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รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รอบ ๔ เดือน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ 
 

          ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แผนการตรวจสอบภายในของส านักงานตรวจสอบภายในอนุมัติเมื่อวันที่ ๒๗ 
กันยายน ๒๕๖๓ ต่อมาเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจ า
มหาวิทยาลัย (ก.ต.บ.) ครั้งที่ ๘ (๒/๒๕๖๓) ได้มีมติ ให้ส านักงานตรวจสอบภายในปรับแผนดังกล่าวให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน และแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่มีต่อมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ อธิการบดีเห็นชอบจึงอนุมัติ
ปรับแผนการตรวจสอบ ฯ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์การตรวจสอบ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติของผู้ตรวจสอบภายใน และเพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับหน่วยรับตรวจว่าได้มีการ
ปฏิบัติงานตามประเภทการตรวจสอบภายในดังนี้ 

๑. การตรวจสอบด้านการเงิน  
๒. การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามข้อก าหนด  
๓. การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน  
๔. การตรวจสอบด้านผลการด าเนินงาน 
๕. การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๖. การตรวจสอบด้านบริหาร  
๗. การตรวจสอบพิเศษ  

รวมถึงการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัด มทร.ล้านนา  เพ่ือให้ทราบ
ว่าประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเองของหน่วยงานได้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้นมีความเพียงพอ และ
เหมาะสมหรือไม่อย่างไร 

 
เป้าหมายการด าเนินงาน  
 ส านักงานตรวจสอบภายในได้ก าหนดเป้าหมายการลงตรวจสอบในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ทั้งสิ้น
จ านวน ๒๐ หน่วยรับตรวจ ประกอบหน่วยงานสายสนับสนุน จ านวน ๑๕ หน่วยงาน และหน่วยงานสายวิชาการ 
จ านวน ๕ หน่วยงาน ดังนี้ 
 หน่วยงานสายสนับสนุน ได้แก่ 

๑. กองคลัง    ๑๐. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
๒. กองกลาง    ๑๑. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓. กองพัฒนาอาคารและสถานที่ ๑๒. ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
๔. กองประชาสัมพันธ์  ๑๓. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๕. กองบริหารงานบุคคล  ๑๔. ส านักงานอธิการบดี 
๖. กองพัฒนานักศึกษา  ๑๕. ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
๗. กองบริหารทรัพยากร ทุกพ้ืนที่ 
๘. กองการศึกษา ทุกพ้ืนที่ 
๙. สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร    
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หน่วยงานสายวิชาการ ได้แก่ 
       ๑. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
       ๒. คณะวิศกรรมศาสตร์ 
       ๓. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
       ๔. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
       ๕. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

กิจกรรมการตรวจสอบมีทั้งหมด ๑๓ กิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวมีแหล่งที่มาของภารกิจมหาวิทยาลัย 
ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ และด้านบริหารจัดการดังนี้ 
                  ๑. การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุมภายใน 
      ๒. การบริหารพัสดุ 
               ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง 
      ๔. การบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
      ๕. เงินบ ารุงกิจกรรมนักศึกษา 
      ๖. การตรวจสอบโครงการอพ.สธ. 
      ๗. การตรวจสอบโครงการวิจัย 
      ๘. การปฏิบัติงานด้านการเงิน 
      ๙. การจัดท างบการเงิน 
      ๑๐. มาตรการรับนักศึกษาใหม่ 
      ๑๑. ค่าสาธารณูปโภค 
      ๑๒.การบริหารจัดการเงินรายได้หอพักนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ มทร.ล้านนา ตาก 
      ๑๓. การปฏิบัติงานในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง 
 

ส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ก าหนดผลผลิตของการ
ด าเนินงานเป็นจ านวนผลการรายงานตรวจสอบภายในตามกิจกรรมการตรวจสอบ โดยแบ่งเป็น ๓ รอบระยะเวลา 
รายละเอียดน าเสนอตารางที่ ๑ แสดงจ านวนหน่วยรับตรวจและจ านวนรายงานผลการตรวจสอบ ของ ๓ รอบ
ระยะเวลา 

 

ตารางที่ ๑ แสดงจ านวนหน่วยรับตรวจและจ านวนรายงานผลการตรวจสอบ ของ ๓ รอบระยะเวลา 
 

รอบระยะเวลาที่ ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่ จ านวนเรื่องท่ีตรวจสอบ จ านวนรายงานผลการตรวจสอบ 
๑ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ๓ - 
๒ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ๕ ๕ 
๓ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ๕ ๘ 

