1 1 1.33 น้อยที่สุด 

45 วิทยาลัยนานาชาต ิ 3 2 1 2.00 ปานกลาง 

46 ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 1 1 1.33 น้อยที่สุด 

47 ส านักบริการวิชาการ 2 3 1 2.00 ปานกลาง 

48 ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 2 1 1 1.33 น้อยที่สุด 

49 ส านักหอสมุด 2 2 1 1.67 น้อย 

50 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ส านักงานอธิการบด ี 1 1 5 2.33 มาก 

51 พิพิธภัณฑ์สตัว์น้ าจังหวัดหนองคาย   4 2 1 2.33 มาก 

52 ศูนย์วิจัยการจดัการระบบการจราจรและขนส่ง 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน 

1 1 5 2.33 มาก 

53 ศูนย์วิศวกรรมทรัพยากรน้ าและสิง่แวดล้อม 1 1 5 2.33 มาก 

54 สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน 5 2 1 2.67 มากที่สุด 
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ล าดับ หน่วยรับตรวจ 
ปัจจัยเสี่ยง คะแนนความเสี่ยง

เฉลี่ย 
ระดับความเสี่ยง 

O1 O2 O3 

55 ศูนย์ศึกษาค้นคว้าวิจัยและห้องปฏบิัติการกลาง 1 1 5 2.33 มาก 

56 อุทยานการเรยีนรู้ทางการเกษตร 1 1 5 2.33 มาก 

57 ศูนย์รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 1 1 5 2.33 มาก 

58 องค์กรในก ากับ คณะเกษตรศาสตร์ 5 2 1 2.67 มากที่สุด 

59 สถานบริการจัดการงานวิจัยคลินิก 3 2 1 2.00 ปานกลาง 

60 สถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน 2 2 1 1.67 น้อย 

61 สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และ
กายภาพบ าบัด 

5 2 1 2.67 มากท่ีสุด 

62 ศูนย์ภาษาอาเซยีน 5 1 3 3.00 มากที่สุด 

  จากการประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 62 หน่วยรับตรวจ พบว่า
หน่วยรับตรวจมีความเสี่ยงอยู่ในระดับน้อยที่สุด 6 หน่วยรับตรวจ คิดเป็นร้อยละ 9.68 ความเสี่ยง
ระดับน้อย 9 หน่วยรับตรวจ คิดเป็นร้อยละ 14.52  ความเสี่ยงระดับปานกลาง 11 หน่วยรับตรวจ คิด
เป็นร้อยละ 17.74  ความเสี่ยงระดับมาก 28  หน่วยรับตรวจ คิดเป็นร้อยละ 45.16 และความเสี่ยง
ระดับมากที่สุด 8 หน่วยรับตรวจ คิดเป็นร้อยละ 12.90 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหน่วยรับตรวจส่วนมากมี
ความเสี่ยงในด้านการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 
 

  (3)  การประเมินความเสี่ยง ด้านการเงิน “F” 
    การประเมินความเสี่ยง ด้านการเงิน “F” ประกอบด้วย ปัจจัยเสี่ยง 2 ปัจจัย ตามตาราง
ที่ 4.4  โดยแทนค่าสัญลักษณ์แต่ละปัจจัยเป็น F1 และ F2 ข้อมูลที่น ามาใช้ในการประเมินเป็นข้อมูล
การบริหารลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่ายและการส่งรายงานการเงินประจ าเดือนต่อกองตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยปัจจัยเสี่ยง F1 คือ การบริหารลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย 
ประจ าเดือน F2 คือ การส่งรายงานการเงินประจ าเดือนต่อกองตรวจสอบภายใน ผลการประเมิน
ความเสี่ยงด้านการเงินของหน่วยรับตรวจประเมินได้ดังตัวอย่างตามตารางที ่4.11   
 
ตารางท่ี 4.11 ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน “F” ของแต่ละปัจจัยความเสี่ยง 
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หน่วยรับตรวจ 

ปัจจัยเสี่ยง เกณฑ์ความเสี่ยง 
F1 

การบริหารลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย 
ประจ าเดือน 

F2 
การส่งรายงานการเงินประจ าเดือนต่อกอง

ตรวจสอบภายใน 
F1 F2 

1. กองคลัง มีหน้ีเกินก าหนดมากกว่า 90 วัน  
ผลประเมินได้ 5 

มีการส่งรายงานลูกหน้ีเงินยืมฯ ภายใน
วันท่ี 10 ของเดือน ผลประเมินได้ 5 

5 1 

2. คณะ
เกษตรศาสตร ์

มีหน้ีเกินก าหนดมากกว่า 90 วัน 
ผลประเมินได้ 5 

การส่งรายงาน ส่งช้าภายใน 21-30 ของ
เดือน  ผลประเมินได้ 3 

5 3 

3. ศูนย์ภาษา
อาเซียน 

ไม่มีลูกหน้ีเงินยืมทดรองจ่าย 
ผลประเมินได้ NA 

ไม่ต้องส่งรายงานการเงินประจ าเดือน
เนื่องจากไม่มีลูกหน้ีเงินยืมทดรองจ่าย 

ผลประเมินได้ NA 

1 1 

 
   จากตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน ดังตารางที่ 4.11 นั้น ผู้ตรวจสอบภายใน 
จะต้องด าเนินการประเมินให้ครบทุกหน่วยรับตรวจทั้ง 2 ปัจจัยเสี่ยง เมื่อประเมินครบทุกหน่วยรับ
ตรวจแล้ว จะต้องรวมคะแนนความเสี่ยงเฉลี่ยด้านการเงิน คะแนนความเสี่ยงด้านการเงินเป็นดังตาราง
ที่ 4.12  
 
ตารางท่ี 4.12 คะแนนความเสี่ยงเฉลี่ยด้านการเงิน “F”  

ล าดับ หน่วยรับตรวจ 
ปัจจัยเสี่ยง คะแนนความ

เสี่ยงเฉลี่ย 
ระดับความ

เสี่ยง F1 F2 
1 กองคลัง 5 1 3.00 ปานกลาง 
2 สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป NA NA 1.00 น้อยที่สุด 
3 สถาบันขงจื่อ 1 2 1.50 น้อยที่สุด 
4 สถาบันภาษา 1 1 1.00 น้อยที่สุด 

5 
สถาบันวิจัยความมั่นคงด้านอาหารพลังงานและน้ า 
อุณหภูมภิาคลุ่มน้ าโขง 

NA NA 1.00 น้อยที่สุด 

6 สถาบันวิจัยทรัพยากรน้ าใตด้ิน NA NA 1.00 น้อยที่สุด 

7 สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม NA NA 1.00 น้อยที่สุด 
8 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ าด ี NA NA 1.00 น้อยที่สุด 

9 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครสู าหรับอาเซียน NA NA 1.00 น้อยที่สุด 
10 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุม่น้ าโขง NA NA 1.00 น้อยที่สุด 
11 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนานาชาต ิ NA NA 1.00 น้อยที่สุด 

12 ศูนย์บริหารจัดการทรัพยส์ิน NA NA 1.00 น้อยที่สุด 
13 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ NA NA 1.00 น้อยที่สุด 
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ล าดับ หน่วยรับตรวจ 
ปัจจัยเสี่ยง คะแนนความ

เสี่ยงเฉลี่ย 
ระดับความ

เสี่ยง F1 F2 
14 ศูนย์อาเซียนศึกษา NA NA 1.00 น้อยที่สุด 

15 
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการ
เสรมิสร้างสุขภาพ 

NA NA 1.00 น้อยที่สุด 

16 สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซมึ NA NA 1.00 น้อยที่สุด 

17 โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น NA 2 2.00 น้อย 
18 ศูนย์บริหารจัดการด้านโรงแรม NA NA 1.00 น้อยที่สุด 

19 ศูนย์บริการสู่ชุมชน NA 1 1.00 น้อยที่สุด 
20 ศูนย์สื่อการเรียนรู ้ NA 2 2.00 น้อย 

21 อุทยานวิทยาศาสตร ์ NA 1 1.00 น้อยที่สุด 
22 ส านักงานวิทยาเขตหนองคาย 4 1 2.50 น้อย 
23 คณะเกษตรศาสตร ์ 5 3 4.00 มาก 

24 คณะทันตแพทยศาสตร ์ 2 1 1.50 น้อยที่สุด 
25 คณะเทคนิคการแพทย ์ 2 1 1.50 น้อยที่สุด 

26 คณะเทคโนโลย ี 1 1 1.00 น้อยที่สุด 
27 คณะนติิศาสตร ์ 2 1 1.50 น้อยที่สุด 

28 คณะพยาบาลศาสตร ์ 2 1 1.50 น้อยที่สุด 
29 คณะแพทยศาสตร ์ 5 2 3.50 มาก 

30 ศูนย์หัวใจสิริกติิ์ฯ คณะแพทยศาสตร ์ 4 1 2.50 น้อย 
31 คณะเภสัชศาสตร ์ 1 1 1.00 น้อยที่สุด 
32 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 5 1 3.00 ปานกลาง 

33 คณะบริหารธรุกิจและการบญัชี 1 1 1.00 น้อยที่สุด 
34 คณะวิทยาศาสตร ์ 2 1 1.50 น้อยที่สุด 

35 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 3 1 2.00 น้อย 
36 คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 3 1 2.00 น้อย 
37 คณะศึกษาศาสตร ์(รวมโรงเรยีนสาธิต2 สาธิต) 3 2 2.50 น้อย 
38 คณะเศรษฐศาสตร ์ 2 1 1.50 น้อยที่สุด 

39 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 2 1 1.50 น้อยที่สุด 
40 คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 2 1 1.50 น้อยที่สุด 

41 คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 1 1 1.00 น้อยที่สุด 
42 วิทยาลัย 1 1 1.00 น้อยที่สุด 
43 บัณฑิตวิทยาลัย 1 2 1.50 น้อยที่สุด 
44 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 1 1 1.00 น้อยที่สุด 
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ล าดับ หน่วยรับตรวจ 
ปัจจัยเสี่ยง คะแนนความ

เสี่ยงเฉลี่ย 
ระดับความ

เสี่ยง F1 F2 
45 วิทยาลัยบณัฑิตศึกษาการจัดการ 1 1 1.00 น้อยที่สุด 

46 ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 1 1.00 น้อยที่สุด 
47 ส านักบริการวิชาการ 2 1 1.50 น้อยที่สุด 
48 ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 2 1 1.50 น้อยที่สุด 
49 ส านักหอสมุด 2 1 1.50 น้อยที่สุด 
50 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ส านักงานอธิการบด ี NA NA 1.00 น้อยที่สุด 

51 พิพิธภัณฑ์สตัว์น้ าจังหวัดหนองคาย 5 1 3.00 ปานกลาง 

52 
ศูนย์วิจัยการจดัการระบบการจราจรและขนส่ง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

NA NA 1.00 น้อยที่สุด 

53 ศูนย์วิศวกรรมทรัพยากรน้ าและสิง่แวดล้อม NA NA 1.00 น้อยที่สุด 
54 สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน 1 1 1.00 น้อยที่สุด 

55 ศูนย์ศึกษาค้นคว้าวิจัยและห้องปฏบิัติการกลาง NA NA 1.00 น้อยที่สุด 
56 อุทยานการเรยีนรู้ทางการเกษตร NA NA 1.00 น้อยทีสุ่ด 

57 ศูนย์รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร NA NA 1.00 น้อยที่สุด 
58 องค์กรในก ากับ คณะเกษตรศาสตร์ NA NA 1.00 น้อยที่สุด 

59 สถานบริการจัดการงานวิจัยคลินิก 1 1 1.00 น้อยที่สุด 
60 สถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน 1 2 1.50 น้อยที่สุด 

