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 ส่วนที่ 1 กรอบแนวคิด  
 หลักการและเหตุผล สภาพปัญหา สถานการณ์ปัจจุบัน 

แนวทางการพัฒนา จุดแข็งจุดอ่อน  
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หลักการและเหตุผล 
       การตรวจสอบภายในเป็นกิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คําปรึกษาอย่างเท่ียงธรรม และเป็น
อิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายใน  
จะช่วยให้มหาวิทยาลัยบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอย่างเป็นระบบ เสริมสร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารต่อการดําเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยว่าเป็นไปอย่างมีคุณภาพ  คุ้มค่า และมี
ประสิทธิภาพ ช่วยให้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง และช่วยผู้บริหารให้สามารถรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน
ได้อย่างเหมาะสม   

ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ในหมวด 3 
มาตรา 14  ได้กําหนดไว้ว่าในการจัดทําแผนบริหารราชการแผ่นดิน ตามมาตรา 13 ให้จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
4 ปี โดยนํานโยบายของรัฐที่แถลงต่อรัฐสภามาพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งน้ี
อย่างน้อยจะต้องมีสาระสําคัญเก่ียวกับการกําหนดเป้าหมาย  และผลสัมฤทธ์ิของงาน ส่วนราชการหรือบุคคล   
ที่จะรับผิดชอบในแต่ละภารกิจ ประมาณการรายได้และทรัพยากรต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ระยะเวลาการดําเนินการ
และการติดตามประเมินผล เพ่ือแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจําปี และทิศทางในการจัดสรรงบประมาณ 
ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้ปรับแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560– 
2564)  เป็นกรอบแนวทางที่แสดงถึงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ รวมถึงกลยุทธ์ต่าง ๆ เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย
มหาสารคามให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และชุมชนสามารถช้ีนําและเป็นกลไกให้สามารถ
ขับเคลื่อนในเชิงการแข่งขันที่เน้นการพ่ึงตนเอง โดยได้เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

สํานักตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ ที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย
มหาสารคามโดยปฏิบัติหน้าที่ในการให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรม การให้คําปรึกษาอย่างเป็นอิสระตลอดทั้ง
การเพ่ิมคุณค่า และปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในองค์กร เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่กําหนดด้วยการ
ควบคุม กํากับดูแลอย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองสม่ําเสมอ  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม  2519 
กําหนดให้ส่วนราชการที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่เทียบเท่ารวมถึงจังหวัดทุกจังหวัดมี
ตําแหน่งอัตรากําลังเพ่ือทําหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ โดยให้ปฏิบัติงานข้ึนตรงต่อหัวหน้าส่วน
ราชการ และต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2545  เห็นชอบแนวทางการพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบของส่วนราชการ โดยให้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของงานตรวจสอบภายใน กําหนดให้สายงาน
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ตรวจสอบภายในเป็นสายวิชาชีพ ที่ผู้ดํารงตําแหน่งสามารถนําผลงานไปประเมินศักยภาพ และมีความก้าวหน้า
ในสายงานไม่ตํ่ากว่าผู้บริหารสูงสุดของหน่วยรับตรวจ 

 
 
 
 
สภาพปัญหา สถานการณ์ปัจจุบัน 
 
สภาพปัจจุบันและหน้าท่ีความรับผิดชอบของสํานักตรวจสอบภายใน 
               ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการประชุมครั้งที่ 2/2543 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2543 
ได้มีมติให้จัดต้ัง "หน่วยตรวจสอบภายใน" ขึ้นมีฐานะเทียบเท่ากอง  ทั้งน้ีเพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี      
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2519 
              ต่อมาได้มีการปรับโครงสร้าง เพ่ือให้มีความเหมาะสมและมีความเป็นอิสระมากย่ิงขึ้น มีสายการ
บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย  โดยใช้ช่ือเรียกหน่วยงานใหม่ว่า "สํานัก
ตรวจสอบภายใน" ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 
              สํานักตรวจสอบภายในมีหน้าที่ให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรม การให้คําปรึกษาที่เป็นอิสระ ตลอด  
ทั้งการเพ่ิมคุณค่าและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั ได้บรรลุ
เป้าหมายที่กําหนดอย่างมีประสิทธิผล ด้วยการควบคุม กาํกับ ดูแลอย่างเป็นระบบ และต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ มีอัตรา 
กําลังบุคลากรทั้งสิ้น จํานวน 16 อัตรา คือ ข้าราชการ จํานวน 1 อัตรา, พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 5 อัตรา, 
ลูกจ้างช่ัวคราว จํานวน 5 อัตรา (อัตราว่าง พนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา และลูกจ้างช่ัวคราว 2 อัตรา)  ข้อมูล  
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 
 
ที่ต้ัง 
              สํานักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต้ังอยู่ที่ช้ันล่าง  อาคารบรมราชกุมารี        
ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  รหัสไปรษณีย์  44150 
 