รวมทั้งสิน้ ๑๓ ๑๓ 
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ขอบเขตการตรวจสอบ 
 ๑. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  (การตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจ าปี การบันทึก การยืม จัดเก็บ
บ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์และการจ าหน่าย) เพ่ือให้ทราบว่าหน่วยงานได้ด าเนินงานด้านพัสดุเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒. การบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ (ตรวจสอบด้านการบริหารงาน  ผลการด าเนินงานการบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ การจัดเก็บและน าส่งรายได้ การควบคุมภายในขั้นตอนการปฏิบัติงาน การติดตาม
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการตรวจสอบส ารวจทรัพย์สินเพ่ือจัดหารายได้) เพ่ือให้ทราบว่าหน่วยงานมี
การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ ประกาศ ที่เก่ียวข้อง  
 ๓. เงินค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษา (ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณเงินค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษา เงินค่า
บ ารุงกีฬานักศึกษา และการควบคุมภายในขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ทราบว่าหน่วยงานมีการปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระเบียบ ประกาศ ที่เก่ียวข้อง  

๔. โครงการวิจัย (ตรวจสอบผลการด าเนินโครงการ การเบิกจ่าย และการควบคุมภายในขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน) เพ่ือให้ทราบว่าหน่วยงานมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ ประกาศ ที่เก่ียวข้อง  

๕. การเงินและการจัดท าบัญชี  
๕.๑ การตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเชื่อถือได้ของข้อมูลรายงานการเงิน

ของหน่วยรับตรวจ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของกรมบัญชีกลาง และตรวจสอบ
ความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในตามกระบวนต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  

๕.๒ ตรวจสอบด้านการเงิน การจัดท ารายงานทางการเงิน เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และ
นโยบายการบัญชีภาครัฐ ระเบียบ ประกาศ ที่เก่ียวข้อง 

๖. มาตรการรับนักศึกษาใหม่  (ตรวจสอบด้านการบริหารงาน จ านวนนักศึกษาที่เพ่ิมข้ึนและลดลง และ
มาตรฐาน นโยบายของมหาวิทยาลัย กรณีท่ีไม่สามารถรับนักศึกษาใหม่ได้ตามเป้าหมาย) 

๗. ค่าสาธารณูปโภค (ตรวจสอบด้านการเงินและการติดตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภค
ค้างช าระของส่วนราชการ หน่วยงานปฏิบัติงานที่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
ตรวจสอบความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน) 

๘. การบริหารจัดการเงินรายได้ค่าหอพักนักศึกษา (ตรวจสอบด้านการบริหารงาน ผลการบริหารงานจัด
การเงินรายได้ค่าหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก         
การรายงานผลการด าเนินงานเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ) 

๙. ด้านความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง (ตรวจสอบระบบงานงานความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง
ด้านการปฏิบัติงานและตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) เพ่ือให้ทราบว่าหน่วยงานมีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง 

๑๐. การให้ค าปรึกษา เพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีการให้
ค าแนะน าปรึกษาการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ด้านการเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและงบประมาณ การให้
ค าปรึกษาการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน 
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ส่วนท่ี ๒ 
ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

  
 ส านักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ส าหรับรอบ        
๔ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ รายละเอียดดังนี้ 
 
ผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 ส านักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา มีผลการปฏิบัติงานตรวจสอบรอบ ๔ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑  มกราคม ๒๕๖๓ โดยผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วย  
รับตรวจตามกิจกรรม จ านวน ๓ เรื่อง เนื่องจากการรายงานผลการตรวจสอบต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ข้อ ๑๗ (๖) จัดท าและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและกรรมการตรวจสอบ
ภายในเวลาอันสมควร และไม่เกินสองเดือนนับจากวันที่ด าเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้น กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็น
เรื่องที่มีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที รายละเอียดผลการปฏิบัติงานตามแผนการ
ตรวจสอบปรากฏในตารางที่ ๑  
 

ตารางที่ ๑ แสดงผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

ล าดับที่ กิจกรรมการตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามแผน 

เวลาที่ใช้ในการ
ตรวจสอบ 

สถานะของรายงานผลการ
ตรวจสอบ 
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๑ การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุมภายใน        

๒ การตรวจสอบการบริหารพัสดุประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ.๒๕๖๓ 

       