61 
สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และ
กายภาพบ าบัด 

1 2 1.50 น้อยที่สุด 

62 ศูนย์ภาษาอาเซยีน NA NA 1.00 น้อยที่สุด 

 
  จากการประเมินความเสี่ยงด้านการเงินของหน่วยรับตรวจ 62 หน่วยรับตรวจ พบว่าหน่วยรับ
ตรวจมีความเสี่ยงอยู่ในระดับน้อยที่สุด 50 หน่วยรับตรวจ คิดเป็นร้อยละ 80.65 ความเสี่ยงระดับน้อย 
7 หน่วยรับตรวจ คิดเป็นร้อยละ 11.29 ความเสี่ยงระดับปานกลาง 3 หน่วยรับตรวจ คิดเป็นร้อยละ 
4.84  และความเสี่ยงระดับมาก 2 หน่วยรับตรวจ คิดเป็นร้อยละ 3.23 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหน่วยรับ
ตรวจส่วนใหญ่มีความเสี่ยงในการเงินอยู่ในระดับน้อยที่สุด  ซึ่งปัจจัยที่มีผลท าให้การประเมินความ
เสี่ยงด้านการเงินมีความเสี่ยงในระดับน้อยที่สุดอาจมาจากมีหน่วยงานใหม่ที่ไม่มีเงินยืมทดรองจ่าย
และไม่ต้องส่งรายงานการเงินต่อกองตรวจสอบภายใน  
 
  (4)  การประเมินความเสี่ยง ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ “C” 
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    การประเมินความเสี่ยง ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ “C” ประกอบด้วย ปัจจัยเสี่ยง 4 
ปัจจัย ตามตารางที่ 4.4  โดยแทนค่าสัญลักษณ์แต่ละปัจจัยเป็น C1 ถึง C4 ข้อมูลที่น ามาใช้ในการ
ประเมินคือ ผลการประเมินตามแนวทางการควบคุมภายในการปฏิบัติงานด้านงานคลัง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 โดยปัจจัยเสี่ยง C1 คือ ร้อยละของผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการรับ
เงิน การเก็บรักษาเงินและการน าส่งเงิน C2 คือ ร้อยละของผลการปฏิบัติงานด้านเงินยืมทดรองจ่าย 
C3 คือ ร้อยละของผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการควบคุมพัสดุ และ C4 คือ ร้อยละของผล
การประเมินการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน ผลการประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์แต่ละปัจจัย
ของหน่วยรับตรวจประเมินได้ดังตัวอย่างตามตารางที ่4.13 
 
ตารางท่ี 4.13 ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ “C” 

หน่วยรับ
ตรวจ 

ปัจจัยเสี่ยง เกณฑ์ความเสี่ยง 
C1 

การควบคุมการรับเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และ

การน าส่งเงนิ 

C2 
การบริหารและควบคุมเงิน

ยืมทดรองจ่ายในระบบ 
KKUFMIS หรือระบบอ่ืน 

C3 
การประเมินการ

ควบคุมภายในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

C4 
การควบคุมการเบิก

จ่ายเงิน 

C1 C2 C3 C4 

1. กองคลัง ผลการประเมิน
ได้ร้อยละ 100 

ผลการประเมินได้ 
ร้อยละ 75 

ผลการประเมิน
ได้ร้อยละ 100 

ผลการประเมิน
ได้ร้อยละ 100 

1 2 1 1 

2. คณะ
เกษตรศาสตร ์

ผลการประเมิน
ได้ร้อยละ 75 

ผลการประเมินได้ 
ร้อยละ 62.50 

ผลการประเมิน
ได้ร้อยละ 100 

ผลการประเมิน
ได้ร้อยละ 
66.67 

3 3 1 3 

3. สถาน
จัดการอนุรักษ์
พลังงาน 

ผลการประเมิน
ได้ร้อยละ 100 

ผลการประเมินได้ 
ร้อยละ 83.33 

ผลการประเมิน
ได้ร้อยละ 0.00 

ผลการประเมิน
ได้ร้อยละ 
33.33 

1 2 5 5 

 
   การประเมินความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ “C” ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงย่อยของแต่ละ
ปัจจัย ดังนั้น จึงต้องมีการหาค่าเฉลี่ยของผลการประเมินแต่ละปัจจัย (รายละเอียดภาคผนวก 7)  เมื่อ
ได้ค่าคะแนนความเสี่ยงแต่ละปัจจัยแล้ว น าคะแนนดังกล่าวมาค านวณค่าคะแนนเฉลี่ยรวมส าหรับ
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือระบุระดับความเสี่ยง ผลการประเมินความเสี่ยงเป็นดัง
ตารางที่ 4.14 
ตารางท่ี 4.14 คะแนนความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน “O”  

ล าดับ หน่วยรับตรวจ 
ปัจจัยเสี่ยง คะแนนความ

เสี่ยงเฉลี่ย 
ระดับ

ความเสีย่ง C1 C2 C3 C4 
1 กองคลัง 1 2 1 1 1.25 น้อยที่สุด 

2 สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 1 1 1 1 1.00 น้อยที่สุด 
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ล าดับ หน่วยรับตรวจ 
ปัจจัยเสี่ยง คะแนนความ

เสี่ยงเฉลี่ย 
ระดับ

ความเสีย่ง C1 C2 C3 C4 
3 สถาบันขงจื่อ 5 1 5 1 3.00 มากที่สุด 

4 สถาบันภาษา 1 5 1 1 2.00 ปานกลาง 

5 สถาบันวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร
พลังงานและน้ า อุณหภูมภิาคลุม่น้ าโขง 

1 1 1 1 1.00 น้อยที่สุด 

6 สถาบันวิจัยทรัพยากรน้ าใตด้ิน 1 1 1 1 1.00 น้อยที่สุด 

7 สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม 1 1 1 1 1.00 น้อยที่สุด 

8 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ าด ี 1 1 1 1 1.00 น้อยที่สุด 

9 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครสู าหรับ
อาเซียน 

2 1 1 1 1.25 น้อยทีสุ่ด 

10 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุม่น้ า
โขง 

1 1 1 1 1.00 น้อยที่สุด 

11 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนานาชาต ิ 1 1 1 1 1.00 น้อยที่สุด 

12 ศูนย์บริหารจัดการทรัพยส์ิน 2 1 1 5 2.25 ปานกลาง 

13 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 1 1 1 3 1.50 น้อย 

14 ศูนย์อาเซียนศึกษา 1 1 1 1 1.00 น้อยที่สุด 

15 สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์
และการเสริมสร้างสุขภาพ 

1 1 1 1 1.00 น้อยที่สุด 

16 สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซมึ 1 1 1 1 1.00 น้อยที่สุด 

17 โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 1 1 5 2.50 มาก 

18 ศูนย์บริหารจัดการด้านโรงแรม 1 1 1 1 1.00 น้อยที่สุด 

19 ศูนย์บริการสู่ชุมชน 1 1 1 1 1.00 น้อยที่สุด 

20 ศูนย์สื่อการเรียนรู ้ 2 1 1 1 1.25 น้อยที่สุด 

21 อุทยานวิทยาศาสตร ์ 1 3 1 3 2.00 ปานกลาง 

22 ส านักงานวิทยาเขตหนองคาย 2 2 1 3 2.00 ปานกลาง 

23 คณะเกษตรศาสตร ์ 3 3 1 3 2.50 มาก 

24 คณะทันตแพทยศาสตร ์ 1 1 1 1 1.00 น้อยที่สุด 

25 คณะเทคนิคการแพทย ์ 3 1 1 1 1.50 น้อย 

26 คณะเทคโนโลย ี 1 1 1 5 2.00 ปานกลาง 

27 คณะนติิศาสตร ์ 2 2 1 3 2.00 ปานกลาง 

28 คณะพยาบาลศาสตร ์ 2 1 1 1 1.25 น้อยที่สุด 

29 คณะแพทยศาสตร ์ 3 2 1 1 1.75 น้อย 

30 ศูนย์หัวใจสิริกติิ์ฯ คณะแพทยศาสตร ์ 2 1 1 1 1.25 น้อยที่สุด 
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ล าดับ หน่วยรับตรวจ 
ปัจจัยเสี่ยง คะแนนความ

เสี่ยงเฉลี่ย 
ระดับ

ความเสีย่ง C1 C2 C3 C4 
31 คณะเภสัชศาสตร ์ 1 2 3 3 2.25 ปานกลาง 

32 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 2 1 1 3 1.75 น้อย 

33 คณะบริหารธรุกิจและการบญัชี 1 1 1 1 1.00 น้อยที่สุด 

34 คณะวิทยาศาสตร ์ 2 2 1 3 2.00 ปานกลาง 

35 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 1 2 1 1 1.25 น้อยท่ีสุด 

36 คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 2 2 1 3 2.00 ปานกลาง 

37 คณะศึกษาศาสตร ์(รวมโรงเรียนสาธติ 2 

สาธิต) 
2 3 1 3 2.25 ปานกลาง 

38 คณะเศรษฐศาสตร ์ 1 1 1 1 1.00 น้อยที่สุด 

39 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 3 1 1 1 1.50 น้อย 

40 คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 3 1 1 3 2.00 ปานกลาง 

41 คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 1 1 1 1 1.00 น้อยที่สุด 

42 บัณฑิตวิทยาลัย 1 1 1 1 1.00 น้อยที่สุด 

43 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 1 1 1 3 1.50 น้อย 

44 วิทยาลัยบณัฑิตศึกษาการจัดการ 1 1 1 1 1.00 น้อยที่สุด 

45 วิทยาลัยนานาชาต ิ 1 1 2 5 2.25 ปานกลาง 

46 ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 1 1 1 1.00 น้อยที่สุด 

47 ส านักบริการวิชาการ 1 1 1 3 1.50 น้อย 

48 ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 2 1 1 3 1.75 น้อย 

49 ส านักหอสมุด 1 1 1 1 1.00 น้อยที่สุด 

50 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ส านักงาน
อธิการบด ี

1 1 1 1 1.00 น้อยที่สุด 

51 พิพิธภัณฑ์สตัว์น้ าจังหวัดหนองคาย 2 1 1 3 1.75 น้อย 

52 ศูนย์วิจัยการจดัการระบบการจราจรและ
ขนส่ง ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน 

1 1 1 1 1.00 น้อยที่สุด 

53 ศูนย์วิศวกรรมทรัพยากรน้ าและ
สิ่งแวดล้อม 

1 1 1 1 1.00 น้อยที่สุด 

54 สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน 1 2 5 5 3.25 มากที่สุด 

55 ศูนย์ศึกษาค้นคว้าวิจัยและห้องปฏบิัติการ
กลาง 

1 1 1 1 1.00 น้อยที่สุด 

56 อุทยานการเรยีนรู้ทางการเกษตร 1 1 1 1 1.00 น้อยที่สุด 

57 ศูนย์รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 1 1 1 1 1.00 น้อยที่สุด 
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ล าดับ หน่วยรับตรวจ 
ปัจจัยเสี่ยง คะแนนความ

เสี่ยงเฉลี่ย 
ระดับ

ความเสีย่ง C1 C2 C3 C4 
58 องค์กรในก ากับ คณะเกษตรศาสตร์ 5 1 1 2 2.25 ปานกลาง 

59 สถานบริการจัดการงานวิจัยคลินิก 
(ACRO) 

1 1 1 1 1.00 น้อยที่สุด 

60 สถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน 1 1 1 1 1.00 น้อยที่สุด 

61 สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์
และกายภาพบ าบัด 

2 2 1 1 1.50 น้อย 

62 ศูนย์ภาษาอาเซยีน 1 1 1 1 1.00 น้อยที่สุด 

 
  จากการประเมินความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยรับตรวจ 62 หน่วยรับตรวจ 
พบว่า หน่วยรับตรวจมีความเสี่ยงอยู่ในระดับน้อยที่สุด 35 หน่วยรับตรวจ คิดเป็นร้อยละ 56.45 
ความเสี่ยงระดับน้อย 10 หน่วยรับตรวจ คิดเป็นร้อยละ 16.13 ความเสี่ยงระดับปานกลาง 13 หน่วย
รับตรวจ คิดเป็นร้อยละ 20.97 ความเสี่ยงระดับมาก 2 หน่วยรับตรวจ คิดเป็นร้อยละ 3.23 และความ
เสี่ยงระดับมากที่สุด 2 หน่วยรับตรวจ คิดเป็นร้อยละ 3.23 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหน่วยรับตรวจส่วนมาก
มีความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอยู่ในระดับน้อยที่สุด สะท้อนให้เห็นถึงหน่วย
รับตรวจส่วนมากมีการควบคุมภายในที่ดีในด้านการปฏิบัติงานคลังและพัสดุจึงท าให้มีความเสี่ยงน้อย
ที่สุด  
 