โทรศัพท ์    0 4375 4322-40   ต่อ 1341, 1261 และ 1303 
โทรสาร      0 43 75 4327 
 
ความรับผิดชอบ 
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1. สํานักตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังหน่วยงานข้ึน โดย กําหนด
เป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน  เพ่ือเป็นการสนับสนุนการบริหารงานและการดําเนินงานด้าน
ต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการอ่ืนใดที่ปฏิบัติงาน
ในลักษณะเดียวกัน  รวมถึง 
  การจัดทําแผนการตรวจสอบระยะยาว 3 - 5 ปี  และแผนการตรวจสอบประจําปี  ตามการ
ประเมินความเสี่ยง  โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือเสนอให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ
ภายในเดือนกันยายนของทุกปี 
  การปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบ และงานตรวจสอบอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และอธิการบดี  ให้เป็นไปตามมาตรฐานและคู่มือหรือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ของกรมบัญชีกลาง  ตลอดจนกฎระเบียบ แนวปฏิบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  กรณีที่ไม่ได้มีการกําหนดไว้ให้ถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับทั่วไป 
  การเสนอรายงานผลการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษร  โดยอธิบายถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตของ
การตรวจสอบ  ข้อบกพร่องที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัย โดย
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยภายในเวลาอันสมควร หรืออย่างน้อยทุก 2 
เดือน นับจากวันที่ดําเนินการตรวจสอบแลว้เสร็จตามแผน  กรณีเรื่องทีต่รวจพบเป็นเร่ืองที่อาจจะเกิดผลเสียหาย
ต่อส่วนราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันท ี
  การรายงานผลการตรวจสอบรายไตรมาส  และรายงานประจําปีต่ออธิการบดีและ
คณะกรรมการตรวจสอบ  เพ่ือพิจารณาก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
  การติดตามผลปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่า  มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะใน
รายงานผลการตรวจสอบ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่หน่วยรับตรวจได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากสํานัก
ตรวจสอบภายใน 
  การปฏิบัติงานให้คําปรึกษาแก่ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ และผู้ที่เก่ียวข้องเฉพาะเรื่องที่มีความ
เช่ียวชาญเท่าน้ัน 
  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ว่าจ้างผู้เช่ียวชาญจากภายนอกมาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบ  
ให้เสนอขอบเขตและรายละเอียดของงาน  คุณสมบัติของผู้รับจ้าง  ระยะเวลาดําเนินการ   และผลงานที่คาดหวัง
จากผู้รับจ้าง  รวมทั้งข้อเสนอโครงการของผู้รับจ้าง  ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้างผู้เช่ียวชาญต่อไป 
  การจัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในและรักษาคุณภาพการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
  การส่งเสริมผู้ตรวจสอบภายในให้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ใน
การตรวจสอบที่เพียงพออย่างต่อเน่ือง 
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  การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรือคณะกรรมการอ่ืนที่ปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบช่วยสนับสนุนให้การ
ดําเนินการของหน่วยรับตรวจสามารถบรรลุผลตามนโยบายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  การประสานงานกับหน่วยรับตรวจ  เพ่ือให้ผู้บริหารหน่วยรับตรวจมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล
และข้อเสนอแนะที่สามารถนําไปสู่การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
  การประสานงานกับหน่วยงานภายนอก  เช่น  กรมบัญชีกลาง  สํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน  กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น  เพ่ือให้เกิดผลงานร่วมที่เป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อส่วนราชการ 
  การปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 2. สํานักตรวจสอบภายในต้องกําหนดขอบเขตการตรวจสอบให้ครอบคลุม ทั้งการตรวจสอบด้าน
การเงินและบัญชี ด้านพัสดุ การตรวจสอบการดําเนินงาน การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมท้ังการ
ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
 3. ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ ความซื่อสัตย์ ความเที่ยงธรรม  และ
การรักษาความลับเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพพ่ึงปฏิบัติ  โดยยึดถือตามหลักจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 

 
 
 

ขอบเขตการตรวจสอบภายใน 
 ขอบเขตการตรวจสอบภายในจะครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูล  และประเมินความเพียงพอ
ของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
 1. สอบทานและประเมินการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกํากับดูแลกิจการ 
โดยครอบคลุมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้อง   
 2. สอบทานและติดตามแผนการปฏิบัติงานและผลการดําเนินงาน เพ่ือช่วยให้การดําเนินงาน
ขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนด 
 3. สอบทานการปฏิบัติงานเฉพาะเร่ืองใดเรื่องหน่ึง ตามนโยบายและที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย และการร้องขอจากหน่วยรับตรวจตามความ
เหมาะสมและจําเป็น 
 4. ให้คําปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการกํากับดูแลกิจการต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ 

5. ให้ความสําคัญเป็นกรณีพิเศษกับสภาพแวดล้อมของความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมี 
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นัยสําคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกํากับดูแลกิจการ 
 

 
แนวทางเสริมในการพัฒนาและปรับปรุง 
            1. นโยบายและการสนับสนุนของฝ่ายบริหาร  สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรอย่าง
เพียงพอ เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายใน สามารถปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน  ในหน้าทีค่วามรับผิดชอบตาม
ขอบเขตการทํางาน ที่ต้องครอบคลุมทุกภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหารสูงสุด 
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ เพ่ือช่วยให้การบริหารจัดการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อันจะส่งผลทําให้การตรวจสอบภายในรวดเร็วขึ้น สามารถประมวลและสรุปผลเพ่ือให้
ความเห็นต่อผู้บริหารหรือผู้ใช้ข้อมูลได้ทันเวลา 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามสายงาน 
ของผู้ตรวจสอบภายใน จะต้องเป็นผู้รอบรู้ในวิชาชีพสาขาอ่ืนซึ่งจําเป็นต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
รวมท้ังต้องมีการพัฒนาตนเองตามสายงานอย่างต่อเน่ืองสม่ําเสมอและทนัต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

4. ผู้ตรวจสอบภายใน ได้รับข้อมูลข่าวสารทนัต่อเหตุการณ์รวมท้ังได้รับข้อมูลการประชุมระดับ 
บริหารเก่ียวกับการกําหนดแผน หรือนโยบายการบริหารหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนงาน 