๓ เงินค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษา        

รวมทั้งสิ้น ๒ ๑ ๓ - - 
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ปัญหาที่ท าให้การตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุมภายในไม่เป็นไปตามแผน 
 สาเหตุ 
  แผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ปรับครั้งที่ ๑) ได้ก าหนดให้มีการ
ตรวจสอบระหว่างวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน – ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยก าหนดหน่วยรับตรวจคือทุกหน่วยรับตรวจใน
มหาวิทยาลัยนั้น ผู้ตรวจสอบไม่สามารถลงตรวจสอบให้ครบในเวลาที่จ ากัดได้  
 แนวทางในการแก้ไขปัญหา 

ส านักงานตรวจสอบภายในได้ก าหนดแนวทางในการแก้ไขโดยการปรับเวลาให้มีการตรวจสอบใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ และหน่วยรับตรวจที่ลงตรวจสอบตามแผน 
ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในต้องประเมินขั้นตอนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยรับตรวจที่ลงตรวจสอบพร้อมกับการ
ตรวจสอบแนะน าการจัดท าที่ระดับหน่วยงานต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
ปัญหาที่ท าใหเ้วลาที่ใช้ในการสอบทานไม่เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 สาเหตุ 
  เนื่องจากแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ประชุมของส านักงาน
ตรวจสอบภายในได้เห็นชอบให้ก าหนดมีผู้รับผิดชอบในการสอบทานผลการตรวจสอบก่อนที่จะน าไปให้ผู้บริหาร
ของหน่วยรับตรวจยอมรับร่างรายงานผลการตรวจสอบในแต่ละเรื่อง ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในรหัส ๑๒๒๐ ความระมัดระวังรอบคอบ ส่งผลท าให้รายงานผลการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับและ
น่าเชื่อถือ แต่อย่างไรก็ตามผู้สอบทานได้รวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสอบทาน ๓ เรื่อง โดยมีสาเหตุที่            
ผู้ตรวจสอบภายในส่วนใหญ่ศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาในระเบียบ ประกาศ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องยังไม่เพียงพอกับการลงตรวจสอบในแต่ละเรื่อง ซึ่งต้องฝึกฝนเพ่ือสร้างประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญ มีรายละเอียด ดังนี้ 

         ๑. ลักษณะของรายงานการตรวจสอบที่ดี ต้องมีความถูกต้อง ชัดเจน กระชับ ครบถ้วน ทันต่อ
เวลา และเท่ียงธรรม  
                  ๒. องค์ประกอบของรายงานการตรวจสอบควรครอบคลุมเรื่องวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
ขอบเขตการตรวจสอบและผลการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย เรื่องท่ีตรวจพบ และข้อเสนอแนะ  

๓. การเขียนเรื่องที่ตรวจพบมีองค์ประกอบยังไม่ครบ ๕ องค์ประกอบ (ข้อเท็จจริง หลักเกณฑ์ 
สาเหตุ ผลกระทบ และข้อเสนอแนะ)  

        ๔. ความระมัดระวังรอบครอบในการจัดท ากระดาษท าการผู้ตรวจสอบ ไม่มีการสรุปผลการ
ตรวจสอบ 
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แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
๑. ส านักงานตรวจสอบภายในได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบทานใน

การปฏิบัติงานร่วมกัน เพ่ือลดเวลาการสอบทานผลการตรวจสอบของผู้สอบทานผลการตรวจ ลดการเวลาการ
ปรับแก้ไขร่างรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน 

๒. ผู้ตรวจสอบภายในก าหนดรูปแบบการรายงานผลการตรวจร่วมกัน โดยก าหนดประเด็นการ
ตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงานตรวจสอบและอาจมีการประชุมร่วมกันก่อนการเขียนรายงานผลการตรวจสอบเพ่ือ
ท าความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันก่อนการเขียนข้อตรวจพบตามประเด็นข้อตรวจพบของแต่ละพ้ืนที่  
ก่อนเสนอผู้สอบทานและหัวหน้าหน่วยงาน 

 
 รายงานผลการตรวจสอบภายใน  
 จากตารางที่ ๑ แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน มีกิจกรรมการตรวจสอบที่ได้
ด าเนินการตรวจสอบตามแผน ๓ กิจกรรม และอยู่ในระหว่างการสอบทานจากผู้รับผิดชอบ ซึ่งจะรายงานผลการ
ตรวจสอบในรอบระยะเวลาที่ ๒ (ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ๒๕๖๓)  
 