  (5)  การประเมินความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ “IT” 
    การประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ “IT” ประกอบด้วย ปัจจัยเสี่ยง 2 
ปัจจัย ตามตารางที่ 4.4  โดยแทนค่าสัญลักษณ์แต่ละปัจจัยเป็น IT1 และ IT2  ข้อมูลที่น ามาใช้ในการ
ประเมิน คือ ข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบด้วย IT1  
คือ มีระบบสารสนเทศด้านการเงิน KKUFMIS /Software อ่ืนที่ใช้ด้านการเงิน  และ IT2 คือ ผลการ
ประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์แต่ละปัจจัยของหน่วยรับตรวจประเมินได้ดังตัวอย่างตามตารางที่ 4.15 
 
ตารางท่ี 4.15 ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ “IT” 

หน่วยรับตรวจ 

ปัจจัยเสี่ยง เกณฑ์ความเสี่ยง 
IT1 

มีระบบสารสนเทศด้านการเงิน 
(KKUMIS) หรือระบบอื่น 

IT2 
ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล
สารสนเทศของหน่วยงาน 

IT1 

 
IT2 

 

1. กองคลัง หน่วยงานใช้ระบบสารสนเทศด้าน
การเงิน (KKUMIS) 

ข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานเป็น
ปัจจุบัน 

1 1 
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หน่วยรับตรวจ 

ปัจจัยเสี่ยง เกณฑ์ความเสี่ยง 
IT1 

มีระบบสารสนเทศด้านการเงิน 
(KKUMIS) หรือระบบอื่น 

IT2 
ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล
สารสนเทศของหน่วยงาน 

IT1 

 
IT2 

 

2. คณะเกษตรศาสตร ์ หน่วยงานใช้ระบบสารสนเทศด้าน
การเงิน (KKUMIS) 

ข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานเป็น
ปัจจุบัน 

1 1 

3. ศูนย์สื่อการเรียนรู ้ หน่วยงานใช้ระบบสารสนเทศด้าน
การเงินอื่น  

ข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานไม่
เป็นปัจจุบัน 

1 5 

 
   การประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ “IT” เมื่อให้ค่าคะแนนความเสี่ยงแต่
ละปัจจัยครบทุกหน่วยรับตรวจแล้ว น าคะแนนความเสี่ยงดังกล่าวมาค านวณค่าคะแนนเฉลี่ยรวม
ส าหรับความเสี่ยงเพื่อระบุระดับความเสี่ยง ผลการประเมินความเสี่ยงเป็นดังตารางที่ 4.16  
 
ตารางท่ี 4.16 คะแนนความเสี่ยงเฉลี่ยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ “IT” 

ล าดับ หน่วยรับตรวจ 
ปัจจัยเสี่ยง 

คะแนนความเสี่ยงเฉลี่ย ระดับความเสี่ยง 
IT1 IT2 

1 กองคลัง 1 1 1.00 น้อยที่สุด 

2 สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 1 1 1.00 น้อยที่สุด 
3 สถาบันขงจื่อ 5 3 4.00 มาก 

4 สถาบันภาษา 1 1 1.00 น้อยที่สุด 
5 สถาบันวิจัยความมั่นคงด้านอาหารพลังงานและ

น้ า อุณหภูมภิาคลุ่มน้ าโขง 
NA NA 1.00 น้อยที่สุด 

6 สถาบันวิจัยทรัพยากรน้ าใตด้ิน NA NA 1.00 น้อยที่สุด 
7 สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม NA NA 1.00 น้อยที่สุด 
8 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ าด ี NA NA 1.00 น้อยที่สุด 
9 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครสู าหรับ

อาเซียน 
2 2 1.00 น้อยที่สุด 

10 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุม่น้ าโขง NA NA 1.00 น้อยที่สุด 

11 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนานาชาต ิ NA NA 1.00 น้อยที่สุด 
12 ศูนย์บริหารจัดการทรัพยส์ิน NA NA 1.00 น้อยที่สุด 
13 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ NA NA 1.00 น้อยที่สุด 

14 ศูนย์อาเซียนศึกษา NA NA 1.00 น้อยที่สุด 
15 สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการ

เสรมิสร้างสุขภาพ 
NA NA 1.00 น้อยที่สุด 
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ล าดับ หน่วยรับตรวจ 
ปัจจัยเสี่ยง 

คะแนนความเสี่ยงเฉลี่ย ระดับความเสี่ยง 
IT1 IT2 

16 สถาบันวจิัยและบริการด้านออทิซมึ NA NA 1.00 น้อยที่สุด 

17 โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 1 1.00 น้อยที่สุด 
18 ศูนย์บริหารจัดการด้านโรงแรม NA NA 1.00 น้อยที่สุด 
19 ศูนย์บริการสู่ชุมชน 1 1 1.00 น้อยที่สุด 
20 ศูนย์สื่อการเรียนรู ้ NA 2 2.00 น้อย 
21 อุทยานวิทยาศาสตร ์ 2 1 1.50 น้อยที่สุด 

22 ส านักงานวิทยาเขตหนองคาย 1 1 1.00 น้อยที่สุด 
23 คณะเกษตรศาสตร ์ 1 1 1.00 น้อยที่สุด 

24 คณะทันตแพทยศาสตร ์ 1 1 1.00 น้อยที่สุด 
25 คณะเทคนิคการแพทย ์ 1 1 1.00 น้อยที่สุด 

26 คณะเทคโนโลย ี 1 1 1.00 น้อยที่สุด 
27 คณะนติิศาสตร ์ 1 1 1.00 น้อยที่สุด 
28 คณะพยาบาลศาสตร ์ 1 1 1.00 น้อยที่สุด 
29 คณะแพทยศาสตร ์ 1 1 1.00 น้อยที่สุด 
30 ศูนย์หัวใจสิริกติิ์ฯ คณะแพทยศาสตร ์ 1 1 1.00 น้อยที่สุด 
31 คณะเภสัชศาสตร ์ 1 1 1.00 น้อยที่สุด 
32 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1 1 1.00 น้อยที่สุด 

33 คณะบริหารธรุกิจและการบญัชี 1 1 1.00 น้อยที่สุด 
34 คณะวิทยาศาสตร ์ 1 1 1.00 น้อยที่สุด 

35 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 1 1 1.00 น้อยที่สุด 
36 คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 1 1 1.00 น้อยที่สุด 
37 คณะศึกษาศาสตร ์(รวมโรงเรยีนสาธิต2 สาธิต) 1 1 1.00 น้อยที่สุด 
38 คณะเศรษฐศาสตร ์ 1 1 1.00 น้อยที่สุด 
39 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 1 1 1.00 น้อยที่สุด 

40 คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 1 1 1.00 น้อยที่สุด 
41 คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 1 1 1.00 น้อยที่สุด 
42 วิทยาลัย 1 1 1.00 น้อยที่สุด 
43 บัณฑิตวิทยาลัย 1 1 1.00 น้อยที่สุด 

44 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 2 1 1.50 น้อยทีสุ่ด 
45 วิทยาลัยบณัฑิตศึกษาการจัดการ 2 1 1.50 น้อยที่สุด 

46 ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 1 1.00 น้อยที่สุด 
47 ส านักบริการวิชาการ 1 1 1.00 น้อยที่สุด 
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ล าดับ หน่วยรับตรวจ 
ปัจจัยเสี่ยง 

คะแนนความเสี่ยงเฉลี่ย ระดับความเสี่ยง 
IT1 IT2 

48 ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 1 1.00 น้อยที่สุด 

49 ส านักหอสมุด 1 1 1.00 น้อยที่สุด 
50 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ส านักงานอธิการบด ี NA NA 1.00 น้อยที่สุด 
51 พิพิธภัณฑ์สตัว์น้ าจังหวัดหนองคาย 5 2 3.50 มาก 
52 ศูนย์วิจัยการจดัการระบบการจราจรและขนส่ง 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน 
NA NA 1.00 น้อยที่สุด 

53 ศูนย์วิศวกรรมทรัพยากรน้ าและสิง่แวดล้อม NA NA 1.00 น้อยที่สุด 
54 สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน 2 1 1.50 น้อยที่สุด 

55 ศูนย์ศึกษาค้นคว้าวิจัยและห้องปฏบิัติการกลาง NA NA 1.00 น้อยที่สุด 
56 อุทยานการเรยีนรู้ทางการเกษตร NA NA 1.00 น้อยที่สุด 
57 ศูนย์รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร NA NA 1.00 น้อยที่สุด 

58 องค์กรในก ากับ คณะเกษตรศาสตร์ NA NA 1.00 น้อยที่สุด 
59 สถานบริการจัดการงานวิจัยคลินิก 2 1 1.50 น้อยที่สุด 

60 สถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน 5 1 3.00 ปานกลาง 
61 สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และ

กายภาพบ าบัด 
2 1 1.50 น้อยที่สุด 

62 ศูนย์ภาษาอาเซยีน NA NA 1.00 น้อยที่สุด 

 
  จากการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสานสนเทศของหน่วยรับตรวจ 62 หน่วยรับ
ตรวจ พบว่า หน่วยรับตรวจมีความเสี่ยงอยู่ในระดับน้อยที่สุด 58 หน่วยรับตรวจ คิดเป็นร้อยละ 
93.55 ความเสี่ยงระดับน้อย 1 หน่วยรับตรวจ คิดเป็นร้อยละ 1.61 ความเสี่ยงระดับปานกลาง 1 
หน่วยรับตรวจ คิดเป็นร้อยละ 1.61 ความเสี่ยงระดับมาก 2 หน่วยรับตรวจ คิดเป็นร้อยละ 3.23 ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าหน่วยรับตรวจส่วนมากมีความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
สะท้อนให้เห็นถึงหน่วยรับตรวจส่วนมากมีการใช้ระบบสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานคลังและพัสดุ
จึงท าให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุด 
 
  4.1.2.5   การจัดล าดับความเสี่ยงของหน่วยงาน 
     ตามที่ได้มีการประเมินความเสี่ยงแต่ละปัจจัยเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ เรียบร้อย
แล้ว ล าดับถัดไปเป็นการจัดล าดับความเสี่ยงรวมทุกปัจจัยเพ่ือให้ทราบผลประเมินว่าหน่วยรับตรวจใด
ที่อยู่ในระดับความเสี่ยงมากที่สุด ถึง ระดับน้อยที่สุด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลวางแผนเข้าท าการตรวจสอบ
ประจ าปี ผลการจัดล าดับความเสี่ยง เป็นดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.17 การจัดล าดับความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ 
ล าดับ หน่วยรับตรวจ ปัจจัยเสี่ยง คะแนน

ความเสีย่ง 
ระดับ

ความเสีย่ง S O F C IT 
1 กองคลัง 2.00 2.00 3.00 1.25 1.00 9.25 ปานกลาง 
2 สถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 2.33 2.33 1.00 1.00 1.00 7.67 น้อย 

3 สถาบันขงจื่อ 2.33 2.33 1.50 3.00 4.00 13.17 มากที่สุด 
4 สถาบันภาษา 1.67 2.33 1.00 2.00 1.00 8.00 น้อย 

5 สถาบันวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร
พลังงานและน้ า อุณหภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

3.00 2.33 1.00 1.00 1.00 8.33 น้อย 

6 สถาบันวิจัยทรัพยากรน้ าใต้ดิน 2.00 2.33 1.00 1.00 1.00 7.33 น้อย 
7 สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม 2.00 2.33 1.00 1.00 1.00 7.33 น้อย 
8 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ าดี 2.00 2.33 1.00 1.00 1.00 7.33 น้อย 

9 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูส าหรับ
อาเซียน 

2.33 2.67 1.00 1.25 1.00 8.25 น้อย 

10 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ า
โขง 

2.00 2.33 1.00 1.00 1.00 7.33 น้อย 

11 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนานาชาติ 2.00 2.33 1.00 1.00 1.00 7.33 น้อย 
12 ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน 2.00 2.33 1.00 2.25 1.00 8.58 น้อย 

