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สารบัญ 

 

 หนา 

ประวัตคิวามเปนมา ๑ 

พันธกิจ ๑ 

หนาที่ความรับผดิชอบ ๑ 

โครงสรางการบริหารงาน ๒ 

การแบงหนวยงานภายในสํานักงานการตรวจสอบภายใน ๕ 

ผลการดําเนินงานประจําป ๒๕60 ๕ 

     การตรวจสอบภายใน การติดตามและประเมินผลการตรวจสอบ ๖ 

     บทสรุปผูบรหิาร (Executive Summary)    ๙-๑๔ 

     ขอตรวจพบ/ขอเสนอแนะ  

          ๑) ติดตามผลการตรวจสอบครัง้กอน     ๑๕-๑๗ 

          ๒) ดานการเงินและบัญชี (Financial Audit)    ๑๘-๒๗ 

          ๓) ดานการปฏบัิติงานตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ (Compliance Audit)    ๒๘-๓๔ 

          ๔) ดานการดําเนินงาน (Operation Audit)   ๓๕-๓๘ 

          ๕) ดานผลการดําเนินงาน (Performance Audit)   ๓๙-๔๗ 

 



ประวัติความเปนมา 

งานตรวจสอบภายในของสวนราชการไดเริ่มมีขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตร ีเม่ือวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๑๙ 

ซ่ึงกําหนดใหทุกสวนราชการระดับกรมข้ึนไปรวมถึงจังหวัดทุกจังหวัดมีผูตรวจสอบภายในข้ึนตรงตอหัวหนาสวน

ราชการหรอืผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี  

ท้ังนี้ ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดเปลี่ยนสถานภาพสวนราชการเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ เม่ือ

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๑ เม่ือวันที่ ๒๑ มิถุนายน 

๒๕๕๑ จึงไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยระบบการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ.

๒๕๕๕ กําหนดใหสํานักงานการตรวจสอบภายใน เปนหนวยงานในมหาวิทยาลัยข้ึนตรงตอนายกสภา

มหาวิทยาลัย โดยมีผูอํานวยการสํานักงานการตรวจสอบภายในเปนผูบริหารสํานักงาน และปฏิบัติหนาที่เปน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงที่สภามหาวิทยาลัยแตงตัง้ 

 

พันธกจิ  

สํานักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนหนวยงานใหบรกิารดานหลักประกันและให

คําปรกึษากับสวนงานเพื่อใหเกิดความม่ันใจตอความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินงานและความ

คุมคาของการใชจายเงิน รวมทั้งความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูลทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบที่เกี่ยวของ 

 

หนาที่ความรับผดิชอบ 

๑. ตรวจสอบการปฏิบัตงิานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบรหิารการเงิน การบรหิารพัสดุและ

ทรัพยสิน รวมทัง้การบริหารงานดานอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ 

คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบการดูแลรักษาทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุกประเภท วา

เปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด  

๒. ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตาง ๆ ดวยเทคนคิและวิธีการตรวจสอบที่

ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ

ควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการ

ปฏบิัติงานของหนวยรับตรวจ  

๓. ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแกไข เพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานตาม ๑ และ ๒ เปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัดย่ิงขึ้น รวมทัง้เสนอแนะเพื่อปอง

ปรามมิใหเกิดความเสียหายหรอืการทุจรติรั่วไหลเก่ียวกับการเงินหรอืทรัพยสินตาง ๆ ของทางราชการ  

๔. ตดิตามและประเมินผลการปฏิบัตงิานของหนวยรับตรวจ   

๕. ปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวของกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ไดรับมอบหมายจากนายกสภามหาวทิยาลัย 

หรอือธิการบด ีนอกเหนอืจากแผนการตรวจสอบประจําป 
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ผงัโครงสรางการบรหิารงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานตรวจสอบ 

(สาย ๑) 

งานตรวจสอบ 

(สาย ๒) 

งานบริหาร 

และธุรการ 

งานตรวจสอบ 

(สาย ๓) 

  บุคลากร ๔ อัตรา  บุคลากร ๔ อัตรา บุคลากร ๔ อัตรา  บุคลากร ๒ อัตรา 

สาํนักงานการตรวจสอบภายใน 

อธิการบดี 

สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม 

นายกสภามหาวทิยาลัยเชียงใหม 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

และบรหิารความเส่ียง 

ผูอํานวยการสํานักงานการตรวจสอบภายใน 
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คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

 

 
 

ดร.สถติย ลิ่มพงศพันธุ 

ประธานกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสี่ยง 

 

                    
 

        ศาสตราจารย ดร.ดเิรก ปทมสิริวัฒน    ดร.อภิชัย บุญธรีวร 

      กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง  กรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสี่ยง 

 

                 
 

                  นางอัญชุล ีสมิะเสถียร 

      กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 
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บุคลากรสํานักงานการตรวจสอบภายใน 

 

 
นางอินทริา ธงไชย 

ผูอํานวยการสํานักงานการตรวจสอบภายใน 

                                                                 
         นางมนสิชา แสวัง         นางสาวดวงทพิย อวดราง      นางอัมพวรรณ พันธจักร       นายณัฐวุฒิ จันทรเทศ 

        นักตรวจสอบภายใน           นักตรวจสอบภายใน            นักตรวจสอบภายใน           พนักงานปฏิบัตงิาน 

  หัวหนางานตรวจสอบ (สาย ๑)  หัวหนางานตรวจสอบ (สาย ๒)  หัวหนางานตรวจสอบ (สาย ๓)  หัวหนางานบรหิารและธุรการ 

                                                              
   นางสาวมณีรัตน ชาญเดช        นางธรรมกิา กรเพช็ร        นางพัฑฒดิา อักกะรังสี      นางสาวกุลรภัส แสงวณชิ 

      นักตรวจสอบภายใน            นักตรวจสอบภายใน            นักตรวจสอบภายใน           พนักงานปฏบัิตงิาน 

                                            
 นางสาวทพิยวรรณ ตุนวิชัย     นางสาววัชญา ศิรวิรุณรักษ     นางสาวสุมาลี พุมทพิย 

    นักตรวจสอบภายใน             นักตรวจสอบภายใน            นักตรวจสอบภายใน 

                                              
    นางสาววิศรุตา อรุณรัตน    นางสาวณิชนันทน โอสถาพันธุ   นางสาวนงราม อภชัิย 

      นักตรวจสอบภายใน             นักตรวจสอบภายใน            นักตรวจสอบภายใน 
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การแบงหนวยงานภายในสํานักงานการตรวจสอบภายใน 

 

 
 

 

ผลการดําเนินงานประจําป ๒๕60 (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕59 – ๓๐ กันยายน ๒๕60) 

 สํานักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ไดตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร

งบประมาณ  การบรหิารการเงิน  การบริหารพัสดุและทรัพยสิน  รวมทัง้การบริหารงานดานอ่ืนๆ  ของสวนงาน

ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ คําส่ัง และมติคณะรัฐมนตรี  ตลอดจนตรวจสอบการดูแล

รักษาทรัพยสิน  และการใชทรัพยากรทุกประเภท  วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและประหยัด 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแกไขเพ่ือใหการปฏบิัติงาน เปนไป

โดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดย่ิงข้ึน รวมท้ังเสนอแนะเพ่ือปองปรามมิใหเกิดความเสียหายหรือ

การทุจริตร่ัวไหลเก่ียวกบัการเงิน หรือทรัพยสนิตางๆ ของทางสวนงาน มีผลการดําเนนิงาน ดังนี้ 
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การตรวจสอบภายใน การตดิตามและประเมนิผลการตรวจสอบ 

 สํานักงานการตรวจสอบภายใน ดําเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ การดําเนินงานดานตางๆ ตรวจสอบการ

ดําเนนิงาน ดังน้ี 

๑. ประเด็นการตรวจสอบ 

 ๑.๑ การจัดทําแผนบรหิารความเส่ียงและระบบการควบคุมภายใน 

 ๑.๒ ตดิตามผลการตรวจสอบครัง้กอน 

 ๑.๓ ตรวจสอบดานการเงินและบัญช ีและวิเคราะหรายงานทางการเงิน (Financial Audit) 

  ๑.๓.๑ การรับเงนิ นําสง 

  ๑.๓.2 กองทุนพัฒนาคณะ 

  ๑.๓.3 รายงานการเงนิประจําเดือน 

  ๑.๓.4 เงินทุนสวัสดกิารบุคลากรสํานักงานมหาวิทยาลัย 

  ๑.๓.5 เงินสงเสริมงานวิจัยและพัฒนาของสถาบันวจิัยใน 

            มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 ๑.๔ ตรวจสอบดานการปฏบิัตงิานตามกฎ ระเบยีบ ขอบังคับ (Compliance Audit) 

 ๑.๕ ตรวจสอบดานการดําเนินงาน (Operation Audit) 

  ๑.๕.๑ สอบทานระบบการควบคุมภายใน 

  ๑.๕.2 ดานการบรหิารลูกหนี้ 

  ๑.๕.3 ดานการใชยานพาหนะ 

  ๑.๕.4 ดานการใหเชาสถานที่ 

 ๑.๖ ตรวจสอบดานผลการดําเนินงาน (Performance Audit) 