การตรวจสอบพิเศษ  
 ส านักงานตรวจสอบภายในได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจ า
มหาวิทยาลัย (ก.ต.บ.) ตรวจสอบพิเศษ จ านวน ๑ เรื่อง คือ ตรวจสอบโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยอธิการบดีเห็นชอบกับ
รายงานผลการตรวจสอบ และได้สั่งการให้สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร และสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ให้
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของส านักงานตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ การตรวจสอบ
ดังกล่าวเป็นการตรวจสอบเกี่ยวกับการท างานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ที่ประกอบด้วยคณะกรรมการ ๓ ชุด ดังนี้ 
  ๑. คณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกาศท่ี อพ.สธ.๑๕๘/๒๕๕๙ ทัง้นี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๔ 
  ๒. คณะอนุกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตามค าสั่ง
เลขที่ ๒๐๐๗/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
  ๓. คณะกรรมการบริหารจัดการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(อพ.สธ.) ค าสั่งเลขที่ ๒๕/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ผลการตรวจสอบ 
 มีข้อตรวจพบประเด็นที่ส าคัญ ๓ ประเด็นคือ 

๑. คณะกรรมการด าเนินงานตามประกาศ อพ.สธ.ที่ ๒๕๘/๒๕๕๙ ไม่ได้รายงานผลการ
ด าเนินงานของโครงการฯ รอบ ๖ เดือน และรายงานประจ าปี ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ ให้กับ อพ.สธ. 
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๒. คณะกรรมการบริหารจัดการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (อพ.สธ.) ตามค าสั่งเลขที่ ๒๕/๒๕๖๑ ไม่ได้รายงานผลการปรับแผนการปฏิบัติงานให้กับ
คณะกรรมการด าเนินงานตามประกาศ อพ.สธ.ที่ ๒๕๘/๒๕๕๙ ทราบ 
   ๓. จากข้อตรวจพบข้อที่ ๒ จึงมีผลกระทบท าให้ข้อมูลรายละเอียดของโครงการระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับ อพ.สธ. มีข้อมูลที่ไม่ตรงกัน 
 

ข้อเสนอแนะของส านักงานตรวจสอบภายใน 
  ๑. มทร.ล้านนา ต้องก ากับดูแล และติดตามเกี่ยวกับหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินงาน
โดยเฉพาะคณะกรรมการด าเนินงานที่ได้รับการแต่งตั้งตามประกาศที่ อพ.สธ.๑๕๘/๒๕๕๙ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่           
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รวมไปถึงการทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการให้มีความเป็น
ปัจจุบันและเป็นไปตามโครงสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลง 
  ๒. มทร.ล้านนา ต้องทบทวนเกี่ยวกับหน้าที่ของคณะอนุกรรมการตามค าสั่งเลขที่ ๒๐๐๗/๒๕๖๐ 
กับคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ ค าสั่งเลขที่ ๒๕/๒๕๖๑ และ ๖๒/๒๕๖๒ เนื่องจากอาจมีการท างานที่
ซ้ าซ้อนกันในบางหน้าที่ ทัง้นี้ต้องสอดคล้องกับคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามประกาศท่ี อพ.สธ.๑๕๘/๒๕๕๙ 
  ๓. มทร.ล้านนา ต้องก ากับและติดตาม การจัดส่งเอกสารรายงานผลการด า เนินงานประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ฉบับสมบูรณ์ พร้อมกับแบบฟอร์มสรุปผลการด าเนินงาน ตามหนังสือที่ พว.๐๒๐๖.๑/
๑๘๗๕๒  ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ก าหนดให้มทร.ล้านนา ส่งเอกสารต่าง ๆ ที่กล่าวข้างต้นมายัง อพ.สธ.
ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 
 ผลการติดตามข้อเสนอแนะของส านักงานตรวจสอบภายใน 
       ๑. มทร.ล้านนา โดยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี 
มทร.ล้านนา ได้ท าหนังสือที ่อว ๐๖๕๔.๐๑(๓๐) ๒๕๓๔ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรียนผู้อ านวยการโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เรื่องขอส่งรายงานผลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สามเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา (อพ.สธ.มทร.ล้านนา) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง) และประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
  ๒. มทร.ล้านนา ได้มคี าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ๒ ชุด ดังนี้ 

๒.๑  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตามค าสั่งเลขที่ ๑๘๐/๒๕๖๓ โดยให้มี
ระยะเวลาการด าเนินงานตั้งแต่ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