13 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2.00 1.67 1.00 1.50 1.00 7.17 น้อย 
14 ศูนย์อาเซียนศึกษา 2.00 1.67 1.00 1.00 1.00 6.67 น้อยที่สุด 

15 สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์
และการเสริมสร้างสุขภาพ 

2.00 2.33 1.00 1.00 1.00 7.33 น้อย 

16 สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม 2.00 2.33 1.00 1.00 1.00 7.33 น้อย 

17 โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1.67 2.33 2.00 2.50 1.00 9.50 ปานกลาง 
18 ศูนย์บริหารจัดการด้านโรงแรม 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 น้อยที่สุด 

19 ศูนย์บริการสู่ชุมชน 2.33 2.00 1.00 1.00 1.00 7.33 น้อย 
20 ศูนย์สื่อการเรียนรู้ 2.33 2.67 2.00 1.25 2.00 10.25 มาก 
21 อุทยานวิทยาศาสตร์ 1.67 1.67 1.00 2.00 1.50 7.83 น้อย 

22 ส านักงานวิทยาเขตหนองคาย 2.00 2.33 2.50 2.00 1.00 9.83 ปานกลาง 
23 คณะเกษตรศาสตร์ 1.33 2.00 4.00 2.50 1.00 10.83 มาก 
24 คณะทันตแพทยศาสตร์ 1.33 2.33 1.50 1.00 1.00 7.17 น้อย 
25 คณะเทคนิคการแพทย์ 1.33 2.00 1.50 1.50 1.00 7.33 น้อย 
26 คณะเทคโนโลยี 1.33 2.33 1.00 2.00 1.00 7.67 น้อย 
27 คณะนิติศาสตร์ 1.33 2.00 1.50 2.00 1.00 7.83 น้อย 
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ล าดับ หน่วยรับตรวจ ปัจจัยเสี่ยง คะแนน
ความเสีย่ง 

ระดับ
ความเสีย่ง S O F C IT 

28 คณะพยาบาลศาสตร์ 1.33 1.67 1.50 1.25 1.00 6.75 น้อยที่สุด 

29 คณะแพทยศาสตร์ 1.33 2.33 3.50 1.75 1.00 9.92 ปานกลาง 
30 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ คณะแพทยศาสตร์ 1.33 1.67 2.50 1.25 1.00 7.75 น้อย 
31 คณะเภสัชศาสตร์ 1.33 2.33 1.00 2.25 1.00 7.92 น้อย 
32 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1.33 2.33 3.00 1.75 1.00 9.42 ปานกลาง 
33 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 1.33 1.67 1.00 1.00 1.00 6.00 น้อยที่สุด 

34 คณะวิทยาศาสตร์ 1.33 2.33 1.50 2.00 1.00 8.17 น้อย 
35 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1.33 2.00 2.00 1.25 1.00 7.58 น้อย 

36 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1.33 2.67 2.00 2.00 1.00 9.00 ปานกลาง 
37 คณะศึกษาศาสตร์ (รวมโรงเรียนสาธิต2

สาธิต) 
1.33 2.67 2.50 2.25 1.00 9.75 ปานกลาง 

38 คณะเศรษฐศาสตร์ 1.33 2.33 1.50 1.00 1.00 7.17 น้อย 
39 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1.33 1.67 1.50 1.50 1.00 7.00 น้อยที่สุด 
40 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1.33 2.00 1.50 2.00 1.00 7.83 น้อย 
41 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1.33 2.00 1.00 1.00 1.00 6.33 น้อยที่สุด 
42 วิทยาลัย 1.33 1.33 1.00 1.00 1.00 5.67 น้อยที่สุด 

43 บัณฑิตวิทยาลัย 1.33 1.00 1.50 1.50 1.00 6.33 น้อยที่สุด 
44 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 1.33 1.33 1.00 1.00 1.50 6.17 น้อยที่สุด 

45 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 1.33 2.00 1.00 2.25 1.50 8.08 น้อย 
46 ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.33 1.33 1.00 1.00 1.00 5.67 น้อยที่สุด 

47 ส านักบริการวิชาการ 1.33 2.00 1.50 1.50 1.00 7.33 น้อย 
48 ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1.33 1.33 1.50 1.75 1.00 6.92 น้อยที่สุด 

49 ส านักหอสมุด 1.33 1.67 1.50 1.00 1.00 6.50 น้อยที่สุด 
50 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ส านักงาน

อธิการบดี 
2.33 2.33 1.00 1.00 1.00 7.67 น้อย 

51 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าจังหวัดหนองคาย 2.00 2.33 3.00 1.75 3.50 12.58 มากที่สุด 
52 ศูนย์วิจัยการจัดการระบบการจราจร

และขนส่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 

2.00 2.33 1.00 1.00 1.00 7.33 น้อย 

53 ศู นย์ วิ ศ วก ร ร มทรั พย าก ร น้ า แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

2.00 2.33 1.00 1.00 1.00 7.33 น้อย 

54 สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน 1.00 2.67 1.00 3.25 1.50 9.42 ปานกลาง 
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ล าดับ หน่วยรับตรวจ ปัจจัยเสี่ยง คะแนน
ความเสีย่ง 

ระดับ
ความเสีย่ง S O F C IT 

55 ศู น ย์ ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า วิ จั ย แ ล ะ
ห้องปฏิบัติการกลาง 

2.00 2.33 1.00 1.00 1.00 7.33 น้อย 

56 อุทยานการเรียนรู้ทางการเกษตร 2.00 2.33 1.00 1.00 1.00 7.33 น้อย 
57 ศูนย์รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 2.00 2.33 1.00 1.00 1.00 7.33 น้อย 

58 องค์กรในก ากับ คณะเกษตรศาสตร์ 2.00 2.67 1.00 2.25 1.00 8.92 ปานกลาง 
59 สถานบริการจัดการงานวิจัยคลินิก 1.67 2.00 1.00 1.00 1.50 7.17 น้อย 
60 สถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน 1.67 1.67 1.50 1.00 3.00 8.83 ปานกลาง 

61 สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์
และกายภาพบ าบัด 

2.33 2.67 1.50 1.50 1.50 9.50 ปานกลาง 

62 ศูนย์ภาษาอาเซียน 2.33 3.00 1.00 1.00 1.00 8.33 น้อย 

 
  จากการจัดล าดับความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ 62 หน่วยรับตรวจ พบว่า หน่วยรับตรวจมี
ความเสี่ยงอยู่ในระดับน้อยที่สุด 12 หน่วยรับตรวจ คิดเป็นร้อยละ 19.35 ความเสี่ยงระดับน้อย 35 
หน่วยรับตรวจ คิดเป็นร้อยละ 56.45 ความเสี่ยงระดับปานกลาง 11 หน่วยรับตรวจ คิดเป็นร้อยละ 
17.74 ความเสี่ยงระดับมาก 2 หน่วยรับตรวจ คิดเป็นร้อยละ 3.23 คือ คณะเกษตรศาสตร์และศูนย์
สื่อการเรียนรู้ และความเสี่ยงระดับมากท่ีสุด 2 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 3.23 คือ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า
จังหวัดหนองคายและสถาบันขงจื่อ  
  จากข้อมูลการจัดล าดับความเสี่ยงดังกล่าว หน่วยรับตรวจส่วนมากมีความเสี่ยงอยู่ในระดับ
น้อย 35 หน่วยรับตรวจ คิดเป็นร้อยละ 56.45 รองลงมาคือ ระดับความเสี่ยงน้อยที่สุด 12 หน่วยรับ
ตรวจ ระดับความเสี่ยงปานกลาง 11 หน่วยรับตรวจ คิดเป็นร้อยละ 19.35 และ 17.74 ตามล าดับ 
 
  4.1.2.6 การก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดสรรทรัพยากรที่ใช้ 
     การก าหนดผู้ รับผิดชอบและงบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
หลังจากท่ีวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดล าดับความเสี่ยงและก าหนดวัตถุประสงค์ตามหน่วยงานที่เป็นหน่วย
รับตรวจแล้ว การพิจารณาทีมตรวจสอบเพ่ือรับผิดชอบในการตรวจสอบตามแผนประจ าปี การก าหนด
ทีมตรวจสอบแต่ละทีม ประกอบด้วยหัวหน้าทีมตรวจ 1 คน ทีมตรวจ 2-3 คน ทั้งนี้การก าหนดทีม
ตรวจสอบขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงประสบการณ์ท างานในหน้าที่
ตรวจสอบภายใน ซึ่งจ านวนคนวันที่จะใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ต้องมีการค านวณจ านวนคนวัน
ของแต่ละปี เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในใช้จ านวนคนวันที่มีทั้งหมดวางแผนการปฏิบัติงานของแต่ละทีม 
ซึ่งมีกิจกรรมการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบอื่นหรืองานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย การปฏิบัติงาน
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ด้านการบริหารงานกองตรวจสอบภายในประจ าปี รวมถึงการพัฒนาความรู้ทั กษะวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายในไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรม การพัฒนางานเพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์งาน การสังเคราะห์
งาน และการวิจัย 
    การก าหนดคนวันในการปฏิบัติงาน พิจารณาจากระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละ
กิจกรรมการตรวจสอบ ซึ่งใช้ข้อมูลระยะเวลาการปฏิบัติงานของปีก่อนเป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการ
ค านวณจ านวนคนวันต่อการปฏิบัติงานหนึ่งกิจกรรม โดยคิดเป็นปีงบประมาณจ านวน 52 สัปดาห์ มี
จ านวนวันท างาน 260 วัน เมื่อน ามาคูณกับจ านวนบุคลากรทั้งหมดคือ 11 คน จะมีจ านวนคนวัน
(Man-Day) ในการปฏิบัติงานรวม 2,860 คนวันต่อปี ซึ่งการก าหนดคนวันในการปฏิบัติง านแต่ละ
กิจกรรมรายละเอียดเป็นดังตารางที่ 4.18 ดังนี้  
 
 
 
ตารางท่ี 4.18 การก าหนดจ านวนคนวัน (Man-Day) 

กระบวนงาน 
จ านวนคนวัน ทีมตรวจ/

ผู้รับผิดชอบ ผอ. 
1คน 

นตส9
คน 

ธุรการ 1
คน 

1. การปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน   

1.1 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยรับตรวจ คือ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น และหน่วยงานภายในภายใตม้หาวิทยาลัย 
จ านวน 62 หน่วยรับตรวจ 

60 945 53 ทุกคน 

1.2 การตรวจสอบรายงานทางการเงินประจ าเดือนจ านวน 42 
หน่วยงาน  

20 216 7 ทุกคน 

1.3 ตรวจสอบใบส าคัญเบิกจ่ายกองคลัง  5 270 5 ทุกคน 

1.4 การให้บริการค าแนะน า ปรึกษา โดยสรุปวิเคราะห์ข้อมลูการ
ให้บริการ และเผยแพร่องค์ความรู ้

30 90 0 ทุกคน 

2. การตรวจสอบด้านอื่น   
2.1 การตรวจสอบการจัดท าแผนจัดซือ้จัดจ้างประจ าปี  2 15 0.5 ทีมตรวจ3 
2.2 รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจดัจา้งประจ าปี   4 ไตรมาส คือ       ทีมตรวจ3 

  ไตรมาสที ่1 มกราคม 25xx (1 ตุลาคม 25xx  ถึง 31 ธันวาคม 25xx) 1 12 0.5   
  ไตรมาสที ่2 เมษายน 25xx (1 มกราคม 25xx ถึง 31 มีนาคม 25xx) 1 12 0.5   

  ไตรมาสที ่3 กรกฎาคม 25xx (1 เมษายน 25xx  ถึง มิถุนายน 25xx) 1 12 0.5   
  ไตรมาสที ่4 ตุลาคม 25xx (1 กรกฎาคม 25xx  ถึง 30 กันยายน 25xx) 1 12 0.5   
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กระบวนงาน 
จ านวนคนวัน ทีมตรวจ/