  ๑.๖.๑ ดานงานวจิัย 

  ๑.๖.๒ ดานการใหบรกิารวิชาการ 

  ๑.6.3 ตรวจสอบผลการปฏบัิตกิารจัดซื้อจดัจางประจําปใหเปนไปตามแผนฯ ท่ีวางไว  

                               สําหรับการจัดซ้ือจัดจาง 

   - ครุภัณฑ    วงเงินเกนิ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

   - สิ่งกอสราง วงเงินเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
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 ๒. หนวยรับตรวจ จํานวน ๕7 หนวยงาน 

1)  คณะศึกษาศาสตร  

2)  คณะเกษตรศาสตร 

3)  ศูนยบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร คณะเกษตรศาสตร 

4)  คณะทันตแพทยศาสตร 

5)  สํานักหอสมุด 

6)  คณะการสื่อสารมวลชน 

7)  ศูนยวิจัยขาวลานนา 

8)  อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

9)  ศูนยบรหิารงานวิจัย สํานักงานมหาวิทยาลัย 

10) คณะรฐัศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 

11) กองคลัง สํานักงานมหาวิทยาลัย 

12) สํานักบรกิารวชิาการ 

13) ศูนยนวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ 

14) ศูนยสัตวทดลอง 

15) คณะวิจติรศลิป 

16) คณะสังคมศาสตร 

17) สํานักสงเสรมิศลิปวัฒนธรรม 

18) สํานักทะเบยีนและประมวลผล 

19) คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

20) คณะเศรษฐศาสตร 

21) วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี  

22) ศูนยนวัตกรรมและการจัดการความรู วทิยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี 

23) คณะนติศิาสตร 

24) สํานักบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

25) คณะเภสัชศาสตร  

26) ศูนยปฏิบัตกิารเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร 

27) คณะพยาบาลศาสตร 

28) ศูนยบริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร  

29) สถาบันวจัิยวิทยาศาสตรสุขภาพ 

30) กองกลาง สํานักงานมหาวิทยาลัย 
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31) คณะบรหิารธุรกิจ  

32) ศูนยนวัตกรรมการจัดการ คณะบรหิารธุรกิจ 

33) คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

34) กองพัฒนานักศกึษา สํานักงานมหาวิทยาลัย 

35) สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพงิค  

36) คณะวิศวกรรมศาสตร   

37) ศูนยบรกิารวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร 

38) คณะสัตวแพทยศาสตร 

39) ศูนยสัตวแพทยสาธารณสุขเอเชียแปซิฟก คณะสัตวแพทยศาสตร 

40) คณะมนุษยศาสตร 

41) กองกฎหมาย สํานักงานมหาวทิยาลัย 

42) สถาบันวจิัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

43) สถาบันวจิัยสังคม 

44) คณะวทิยาศาสตร 

45) ศูนยบรกิารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร 

46) คณะเทคนิคการแพทย  

47) ศูนยบรกิารเทคนคิการแพทยคลินิก คณะเทคนคิการแพทย  

48) บัณฑิตวิทยาลัย 

49) คณะแพทยศาสตร 

50) ศูนยความเปนเลศิทางการแพทย คณะแพทยศาสตร 

51) ศูนยศรพัีฒน คณะแพทยศาสตร 

52) สํานักงานหอพักนักศกึษา สํานักงานมหาวิทยาลัย 

53) สํานักงานบรหิารและจัดการทรัพยสนิ สํานักงานมหาวิทยาลัย 

54) สถาบันภาษา 

55) วิทยาลัยนานาชาติ 

56) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  

57) สํานักพัฒนาคุณภาพการศกึษา   
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บทสรุปผูบริหาร (Executive Summary) 

ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๐ 

 

สรุปผลการดําเนนิงาน 

 ๑. การตดิตามผลการตรวจสอบคร้ังกอน 

  ทุกสวนงานมีผลดําเนินการเปนไปตามขอเสนอแนะ เวนแต 

๑.๑ การดําเนินงานวิจัยบางโครงการอยูระหวางการดําเนินงาน และขอขยายระยะเวลา  

  ๑.๒ คงคางนําสงเงินสมทบกองทุนสนับสนุนงานวิจัยมหาวิทยาลัย 

๑.๓ การบันทึกบัญชีในระบบบัญชี 3 มิติ ยังไมสมบูรณ 

๑.๔ ลูกหนี้คางนาน และสัญญายืมเงนิทดรองจาย ยังไมถูกตอง 

๑.๕ งานวจิัยไมแลวเสรจ็ตามระยะเวลาที่กําหนด และงานวจิัยจากแหลงทุนภายนอกยังไมได

นําสงเงินสมทบกองทุนสนับสนุนงานวิจัย 

 

ขอเสนอแนะ 

 ๑. ใหดําเนินการติดตามโครงการวจิัยครบกําหนดแตยังไมรายงานผล หากเกิดปญหาและอุปสรรคไม

สามารถทําการวิจัยไดประการใด ใหผูรับทุนขออนุมัติจากผูมีอํานาจ (คณบดีหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย) เพื่อ

ขยายเวลาในการปฏิบัตงิาน หรอืขอยุติการดําเนินงานโดยแสดงหลักฐานการจายเงิน และคืนเงินวิจัยท่ียังไมได

ใชจายใหแหลงงบประมาณท่ีเกี่ยวของตอไป   

 ๒. ใหเรงประสานงานกับกองคลัง (ทีมงานระบบ ๓ มิติ) เพื่อบันทึกทุกรายการทางการเงินในระบบ

บัญชี ๓ มติ ิใหครบถวน   

 ๓. เพ่ือใหการดําเนินงานเกี่ยวกับเงินทดรองราชการหมุนเวียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เห็นควรให

ทุกสวนงานดําเนินงานใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เร่ือง เงินยมืทดรองจายของมหาวิทยาลัย 

พ.ศ.๒๕๕๒ อยางเครงครัด โดยเฉพาะในเรื่องของเหตุผลความจําเปนในการยืมและการสงใชเงินยืม ใหเปนไป

ตามระยะเวลาและวิธีปฏิบัตติามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

๔. ใหแจงผูรับทุนวจิัยท่ีขอขยายระยะเวลาการวิจัย ใหรบีจัดสงรายงานฉบับสมบูรณภายในระยะเวลา

ท่ีกําหนด หากเกินระยะเวลาท่ีกําหนดแลว ใหผูวิจัยเสนอปญหา/อุปสรรค เพ่ือเสนอผูมีอํานาจพิจารณาขยาย

ระยะเวลาหรือขอยุติโครงการพรอมท้ังสงเอกสาร/หลักฐาน หรอืเงินสดคงเหลือ (ถามี) คืนใหแหลงทุนโดยเร็ว 

และใหดําเนินการติดตามโครงการวิจัยจากแหลงทุนภายนอกท่ีนําสงเงินสมทบยังไมครบ/ยังไมไดนําสงเงิน

สมทบ 

 

 

/๒. ดาน… 
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 ๒. ดานการเงนิและบัญชี (Financial Audit) 

  ๒.๑ การใชใบเสร็จรับเงิน 

   ๑) ไมจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน จากระบบคอมพิวเตอร 

   ๒) ไมไดรายงานการใชใบเสร็จรับเงนิ (มช.17) 

๓) ใบเสร็จรับเงิน / สําเนาใบเสร็จรับเงนิสูญหาย 

   ๔) มีการใชใบเสร็จรับเงินมีหลายประเภท เชน ใบเสร็จรับเงิน (มช.17) ใบเสร็จรับเงิน

แบบตอเนื่อง และใบเสร็จรับเงินแบบเลมเบ็ดเตล็ด 

 

  ๒.๒ การรับเงิน 

 ๑) รบัเงินไมออกใบเสร็จรับเงินไวเปนหลักฐาน 

 ๒) รับเงินรายได มีการนําสงเงินลาชาเกินกําหนด 

๓) การออกใบเสร็จรับเงินแบบตอเนื่อง มียอดรวมเงินแตละรายการไมตรงตาม

ยอดเงินท่ีเรียกเก็บจริง  

๔) การปฏิบัติงานเก่ียวกับการรับเงิน ไมไดปฏิบัติตามข้ันตอนการทํางานท่ีวางไว 

 

๒.๓ การบันทึกบัญชี และการจัดทํารายงานการเงิน 

   ๑) บันทึกบัญชไีมเปนไปตามขอเท็จจริง ณ วันท่ีรบัเงินโอนเขาบัญชี 

๒) รายงานเงินสดคงเหลอืประจําวัน ไมตรงกับยอดเงินสดคงเหลือในสมุดบัญชีแยก

ประเภทเงินสด 

   ๓) บันทึกบัญชีในระบบบัญชี ๓ มิต ิไมครบถวน 

๔) การออกรายงานงบการเงินตามระบบบัญชี ๓ มิติ ไมตรงกับรายงานการเงินท่ี

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตรับรอง 

   ๕) บันทึกบัญชีซ้ํา บันทึกผิดหมวด บัญชีรายไดผิดประเภท และปรับปรุงบัญชี

ผดิพลาด 

๖) การบันทึกบัญชีไมเปนไปตามหลักการบัญชี บันทึกบัญชีลาชา ไมถูกตองและไม

ครบถวน 

๗) ไมปรากฎรายการบัญชีเงินฝากธนาคารในงบทดลอง และไมตรงกับเอกสารแจง

ยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร  

  