5. การสร้างสัมพันธภาพที่ดี มีการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยรับตรวจมีความเข้าใจที่ถูกต้องใน 
การปฏิบัติภารกิจของสํานักตรวจสอบภายใน เพ่ือเสริมสรา้งความเข้มแข็งให้องค์กร 
 
 
 
 
 
 
 

ทิศทางการพฒันาสํานักตรวจสอบภายใน 
1. ด้านนโยบาย 

1.1  เสริมสร้างให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี โดยการตรวจสอบเพ่ือให้ทราบ และแสดงความเห็นเกี่ยวกับ
การบริหารและดําเนินงาน ว่าเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ แผนงาน วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยโดย
ประหยัด บรรลุผลตามเป้าหมาย และคุม้คา่ 

1.2 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและเป็นกลาง ยึดมั่นในมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและ
จริยธรรมการปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 

1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้การตรวจสอบหน่วยรับตรวจ เป็นไปเพ่ือสร้างสรรค์ รัดกุม เขม้งวด  
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มปีระสิทธิภาพ มีคุณภาพเพียงพอที่จะป้องกันความเสียหาย และทันต่อเหตุการณ์ 
1.4 พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง เพ่ือมุ่งเน้นให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ 
          1.5 สรรค์สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ตรวจสอบกับผู้รับตรวจ โดยเน้นการให้คําปรึกษา ให้ข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ และแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
 
2.  ด้านกลยุทธ์และการดําเนินงาน 
          2.1 ด้านกลยทุธ ์
            2.1.1 นําเอามาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ 
ส่วนราชการ นํามาใช้เป็นแนวทางปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบภายในให้ดีย่ิงขึ้น 
            2.1.2 ศึกษาและพัฒนาวิธีการประเมินการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน 
            2.1.3 ปรับปรุงวิธีการจัดทําแผนการตรวจสอบ การจัดทํารายงาน ให้รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ 
            2.1.4 พัฒนากระบวนการให้คําปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจทั่วทั้งองค์กร 

  2.1.5 ส่งเสริมให้บุคลากรมคีวามรู้ ความเข้าใจในบทบาทของการตรวจสอบภายในตามมาตรฐาน 
การตรวจสอบภายในและจรยิธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 

  2.1.6 ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับอํานาจหน้าที่ของสํานักตรวจสอบภายใน เพ่ือสร้างความเข้าใจกับ
ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ หน่วยงานที่เก่ียวข้องและบุคคลทั่วไป 

 
         2.2 ด้านการดาํเนินงาน 
              2.2.1  การตรวจสอบภายในมุ่งเน้นให้ความสาํคัญกับการตรวจสอบการดําเนินงานการตรวจสอบ
สารสนเทศและเทคโนโลยี การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และการตรวจสอบการบริหาร
จัดการ 

2.2.2  ส่งเสริมสนับสนุนให้การตรวจสอบหน่วยรับตรวจเป็นไปเพ่ือสร้างสรรค์ รัดกุม เขม้งวด  
มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพเพียงพอที่จะป้องกันความเสียหาย และทันต่อเหตุการณ์ โดยให้มีการตรวจสอบ 
อย่างเป็นระบบ และมีเป้าหมายชัดเจน เน้นการตรวจสอบให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ  และมาตรฐานที่รับรองทั่วไปที่เก่ียวข้อง 

2.2.3  การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและเป็นกลาง ยึดมั่นในมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 

2.2.4  บุคลากรของหน่วยงานทุกคนได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรวิชาชีพต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
อย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ 

2.2.5  พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง เพ่ือมุ่งเน้นให้มีศักยภาพ 
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ในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ 
2.2.6  การนําระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
ในกระบวนการตรวจสอบและการให้คําปรึกษา  

    2.2.7 การบริการให้คําปรกึษาแนะนําที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน ได้แก่ ด้านการเบิกจ่าย การบัญชี
และพัสดุ เป็นต้น 
 

การวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT)  ของสํานักตรวจสอบภายใน 
จุดแข็ง (Strength) 

1. เป็นหน่วยงานท่ีมีอิสระในการตรวจสอบ และขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม     

2. มีระบบการติดต่อสื่อสารที่ทนัสมัยหลากหลายช่องทาง 
3. บุคลากรมีคุณวุฒิที่หลากหลาย สามารถขยายการตรวจสอบได้อย่างครอบคลุม 
4. มีมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  

ที่ผู้ตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
5. มีกฎบัตรของสํานักตรวจสอบภายใน  เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
6. มีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
7. มีคู่มือ/แนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 
8. มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ กฎ ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยผ่านกระบวนการ KM 
9. มีนโยบายด้านการบริหารจัดการที่ชัดเจนและต่อเน่ือง 
10. การให้คําปรึกษาครอบคลุมหน่วยรับตรวจ 
11. มีการกํากับติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง 
12. มีโครงสร้างองค์กรและแบ่งส่วนงานที่ชัดเจน 

 
จุดอ่อน (Weakness) 

1. บุคลากรบางส่วนไม่มีประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ ด้านการตรวจสอบภายใน 
2. ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกฎหมายแรงงานข้ันตํ่า  

และสวัสดิการของลูกจ้างช่ัวคราว 
3. การบรรจุอัตรานักตรวจสอบภายในยังไม่ครบตามกรอบอัตรากําลังที่ว่างของสํานักตรวจสอบภายใน  

เน่ืองจากมีข้อจํากัดด้านคุณสมบัติของผู้มีสทิธิเข้าสมัครสอบแข่งขัน โดยให้ใช้ผลการสอบผ่านภาคความรู้
ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. (ภาค ก) 

4. การพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในตามกรมบัญชีกลางกําหนดในหลักสูตร CGIA ยังไม่ครบถ้วน 
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5. ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit)  
ยังไม่เพียงพอ 

6. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษค่อนข้างตํ่า ทําให้ขาดความรู้และประสบการณ์ 
ในการประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

7. การตรวจสอบหน่วยงานไม่ครบถ้วนตามแผนการตรวจสอบ เน่ืองจากได้รับมอบหมายภารกิจเพ่ิมเติม 
จากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน และผูบ้ริหารมหาวิทยาลัย 
 
โอกาส (Opportunity) 

1. ภาครัฐได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานราชการนําเอาหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
มาใช้ในการบริหารจัดการ 10 ประการ คือ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระ
รับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอํานาจ หลักนิติธรรม หลกัความเสมอภาค 
หลักมุ่งเน้นฉันทามติ จึงทําใหผู้้ตรวจสอบภายใน มีบทบาทหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น และเป็นทีย่อมรับของหน่วยงาน
ต่างๆ อย่างกว้างขวาง 

2. หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มองเห็นความสําคัญของการตรวจสอบภายใน ได้จัดโครงการอบรม 
สมัมนาหลักสตูรต่าง ๆ ในสาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้อง จึงนับเป็นโอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายใน 
ให้สูงข้ึน 

3. นโยบายของรัฐบาลให้ความสําคัญการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
4. มีเครือข่ายการตรวจสอบภายในกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
5. มีคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยที่มีคณุวุฒิ และประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน  

กฎหมาย ระเบียบ งบประมาณ การเงิน ทีใ่ห้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
6. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  ให้ความสําคัญกับงานตรวจสอบภายใน 
7. หน่วยงานส่วนใหญใ่ห้ความเชื่อถือและยอมรับการตรวจสอบ ส่งผลให้ได้รับความร่วมมือในการ 

ดําเนินงาน 
8. มีหน่วยงานที่ให้คําปรึกษาด้านการตรวจสอบภายใน ได้แก่ กรมบัญชีกลาง  กลุ่มตรวจสอบภายในระดับ 

กระทรวง และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 
ภาวะคุกคาม (Threat) 

1. ระบบเทคโนโลยีที่นํามาใช้ในการบริหารจัดการทางด้านการเงินการบัญชี และการพัสดุ มีการพัฒนา 
อย่างต่อเน่ืองอาจทําให้ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถติดตามและพัฒนาศักยภาพได้ทัน เช่น ระบบ GFMIS  
ระบบ e-GP และ ระบบ MIS เป็นต้น 

2. การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ด้านการพัฒนาบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องล่าช้าไม่ทันกาล 
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3. นโยบายการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยลดลง ส่งผลให้หน่วยงานมีการพัฒนาในด้านต่างๆ  
เป็นไปค่อนข้างช้า 

4. การปรับเปลี่ยนนโยบายจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ กรมบัญชีกลาง กลุ่มตรวจสอบภายในระดับ 
กระทรวง 

5. บางหน่วยงานมีความเข้าใจไม่ตรงกันเกี่ยวกับภารกิจงานตรวจสอบภายใน 
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ปัจจัยหลักแห่งความสําเร็จ (Critical Success Factors) 
1. องค์ประกอบภายนอก:  

1)  การสนับสนุนของคณะกรรมการตรวจสอบประจําสถาบันอุดมศึกษา และผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบเอกสารหลักฐานและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้บริหารไม่สามารถตรวจสอบลงลึกไป ณ จุดน้ันได้ และต้องรายงานผลการตรวจสอบ
ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นให้ทราบ เพ่ือให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลัก Good 
Governance จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง    ทีจ่ะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร เพ่ือให้งานตรวจสอบเป็นไป
โดยราบรื่น 

2) ความร่วมมอืจากหน่วยรับตรวจในการตรวจสอบ การสอบทาน และประเมินระบบควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจในมหาวิทยาลัย ทําให้งานตรวจสอบต้องได้รับความร่วมมือและการ
ยอมรับจากหน่วยงานที่รับการตรวจ ซึ่งต้องใช้กลยุทธ์ วิธีการ ในการสร้างสัมพันธ์ที่ดี แสดงให้ผู้รับการตรวจเห็น
ถึงความจริงใจและความต้ังใจที่จะร่วมกันพัฒนาองค์กรมากกว่าการจับผิด รวมท้ังสร้างความเข้าใจว่าการ
ตรวจสอบจะส่งผลดีต่อองค์กรโดยรวมและทําให้องค์กรมปีระสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

3) จัดวางระบบและปรับปรุงระบบบริหารจัดการเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. องค์ประกอบภายใน: 
1)  มีแผนการตรวจและมีแนวทางการตรวจท่ีชัดเจน ช่วยให้ผู้ตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ  
           2)  มีบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญงานในหน้าที ่มีความรู้ในงานที่เก่ียวข้อง และมีจิตสํานึกในการ
ให้บริการ ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องพัฒนาเทคนิคการตรวจอยู่เสมอ โดยสอบถามจากผู้มปีระสบการณ์ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานและจากหน่วยงานภายนอก 
            3) บุคลากรมีขวัญ กําลังใจดี และมีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย 
 

3. องค์ประกอบด้านเทคโนโลยี: การสนับสนุนและส่งเสริมการนําระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
มาใช้ในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา 
 
4. องค์ประกอบด้านการเงนิ:  มีระบบการบริหารจัดการงบประมาณที่ดี และมีระบบการควบคุมภายในที่ดี 
และเพียงพอ 
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 ส่วนที่ 2  
 

แผนกลยุทธ์สํานักตรวจสอบภายใน  
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 ตารางแสดงความเช่ือมโยง 
 