ผู้รับผิดชอบ ผอ. 
1คน 

นตส9
คน 

ธุรการ 1
คน 

2.3 การตรวจสอบและรายงานการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงรถราชการของ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปี 25xx 

0.5 5 0.5 นงรัตน ์

2.4 การตรวจสอบและประเมินรายงานการประเมินตนเองของหน่วย
รับตรวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25xx (Self Assessments) 

3 27 1 ทุกคน 

2.5 งานตรวจสอบตามภารกิจพิเศษ/ตามการมอบหมายเพิม่เตมิ 5 63 3 ทุกคน 
3.  การปฏบิัติงานด้านการบริหารกองตรวจสอบภายใน  
3.1 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ ามหาวิทยาลัย 

ประจ าปี 25xx 
12 84 4 ทีมตรวจ3 

3.2 แผนตรวจสอบประปีงบประมาณ พ.ศ.25xx และแผนปฏิบตัิงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25xx 

2 21 0.5 ทีมตรวจ1 

3.3 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนตรวจสอบประจ าป ีพ.ศ.25xx 
รายไตรมาส  (3,6,9,12 เดือน) 

1 36 0.5 ทีมตรวจ1 

3.4 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปี 25xx 0.5 5 0.5 กนกอร 
3.5 การจัดท าค าของบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25xx และ

ค าของบประมาณกลางปี 25xx 
0.5 9 0.5 ทีมตรวจ1 

3.6 การบริหารงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25xx 0.5 72 0.5 ทีมตรวจ1 
3.7 รายงานสรุปผลการตรวจสอบประจ าปี 25xx (กรมบัญชีกลาง) 

รอบ 6,12 เดือน 
0.5 5 0.5 สุดารตัน ์

3.8 การจัดท าและรายงานผลการปฏิบตัิงานตามค ารับรองการ
ปฏิบัติงานของส านักงานตรวจสอบภายใน 

2 24 0.5 ทีมตรวจ2 

3.9 การบริหารงานด้านบุคคลและรายงานผลการปฏิบัติงาน 3 30 0.5 ทีมตรวจ2 
3.10 การขออนุมัติก าหนดอตัราใหม่พนักงานมหาวิทยาลัย 

(งบประมาณเงินรายได้) ประจ าปีงบประมาณ 25x0 และ 25x1 
1 10 0.5 ขนิษฐา 

3.11 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessments Report: SAR 
EdPex)  

1 10 1 กฤษณวรรณ 

3.12 รายงานข้อมูลตามตัวช้ีวัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA) 1 10 0.5 กฤษณวรรณ 
3.13 การประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติงาน

ส านักงานตรวจสอบภายใน 
3 10 2 อรวรรณ 

3.14 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 0.5 24 0.5 รัชน ี

3.15 สรุปผลการตรวจสอบและการประเมินภาคราชการ  0.5 3 0.5 รัชน ี

3.16 การประเมินผลการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในภาคราชการ  0.5 3 0.5 รัชน ี
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กระบวนงาน 
จ านวนคนวัน ทีมตรวจ/

ผู้รับผิดชอบ ผอ. 
1คน 

นตส9
คน 

ธุรการ 1
คน 

3.17 รายงานผลตามมาตรการนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

0.5 3 0.5 รัชน ี

3.18 รายงานประจ าป ี25xx 2 10 1 ปาลิดา 
3.19 รายงานผลการประเมินความผาสกุของบุคลากรประจ าปี

งบประมาณ 
0.5 5 0.5 ชัยโรจน ์

3.20 แบบส ารวจความพึงพอใจต่อการน าองค์การของผู้บริหาร 0.5 5 0.5 ชัยโรจน ์
2.21 แบบส ารวจการรับรู้ทิศทางองค์การของบุคลากร 0.5 5 1 ชัยโรจน ์

3.22 รายงานแผนและผลจรรยาบรรณของส านักงานตรวจสอบภายใน  0.5 5 1 ชัยโรจน ์
4.  งานบริหารงานกองตรวจสอบภายใน และการประชุมกรรมการ/
คณะท างานต่างๆ /ตามค าสั่งแต่งต้ัง/ตามที่ได้รับมอบหมาย 

60 63 50 ทุกคน 

5.  งานพัฒนางาน(Routine to Research :R2R) /วิจัย/ฝึกอบรม 10 45 5 ทุกคน 

6.  การพัฒนาวิชาชีพตรวจสอบภายในและงานบริหาร ตามเกณฑ์
มาตรฐานการประกันคุณภาพด้านการตรวจสอบภายใน  

10 90 7 ทุกคน 

7.  งานบริหารธุรการของกองตรวจสอบภายใน     -        -    80 พ.ธุรการ 

รวมจ านวนวันท างานทั้งหมด  244 2,266 232 2,742 

รวมจ านวนวันต่อบุคลากร 1 คน 244 252 232   

 
  จากตารางที่ 4.17 การก าหนดจ านวนคนวัน (Man-Day)  ประจ าปีส าหรับการปฏิบัติงานของ
กองตรวจสอบภายในตลอดปีงบประมาณ จะเห็นว่ามีจ านวนคนวันทั้งหมด 2,742 คนวัน ซึ่งเมื่อ
จ าแนกตามประเภทของบุคลากรรวมทั้งผู้บริหารของหน่วยงาน  พบว่ าจ านวนคนวันของผู้บริหารรวม
ตลอดปีคือ 244 คนวัน ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รวม 2,266 คนวัน และผู้สนับสนุนการ
ตรวจสอบภายใน (พนักงานธุรการ) จ านวน 232 คนวัน  ทั้งนี้การค านวณคนวันดังกล่าวอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือลดลงตามกิจกรรมการตรวจสอบหรืองานที่ได้รับมอบหมายและอาจมี
กิจกรรมการปฏิบัติงานอื่นที่นอกเหนือจากแผนการปฏิบัติงานประจ าปี ซึ่งจะส่งผลต่อจ านวนคนวันที่
ก าหนดอาจไม่เพียงพอหรือมีการใช้จ านวนคนวันในการปฏิบัติงานมากกว่าที่ก าหนด 
 
4.2   การจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี ฉบับสมบูรณ์ 
 จากการประเมินความเสี่ยงเพ่ือการจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี และได้หน่วยรับตรวจที่
จะท าการตรวจสอบประจ าปีรวมถึงจ านวนคน-วันที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบในการจัดท า
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แผนการตรวจสอบประจ าปีต้องจัดท าเป็นรูปเล่มฉบับสมบูรณ์เพ่ือเสนออนุมัติต่อผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงาน เมื่อแผนการตรวจสอบประจ าปีได้รับการอนุมัติแล้ว ต้องส่งมอบแผนการตรวจสอบใประ
จ าปีห้กับผู้ตรวจสอบภายในเพ่ือจัดท าแผนการปฏิบัติงานต่อไป ตัวอย่างแผนการตรวจสอบฉบับ
สมบูรณ์ตามภาคผนวก 1 
 
4.3   การเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปี 
 การเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปี หน่วยงานเสนอแผนการตรวจสอบต่ออธิการบดี ซึ่งเป็น
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน โดยแผนการตรวจสอบประจ าปีต้องผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยทุกครั้ง  ซึ่งแผนการตรวจสอบต้องได้รับอนุมัติภายใน
เดือนกันยายนของทุกปี เมื่อแผนการตรวจสอบได้รับการอนุมัติ จะส่งแผนการตรวจสอบให้
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในภาครัฐ 
พ.ศ.2562 (รายละเอียดตามตัวอย่างหนังสือตามภาคผนวก 1)  โดยระบุเลขส่งหนังสือของกอง
ตรวจสอบภายในและส่งหนังสือผ่านกองบริหารงานกลางเพ่ือส่งให้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไป   
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บทที่ 5 
ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะแนวทางแก้ไข 

 
 การจัดท าคู่มือการจัดท าแผนตรวจสอบประจ าปี ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการ

ตรวจสอบภายในในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี
ส าหรับผู้ตรวจสอบภายใน และเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการจั ดท า
แผนการตรวจสอบ ซึ่งการจัดท าแผนตรวจสอบประจ าปีต้องมีการทบทวนกระบวนการ ข้อมูลต่างๆ ที่
ใช้ในการประเมินความเสี่ยง รวมถึงต้องมีการขอรับทราบนโยบายของผู้บริหารสูงสุด นโยบายจาก
คณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี และผู้บริหารของส่วนงานมาประกอบการพิจารณา เพ่ือให้แผนการ
ตรวจสอบประจ าปี สอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ กิจกรรมการตรวจสอบ
ตามแผนการตรวจสอบ สามารถป้องกันหรือลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแนวทางการจัดท าแผนตรวจสอบประจ าปี มีปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 
5.1  ปัญหา อุปสรรค ในการจัดท าแผนการตรวจสอบ  

5.1.1 การก าหนดหน่วยรับตรวจ  ต้องมีการทบทวนส่วนงานที่ก าหนดเป็นหน่วยรับตรวจทุกปี 
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัย การยุบเลิกหน่วยงาน รวมทั้ง
ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการด้านการคลังและพัสดุหรือรวมศูนย์การบริหารจัดการตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยส่งผลให้ไม่มีการด าเนินงานด้านการเงินและพัสดุ 

5.1.2  การก าหนดประเด็นการตรวจสอบ กิจกรรม/โครงการตรวจสอบประจ าปี  ต้องมีการ
ทบทวนทุกปีเพ่ือให้การก าหนดประเด็นการตรวจสอบสอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์การและส่วน
งาน รวมถึงวิธีการตรวจสอบต้องมีการปรับปรุงพัฒนาทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การตรวจสามารถ
ตรวจพบข้อบกพร่องหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน เพ่ือให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงแก้ไข 
 5.1.3  การก าหนดปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง ต้องมี
การทบทวนทุกปี เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของหน่วยรับ
ตรวจ   
 5.1.4  การจัดทีมตรวจสอบประจ าปี  เป็นการก าหนดผู้รับผิดชอบและจ านวนคนวันที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานตามแผนตรวจสอบ ต้องมีการจัดทีมตรวจให้เหมาะสมกับงานที่มอบหมาย รวมถึงต้อง
พิจารณาความรู้ความสามารถทักษะที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน  
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 5.1.5  การจัดสรรทรัพยากรคน-วัน(Man-Day) ที่ใชใ้นการปฏิบัติงานประจ าปี  การจัดสรร
คน-วัน ในการท างานประจ าปี ต้องทบทวนระยะเวลาการปฏิบัติงานทุกสิ้นปีทุกกระบวนการ เพ่ือ
ก าหนดวันท างานให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริง ควรมีการวิเคราะห์กระบวนงานที่สร้างคุณค่า
และกระบวนงานสนับสนุนตามภารกิจหลัก เพ่ือให้ลดขั้นตอนในการปฏิบัติง านและพัฒนา
กระบวนงานให้ดีขึ้น บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์  
 