 

 

 

/ขอ… 
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ขอเสนอแนะ 

 เพื่อลดความเสี่ยงในการดําเนินงานทางการเงินและบัญชี เห็นควรใหผูบังคับบัญชากํากับดูแลการ

ปฏิบัตงิานใหเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ และระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด และใหมี

การประเมินความเส่ียง เพื่อกําหนดกิจกรรมในการลดความเส่ียงอยางตอเน่ือง โดยเปนไปตามหนังสือท่ี ศธ 

๖๓๙๒(๓)/ว ๓๘๓ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เร่ือง แนวปฏิบัติในการรับเงนิ การนําสงเงินและการบันทึกบัญชี

   

  ๒.๔ การบริหารลูกหนี้ 

   ๑) ลูกหน้ีคางนาน และใบสําคัญเงินทดรองหมุนเวยีนคางนานเกิน ๙๐ วัน 

๒) มีเงินทดรองหมุนเวียนเกินวงเงินท่ีไดรับ มีการนําเงินอื่นมาใชปะปนรวมกับเงิน

ทดรองหมุนเวียน 

๓) สัญญายืมเงินระบุรายละเอียดไมครบถวน ผูมีอํานาจไมไดลงนามอนุมัติ การ

จัดเก็บสัญญายมืเงินไมครบถวน ไมแยกสัญญาท่ีชําระแลวกับสัญญาท่ีคางชําระออกจากกัน และบางสัญญา

ไมมีใหตรวจสอบ 

๔) ไมไดบันทึกรายละเอียดการชดใชเงินยืม  

๖) มีลูกหน้ีเงนิทดรองจาย ท่ีมิใชบุคลากรของสวนงาน 

 

ขอเสนอแนะ 

 เพ่ือใหการดําเนินงานเก่ียวกับเงินทดรองราชการหมุนเวียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เห็นควรใหทุก

สวนงานดําเนินงานใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง เงินยมืทดรองจายของมหาวิทยาลัย 

พ.ศ.๒๕๕๒ อยางเครงครัด โดยเฉพาะในเรื่องของเหตุผลความจําเปนในการยืมและการสงใชเงินยืม ใหเปนไป

ตามระยะเวลาและวิธีปฏิบัตติามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 

๓. ดานการปฏบัิตงิานตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ (Compliance Audit) 

 ๓.๑ ดานการเบิกจาย 

   ๑) การจายเงินไมเปนไปตามระเบียบและขอบังคับท่ีกําหนด หลักฐานประกอบการ

จายเงนิไมครบถวน หรือขาดสาระสําคัญ และไมไดประทับตรา "จายเงินแลว" เบกิจายเงินซ้ํา 

   ๒) การเบิกจายเงินการจัดกิจกรรมยอยๆ ในแตละโครงการไมพบรายละเอียด

กําหนดการดําเนินงานกจิกรรมตางๆ ของโครงการ 

   ๓) การนําเอกสารอื่นไมใชหลักฐานการเบิกจายเงิน (ใบเสร็จรับเงิน) การนําหลักฐาน

คาใชจายของงบประมาณปเกามาเบิกจาย 

 

/ขอ… 



- ๑๒ - 

 

ขอเสนอแนะ 

 ใหผูรับผดิชอบตรวจสอบหลักฐานกอนเบิกจายเงนิดวยความระมัดระวัง โดยใหสอบทานความถูกตอง 

ครบถวน และความสมบูรณของเอกสารหลักฐานประกอบการจายเงิน/ใบเสร็จรับเงิน และเปนไปตามระเบียบ

ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือปองกันปญหาในการเรียกเงินคืนภายหลัง 

  

 ๓.๒ ดานการพัสดุ 

 ๑) ไมไดจัดทํารายงานขอซ้ือขอจาง ไมมรีายละเอียดของงานที่จาง  

๒) ไมไดแตงตั้งคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไมไดลง

ลายมือชื่อการตรวจรับ ผูตรวจรบัพัสดุไมไดเปนกรรมการตรวจรบัพัสดุตามที่ไดรับแตงตัง้ 

๓) การนับวันครบกําหนดสงมอบไมถูกตอง 

๔) การควบคุมพัสดุไมครบถวน ไมมีการรายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป 

 

ขอเสนอแนะ 

 เพ่ือใหการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง การควบคุมพัสดุ เปนไปอยางโปรงใส และตรวจสอบ

ได เห็นควรใหผูบริหารกํากับดูแลการดําเนนิงานใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของโดยเครงครัด 

 

๔. ดานการดําเนินงาน (Performance Audit) 

  ๔.๑ การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

   มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน ในระดับ

สวนงานและระดับมหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัย และรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน โดยมี

กระบวนการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด ทั้งนี้ มีขอเสนอใหการดําเนินการบริหารความเส่ียงและ

ระบบการควบคุมภายในในปตอ ๆ ไป ควรจัดใหมีการติดตามและประเมินผลระหวางป เพื่อใหการดําเนินงาน

บรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 

  ๔.๒ การใชรถของสวนกลาง 

   ๔.๒.๑) ไมไดการวิเคราะหอัตราส้ินเปลืองนํ้ามันเช้ือเพลิงจากระยะทางการใชรถกับ

ปริมาณน้ํามัน 

   ๔.๒.๒) ไมไดจัดทําบันทึกการซอมบํารุงรกัษารถ 

   ๔.๒.๓) ไมไดขอยกเวนคาธรรมเนียมและภาษีรถจักรยานยนต 

๔.๒.๔) การควบคุมใบส่ังนํ้ามันยังไมเพยีงพอ 

 

/ขอ… 
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ขอเสนอแนะ 

 ตอไปใหปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยรถของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗ และให

เปนไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวของ และขอความรวมมือผูขอใชรถและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของปฏิบัติตามหลักเกณฑ

การขอใชรถอยางถูกตองโดยเครงครัด   

 

  ๔.๓ ดานการใหเชาสถานท่ี 

 ๑) ผูลงนามในสัญญาไมมอีํานาจตามคําสั่งของมหาวิทยาลัย 

 ๒) ผูลงนามบันทึกตออายุสัญญาเชาสถานท่ีไมถูกตองตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

 ๓) มีการเรียกเก็บคาเชาไมเปนไปตามสัญญา การชําระคาเชาและคาสาธารณูปโภค

ลาชาเกนิกวาที่ระบุในสัญญา 

 ๔) ไมดําเนินการตอสัญญาเชาสถานที่ และไมไดจัดทําบันทึกตออายุสัญญา 

 ๕) ขาดระบบการติดตามการชําระคาเชา 

 

ขอเสนอแนะ 

 ตอไปใหผูรับผิดชอบเพ่ิมความระมัดระวังในการทําสัญญากับบุคคลภายนอก เนื่องจากเปนเอกสาร

สําคัญทางกฎหมาย การดําเนินงานใหเชาสถานท่ีภายในสวนงาน ใหปฏิบัติประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เรื่อง กําหนดประเภทรายรับ "รายการ และเง่ือนไขของมหาวิทยาลัย ฉบับท่ี ร ๑/๒๕๕๕, ร ๕/๒๕๕๕ และ

ปฏิบัติตามคําแนะนําการสัญญา แนวปฏิบัติ และประกาศอื่น ๆ ที่เก่ียวของโดยเครงครัด ท้ังนี้เพื่อลดความ

เส่ียงดานการปฏิบัติงานกับบุคคลภายนอก  

 

๕. ดานผลการดําเนินงาน (Performance Audit) 

  ๕.๑ ดานงานวจิัย 

   ๑) ไมแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด และครบกําหนดแตยังไมจัดสงรายงาน 

   ๒) นําสงเงินสมทบยังไมครบ และยังไมไดนําสงเงินสมทบกองทุนสนับสนุนงานวิจัย 

   ๓) ขอมูลโครงการวิจัยในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (CMU-MIS) ไม

ครบถวนตามจํานวนโครงการวิจัยท่ีไดรับจรงิ 

 

 

 

 

 

/ขอ… 



- ๑๔ - 

 

ขอเสนอแนะ 

 ๑. เพื่อใหการดําเนินงานวิจัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคลองกับเปาหมายของการเปน

มหาวิทยาลัยวิจัย เห็นควรใหดําเนินงานติดตามโครงการวิจัยท่ีอยูระหวางดําเนินงานและครบกําหนดแลว 

กําหนดมาตรการการติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด และผูรับทุนมีหนาท่ีรายงานและ

นําสงเงินสมทบเขากองทุนสนับสนุนงานวจิัยของมหาวิทยาลัย ตามท่ีกําหนดในประกาศมหาวิทยาลัย    