ยุทธศาสตร์หนว่ยงานกับยุทธศาสตร์ชาติ  

 

กระทรวง  มหาวิทยาลัย  
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ยุทธศาสตร์สูก่ารปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับยุทธศาสตร์สาํนกัตรวจสอบภายใน 
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 วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร  พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์  
 สํานักตรวจสอบภายใน   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 
 
ปรัชญา 
 มุ่งเน้นการตรวจสอบที่ทันสมยั   สร้างความมั่นใจแก่องค์กร 
 
ปณิธาน 

ยึดมั่นในจริยธรรม สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร 
 

 
วิสัยทัศน ์

มุ่งสร้างระบบการควบคุมภายในที่ดี ให้ความเช่ือมั่น  ให้คาํปรึกษาอย่างเท่ียงธรรมและเป็นอิสระ  
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย 

 
ค่านยิมองค์กร  

สํานักตรวจสอบภายใน ยึดหลักค่านิยมองค์กรเป็นไปตามค่านิยมองค์กรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
TAKASILA 

T = Teamwork   การทํางานเป็นทีม 
A = Accountability             การได้รับการยอมรับ 
K = Knowledge Based and Local Wisdom 

                                     การใช้ความรู้เป็นพ้ืนฐาน  และสืบสานภูมปัิญญาท้องถิ่น 
A = Academic         ความเป็นวิชาการ 
S = Sufficiency - Economy  เศรษฐกิจพอเพียง 
I = Innovation    นวัตกรรม 
L = Learning Organization  การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
A = Achievement                   การมุ่งสู่ความสําเร็จ 

 

พันธกิจ  
1. มุ่งเสริมสร้างกระบวนการกํากับดูแลที่ดี และมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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2. มุ่งให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรม และคาํปรึกษาอย่างเป็นอิสระ 
3. มุ่งเน้นพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้มีมาตรฐานและเพ่ิมคุณค่าให้แก่องค์กร 
4. ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 

 
 
ยุทธศาสตร ์(Strategy Directions)  
 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยใหไ้ด้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล 
 3. การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 4. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิ่นในฐานะ 
ทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 
 

เป้าประสงค ์(Goal) 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ มีส่วนร่วมตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
2. ระบบการเงินอย่างยั่งยืนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ 
3. มีระบบสารสนเทศทีท่ันสมัย ครบถ้วน ถูกต้อง และเช่ือมโยงครอบคลุมทุกพันธกิจ 
4. มีกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 5. ความโปร่งใสด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
6. ได้รับการจัดอันดับคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
7. มีกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
8. หน่วยงานมีโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณี  

ของมหาวิทยาลัย ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
 
วัตถุประสงค ์(Objectives) 

ให้ข้อมูลสารสนเทศและคําปรึกษาต่อผู้บริหารทุกระดับในการพัฒนาการตรวจสอบ การประเมินความ
เสี่ยง การควบคุมภายใน และการกํากับดูแลที่ดี โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัยฯ 
 
กลยุทธ ์(Strategy) 
 1. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกํากับดูแล การตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายใน การประเมิน 
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และการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ ที่เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 
 2. ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยฯ ถูกต้องตามกฎ  ระเบียบ  อย่างมีประสทิธิภาพและ
ประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่องค์กร 
 3. ส่งเสริมให้การบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยฯ เป็นไปอย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ส่วนรวม 
 4. นําเอามาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  มาใช้ปรับปรุง
กระบวนการตรวจสอบภายในให้มีประสทิธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 5. ศึกษา พัฒนาวิธีการประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ตามคู่มือการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสอดคล้องเป็นไปตามแนวทางการจัด
วางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 6. ปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงาน และการรายงานผล
การตรวจสอบภายใน  เป็นไปตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
 
นโยบายการบริหารงาน 
 การตรวจสอบภายในเป็นเคร่ืองมือสําคัญของฝ่ายบริหารในการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงานภายในส่วนราชการ เพ่ือให้ผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด และการสนับสนุนส่งเสริม
ให้การปฏิบัติงานในทุกระดับของหน่วยงานในส่วนราชการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่าง มีประสิทธิภาพ 
มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าภายใต้การบริหารความเสี่ยง การควบคุมและกํากับดูแลที่ดี เหมาะสม และมี
ประสิทธิผล  ดังน้ัน สํานักตรวจสอบภายในจึงกําหนดนโยบายการบริหารงานเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน สามารถตอบสนองและสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังต่อไปนี้   

1. การเสริมสร้างให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี โดยการตรวจสอบเพ่ือให้ทราบ แสดงความคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารและการดําเนินงาน เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เก่ียวข้อง 
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยโดยประหยัด บรรลุผลตามเป้าหมายและคุ้มค่า 

2. การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและเป็นกลาง เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อ ที่ทางราชการกําหนด  
ยึดมั่นในมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้การตรวจสอบและการรายงานผลการตรวจสอบเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
รัดกุม และสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ มีคณุภาพเพียงพอที่จะป้องกันความเสียหาย และแก้ไขทันต่อเหตุการณ์ 

4. การตรวจสอบภายในมุ่งเน้นให้ความสําคัญกับการตรวจสอบดําเนินงาน การตรวจสอบสารสนเทศ 
และเทคโนโลยี การตรวจสอบการบริหารจัดการ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการให้คําปรึกษา 

5. การนําระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการ 
ตรวจสอบ และการให้คําปรึกษา 
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6. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการตรวจสอบภายในตามมาตรฐาน 
การตรวจสอบภายในและจรยิธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 

7. การสอบทานและประเมินการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกํากับดูแลกิจการ  
โดยครอบคลุมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ฝ่ายบริหารมีความมั่นใจว่า 

 การดําเนินงานและการใช้ทรพัยากรเป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า 
 มีการดูแลรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ขององค์กร มิให้เกิดความเสียหาย หรือการสญูเสีย 
 ข้อมูลทางการเงิน มีการดําเนินงานโดยถูกต้อง ครบถ้วน และเช่ือถือได้ 
 มีการปฏิบัติตามนโยบาย แผน วิธีการปฏิบัติงาน กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 
 การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกํากับดูแลกิจการอยา่งมี ประสิทธิผล และ 

มีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง  
8. พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง เพ่ือมุ่งเน้นให้มีศักยภาพในการปฏิบัติ 

ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ 
 
 

9. การสร้างสรรค์ความเข้าใจ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจ โดย
มุ่งเน้นการให้คาํปรึกษาและขอ้คิดเห็นข้อเสนอแนะ และแนวทางการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ได้แก่ ด้านการ
บริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การเบิกจ่าย และการกํากับดูแล ต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจํา
มหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และหน่วยรับตรวจ 
แนวทางเสริมในการพัฒนาและปรับปรุง 
          1. นโยบายและการสนับสนุนของฝ่ายบริหาร  สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรอย่างเพียงพอ 
เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายใน สามารถปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน  ในหน้าที่ความรับผิดชอบตามขอบเขตการ
ทํางาน ที่ต้องครอบคลุมทุกภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหารสูงสุด 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ เพ่ือช่วยให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด อันจะส่งผลทําให้การตรวจสอบภายในรวดเร็วขึ้น สามารถประมวลและสรุปผลเพ่ือให้
ความเห็นต่อผู้บริหารหรือผู้ใช้ข้อมูลได้ทันเวลา 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามสายงานของผู้
ตรวจสอบภายใน จะต้องเป็นผู้รอบรู้ในวิชาชีพสาขาอ่ืนซึ่งจําเป็นต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รวมท้ังต้อง
มีการพัฒนาตนเองตามสายงานอย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอและทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

4. ผู้ตรวจสอบภายใน ได้รับข้อมูลข่าวสารทันต่อเหตุการณ์รวมท้ังได้รับข้อมูลการประชุมระดับบริหาร
เก่ียวกับการกําหนดแผน หรือนโยบายการบริหารหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนงาน 
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5. การสร้างสัมพันธภาพที่ดี มีการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยรับตรวจมีความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติ
ภารกิจของสํานักตรวจสอบภายใน เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องคก์ร 
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ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชีว้ัด กลยุทธ ์ 
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 ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ และยกระดับการ
บริหาร จัดการมหาวิทยาลัยตาม
หลักธรรมาภิบาล  

 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
ทุกระดับ มีส่วนร่วมตามหลักบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

ด้านยุทธศาสตร์  
1. กํากับติดตามการปฏิบัติงาน
ตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายใน 
ที่ประชุมประจําเดือนของสํานัก
ตรวจสอบภายใน 
2. รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนการตรวจสอบประจําปี 
เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
และอธิการบดี 
3. ติดตามผลการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะจากผลการ
ตรวจสอบภายใน 
 
ด้านการปฏิบัติงาน (การบริหาร
จัดการงานพัสดุ) 
1. ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป
ตามระเบียบ/นโยบายที่ทาง

 
ตัวชี้วัด 5.1.1 ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 
ตัวชี้วัด 5.1.2 ผลสมัฤทธิ์ของการ
ประเมินประกันคุณภาพภายใน 
ตัวชี้วัด  2.1.6 ระดับความสําเร็จ
ของการติดตามผลการตรวจสอบ
ภายใน 
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 ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ราชการกําหนด 
 
 

 2. ระบบการเงินอย่างยั่งยืนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งบประมาณ 

ด้านทรัพยากร 
1. การบริหารจัดการด้านการเงิน 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และนโยบายของ
มหาวิทยาลัยทีก่ําหนด  
2. จัดทําคําขอตั้งงบประมาณ 
ในการบริหารจัดการมีความ
เหมาะสมต่อภารกิจของ
หน่วยงาน 
3. ควบคุมงบประมาณที่ได้รับ 
ให้มีประสทิธิภาพเป็นไปตาม
ระเบียบและแนวปฏิบัติที่ราชการ
กําหนด 
4. มีการรายงานและการติดตาม

  ตัวชี้วัด 5.3.1 ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทําแผน เพิ่มรายได้ 
ลดรายจ่าย 
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 ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ผลใช้จ่ายงบประมาณ และ
นําไปใช้ในการบริหารจัดการ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
ด้านเหตุการณ์ภายนอก 
1. นํานโยบายจากรัฐบาลและ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
มาใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
ด้านบุคลากร 
1. ดําเนินการบรรจุแต่งตั้งเป็นไป
ตามระยะเวลาที่กําหนดใน
ประกาศฯ 
2. สร้างแรงจูงใจให้มีความมัน่คง
ในการปฏิบัติงานและมีสวัสดิการ
ที่ดีของบุคลากรในหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวชี้วัด  5.4.2 ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 
ตัวชี้วัด  2.1.8 ระดับความสําเร็จ
ของหน่วยงานที่มีการนําการจัดการ
ความรู้มาใช้ในการพัฒนาองค์กร 
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 ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
3. กําหนดภาระงานให้มีความ
สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ
ตรงตามตําแหน่ง 
4. เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ 
และศักยภาพของบุคลากร  
ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร
ของหน่วยงาน 
 