5.2  ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
 5.2.1 การก าหนดหน่วยรับตรวจ ต้องมีการทบทวนทุกปีเพ่ือก าหนดเป็นหน่วยรับตรวจ
ประจ าปี โดย 
  (1)  หน่วยงานย่อย สังกัดส านักงานอธิการบดี กรณีหน่วยงานย่อย สังกัดส านักงาน
อธิการบดี ที่รวมศูนย์ด้านการเงินและพัสดุ ควรก าหนดเป็นหน่วยรับตรวจเพ่ิมเติม โดยพิจารณา
หน่วยงานที่จัดตั้งใหม่ซึ่งมีภารกิจสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย หรือควรก าหนดประเด็นการ
ตรวจสอบเป็นการตรวจสอบผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติงานประจ าปีว่าบรรลุตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้    
  (2)  หน่วยรับตรวจระดับส่วนงาน ที่มีผลประเมินตามแนวทางการควบคุมภายในการ
ปฏิบัติงานด้านงานคลังที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การตรวจสอบภายใน ที่มีผลประเมินในระดับดีเยี่ยม
หรือดีมาก ตามเกณฑ์การประเมินการควบคุมภายในด้านการเงินการคลังที่กองตรวจสอบภายใน
ก าหนดทุกปีหรือในรอบ 3-5 ปี แสดงให้เห็นว่าส่วนงานนั้น มีการระบบการควบคุมภายในด้านการเงิน
และพัสดุที่ดี อาจจะพิจารณาเว้นปีเข้าท าการตรวจสอบหรือควรเปลี่ยนวิธีการตรวจสอบโดยมุ้งเน้น
การตรวจสอบผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติงานประจ าปีว่าบรรลุตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยเลือกโครงการที่มีผลกระทบต่อส่วนงานมากที่สุดที่ไม่บรรลุเป้าหมายมา
ท าการตรวจสอบเป็นการเฉพาะ 
 5.2.2  ประเด็นการตรวจสอบและกิจกรรมการตรวจสอบ  ผู้ตรวจสอบภายในต้องทบทวน
ทุกปีเพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์การและส่วนงาน โดย 
  (1)  การก าหนดประเด็นการตรวจสอบ ควรครอบคลุมความเสี่ยงของส่วนงานที่มีอยู่
และความเสี่ยงสืบเนื่องต้องเผชิญ  เพ่ือให้กิจกรรมที่มีความเสี่ยงและความส าคัญสูง ควรได้รับการ
ตรวจสอบบ่อยครั้งกว่ากิจกรรมที่ส าคัญในล าดับรองลงมา เพ่ือให้ใช้ทรัพยากรและอัตราก าลังของ
กิจกรรมการตรวจสอบภายในให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด (อุษณา ภัทรมนตรี, 2547)  
  (2)  กิจกรรมการตรวจสอบ ควรก าหนดให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่มีอยู่ ซึ่งประเด็น
การตรวจสอบควรมุ่งเน้นการตรวจสอบด าเนินงานเพ่ิมเติม โดยยึดวัตถุประสงค์ เป้าหมายของการ
ด าเนินงานโครงการเป็นหลัก และมีการประเมินประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ดังค ากล่าวในการ
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ประชุมสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ผู้ตรวจสอบภายในควร
เพ่ิมบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้าน Performance Audit ที่ใช้หลัก 3E คือ Economy 
Efficiency และ Effectiveness ในการประเมินการใช้ทรัพยากรในโครงการหรือกระบวนงานต่างๆ 
ขององค์กรว่ามีความคุ้มค่า บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในต้องรู้ลึก เข้าใจเป้าประสงค์
และวิธีการท างานแต่ละด้านขององค์กรอย่างแท้จริง  (สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย, 
2560) 
  5.2.3  การก าหนดปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง ต้องมี
การทบทวนทุกปีรวมถึงก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และการ
ปรับเปลี่ยนต่างๆ เช่น กฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอน วิธีการท างาน ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน โดยควรมีการด าเนินการ คือ  
  (1)  ปัจจัยเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ ควรมีการทบทวนทุกปีรวมถึงก าหนดเกณฑ์ความ
เสี่ยงที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และการปรับเปลี่ยนปัจจัยต่างๆ เช่น กฎหมาย ระเบียบ 
ขั้นตอน การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหาร การเปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน การใช้ระบบสารสนเทศ
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานใหม่  
  (2)  การระบุความเสี่ยง ต้องทบทวนปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยง ว่ายังสามารถใช้
ประเมินได้ ซึ่งการระบุปัจจัยเสี่ยงต้องมีความส าคัญในกิจกรรมที่จะตรวจสอบ รวมถึงปัจจัยเสี่ยงที่มี
เปลี่ยนแปลงไป  
 5.2.4 การจัดทีมตรวจสอบประจ าปี  การจัดสรรทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นผู้ตรวจสอบภายใน 
จ านวนคนวันที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องมีการพิจารณาความเหมาะสม ทักษะ ความรู้ความสามารถ
ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงควรพิจารณาเพ่ิมเติม คือ  
  (1)  ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบประจ าปีในแต่ละทีมตรวจ  ควรมีการ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนอย่างน้อยทุก 2 ปี เพ่ือให้มีการเรียนรู้การท างานร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในท่าน
อ่ืนๆ ได้เรียนรู้การบริหารจัดการทีมตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในทีม
ตรวจสอบ  
  (2)  ควรมีการฝึกและเตรียมความพร้อมหัวหน้าทีมตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบภายใน 
ที่มีทักษะความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ท างาน เพ่ือให้รับผิดชอบในการบริหารทีมตรวจ  ผู้
ตรวจสอบภายใน ต้องมีการเรียนรู้พัฒนาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ิมพูนประสบการณ์ด้านการให้
ค าปรึกษาให้มากขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานและตอบสนองความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ เช่น การให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับด้านการปฏิบัติงาน  
   การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจ าเป็นต้องมี
ผู้ตรวจสอบภายในที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ และบุคลิกภาพตาม
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มาตรฐานการตรวจสอบภายใน ซึ่งผู้บริหารงานตรวจสอบควรจัดให้มีระบบการบริหารบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือให้มั่นใจว่าสามารถคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและพัฒนาผู้ตรวจสอบ
ภายในนั้นให้มีคุณภาพยิ่งๆ ขึ้นไป โดยการจัดให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่องและประเมินคุณภาพผลงาน
ทั้งในระบบหน่วยงานและบุคลากร (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน
แห่งประเทศไทย, 2548) 
 
5.3  ข้อจ ากัดในการจัดท าคู่มือ  
 5.3.1  คู่มือการจัดท าแผนตรวจสอบประจ าปี ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ
ภายในนี้  เป็นคู่มือที่จัดท าขึ้นส าหรับผู้ตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งหากจะน าผลไปใช้
ในการวางแผนส าหรับหน่วยงานอ่ืนจะน าแนวทางการจัดท าแผนตรวจสอบไปใช้ ต้องพิจารณาปัจจัย
เสี่ยงอ่ืนเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในการประเมินความเสี่ยงเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบ ให้สอดคล้องกับ
ลักษณะการด าเนินงาน โครงสร้างและขนาดขององค์กร   
 5.3.2 ปัจจัยเสี่ยงที่น ามาใช้ในการประเมินความเสี่ยงเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบ เป็น
ข้อมูลที่ได้จากผลการตรวจสอบประจ าปี 2561 ของส่วนงานและผลการตรวจสอบตามแนวทางการ
ควบคุมภายในด้านการคลังของหน่วยงานเท่านั้น ซึ่งปัจจัยเสี่ยงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเกณฑ์การ
ประเมินและผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดและผลการการปฏิบัติงานของส่วนงานใน
แต่ละปี  
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ภาคผนวก 1 

ตัวอย่าง “แผนการตรวจสอบประจ าปี” 
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ภาคผนวก 2 

หนังสือส่งแผนตรวจสอบประจ าปี ต่อหน่วยงานที่ก ากับดูแล 

 

 

 

 

ที ่มข 0201.1.7/  
 

 

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จังหวัดขอนแก่น  40002 

                               ตุลาคม  2561  

 

เรื่อง   แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

เรียน  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ส าเนาแผนการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 

2551 ข้อ 13 (6.2)ได้ก าหนดให้ส่วนราชการระดับกรม ให้ส าเนาแผนการตรวจสอบให้ทราบ ดังนั้น 

ส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ด าเนินการจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขอส่งส าเนาแผนการตรวจสอบประจ าปี พ.ศ.2561 

ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

    ขอแสดงความนับถือ 
 

                ……………………………………………………. 
                (.............................................................) 

             อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
    

ส านักงานอธิการบด ี

กองตรวจสอบภายใน 

โทร. 043 202024 
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ที ่ศธ ๐๕๑๔.๑.๘/

   

 

 

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จังหวัดขอนแก่น 40002 

                               ตุลาคม 2561  

 

เรื่อง   แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

เรียน  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ส าเนาแผนการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 

2551 ข้อ 13 (6.2) ได้ก าหนดให้ส่วนราชการระดับกรม ให้ส าเนาแผนการตรวจสอบให้ทราบ ดังนั้น 

ส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ด าเนินการจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขอส่งส าเนาแผนการตรวจสอบประจ าปี พ.ศ.2561 

ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

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

                (.............................................................) 

             อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ส านักงานอธิการบด ี

ส านักงานตรวจสอบภายใน 

โทร. 043 202024 
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ภาคผนวก 3 

หนังสือเวียนขอความอนุเคราะห์เสนอประเด็นการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2561 

เลขที่ ศธ 0514.1.8/ว 366   ลงวันที่  15  สิงหาคม  2560 

 

   บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   กองตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น      โทร. 48701-3 

ที่ ศธ  0514.1.8/ ว 366   วันที ่  15    สิงหาคม  2560 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เสนอประเด็นการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2561 

เรียน คณบดี/ผู้อ านวยการ/ผู้จัดการ 

 

    เนื่องด้วยส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการและแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ  2560 เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับมาใช้เป็น
กรอบแนวทางการปฏิบัติงานและเพ่ือให้การตรวจสอบภายในครอบคลุมประเด็นต่างๆที่อาจก่อให้เกิด
ความเสี่ยงในงานคลังของหน่วยรับตรวจมากข้ึน  
    ดังนั้น ส านักงานตรวจสอบภายในจึงขอความร่วมมือจากคณะหน่วยงานในการ
พิจารณาเสนอประเด็นการตรวจสอบที่ประสงค์ให้ส านักงานตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบใน
ปีงบประมาณ 2561 หรือเสนอแนะแนวทางในการตรวจสอบภายในของหน่วยงานท่านเพ่ิมเติม ซึ่ง
ส านักงานตรวจสอบภายในจะได้รวบรวมเพ่ือประกอบการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี
งบประมาณ 2561 ได้ตรงตามประเด็นท่ีผู้รับตรวจประสงค์ โดยขอให้ด าเนินการตามแบบฟอร์มที่แนบ
มาพร้อมนี้ และจัดส่งกลับมาที่ส านักงานตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ 21  สิงหาคม 2560 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ จักขอบพระคุณยิ่ง 

 

          (นางวิกานดา  พิธรัตน์) 

             รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 
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แบบตอบรับการเสนอแนะประเด็นการตรวจสอบภายใน  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 

 

 

 

โปรดส่งคืน 

 

 

กองตรวจสอบภายใน 

ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

แบบฟอร์มเสนอแนะประเด็นการตรวจสอบภายใน 

เพือ่จัดท าแผนปฏิบัติราชการและแผนการตรวจสอบภายใน  ประจ าปงีบประมาณ 2561 

กองตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คณะ/หน่วยงาน.......................................................................................... 

 

ประเด็นทีต่้องการใหต้รวจสอบ/ 

เสนอแนะแนวทางการตรวจสอบภายในเพิ่มเติม 

เหตุผลทีต่้องการใหต้รวจสอบ 

ในเรื่องนั้นเพ่ิมเติม 

  

  

      

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือ 

กองตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ภาคผนวก 4 

ตัวอย่าง “รายงานผลการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กองคลัง” 
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ภาคผนวก 5 

ตัวอย่าง “รายงานแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ......ของคณะหน่วยงาน” 
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รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.............. 