๓. ตอไปใหบันทึกขอมูลโครงการวิจัยของคณะฯ ท่ีไดรับเงินอุดหนุนวิจัยใหครบถวนในระบบ

สารสนเทศของมหาวิทยาลัย (CMU-MIS) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการบริหารและการ

จัดการงานวจิัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓ ขอ ๘.๑ ใหเครงครัดตอไป   

 

๕.๓ ดานผลการดําเนนิงาน 

๑) ดําเนนิการแลวเสรจ็ 

๒) การเบิกจายเปนไปตามวัตถุประสงค 

ผลของการดําเนนิงานท่ีเกดิข้ึนจรงิในระหวางดําเนินการและหรอืท่ีแลวเสร็จ เปนไป

ตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว 
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1 ตดิตามผลการตรวจสอบคร้ังกอน

ขอเสนอแนะ

1 ดานการเงนิและบัญช ี(Financial Audit)

1.1 ดานการเงนิ

1) ยังมไิดจัดทําการบรหิารความเสี่ยงดานการจัดหารายได ใหจัดทําการบรหิารความเสี่ยงดานการจัดหารายได

เพื่อชวยลดหรอืปองกันความเสี่ยงดานการดําเนนิงานไม

เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด

2) มกีารรับเงนิบางรายการที่ยังมไิดออกใบเสร็จรับเงนิ การรับเงนิทุกประเภทใหออกใบเสร็จรับเงนิเพื่อเปน

หลักฐานในการบันทกึบัญชทีุกครัง้

3) กรณี“คาเสื่อมราคาสนิทรัพยรับบรจิาค” มมีูลคาสูง ใหเรงปรับปรุงรายการบัญช ี“คาเสื่อมราคาสนิทรัพย

เกินความเปนจรงิ เนื่องจากศูนยฯ บันทกึบัญชสีนิทรัพยรับ รับบรจิาค” และรายการที่เกี่ยวของ ไดแก “รายไดจาก

บรจิาคจากคณะฯ ตามมูลคาของครุภัณฑนัน้ๆ โดยมไิดหักคา การรับบรจิาคสนิทรัพย”,“ครุภัณฑจากการรับบรจิาค”

เสื่อมราคาสะสม และ “รายไดจากการรับบรจิาคสนิทรัพยรอการรับรู” เพื่อ

ใหงบการเงินแสดงขอมูลที่ถูกตองตามขอเท็จจรงิ

4) กรณีไดรับบรจิาคเครื่องมอืทางวทิยาศาสตรมูลคาสูง ใหบรหิารจัดการเครื่องมอืวทิยาศาสตรที่ไดรับบรจิาค

แตยังไมสามารถจัดการใหเกดิรายไดจากการใชสนิทรัพย โดยการกําหนดแนวทางเพื่อใชสนิทรัพยใหเกดิความคุมคา

1.2 ดานการบันทกึบัญชี

1) ยังบันทกึระบบบัญชลีูกหนี้เงนิทดรองจายในระบบบัญช ี เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับมหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

3 มติ ิไมครบถวน วาดวยการบรหิารหนวยงานของสวนงานวชิาการและ

2) ยังไมสามารถจัดทํางบดุล งบรายได-คาใชจาย ผาน สวนงานวชิาการภายในของมหาวทิยาลัย พ.ศ.2555 ขอ 

ระบบบัญช ี3 มติไิด 44 การรับและการจายเงินตองลงบันทึกในระบบบัญช ี3

3) ยังเพิ่มผังบัญชใีนระบบบัญช ี3 มติ ิไมครบถวน มติขิองมหาวิทยาลัยทุกครัง้ จงึเห็นควรใหเรงบันทกึบัญชี

4) การบันทกึบัญชรีะบบบัญช ี3 มติ ิปจจุบันยังไมสามารถ ในระบบ 3 มติใิหครบถวนโดยเร็ว

ออกงบการเงินในระบบบัญช ี3 มติไิด เนื่องจากบันทกึเฉพาะ

ระบบ GL และการบันทกึบัญชคีุมพัสดุ (FA)

5) ไมไดบันทกึบัญชผีานระบบบัญช ี3 มติ ิเนื่องจากขอมูล

ทางการเงนิที่ยกยอดเขาสูระบบฯ ยังไมถูกตอง

1.3 ดานการบริหารลูกหน้ี

1) สัญญายมืเงินบางฉบับขาดสาระสําคัญตามประกาศ ใหปฏบิัตติามประกาศมหาวทิยาลัยเชยีงใหม เรื่อง เงนิ

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม วาดวยเงินยมืทดรองจาย พ.ศ.2552 ยมืทดรองจายของมหาวทิยาลัย พ.ศ. 2552 อยาง

2) ทะเบยีนคุมเงนิทดรองจาย บางรายการกรอกขอมูล เครงครัด 

ไมครบถวน และไมเปนปจจุบัน 

3) ทะเบยีนจายเช็คบางรายการ ไมระบุสาระสําคัญ

4) ชื่อผูยมืในสัญญายมืเงินกับรายงานทะเบียนคุมเงนิ

ทดรองในระบบบัญช ี3 มติ ิไมตรงกัน 

5) ลูกหนี้คางนาน ตัง้แต 2-12 เดือน

ขอตรวจพบ

1. ตดิตามผล P 15-17
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1 ตดิตามผลการตรวจสอบคร้ังกอน

ขอเสนอแนะขอตรวจพบ

2 ดานการปฏบิัตงิานตามกฎ ระเบยีบ ขอบังคับ (Compliance Audit)

1. การจางบุคคลหรอืผูเชี่ยวชาญในการทํางานโครงการ การจางบุคคลหรอืผูเชี่ยวชาญในการทํางาน โครงการ

ยังมไิดปฏบิัตติามขอบังคับฯ วาดวยพัสดุ ใหดําเนนิการผานเจาหนาที่พัสดุและปฏบิัติตามขอบังคับฯ

วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2551 และผูมหีนาที่จายเงินเปนผูหัก

ภาษ ีณ ที่จายตามกฎหมาย

2. หลักฐานการเบกิจาย(ใบสําคัญ) ยังคงระบุรายละเอยีด หลักฐานการเบกิจายตองระบุวัน/เดือน/ปที่จาย รวม

ไมครบถวน เชน วัน/เดือน/ปที่จาย รวมถงึไมไดลงนามผูจาย ถงึลงนามผูจายเงินทุกครัง้ที่มีการจายเงินใหผูมสีทิธไิด

เปนตน รับเงนิ

3 ดานการดําเนนิงาน (Operation Audit)

3.1 การใชรถสวนกลาง 

1) รายการในใบคําขอกับบันทกึการใชรถบางรายการ 1. ใหความสําคัญในการสอบทานระหวางบันทกึการ

ไมถูกตองตรงกัน ใชรถกับใบคําขอใชรถ เพื่อเปนการควบคุมภายใน ใน

2) ไมไดจัดทําใบคําขอใชรถ กรณีเรงดวน เบือ้งตนตลอดจนมกีารเพิ่มเตมิ/ยกเลกิรายละเอยีดลงใน

3) ไมบันทกึการใชน้ํามันเชื้อเพลงิของรถยนต ไมไดสํารวจ ใบคําใชรถ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการใชรถให

และกําหนดหลักเกณฑอัตราการใชน้ํามันเชื้อเพลงิโดยเฉลี่ยตอคัน ถูกตองตามจรงิ

4) บันทกึการใชรถมรีายละเอยีดไมครบถวน เลขไมลไม 2. เพื่อใหเปนไปตามระเบยีบที่เกี่ยวของ เห็นควรให

สอดคลองกับการใชงาน คณะฯ ขอความรวมมอืผูขอใชรถและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

5) ใบคําขออนุมัตใิชรถ กับสมุดบันทกึการใชรถมขีอมูล ปฏบิัตติามหลักเกณฑการขอใชรถอยางถูกตองโดย

ไมตรงกัน เครงครัด

6) บันทกึการใชรถสวนกลาง มรีายละเอยีดไมครบถวน 3. ใหหัวหนาฝายที่รับผดิชอบ กํากับดูแลใหพนักงาน

7) ไมมสีมุดบันทกึการใชรถใหตรวจ ขับรถบันทกึในรายละเอยีดสถานที่ใหชัดเจน และครบถวน

8) บันทกึการใชรถยนตสวนกลางไมครบถวนตามคํา ตามจรงิ 

อนุญาตการใชรถแตละคัน 4. ใหปฏบัิตติามระเบยีบมหาวิทยาลัยเชยีงใหม วา

9) ไมไดสํารวจและคํานวณอัตราสิ้นเปลอืงเชื้อเพลงิของ ดวยรถของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

รถสวนกลาง

10) ผูมอีํานาจไมไดลงนามในใบอนุญาตใชรถ

11) บันทกึการใชรถยนตไมตรงตามใบอนุญาตใชรถ

12) บันทกึการซอมบํารุงขาดสาระสําคัญตามแบบฟอรมที่

มหาวทิยาลัยกําหนด

13) จัดทําอัตราสิ้นเปลอืงเชื้อเพลิงของรถยนตไมสอดคลอง

กับขอเท็จจรงิ

14) บันทกึการใชรถสวนกลางบางรายการไมสอดคลอง

กันระหวางใบอนุญาตใชรถกับบันทกึการใชรถ

15) การบันทกึการใชรถระบุรายละเอยีดสถานที่ไมครบ

ถวน มีผลทําใหเลขไมลไมสอดคลองกับการใชงาน

1. ตดิตามผล P 15-17
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1 ตดิตามผลการตรวจสอบคร้ังกอน