 
5. การปฏิบัติงานของบุคลากร
เป็นไปตามระเบียบ นโยบาย และ
สอดคล้องกับมาตรฐานที่หน่วยงาน
กําหนด 
6. ดําเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากรเป็นไปตาม  
กฎ/ระเบียบที่กําหนด และโปร่งใส
ตรวจสอบได้ 
7. ให้บุคลากรที่มีคุณภาพได้รับการ
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 ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ส่งเสริมและพัฒนาให้ก้าวหน้าใน
ตําแหน่งงาน และคงอยู่ในองค์กร 
 
ด้านธรรมภิบาล 
1. ดําเนินงานแบบมีส่วนร่วม  
และโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

 3. มีระบบสารสนเทศทีท่ันสมัย 
ครบถ้วน ถูกต้อง และเชื่อมโยง
ครอบคลุมทุกพันธกิจ 

มีการนําระบบสารสนเทศมาใช้ใน
การปฏิบัติงานตามพันธกิจ 
ของหน่วยงาน 

 

 4. มีกระบวนการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและตอบสนองต่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

1. บริหารจัดการสภาพแวดล้อม
ในหน่วยงาน ตลอดจนระบบ
ป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
2. จัดทําแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
3. กําหนดนโยบายและทิศ
ทางการพัฒนาสํานักตรวจสอบ
ภายในและแปลงนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ 
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 ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
4. แจ้งเวียน กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ให้บุคลากรทุกคนได้
รับทราบ 
 
ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน 
1. การวางแผนการตรวจสอบ
ประจําปี และแผนระยะยาว 
2. การปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบที่วางไว้ 
3. บันทึกประเด็นการตรวจสอบ/
ข้อเสนอแนะในกระดาษทําการ
ครบถ้วนทุกภารกิจตามบันทึกมอบ
หมายงาน (Audit Assignment) 
 
4. การปิดตรวจหน่วยรับตรวจ
เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
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 ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
5. การรายงานผลการตรวจสอบ
ตามแผนการตรวจสอบฯ และ
เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
6. การติดตามผลการตรวจสอบ 
7. กํากับติดตามการรายงานผล 
การดําเนินงาน 
 
(ด้านการปฏิบัติงานด้านอื่นตาม
บริบทของหน่วยงาน) 
1. การรับหนังสือมีการจัดลําดับ
ความสําคัญและเร่งด่วนของหนังสือ
ที่ได้รับพร้อมเสนอผู้บังคับบัญชา 
และผู้ที่เกี่ยวขอ้งดําเนินการ 
2. การสั่งการ/แจ้งเวียน/การ
มอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง 
ชัดเจน และสามารถปฏิบัติ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
3. การจัดส่งหนังสือไปยังส่วน
ราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
อย่างถูกต้อง 
4. การเก็บรักษาหนังสือเข้าและ
สําเนาเรื่องส่งออกได้ครบถ้วน 
ถูกต้อง ตรงกับทะเบียนรับ-ส่ง
หนังสือ 
5. การพิมพ์หนังสือมีความชัดเจน 
ถูกต้องตามรูปแบบระเบียบฯ งาน
สารบรรณ 
6. มีการจดบันทึกรายงานการ
ประชุมได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นตามรูปแบบที่ระเบียบฯ 
กําหนด 

 
 
 

 5. ความโปร่งใสด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
 

การบริหารจัดการพัสดุมีความ
รวดเร็ว ครบถ้วน และมีการ
ควบคุมบํารุงรักษา เป็นไปตาม
ระเบียบฯ ที่กําหนด  
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 ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็น
มหาวิทยาลัยในระดับสากล 
 

 
   ได้รับการจัดอันดับคุณภาพ 
ตามมาตรฐานสากล 
 

 
มีการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐาน 
โดยการจัดทําเว็บไซต์ ป้ายแสดง
ชื่อหน่วยงานและแบบฟอร์ม 
การให้บริการ อย่างน้อย 2 ภาษา

 
ตัวชี้วัด 6.2.1 ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาระบบ  การจัดการ
ศึกษานานาชาติ  และมีโครงสร้าง
พื้นฐาน ที่เอื้อต่อการศึกษา
นานาชาติ 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
  การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสเีขียว
และรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
   เพื่อมีกระบวนการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 
 

 
1. มีนโยบายด้านการประหยัด
พลังงานไฟฟ้า 
2. มีการรณรงค์ส่งเสริมการสร้าง
จิตสํานึกของบุคลากรใหม้ีการ
พัฒนาหน่วยงานและ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
ตัวชี้วัด 7.1.2 ระดับความสําเร็จ
ของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
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 ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
3. ส่งเสริมการให้มีการบริหาร
ทรัพยากรของหน่วยงานให้
เป็นไปอย่างคุ้มค่า 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
  อนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมขนมธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 
 

    
   หน่วยงานมโีครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการเข้าร่วม
กิจกรรมตามประเพณี ของ
มหาวิทยาลัย ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 
 

 
ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร
เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตาม
ประเพณีของมหาวิทยาลัย  
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 

 
  ตัวชี้วัด 4.2.1 ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ภาคผนวก  
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อัตลักษณ์องค์กรของสํานักตรวจสอบภายใน 

 
 
สัญลักษณ์ประจําหน่วยงาน 
 
 
            
 
 
 
 
 
ความหมาย  

ตราโรจนากร  หมายถึง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
สีเหลือง-เทา  หมายถึง  สีของมหาวิทยาลัย 
ปิรามิด (Pyramid) หมายถึง  ปกป้องรักษา และเพ่ิมคุณค่ากับองค์กร 
เครื่องหมายถูก  หมายถึง  ยึดมัน่ในความถูกต้อง ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                และสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 Internal Audit MSU หมายถึง  สํานกัตรวจสอบภายใน รากฐานทีม่ั่นคง 