ไตรมาสที่ ................ ของคณะหน่วยงาน  
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ภาคผนวก 6 

ตัวอย่าง รายงานสภาพการใช้รถและรายงานการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ

................. 
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ภาคผนวก 7 

รายละเอียดการประเมินความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน “O” 

 

ล าดับ หน่วยรับตรวจ ปัจจัยเสี่ยง คะแนน

ความเสี่ยง

เฉลี่ย 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

O1 O2 O3 

ผล

ประเมิน 

ระดับ

ความเสี่ยง 

ผล

ประเมิน 

ระดับ

ความเสี่ยง 

ผล

ประเมิน 

ระดับ

ความเสี่ยง 

1 กองคลัง 87.88 3 50.00 2 1.00 1 2.00 ปาน

กลาง 

2 สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 95.56 2 75.00 2 0.67 3 2.33 มาก 

3 สถาบันขงจื่อ 77.19 5 100.00 1 1.00 1 2.33 มาก 

4 สถาบันภาษา 90.91 3 66.67 3 1.00 1 2.33 มาก 

5 สถาบันวิจัยความมั่นคงด้าน

อาหารพลังงานและน้ า อุณหภูมิ

ภาคลุ่มน้ าโขง 

NA 1 NA 1 0.00 5 2.33 มาก 

6 สถาบันวิจัยทรัพยากรน้ าใต้ดิน NA 1 NA 1 0.00 5 2.33 มาก 

7 สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม NA 1 NA 1 0.00 5 2.33 มาก 

8 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ าดี NA 1 NA 1 0.00 5 2.33 มาก 

9 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ

ครูส าหรับอาเซียน 

96.55 2 NA 1 0.00 5 2.67 มาก

ที่สุด 

10 ส ถ า บั น วิ จั ย วิ ท ย า ศ า ส ต ร์

สุขภาพลุ่มน้ าโขง 

NA 1 NA 1 0.00 5 2.33 มาก 

11 ศู น ย์ ก า ร ศึ ก ษ า ต่ อ เ นื่ อ ง

นานาชาติ 

NA 1 NA 1 0.00 5 2.33 มาก 

12  ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน 83.33 4 50.00 2 1.00 1 2.33 มาก 

13 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 94.64 2 75.00 2 1.00 1 1.67 น้อย 

14 ศูนย์อาเซียนศึกษา NA 1 NA 1 0.67 3 1.67 น้อย 

15 ส ถ า บั น วิ จั ย เ พื่ อ พั ฒ น า

ส ม ร ร ถน ะ ม นุ ษ ย์ แ ล ะ ก า ร

เสริมสร้างสุขภาพ 

NA 1 NA 1 0.00 5 2.33 มาก 



154 
 

 

ล าดับ หน่วยรับตรวจ ปัจจัยเสี่ยง คะแนน

ความเสี่ยง

เฉลี่ย 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

O1 O2 O3 

ผล

ประเมิน 

ระดับ

ความเสี่ยง 

ผล

ประเมิน 

ระดับ

ความเสี่ยง 

ผล

ประเมิน 

ระดับ

ความเสี่ยง 

16 สถาบันวิจัยและบริการด้าน

ออทิซึม 

NA 1 NA 1 0.00 5 2.33 มาก 

17 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 82.35 4 25.00 2 1.00 1 2.33 มาก 

18 ศูนย์บริหารจัดการด้านโรงแรม NO 1 NO 1 1.00 1 1.00 น้อย

ที่สุด 

19 ศูนย์บริการสู่ชุมชน 86.96 3 50.00 2 1.00 1 2.00 ปาน

กลาง 

20 ศูนย์สื่อการเรียนรู้ 74.29 5 50.00 2 1.00 1 2.67 มาก

ที่สุด 

21 อุทยานวิทยาศาสตร์ 94.12 2 75.00 2 1.00 1 1.67 น้อย 

22 ส านักงานวิทยาเขตหนองคาย 85.48 4 75.00 2 1.00 1 2.33 มาก 

23 คณะเกษตรศาสตร์ 82.26 4 100.00 1 1.00 1 2.00 ปาน

กลาง 

24 คณะทันตแพทยศาสตร์ 90.48 3 66.67 3 1.00 1 2.33 มาก 

25 คณะเทคนิคการแพทย์ 92.19 3 75.00 2 1.00 1 2.00 ปาน

กลาง 

26 คณะเทคโนโลยี 82.46 4 75.00 2 1.00 1 2.33 มาก 

27 คณะนิติศาสตร์ 86.96 3 50.00 2 1.00 1 2.00 ปาน

กลาง 

28 คณะพยาบาลศาสตร์ 91.53 3 100.00 1 1.00 1 1.67 น้อย 

29 คณะแพทยศาสตร์ 82.42 4 75.00 2 1.00 1 2.33 มาก 

30 ศู น ย์ หั ว ใ จ สิ ริ กิ ติ์ ฯ  ค ณ ะ

แพทยศาสตร์ 

94.19 2 75.00 2 1.00 1 1.67 น้อย 

31 คณะเภสัชศาสตร์ 89.39 3 66.67 3 1.00 1 2.33 มาก 

32 ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

สังคมศาสตร์ 

84.85 4 75.00 2 1.00 1 2.33 มาก 

33 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 90.63 3 100.00 1 1.00 1 1.67 น้อย 
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ล าดับ หน่วยรับตรวจ ปัจจัยเสี่ยง คะแนน

ความเสี่ยง

เฉลี่ย 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

O1 O2 O3 

ผล

ประเมิน 

ระดับ

ความเสี่ยง 

ผล

ประเมิน 

ระดับ

ความเสี่ยง 

ผล

ประเมิน 

ระดับ

ความเสี่ยง 

34 คณะวิทยาศาสตร์ 84.38 4 50.00 2 1.00 1 2.33 มาก 

35 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 92.42 3 75.00 2 1.00 1 2.00 ปาน

กลาง 

36 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 77.97 5 50.00 2 1.00 1 2.67 มาก

ที่สุด 

37 คณะศึกษาศาสตร์ (รวมโรงเรียน

สาธิต 2 สาธิต) 

84.05 4 66.67 3 1.00 1 2.67 มาก

ที่สุด 

38 คณะเศรษฐศาสตร์ 83.93 4 75.00 2 1.00 1 2.33 มาก 

39 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 93.22 2 75.00 2 1.00 1 1.67 น้อย 

40 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 87.64 3 75.00 2 1.00 1 2.00 ปาน

กลาง 

41 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 89.39 3 75.00 2 1.00 1 2.00 ปาน

กลาง 

42 บัณฑิตวิทยาลัย 98.39 2 100.00 1 1.00 1 1.33 น้อย

ที่สุด 

43 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 98.57 1 100.00 1 1.00 1 1.00 น้อย

ที่สุด 

44 วิ ทยาลั ยบัณฑิ ตศึ กษากา ร

จัดการ 

95.89 2 100.00 1 1.00 1 1.33 น้อย

ที่สุด 

45 วิทยาลัยนานาชาติ 90.28 3 75.00 2 1.00 1 2.00 ปาน

กลาง 

46 ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 98.28 2 100.00 1 1.00 1 1.33 น้อย

ที่สุด 

47 ส านักบริการวิชาการ 93.10 2 66.67 3 1.00 1 2.00 ปาน

กลาง 

48 ส า นั ก บ ริ ห า ร แ ล ะ พั ฒ น า

วิชาการ 

96.55 2 100.00 1 1.00 1 1.33 น้อย

ที่สุด 
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ล าดับ หน่วยรับตรวจ ปัจจัยเสี่ยง คะแนน

ความเสี่ยง

เฉลี่ย 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

O1 O2 O3 

ผล

ประเมิน 

ระดับ

ความเสี่ยง 

ผล

ประเมิน 

ระดับ

ความเสี่ยง 

ผล

ประเมิน 

ระดับ

ความเสี่ยง 

49 ส านักหอสมุด 96.77 2 75.00 2 1.00 1 1.67 น้อย 

50 พิพิ ธภัณฑ์ ธ ร รมชาติ วิ ทยา 

ส านักงานอธิการบดี 

NA 1 NA 1 0.00 5 2.33 มาก 

51 พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น้ า จั ง ห วั ด

หนองคาย   

82.61 4 50.00 2 1.00 1 2.33 มาก 

52 ศู นย์ วิ จั ยการจั ดการระบบ

การจราจรและขนส่ ง  ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

NA 1 NA 1 0.00 5 2.33 มาก 

53 ศูนย์วิศวกรรมทรัพยากรน้ าและ

สิ่งแวดล้อม 

NA 1 NA 1 0.00 5 2.33 มาก 

54 ส ถ า น จั ด ก า ร แ ล ะ อนุ รั ก ษ์

พลังงาน 

78.87 5 75.00 2 1.00 1 2.67 มาก

ที่สุด 

55 ศูนย์ ศึ กษาค้นคว้ าวิจั ยและ

ห้องปฏิบัติการกลาง 

NA 1 NA 1 0.00 5 2.33 มาก 

56 อุ ท ย า น ก า ร เ รี ย น รู้ ท า ง

การเกษตร 

NA 1 NA 1 0.00 5 2.33 มาก 

57 ศูนย์รับรองมาตรฐานสินค้า

เกษตร 

NA 1 NA 1 0.00 5 2.33 มาก 

58 อ ง ค์ ก ร ใ น ก า กั บ  ค ณ ะ

เกษตรศาสตร์ 

68.21 5 50.00 2 1.00 1 2.67 มาก

ที่สุด 

59 สถานบริการจัดการงานวิจัย

คลินิก 

88.57 3 50.00 2 1.00 1 2.00 ปาน

กลาง 

60 สถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน 93.55 2 75.00 2 1.00 1 1.67 น้อย 

61 สถานบริการสุขภาพเทคนิค

การแพทย์และกายภาพบ าบัด 

77.03 5 33.33 2 1.00 1 2.67 มาก

ที่สุด 

62 ศูนย์ภาษาอาเซียน 70.18 5 NA 1 0.67 3 3.00 มาก

ที่สุด 
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หมายเหตุ   O1,O2  หน่วยงานท่ีมีไมม่ีผลการด าเนินงานในปัจจัยสี่ยง ผลการประเมิน=  NA  และ ให้ค่า
ความเสีย่ง = 1  

           หน่วยงานท่ีมีไม่มีการด าเนินการในปัจจัยสี่ยง ผลการประเมิน=  NO  และ ให้ค่า
ความเสีย่ง = 1 

O3       หน่วยงานท่ีไม่ไดร้ับการตรวจสอบ 3 ปี ผลประเมิน = 0 และให้ค่าความเสี่ยง = 5 

 

 

 ผลการประเมินแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าคะแนนสูงสุดและต่ าสุด ดังนั้น จึงต้องค านวณหาค่ากลางของ

คะแนน และช่วงคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ตามระดับความเสี่ยง 1 ถึง 5 โดยให้ค่าคะแนนความเสี่ยงแต่ละ

ปัจจัย ดังนี้ 

คะแนน O1 O2 O3 ระดับความเสี่ยง 

คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 

ค่าคะแนนประเมินสูงสุด 98.57 100.00 1.00 3 

ค่าคะแนนประเมินต่ าสุด 68.21 25.00 0.00 1 

ค่ากลาง(ค่าพิสัย) 30.36 75.00 1.00 2 

อัตรภาคชั้น =30.36/5 75/5 1/5 2/5 

 = 6.1 = 15 = 0.2 = 0.4 

ระดับความเสี่ยง     

ระดับความเสี่ยง 1  92.50-98.57 85.01-100.00 0.81-1.00 1.01-1.40 

ระดับความเสี่ยง 2 86.43-92.49 70.01-85.00 0.61-0.80 1.41-1.80 

ระดับความเสี่ยง 3 80.35-86.42 55.01-70.00 0.41-0.60 1.81-2.20 

ระดับความเสี่ยง 4 74.28-80.34 40.01-55.00 0.21-0.40 2.21-2.60 

ระดับความเสี่ยง 5 68.21-74.27 25.00-40.00 0.01-0.20 2.61-3.00 
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ภาคผนวก 8 

รายละเอียดการประเมินความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  “C” 

 

ล าดับ หน่วยรับตรวจ 

ปัจจัยเสี่ยง 
คะแนน

ความ

เสี่ยงเฉลี่ย 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

C1 C2 C3 C4 

ผล

ประเมิน 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

ผล

ประเมิน 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

ผล

ประเมิน 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

ผล

ประเมิน 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

1 กองคลัง 100.00 1 75.00 2 100.00 1 100.00 1 1.25 น้อยท่ีสุด 

2 สถาบันการสอนวิชา

ศึกษาทั่วไป 

100.00 1 NA 1 100.00 1 100.00 1 1.00 น้อยท่ีสุด 

3 สถาบันขงจื่อ 57.14 5 100.00 1 0.00 5 100.00 1 3.00 มากที่สุด 

4 สถาบันภาษา 100.00 1 28.57 5 100.00 1 100.00 1 2.00 ปานกลาง 

5 สถาบันวิจัยความ

มั่นคงด้านอาหาร

พลังงานและน้ า 

อุณหภูมภิาคลุ่มน้ า

โขง 

NA 1 NA 1 NA 1 NA 1 1.00 น้อยท่ีสุด 

6 สถาบันวิจัยทรัพยากร

น้ าใต้ดิน 

NA 1 NA 1 NA 1 NA 1 1.00 น้อยท่ีสุด 

7 สถาบันวิจัยเพื่อ

พัฒนาสังคม 

NA 1 NA 1 NA 1 NA 1 1.00 น้อยท่ีสุด 

8 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อ

น้ าด ี

NA 1 NA 1 NA 1 NA 1 1.00 น้อยท่ีสุด 

9 สถาบันวิจัยและ

พัฒนาวิชาชีพครู

ส าหรับอาเซียน 

83.33 2 NA 1 100.00 1 100.00 1 1.25 น้อยท่ีสุด 

10 สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ลุ่มน้ าโขง 

NA 1 NA 1 NA 1 NA 1 1.00 น้อยท่ีสุด 
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ล าดับ หน่วยรับตรวจ 