ขอเสนอแนะขอตรวจพบ

16) ใบคําขอใชรถไมสัมพันธกับสมุดบันทกึารใชรถ

3.2 สัญญาเชาสถานที่

ผูลงนามบันทกึตออายุสัญญาเชาสถานที่ไมถูกตองตามที่ ใหแกไขสัญญาตามที่กองกฎหมาย สํานักงาน

มหาวทิยาลัยกําหนด มหาวทิยาลัยแจงโดยเร็ว แลวใหนําเสนอสัญญาเชา

สถานที่ของผูเชาสถานที่มายังมหาวทิยาลัย เพื่อใหผูมี

อํานาจลงนามในสัญญา เพื่อใหมีผลผูกพันตามกฎหมาย

ตอไป

4 ดานผลการดําเนนิงาน (Performance Audit)

1) โครงการวจิัยที่ยังไมแลวเสร็จ 1. ใหตดิตามผลการดําเนนิงานโครงการวจิัยที่ครบ

กําหนดตามขอตกลงหรอืตามที่ขยายเวลาวจิัย แตยังไม

สงรายงาน อยางสม่ําเสมอ โดยตดิตามเปนลายลักษณ

อักษร และกําหนดระยะเวลาใหตอบกลับ หากผูวจิัยมี

ปญหา/อุปสรรค เห็นควรนําเสนอผูมอีํานาจพจิารณา 

หรอืขอยุตโิครงการ พรอมทัง้สงเอกสาร/หลักฐาน หรอื

เงินสดคงเหลอื(ถามี) คนืใหแหลงทุนโดยเร็ว ทัง้นี้ ควรมี

มาตรการอ่ืน ๆ  เพื่อแกปญหางานวจิัยคางนาน และลด

ความเสี่ยงผลการดําเนนิงานไมเปนไปตามตัวชี้วัดและ

เปาหมายที่กําหนด

2) โครงการวจิัยแหลงทุนภายนอก ที่อยูระหวางการวจิัย ใหดําเนนิการตดิตามโครงการวจิัยจากแหลงทุนภาย

โดยสงเงนิสมทบเขากองทุนสนับการวจิัยยังไมครบ หรอืยัง นอกที่นําสงเงินสมทบยังไมครบ/ยังไมไดนําสงเงินสมทบ 

มไิดนําสง

1. ตดิตามผล P 15-17
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2 ดานการเงนิและบัญชี (Financial Audit)

ขอเสนอแนะ

2.1 การใชใบเสร็จรับเงนิ

1)  ไมไดจัดทําทะเบยีนคุมใบเสร็จรับเงนิจากระบบ ใหจัดทําทะเบยีนคุมใบเสร็จรับเงนิทุกประเภท และ

คอมพวิเตอร เบิกจายใบเสร็จรับเงินเลมใด หมายเลขใดถงึหมายเลขใด 

ใหหนวยงานใดหรอืเจาหนาที่ผูใดไปดําเนนิการจัดเก็บเงนิ

/สงคืน เมื่อวัน/เดือน/ปใด

2) การออกใบเสร็จรับเงินสําหรับรายการโอนเงนิเขาบัญชี ใหระบุรายละเอยีดเพิ่มเตมิในใบเสร็จรับเงิน เชน 

เงินฝากธนาคาร ไมระบุรายละเอยีดในใบเสร็จใหครบถวน วัน/เดือน/ปที่เงินที่เงนิเขาบัญช ีเพื่อประโยชนในการสอบ

3)  ไมไดออกใบเสร็จรับเงนิตามหลักฐานที่รับแจง ยันรายงานการรับเงินประจําวันและการบันทกึบัญชขีองผู

ที่เกี่ยวของ การรับเงินโอนเขาบัญชธีนาคารใหออกใบเสร็จ 

ณ วันที่รับรู หรอืไดรับหลักฐานการโอนเงนิตามขอเท็จจรงิ

ที่เกดิรายการ

4) สําเนาใบเสร็จรับเงนิใชสําหรับรับเงนิคาปรับหองสมุด ใบเสร็จรับเงนิเปนเอกสารทางการเงินที่สําคัญ โดย

ไดสูญหายไปจากเลม จํานวน 3 ฉบับ ใชเปนหลักฐานแสดงการรับเงนิรายการอะไร จํานวนเงนิ

เงินผดิพลาด หรอืตองยกเลกิใบเสร็จรับเงินฉบับนัน้ ใหทํา

การขดีฆาเพื่อเลกิใชใบเสร็จรับเงนินัน้ทัง้ฉบับ และใหนํา

ใบเสร็จรับเงนิที่ขดีฆาเลกิใชน้ันเย็บตดิไวกับสําเนาใบเสร็จ

รับเงนิในเลม แลวออกใบเสร็จรับเงนิฉบับใหม

5) ไมไดรายงานการใชใบเสร็จรับเงนิ (มช.17) ใหจัดทํารายงานการใชใบเสร็จรับเงินประจําปเสนอ

ทุกสิ้นปงบประมาณ เพื่อใหทราบวาจํานวนใบเสร็จรับเงินที่

จัดพมิพ มีการเบกิไปใชจํานวนเทาใด เลมที่ เลขที่ใด และ

คงเหลอืเพื่อนําไปใชในปงบประมาณหนาเทาใด

6) การใชใบเสร็จรับเงนิมหีลายประเภท เชน ใบเสร็จรับ 1. ใหปฏบิัตติามแนวปฏบิัติในการรับเงนิ การนําสงเงนิ 

เงิน มช.17 ใบเสร็จรับเงนิแบบตอเนื่อง และใบเสร็จรับเงินแบบ และการบัญช ีตามหนังสอืที่ ศธ 6392(3)/ว 393 ลงวันที่ 

เลมเบ็ดเตล็ด 19 กุมภาพันธ 2559 อยางเครงครัดตอไป

2. กรณีการใชใบเสร็จรับเงินแบบเลมเบ็ดเตล็ด ให

ยกเลกิการใชใบเสร็จรับเงนิดังกลาว และใชใบเสร็จรับเงนิ 

มช.17 ใบเสร็จรับเงนิแบบตอเนื่องแทน

7) ผูรับเงนิกรณรีับเงินเบ็ดเตล็ดตางๆ ไมใชเจาหนาที่ ใหดําเนนิการแตงตัง้ใหผูที่รับผดิชอบในงานนัน้ๆ 

การเงนิและบัญชโีดยตําแหนง มหีนาที่ปฏิบัตงิานดานการเงนิ โดยกําหนดหนาที่และความ

รับผดิชอบใหชัดเจน เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพของการดําเนนิ

งาน และเปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดี

8) ไมไดจัดทํารายงานการใชใบเสร็จรับเงนิเสนอผู เมื่อส้ินปงบประมาณ ใหรายงานการใชใบเสร็จรับ

อํานวยการทราบ วามใีบเสร็จรับเงนิอยูในความรับผดิชอบ เงินทุกประเภทใหหัวหนาสวนงานทราบวามีใบเสร็จรับเงนิ

เลมใด และเลขที่ใดถงึเลขที่ใด อยูในความรับผดิชอบเลมใด เลขที่ใด และไดใชใบเสร็จรับ

เงินไปแลวเลมใด เลขที่ใด อยางชาไมเกนิวันที่ 31 ตุลาคม

ของปงบประมาณถัดไป

ขอตรวจพบ
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9) ผูรับเงนิไดเบิกใบเสร็จรับเงนิไปใช มาทราบภายหลังวา 1. ใหหาสาเหตุกรณีใบเสร็จรับเงนิสูญหาย ไดมกีาร

มใีบเสร็จรับเงนิไดสูญหาย จํานวน 1 ฉบับ ไดแจงใหกับผูบังคับ นําไปใชเรยีกรับเงนิหรอืไม และผูใดควรตองรับผดิชอบ 

บัญชารับทราบ ในกรณีดังกลาวยังไมไดดําเนนิการรองทุกขตอ และรายงานใหมหาวทิยาลัยทราบโดยเร็ว

พนักงานสอบสวนทันท ีนับแตทราบวาใบเสร็จรับเงินสูญหาย 2. ใบเสร็จรับเงนิเปนเอกสารทางการเงินที่สําคัญ 