 
คําขวญัประจําหน่วยงาน   :  ปรึกษาได้  เข้าใจงาน 

 
สีประจําหน่วยงาน    :  สีม่วง หมายถึง สีแห่งความมั่นคง ทรงอํานาจ และทรงเกียรติ 

ต้นไม้ประจําหน่วยงาน   :  ต้นอินทนิล
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(แผนกลยุทธ์ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565)	 	
 

สํานักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หน้า 34 

 
โครงสร้างการบริหารงาน สํานักตรวจสอบภายใน 

 
 

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน    

งานบริหารท่ัวไป 

สํานักตรวจสอบภายใน

สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย

………………….…
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บุคลากรสํานักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  กรอบอัตรากําลังบุคลากร ปัจจุบันสํานักตรวจสอบภายในมีบุคลากรจํานวน 16 อัตรา ดังน้ี 
  -  ข้าราชการสาย ข   จํานวน  1  อัตรา  
  -  พนักงานมหาวิทยาลัย   จํานวน  5  อัตรา  
  -  ลูกจ้างช่ัวคราว    จํานวน  5  อัตรา 

-  อัตราว่าง     จํานวน  5  อัตรา 
    พนักงานมหาวิทยาลัย (ป.ตรี)  จํานวน  3  อัตรา 
             ลูกจ้างช่ัวคราว    จํานวน  2  อัตรา 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหน่ง ประเภท คุณวุฒ ิ วันที่บรรจุ 
1 นางสาวอุทัยรัตน์   แก้วกู่ เจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป 
ข้าราชการ บธ.ม.บริหารธุรกิจ 10 

  
ชํานาญการพิเศษ
(ผู้อํานวยการ) 

ก.พ. 2540 

2 นางสาววิไลลักษณ์   บุตราช นักตรวจสอบ
ภายใน 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

บธ.ม. บริหารธุรกิจ 27 
  

เม.ย. 2549 

3 นางสาวอนันตรา  คําระกาย นักตรวจสอบ
ภายใน 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

บธ.บ. คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

1 
  

ส.ค. 2549 

4 นางสาวนุชนาถ   ทับลือชัย เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ค.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 

17 
  

ก.ย. 2550 

5 นางสาวอัมพวัน  ตะภา นักตรวจสอบ
ภายใน 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

บธ.บ. การบัญชี 19 
  

เม.ย. 2555 

6 นางสาวปิยธิดา  เจริญโชติกร นักตรวจสอบ
ภายใน 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

บธ.บ. การบัญชี 2  
  

เม.ย. 2560 

7 นางสาวรุ่งทิพย์  ไชยโวหาร นักตรวจสอบ
ภายใน 

ลูกจ้างช่ัวคราว วท.บ.  สถิติ 1 
  

ต.ค. 2555 

8 นางสาวหน่ึงฤทัย  แสนศร ี เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป

ลูกจ้างช่ัวคราว รปบ. รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

1 
  

เม.ย. 2558 

9 นางสาวเมยวดี  ไชยจันดา นักตรวจสอบ
ภายใน 

ลูกจ้างช่ัวคราว บธ.บ. คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

3 
  

มิ.ย. 2558 
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10 นางสาวจริญญา  โคตรบาล นักตรวจสอบ
ภายใน 

ลูกจ้างช่ัวคราว บช.บ บัญชีบัณฑิต 1 
  

ก.ย. 2560 

11 นางสาวบุญญลักษณ์  สมบูรณ์ นักตรวจสอบ
ภายใน 

ลูกจ้างช่ัวคราว บช.บ บัญชีบัณฑิต 1 ก.ย. 2560 

    ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2560

 

คณะผู้จัดทํา 
 แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.  2561 – 2565)  
 

สํานักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 
 
ที่ปรึกษา 
  คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
  ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน 
 
 
คณะกรรมการ 

นางสาวอุทัยรัตน์    แก้วกู่   ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน 
นางสาววิไลลักษณ์    บุตราช  นักตรวจสอบภายใน 
นางสาวอนันตรา   คําระกาย นักตรวจสอบภายใน 
นางสาวอัมพวัน    ตะภา  นักตรวจสอบภายใน 
นางสาวรุ่งทิพย์    ไชยโวหาร นักตรวจสอบภายใน 
นางสาวเมยวดี    ไชยจันดา นักตรวจสอบภายใน 
นางสาวจริญญา   โคตรบาล นักตรวจสอบภายใน 
นางสาวบุญญลักษณ์   สมบูรณ ์ นักตรวจสอบภายใน 
นางสาวหน่ึงฤทัย   แสนศร ี  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นางสาวนุชนาถ    ทับลือชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
ผู้รวบรวม/วิเคราะห์ 
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  นางสาวอัมพวัน  ตะภา   นักตรวจสอบภายใน  
นางสาวปิยธิดา    เจริญโชติกร นักตรวจสอบภายใน 

 
ปีที่พิมพ ์
  เมษายน  2561 
 
จํานวนเล่ม 
  จํานวน  10  เล่ม 



	

	
 

 

 

 สรา้งความมัน่ใจแกอ่งค์กร 
มุง่เน้นการตรวจสอบท่ีทันสมัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   โทรศัพท์  0 4375 4322-40 ต่อ 1341, 1261 และ 1303 

อ.กันทรวชิัย จ. มหาสารคาม  รหัสไปรษณีย์  44150  
สํานักตรวจสอบภายใน ชั้นล่างคารบรมราชกุมารี  ต. ขามเรียง 
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