ปัจจัยเสี่ยง 
คะแนน

ความ

เสี่ยงเฉลี่ย 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

C1 C2 C3 C4 

ผล

ประเมิน 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

ผล

ประเมิน 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

ผล

ประเมิน 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

ผล

ประเมิน 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

11 ศูนย์การศึกษา

ต่อเนื่องนานาชาต ิ

NA 1 NA 1 NA 1 NA 1 1.00 น้อยท่ีสุด 

12 ศูนย์บริหารจัดการ

ทรัพย์สิน 

85.71 2 NA 1 100.00 1 33.33 5 2.25 ปานกลาง 

13 ศูนย์พัฒนาทรัพยากร

มนุษย ์

100.00 1 100.00 1 NA 1 66.67 3 1.50 น้อย 

14 ศูนย์อาเซียนศึกษา NA 1 NA 1 NA 1 NA 1 1.00 น้อยท่ีสุด 

15 สถาบันวิจัยเพื่อ

พัฒนาสมรรถนะ

มนุษย์และการ

เสรมิสร้างสุขภาพ 

NA 1 NA 1 NA 1 NA 1 1.00 น้อยท่ีสุด 

16 สถาบันวิจัยและ

บริการดา้นออทิซึม 

NA 1 NA 1 NA 1 NA 1 1.00 น้อยท่ีสุด 

17 โรงพิมพ์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

80.00 3 100.00 1 NA 1 33.33 5 2.50 มาก 

18 ศูนย์บริหารจัดการ

ด้านโรงแรม 

NA 1 NA 1 NA 1 NA 1 1.00 น้อยท่ีสุด 

19 ศูนย์บริการสู่ชุมชน 100.00 1 NA 1 85.71 1 100.00 1 1.00 น้อยท่ีสุด 

20 ศูนย์สื่อการเรียนรู ้ 85.71 2 NA 1 NA 1 100.00 1 1.25 น้อยท่ีสุด 

21 อุทยานวิทยาศาสตร ์ 100.00 1 66.67 3 100.00 1 66.67 3 2.00 ปานกลาง 

22 ส านักงานวิทยาเขต

หนองคาย 

87.50 2 75.00 2 100.00 1 66.67 3 2.00 ปานกลาง 

23 คณะเกษตรศาสตร ์ 75.00 3 62.50 3 100.00 1 66.67 3 2.50 มาก 

24 คณะทันต

แพทยศาสตร ์

100.00 1 87.50 1 100.00 1 100.00 1 1.00 น้อยท่ีสุด 
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ล าดับ หน่วยรับตรวจ 

ปัจจัยเสี่ยง 
คะแนน

ความ

เสี่ยงเฉลี่ย 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

C1 C2 C3 C4 

ผล

ประเมิน 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

ผล

ประเมิน 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

ผล

ประเมิน 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

ผล

ประเมิน 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

25 คณะเทคนิค

การแพทย์ 

75.00 3 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1.50 น้อย 

26 คณะเทคโนโลย ี 100.00 1 87.50 1 100.00 1 33.33 5 2.00 ปานกลาง 

27 คณะนติิศาสตร ์ 85.71 2 50.00 2 100.00 1 66.67 3 2.00 ปานกลาง 

28 คณะพยาบาลศาสตร ์ 87.50 2 87.50 1 100.00 1 100.00 1 1.25 น้อยท่ีสุด 

29 คณะแพทยศาสตร ์ 75.00 3 75.00 2 92.31 1 NA 1 1.75 น้อย 

30 ศูนย์หัวใจสิริกติิ์ฯ 

คณะแพทยศาสตร ์

87.50 2 87.50 1 100.00 1 100.00 1 1.25 น้อยท่ีสุด 

31 คณะเภสัชศาสตร ์ 100.00 1 75.00 2 57.14 3 66.67 3 2.25 ปานกลาง 

32 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร ์

87.50 2 87.50 1 100.00 1 66.67 3 1.75 น้อย 

33 คณะบริหารธรุกิจและ

การบัญชี 

100.00 1 87.50 1 100.00 1 100.00 1 1.00 น้อยท่ีสุด 

34 คณะวิทยาศาสตร ์ 87.50 2 75.00 2 100.00 1 66.67 3 2.00 ปานกลาง 

35 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 100.00 1 75.00 2 100.00 1 100.00 1 1.25 น้อยท่ีสุด 

36 คณะศลิปกรรม

ศาสตร ์

85.71 2 71.43 2 100.00 1 66.67 3 2.00 ปานกลาง 

37 คณะศึกษาศาสตร์ 

(รวมโรงเรียนสาธิต 2 

สาธิต) 

83.33 2 62.50 3 80.95 1 66.67 3 2.25 ปานกลาง 

38 คณะเศรษฐศาสตร ์ 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1.00 น้อยท่ีสุด 

39 คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร ์

75.00 3 87.50 1 100.00 1 100.00 1 1.50 น้อย 

40 คณะสัตว

แพทยศาสตร ์

75.00 3 100.00 1 100.00 1 66.67 3 2.00 ปานกลาง 
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ล าดับ หน่วยรับตรวจ 

ปัจจัยเสี่ยง 
คะแนน

ความ

เสี่ยงเฉลี่ย 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

C1 C2 C3 C4 

ผล

ประเมิน 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

ผล

ประเมิน 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

ผล

ประเมิน 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

ผล

ประเมิน 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

41 คณะสาธารณสุข

ศาสตร ์

100.00 1 87.50 1 100.00 1 100.00 1 1.00 น้อยท่ีสุด 

42 บัณฑิตวิทยาลัย 100.00 1 87.50 1 100.00 1 100.00 1 1.00 น้อยท่ีสุด 

43 วิทยาลัยการปกครอง

ท้องถิ่น 

100.00 1 100.00 1 100.00 1 66.67 3 1.50 น้อย 

44 วิทยาลัยบณัฑิตศึกษา

การจัดการ 

100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1.00 น้อยท่ีสุด 

45 วิทยาลัยนานาชาต ิ 100.00 1 100.00 1 71.43 2 33.33 5 2.25 ปานกลาง 

46 ส านักเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1.00 น้อยท่ีสุด 

47 ส านักบริการวิชาการ 100.00 1 87.50 1 100.00 1 66.67 3 1.50 น้อย 

48 ส านักบริหารและ

พัฒนาวิชาการ 

87.50 2 100.00 1 100.00 1 66.67 3 1.75 น้อย 

49 ส านักหอสมุด 100.00 1 87.50 1 100.00 1 100.00 1 1.00 น้อยท่ีสุด 

50 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ

วิทยา ส านักงาน

อธิการบด ี

NA 1 NA 1 NA 1 NA 1 1.00 น้อยท่ีสุด 

51 พิพิธภัณฑ์สตัว์น้ า

จังหวัดหนองคาย   

85.71 2 85.71 1 100.00 1 66.67 3 1.75 น้อย 

52 ศูนย์วิจัยการจดัการ

ระบบการจราจรและ

ขนส่ง ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 

NA 1 NA 1 NA 1 NA 1 1.00 น้อยท่ีสุด 
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ล าดับ หน่วยรับตรวจ 

ปัจจัยเสี่ยง 
คะแนน

ความ

เสี่ยงเฉลี่ย 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

C1 C2 C3 C4 

ผล

ประเมิน 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

ผล

ประเมิน 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

ผล

ประเมิน 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

ผล

ประเมิน 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

53 ศูนย์วิศวกรรม

ทรัพยากรน้ าและ

สิ่งแวดล้อม 

NA 1 NA 1 NA 1 NA 1 1.00 น้อยท่ีสุด 

54 สถานจัดการและ

อนุรักษ์พลังงาน 

100.00 1 83.33 2 0.00 5 33.33 5 3.25 มากที่สุด 

55 ศูนย์ศึกษาค้นคว้าวิจัย

และห้องปฏิบตัิการ

กลาง 

NA 1 NA 1 NA 1 NA 1 1.00 น้อยท่ีสุด 

56 อุทยานการเรยีนรู้ทาง

การเกษตร 

NA 1 NA 1 NA 1 NA 1 1.00 น้อยท่ีสุด 

57 ศูนย์รับรองมาตรฐาน

สินค้าเกษตร 

NA 1 NA 1 NA 1 NA 1 1.00 น้อยท่ีสุด 

58 องค์กรในก ากับ คณะ

เกษตรศาสตร ์

59.52 5 NA 1 NA 1 83.33 2 2.25 ปานกลาง 

59 สถานบริการจัดการ

งานวิจัยคลินิก (ACRO) 

100.00 1 100.00 1 85.71 1 100.00 1 1.00 น้อยท่ีสุด 

60 สถานปฏิบัติการเภสัช

ชุมชน 

100.00 1 NA 1 100.00 1 100.00 1 1.00 น้อยท่ีสุด 

61 สถานบริการสุขภาพ

เทคนิคการแพทย์และ

กายภาพบ าบัด 

85.71 2 71.43 2 85.71 1 100.00 1 1.50 น้อย 

62 ศูนย์ภาษาอาเซยีน NA 1 NA 1 NA 1 NA 1 1.00 น้อยท่ีสุด 

หมายเหตุ   หน่วยงานท่ีมีไมม่ีผลการด าเนินงานในปัจจัยสี่ยง ผลการประเมิน =  NA  

ผลการประเมินแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าคะแนนสูงสุดและต่ าสุด ดังนั้น จึงต้องค านวณหาค่ากลางของ

คะแนน และช่วงคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ตามระดับความเสี่ยง 1 ถึง 5 โดยให้ค่าคะแนนระดับความเสี่ยง

แต่ละปัจจัย ดังนี้ 
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ค่าคะแนน C1 C2 C3 C4 ระดับความเสี่ยง 

คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 

ค่าคะแนนประเมินสูงสุด  100.00 100.00 100.00 100.00 3.25 

ค่าคะแนนประเมินต่ าสุด 57.14 28.57 0.00 33.33 1.00 

ค่ากลาง(ค่าพิสัย)   42.86 71.43 100.00 66.67 2.25 

อัตรภาคชั้น  42.86/5 71.43/5 100/5 66.67/5 2.25/5 

 = 8.57 = 14.29 = 20 = 13.33 = 0.45 

ระดับความเสี่ยง      

ระดับความเสี่ยง 1  91.43-100 85.71-100 80.01-100 86.67-100 1.01-1.45 

ระดับความเสี่ยง 2 82.86-9142 71.43-85.70 60.01-80.00 73.33-86.66 1.46-1.90 

ระดับความเสี่ยง 3 74.28-82.85 57.14-71.42 40.01-60.00 60.00-73.32 1.91-2.35 

ระดับความเสี่ยง 4 65.71-74.27 42.86-57.13 20.01-40.00 46.67-59.99 2.36-2.80 

ระดับความเสี่ยง 5 57.14-65.70 28.57-42.85 0.01-20.00 33.33-46.66 2.81-3.25 
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ประวัติผู้เขียน 
 
 
นางสาวนงรัตน์ ศิริค าเพ็ง เกิดเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2520 ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร
มาธิราช เมื่อปีการศึกษา 2544 และปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  และ
ส าเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตสาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี 
พ.ศ.2560 

ปัจจุบันท างานในต าแหน่งนักตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ สังกัดส านักงานตรวจสอบ
ภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2546 จนถึงปัจจุบัน 
 

 
 