ใชเปนหลักฐานแสดงการรับเงนิ ควรใหความสําคัญในการ

กํากับดูแล โดยกําหนดใหมผีูรับผดิชอบในการควบคุม

การเบกิจายใบเสร็จรับเงนิ พรอมทัง้มีการตรวจสอบ ความ

ถูกตองครบถวนทุกครัง้ และควรจัดเก็บใบเสร็จรับเงินไว

ในสถานที่ปลอดภัย

3. เพื่อปองกันมิใหมกีารนําใบเสร็จรับเงนิที่สูญหาย

ดังกลาวนําไปใชเปนหลักฐานแสดงการรับ-จายเงินตอไป 

ควรปฏบิัตดิังนี้ 1) ดําเนนิการรองทุกขตอพนักงานสอบ

สวนทันท ีนับแตทราบวาใบเสร็จรับเงินสูญหาย 2) ตดิ

ประกาศยกเลกิใบเสร็จรับเงนิดังกลาวไวที่หนวยงานนัน้ใน

ที่พบเห็นและตรวจสอบไดงาย 3) ทําหนังสอืแจงเวยีน

การยกเลกิใบเสร็จรับเงินที่สูญหายใหสวนราชการตางๆ 

ทราบ เพื่อปองกันนําใบเสร็จนัน้มาเปนหลักฐานในการ

เบิกเงนิจากทางราชการตอไป

10) มกีารยกเลกิใบเสร็จรับเงนิ มช.17 โดยไมมตีนฉบับ ใหตดิตามใบเสร็จรับเงนิตนฉบับที่ยกเลกิแลวมาแนบ

แนบตดิกับสําเนาใบเสร็จฯ รวมทัง้ไมไดระบุรายละเอยีดอางองิ กับสําเนาใบเสร็จในเลมใหครบถวน หรอืชี้แจงกรณไีม

เพื่อสอบยันกัน เชน เลมที่/เลขที่ใบเสร็จรับเงินที่ยกเลกิและ สามารถตดิตามใบเสร็จตนฉบับได ทัง้นี้เนื่องจากใบเสร็จ

ออกฉบับใหมทดแทน รับเงนิเปนหลักฐานทางการเงินที่ตองเก็บรักษาไวอยาง

นอย 10 ป และตอไปกรณียกเลกิใบเสร็จรับเงนิและออก

ฉบับใหมทดแทน ตองมเีอกสารฉบับเดมิมาแสดงทุกครัง้

กอนออกฉบับใหมทดแทน รวมทัง้ใหระบุรายละเอยีด

เลมที/่เลขที่ใบเสร็จรับเงินที่ยกเลกิและฉบับใหมที่ทดแทน 

ทัง้นี้ เพื่อเปนหลักฐานการสอบยันระหวางกัน

2.2 การรับเงนิ

1) การนําสงเงนิรายไดลาชาระยะเวลาตัง้แต 3-66 วัน ในการรับเงนิและนําสงเงนิตองปฏิบัตติามขอบังคับ

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม วาดวยการบรหิารการเงิน พ.ศ.2551 

ขอ 14 การจัดเก็บเงนิทุกประเภทใหหนวยงานที่รับผดิชอบ

ดานการเงนิของสวนงานเปนผูจัดเก็บ และใหนําสงกองคลัง 

สํานักงานมหาวทิยาลัยทุกวันในเวลาทําการหรอือยางชา

ในวันทําการถัดไป อยางเครงครัด

2. Financial P 18-27 
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2) ระบบการควบคุมภายในยังไมรัดกุมเพยีงพอ เนื่องจาก การรับชําระเงินควรเปนมาตรฐานเดยีวกัน คือชําระเงนิ

การปฏบิัตงิานเกี่ยวกับการรับเงินจากผูใชบรกิารไมเปนมาตรฐาน เมื่อรับผลการวิเคราะห เพื่อลดความเสี่ยงในการไมไดรับ

เดียวกัน คือ ผูใชบรกิารบางกลุมสามารถรับผลการวเิคราะหไป ชําระเงนิและเปนการเพิ่มภาระงานในการติดตามการชําระ

กอน โดยยังไมตองชําระเงนิ เงิน

3) การจัดทําทะเบยีนคุมใบจําหนายผลผลติฯ ยังไมรัดกุม 1. ทะเบยีนคุมใบจําหนายผลผลติฯ ควรระบุใหชัดเจน 

เพยีงพอ และไมครอบคลุมถึงใบจําหนายฯ ที่จัดพมิพทัง้หมด เรยีงตามจํานวนที่จัดพมิพทัง้หมด เลมที่/เลขที่ วันที่เบกิ 

ผูเบกิ หนวยงานที่เบกิ วันที่รับคืน และเมื่อรับคนืใบ

จําหนายผลผลติฯ ใหเก็บรักษาไวที่หนวยงานผูรับผดิชอบ

4) การใชใบจําหนายผลผลติ หรอืเรยีกเก็บคาวเิคราะห 2. จากแนวปฏบัิตงิานที่ไดกําหนดไวแลว ถอืเปนการ

ตัวอยางอาหารสัตว มกีารนําไปใชรวมกันทําใหเกดิความสับสน ควบคุมภายในที่ดอียางหนึ่ง ควรใหความสําคัญในการ

ระหวางการใชเปนหลักฐานการนําสงเงินรายไดกับการรับสง ปฏบิัตติามอยางเครงครัด เพื่อเปนการปองกัน และ

ผลผลติ สามารถสอบทานการปฏบิัตงิานได

5) การนําเงนิฝากตูนริภัยหลังรับเงนิในแตละชวงเวลา จากแนวปฏบัิตงิานที่ไดกําหนดไวแลวถอืเปนการ

ไมไดปฏบิัตติามขัน้ตอนการทํางานที่วางไว เชน ไมลงชื่อในสมุด ควบคุมภายในที่ดอียางหนึ่ง ซึ่งเจาหนาที่ฯ ควรใหความ

หลักฐานการนําฝากและรับเงนิคาบรกิาร สําคัญในการปฏิบัตติามอยางเครงครัด เพื่อเปนการปองกัน

6) การกรอกขอมูลในสมุดหลักฐานการฝากและการรับเงิน และสามารถสอบทานการปฏบิัตงิานได

คาบรกิาร ไมครบถวนโดยขาดสาระสําคัญที่กําหนดไว เชน 

เลมที-่เลขที่ใบเสร็จรับเงิน เปนตน

7) การรับเงนิบางรายการ ไมไดออกใบเสร็จรับเงนิไวเปน เพื่อใหมรีะบบการควบคุมภายในที่ดดีานการเงนิให

หลักฐานการจายแตมีการนําเงนิฝากธนาคาร ออกใบเสร็จรับเงนิของหนวยงานเมื่อมกีารรับเงินทุก

ประเภท เพื่อเปนหลักฐานในการบันทกึบัญชี

8) ไมไดนําสงเงินคํ้าประกันสัญญาตาง ๆ ใหมหาวทิยาลัย ในการรับเงนิและนําสงเงนิตองปฏิบัตติามขอบังคับ

แตนําฝากไวในบัญชคีณะฯ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม วาดวยการบรหิารการเงิน 

พ.ศ.2551 ขอ 14การจัดเก็บเงนิทุกประเภทใหหนวยงาน

ที่รับผดิชอบดานการเงินของสวนงานเปนผูจัดเก็บ และให

นําสงกองคลัง สํานักงานมหาวทิยาลัยทุกวันในเวลาทํา

การหรอือยางชาในวันทําการถัดไป อยางเครงครัด

9) การรับเงนิโครงการ "การวิ่ง การกุศล มหาวิทยาลัย การบันทกึบัญชใีหบันทกึตามที่รับเงนิจรงิ หรอืวันที่ที่

เชยีงใหม มาราธอน 2560 ไมรัดกุมเพยีงพอ ดังนี้ ออกใบเสร็จรับเงนิ กรณีเงินโอนเขาบัญชซีึ่งเปนไปตาม

9.1) บันทกึบัญชไีมเปนไปตามขอเท็จจรงิ ณ วันที่เงนิ มาตรฐานการบัญชี

โอนเขาบัญชขีองคณะ ฯ โดยรับรูรายไดเต็มจํานวนตามอัตรา

การเรยีกเก็บของโครงการ รายรับที่เขาบัญชจีรงิถูกหักคา

ธรรมเนยีม/คาบรกิารจากการดําเนนิงานกอน

9.2) ออกใบเสร็จรับเงนิยอนหลัง โดยรับเงินสดวันที่ 

10 มี.ค. 60 แตออกใบเสร็จรับเงิน ณ วันสุดทายของโครงการ 

คอื วันที่ 12 ก.พ. 60

2. Financial P 18-27 



21

2 ดานการเงนิและบัญชี (Financial Audit)

ขอเสนอแนะขอตรวจพบ

10) ขอมูลการรับเงนิบางรายการไมปรากฏยอดในบัญชี

แยกประเภทเงนิสด เนื่องจากเจาหนาที่มีการบันทกึบัญชไีม

ครบถวนทุกขัน้ตอน ทําใหการแสดงขอมูลทางการเงินในบัญชี

เงินสดไมถูกตอง

11) ไมไดบันทกึบัญชกีรณีรับคาลงทะเบยีนของโครงการ

ฝกอบรมตางๆ

12) ไมไดนําสงเงินคาน้ําประปา คาไฟฟาของรานคา 1. ใหเพิ่มความระมัดระวังในการสอบทานหลักฐานการ

13) รับเงนิรายไดโดยโอนเขาบัญชเีงินฝากธนาคาร มกีาร รับเงนิ-นําสงเงินทุกครัง้ ตลอดจนการบันทกึบัญชใีหถูก