๒.๒ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการ และติดตาม
ประเมินผลการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตามค าสั่งเลขที่ ๒๒๘๒/๒๕๖๒ สั่ง ณ 
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
  ๓. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้มีหนังสือส่งมอบงาน
ให้กับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือเลขที่ สถช. ที่ อว ๐๖๕๔.๓๐/๓๒๓ ลงวันที่ 
๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
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งานที่ได้รับมอบหมาย 
          สืบเนื่องจากข้อบังคับของมทร.ล้านนา ว่าด้วยการตรวจสอบการบริหารงานประจ ามหาวิทยาลัย         
พ.ศ. ๒๕๕๗ (ฉบับที่ ๒) ก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงาน
ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.ต.บ.) มีหน้าที่ในการก ากับดูแลและติดตามระบบงานตรวจสอบของมหาวิทยาลัย          
ให้มีความเป็นอิสระเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่ และให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีคุณภาพ  มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ปฏิบัติตามแนวทางในการแก้ไขปัญหา เรื่องโครงสร้าง และอัตราก าลัง  
๓. ท าแผนกลยุทธ์การควบคุมภายในและ การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างแท้จริง  
๓. ปรับแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
๔. จัดท าข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วย  การตรวจสอบภายในของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๓  
  ๕. ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
การบริหารงานประจ ามหาวิทยาลัยพ.ศ.๒๕๕๔ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม      
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้มีประสิทธิผล โดยการจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๓  ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ตรวจสอบการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๑๑/
ว ๗๔ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๐ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ           
การตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 ๖. จัดท าร่างกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 ๗. ท าร่างแนวทางการน าเสนอข้อเสนอแนะของ ก.ต.บ.ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดเป็น ๒ ระดับ

เรื่องปกติทั่วไป มอบให้เลขานุการ ก.ต.บ.เป็นผู้รายงานต่ออธิการบดี และเรื่องที่ส าคัญเป็นดุลยพินิจของประธาน 
ก.ต.บ.ที่จะสื่อสารให้กับอธิการบดี 

๘. รวบรวมข้อมูลเพ่ือให้ ก.ต.บ.พิจารณาความเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ หรืออาจมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย  

โดย ก.ต.บ.ได้พิจารณาความเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ด้วยการ
สอบทานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ( Integrity & 
Transparency Assessment : ITA)  ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องก าหนดแนวทางในการที่ปฏิบัติให้ชัดเจน โดยเสนอให้
มหาวิทยาลัยเร่งด าเนินการก าหนดมาตรการด าเนินการ มีการรณรงค์ และน ามาตรการที่ ก าหนดไว้ไปปฏิบัติให้
เกิดผล และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมตามแบบส ารวจที่วัดการรับรู้ทั้ง ๓ ด้าน คือ แบบส ารวจ 
Internal แบบส ารวจ External และแบบส ารวจ Evidence-Base 

๙. ตรวจสอบโครงการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
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สอบทานการประเมินระบบควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖) 
 ส านักงานตรวจสอบภายใน ได้รายงานตามข้อมูลที่ได้จากการตรวจติดตามเรื่องการจัดท าแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒  รายงานเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีข้อตรวจพบเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายใน  
สรุปได้ดังนี้ 
 ๑. ความเสี่ยง 

     ๑.๑ การสร้างความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับในองค์กรยังต้องสร้างกระบวน     
การสื่อสารที่ดีเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 
 ๒. การควบคุมภายใน 

๑.๑ มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน ตามค าสั่งที่ ๒๐๘๒/๒๕๕๙ 
สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เห็นควรให้มีการทบทวนเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
    ๑.๒ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้บริหาร มีผลกระทบท าให้การท างานระดับปฏิบัติการมีการก ากับ
ดูแลและติดตามไม่ต่อเนื่อง จะเห็นได้จากการจัดท าคู่มือหรือขั้นตอนในการปฏิบัติงานมีไม่ครบทุกหน่วยงานและ  
ไม่เป็นปัจจุบัน 
 
การให้ค าปรึกษา 
 ส่วนใหญ่ผู้ตรวจสอบภายในจะให้ค าปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับงานประจ า ได้แก่     
การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินค่าบ ารุงกิจกรรมและเงินค่าบ ารุงกีฬานักศึกษา ของงานสโมสรคณะ 
และของพ้ืนที่ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย โครงการ อพ.สธ. เป็นต้น  
 
 