นําสงเงินลาชาเกินกําหนด ตองขอเท็จจรงิ  

2. ใหกําชับเจาหนาที่ผูรับผดิชอบในการรับเงนิและ

นําสงเงิน ใหเจาหนาที่ปฏิบัตติามขอบังคับมหาวทิยาลัย

เชยีงใหม วาดวยการบรหิารการเงนิ พ.ศ.2551 หมวด 2 

ประเภทที่มาและการบรหิารเงินรายไดของมหาวทิยาลัย 

ขอ 14 การจัดเก็บเงนิทุกประเภทใหหนวยงานที่รับผดิชอบ

ดานการเงนิของสวนงานเปนผูจัดเก็บ และใหนําสงกองคลัง

สํานักงานมหาวทิยาลัยทุกวันในเวลาทําการหรอือยางชา

ในวันทําการถัดไป อยางเครงครัด 

14) การรับเงนิคามัดจํา ออกใบเสร็จรับเงนิ 2 ประเภท 1. การออกใบเสร็จรับเงินคามัดจํา ควรใชใบเสร็จรับ

ใบเสร็จรับเงนิกระดาษตอเนื่องของมหาวทิยาลัย และใบเสร็จ เงินแบบเดยีว (ใบเสร็จรับเงนิกระดาษตอเนื่องของ

รับเงนิมัดจาํของโรงพยาบาลฯ มหาวทิยาลัยฯ) ซึ่งเปนระบบการควบคุมภายในดานการรับเงนิ

15) กรณีเรยีกเก็บเงนิคามัดจําไวลวงหนา และหลังจาก 2. แจงผูดูแลระบบ (PetMatrix) ใหเพิ่มเตมิขอมูลลง

รักษาเสร็จสิ้นแลว จะนํามาหักลางกับเงนิคามัดจําที่จัดเก็บ ในใบเสร็จรับเงินในกรณีที่มีการนําเงนิคามัดจาํที่จัดเก็บไว

ไวลวงหนา โดยใบเสร็จรับเงนิจะแสดงยอดเงินมัดจํา แตไมได ลวงหนามาคํานวณดวย โดยใหระบุเลขที่ใบเสร็จรับเงินวัน

อางองิเลขที่ใบเสร็จรับเงนิ  และวัน/เดือน/ป ที่รับเงินมัดจํา /เดือน/ป ที่รับเงินคามัดจาํลวงหนาไวเพื่อการอางองิหรอื

16) การออกใบเสร็จรับเงินแบบตอเนื่องจากระบบใหม การเชื่อมโยงของเอกสาร และใหตรวจสอบกรณใีบเสร็จ

(PetMatrix) ในชวงเวลาฉุกเฉนิ (หลัง 20.00 น.- 8.00 น.)  มี รับเงนิที่ยอดรวมเงนิแตละรายการไมตรงตามยอดเงนิรวมที่

ยอดรวมเงนิแตละรายการไมตรงตามยอดเงนิรวมที่เรยีกเก็บ เรยีกเก็บจรงิ เพื่อแกไขใหใบเสร็จรับเงนิไดออกยอดที่

จรงิ จํานวน 3 ฉบับ  ถูกตองตามขอเท็จจรงิ

3. ใบเสร็จรับเงนิจากระบบเดมิ (VET I DO) ที่ใชใน

กรณีลูกหนี้รายเดมิมาชําระเงนิ ใหมกีารสอบทานความมี

อยูจรงิของใบเสร็จรับเงนิที่ยังไมไดใชอยางสม่ําเสมอ และ

รายงานการใชใบเสร็จรับเงินประจําปเมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ

4.  ใหจัดพมิพสรุปรายการรับเงินในแตละวัน โดย

บุคคลอื่นที่มใิชเจาหนาที่การเงินของโรงพยาบาลฯ เพื่อ

สอบยัน/ทดสอบความถูกตอง ตรงกันของขอมูล  
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17) ไมไดออกใบเสร็จรับเงนิกรณชีดใชเงนิยมืดวยเงนิสด ตอไปใหออกใบเสร็จรับเงินทุกครัง้ที่รับชําระหนี้ดวย

ทําใหไมมหีลักฐานสอบยันการนําเงนิฝากบัญชโีครงการภายใน เงินสด เพื่อเปนหลักฐานสอบยันระหวางเจาหนาที่กับผู

วันนัน้ หรอืวันถัดไป ซึ่งอาจทําใหเงนิสดอยูนอกระบบเปนระยะ ยมืเงิน รวมทัง้การนําเงนิฝากธนาคาร ภายในวันนัน้หรอื

เวลานานได วันทําการถัดไป ซึ่งเปนมาตรการที่สําคัญของระบบ

ควบคุมภายใน

18) หัวหนาโครงการสามารถเบกิถอนเงนิ เพื่อนํามาใชจาย ใหงานการเงนิของสวนงาน เปนผูเก็บรักษาสมุดบัญชี

ในโครงการ และเปนผูเก็บรักษาสมุดบัญชี และเมื่อตองการดําเนนิการใหหัวหนาโครงการเบกิเงนิโดย

ทําสัญญายมืเงนิเพื่อทํากิจกรรมในแตละครัง้ 

19) ขาดการสอบทานการนําสงเงนิเขากับหลักฐานที่ การรับและนําสงเงนิ ตองนําสงเงินรายไดภายในระยะ

เกี่ยวของ เชน รายงานการขายประจําวัน บัตรเชาชม เวลาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชยีงใหม วาดวยการ

พพิธิภัณฑ ทําใหมีการนําสงเงนิขาด เงนิเกนิ เปนประจํา บรหิารการเงนิ พ.ศ.2551 ขอ 14 การจัดเก็บเงนิทุก

20) การนําสง/นําฝากเงนิลาชากวาหลักเกณฑที่กําหนด ประเภทใหหนวยงานที่รับผดิชอบดานการเงินของสวนงาน

ระยะเวลาลาชา 2-13 วัน เปนผูจัดเก็บ และใหนําสงกองคลัง สํานักงานมหาวทิยาลัย

ทุกวันในเวลาทําการหรอือยางชาในวันทําการถัดไป

2.3 ดานการบันทกึบัญชี

1) บันทกึบัญชใีนระบบ 3 มติไิมครบถวน 1. ใหเรงดําเนนิการบันทกึบัญชทีัง้หมดเขาระบบบัญช ี

2) บันทกึในระบบ 3 มติ ิรายไดดอกเบี้ยไมตรงตามเดอืนที่ 3 มติใิหครบถวนโดยเร็ว

ดอกเบีย้เขาจรงิตามสมุดบัญชเีงินฝากธนาคาร  2. ควรบันทกึรายไดดอกเบี้ย ตามวัน/เดือน/ป ที่มี

3) บันทกึรายไดดอกเบี้ยซ้ํา  ดอกเบีย้เขาบัญชจีรงิ เพื่อใหรายการ ทางการเงินและ

รายการทางบัญชถีูกตองตรงกัน

4) มกีารบันทกึบัญชซี้ํา บันทกึผดิหมวด บันทกึรายไดผดิ ใหเจาหนาที่ผูรับผดิชอบในการบันทกึบัญชรีายการ

ประเภท และปรับปรุงบัญชทีี่ผดิพลาด รับเงนิ (AR) เพิ่มความระมัดระวังในการบันทกึบัญชใีห

ครบถวน ถูกตองทุกรายการ และใหเปนไปตามมาตรฐาน

การบัญชทีี่รับรองทั่วไป  

5) การจัดทํางบการเงินของกองทุนพัฒนาคณะฯ ในระบบ ใหผูรับผดิชอบฯ สอบทานความถูกตองในการบันทกึ

บัญช ี3 มติ ิแสดงยอดไมถูกตอง บัญชแีตละรายการใหถูกตองเปนประจําทุกเดอืน เพื่อให

การจัดทํางบการเงินของกองทุนพัฒนาคณะฯ ในระบบ

บัญช ี3 มติ ิแสดงผลการดําเนนิงานเปนไปตามหลักสากล 

และถูกตองตรงตามงวดบัญชี

6) ขอมูลทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ตาม ใหตรวจสอบขอมูลระหวางรายงานการเงนิของผูสอบ

ระบบบัญช ี3 มติ ิไมตรงกับรายงานการเงินที่รับรองโดยผู บัญช ีกับรายงานการเงินของระบบบัญช ี3 มติ ิเพื่อให

สอบบัญชี ทราบสาเหตุและดําเนนิการปรับปรุงใหถูกตอง ทัง้นี้ เพื่อ

ใหรายงานการเงินของมีความถูกตอง 

7) มไิดพมิพบัญชแียกประเภทเงนิสดที่แสดงยอดคงเหลอื ตอไปเห็นควรใหบันทกึบัญช ีใหถูกตองตามหลัก

ประจําวัน แนบรายงานเงินคงเหลอืประจําวัน เสนอหัวหนา การบัญช ีรวมทัง้การสอบทานยอดคงเหลือระหวางบันทกึ

สวนงานเพื่อทราบทุกวัน บัญช ีและรายงานเงินคงเหลอืประจําวันอยางสม่ําเสมอ
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8) บัญชแียกประเภทเงนิสดแสดงยอดยกมาไมถูกตอง

ตามยอดดุลของหลักการบัญชโีดยมียอดยกมาตดิลบ

9) การบันทกึบัญชคีาใชจายกองทุนพัฒนาสถาบันฯ ต่ํา ใหดําเนนิการปรับปรุงรายการบัญชใีหถูกตอง 

ไป เนื่องจากไมไดบันทกึคาใชจายของโครงการ

10) การบันทกึบัญชไีมถูกตอง อาท ิบันทกึรายการผดิ 1. ตอไปการดําเนนิงานที่เกี่ยวของกับการใชเงนิสงเสรมิ

กองทุน บันทกึทุนสะสมหมุนเวยีนสูงไปเนื่องจากปรับปรุง และพัฒนางานวจิัย ใหบันทึกบัญชใีหถูกตองกับประเภท

บัญชผีดิ ของเงิน“กองทุนวจิัย-เงินสงเสรมิและพัฒนางานวจิัย” ซึ่ง

จะเปนประโยชนตอการตดิตามประเมนิผลการดําเนนิงาน 

การบรหิารจัดการเงินสงเสรมิและพัฒนางานวจัิยตอไป

11) งบรายได – คาใชจายของสถาบันฯ ในปงบประมาณ เห็นควรใหกํากับดูแลการบันทกึบัญชใีหเปนไปตาม

2559  มไิดบันทกึรายการคาใชจายเปนเงนิ 2,947,688.94 มาตรฐานการบัญชโีดยการบันทกึบัญชรีับรูรายได และ

บาท สงผลใหแสดงผลการดําเนนิงานสูงกวาความเปนจรงิ คาใชจายตามเกณฑคงคาง ทัง้นี้การบันทกึบัญชใีน

12) ไมปรากฏบัญชเีงนิฝากธนาคาร ในงบทดลองระบบ ลักษณะดังกลาวขางตน เขาขายการตกแตงงบการเงนิ

บัญช ี3 มติขิองมหาวิทยาลัย จํานวน 4 บัญชี เปนการทุจรติประเภทหนึ่ง  ซึ่งผูบรหิารตองรับผดิชอบ

13) เอกสารแจงยนืยันยอดเงนิฝากธนาคารจากสถาบัน และมโีทษทางอาญา

การเงนิไมตรงกับรายงานงบทดลองระบบบัญช ี3 มติ ิจํานวน

4 บัญชี

14) การบันทกึบัญชกีารเงนิรับ บางรายการระบุเลขที่ ตอไปใหฝายการเงิน/บัญชี/GL เพิ่มความระมัดระวัง

เอกสารอางองิไมถูกตองกับหลักฐานการรับเงินจรงิ ในการบันทกึบัญชแีละการสอบทานการบันทกึบัญชโีดย

ใหระบุอางองิเลขที่ใบเสร็จรับเงินแตละรายการใหถูกตอง

ตามหลักฐานการรับเงนิ เพื่อจะไดสอบยันความถูกตอง

ระหวางฝายการเงินและบัญชี

15) ไมไดบันทกึบัญชใีนระบบบัญช ี3 มติ ิเนื่องจากไมได ตอไปหากมีการเปดบัญช ีหรอืมกีารออกหลักฐาน

นําบัญชเีงินฝากธนาคารที่เกี่ยวของผานระบบบัญช ี3 มติิ การรับเงนิ ใหบันทึกรายการผานระบบบัญช ี3 มติทิุกครัง้ 

ทัง้นี้ เพื่อใหขอมูลทางการเงินมีความถูกตอง ครบถวน 

ตามขอเท็จจรงิ และแสดงฐานะการเงนิที่ถูกตองตอไป

16) บันทกึลางรายการหรอืกลับขาบัญชใีนระบบบัญช ี ใหบันทกึลางรายการในระบบบัญช ี3 มติติามขอเท็จ

3 มติภิายในวันนัน้ ๆ ไมตรงกับขอเท็จจรงิ จรงิที่เกดิขึ้น เพื่อใหสามารถสอบยันขอมูลระหวางกันได 

17) การจัดทํารายงานเงินคงเหลอืประจําวันไมถูกตอง ตอไปใหบันทกึรายการรับ-จาย และนําฝากเงินใน

โดยจัดทํารายงานเงินคงเหลอืประจําวันเฉพาะในวันที่มยีอด ระบบบัญช ี3 มติ ิภายในวันที่เกดิรายการ และจะตอง

เงินคงเหลอื จัดทํารายงานเงินคงเหลอืเปนประจําทุกวัน หากวันใดไมมี

การรับ-จายเงิน จะไมทํารายงานเงินคงเหลอืประจําวัน

สําหรับวันนัน้ก็ได แตใหหมายเหตุไวในรายงานเงินคง

เหลอืเปนประจําที่มีการรับ-จายเงินของวันถัดไปใหชัดเจน
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18) มยีอดเงนิคงเหลอืในรายงานเงินคงเหลอืประจําวันไม ใหผูรับผดิชอบสอบยันยอดเงนิคงเหลอืตามรายงานเงนิ

ตรงกับบัญชแียกประเภทเงินสด คงเหลอืประจําวันกับบัญชแียกประเภทเงนิสดทุกครัง้ที่มี

การรับเงนิ หากมกีารคลาดเคลื่อนไมตรงกันใหหาสาเหตุ

และแกไขภายในวันนัน้หรอือยางชาภายในวันถัดไป 

2.4 ดานเงนิทดรองจาย

1) สัญญายมืเงิน จายเช็คและรับเช็คเงินทดรองจาย โดยที่ การจายเงนิยมื โดยผูมอีํานาจยังไมลงนามอนุมัตไิม

ผูมอีํานาจยังมไิดลงนามอนุมัติ สามารถกระทําได

2) สัญญายมืเงินลงนามไมครบถวน โดยเฉพาะลงนามที่ผู ใหผูรับผดิชอบดานสัญญายมืเงินสอบทานความครบ

ยมืเงินและผูรับเงิน ถวนของสาระสําคัญในสัญญายมืเงิน เพื่อปองกันปญหาที่

3) สัญญายมืเงินฯ ระบุรายละเอยีดไมครบถวนครบกําหนด อาจเกดิขึ้นภายหลังกรณีผูยมืเงินและผูรับเงินไมไดลงลาย

การสงใช ผูรับเงนิ ผูจายเงิน เปนตน มอืชื่อ

4) มเีงินสดคงเหลอืจากเงินยมืมีอตัรารอยละ 25 – 70 ของ ใหกําหนดแนวปฏิบัตเิพื่อใหม่ันใจวาการอนุมัตเิงินยมื

จํานวนเงนิที่ยมื ถอืวามอีัตราเงนิสดคงเหลอืสูง แตมกีารตดิตาม แตละรายน้ันเปนไปดวยความเหมาะสม โดยใหมกีาร

ลูกหนี้ใหชดใชเงนิยมืเร็วขึ้น ประมาณคาใชจายตามแผนงาน ซึ่งจําเปนจะตองยมืเงนิ

ทดรองจาย และตองเปนคาใชจายที่เกี่ยวของกับโครงการ 

ทัง้นี้ ตองไมใหยมืเงนิเก็บไว โดยที่ยังไมมคีวามจําเปนตอง

ใชหรอืไมทราบรายละเอยีดที่ตองใช เพราะทําใหเงินอยู

นอกระบบเปนเวลานาน ขาดโอกาสที่หนวยงานจะบรหิาร

จัดการใหเกดิมูลคาเพิ่ม

5) การยมืเงินไปดําเนนิงานตาม โครงการแตภายหลังไมมี เห็นควรใหผูเกี่ยวของที่ยมืเงนิดังกลาวชี้แจงสาเหตุที่

การดําเนนิงานโดยผูยมืคืนเงนิเต็มจํานวนและมบีางโครงการ ไมสามารถดําเนนิกิจกรรมไดตามที่ระบุไวในสัญญายมืเงนิ

คนืเงนิยมืลาชา และการคนืเงนิยมืลาชาหลังจากการดําเนนิงานสิ้นสุด

6) มเีงินทดรองหมุนเวยีนเกนิวงเงินที่ไดรับ จํานวน แลว ทัง้นี้ เห็นควรใหมกีารกํากับดูแลใหการขออนุมัตยิมื

27,610.30 บาท เงินและการคนืเงนิยมืเปนไปดวยความถูกตองและเหมาะสม

7) การบันทกึบัญชไีมเปนไปตามความเปนจรงิ ไมถูกตอง 1. ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานการจายเงนิ

และไมเปนไปตามหลักการบัญช ีขาดการสอบทานการบันทกึ ทุกครัง้ กอนการบันทึกรับใบสําคัญจากลูกหนี้เงนิยมื 

บัญชกีับหลักฐานการยมืเงิน มกีารปรับปรุงแกไขบัญชเีปน เพื่อลางสัญญายมืเงินในระบบบัญช ี3 มติ ิ หากมีการ

ประจํา ทําใหการดําเนนิงานดานเงินทดรองหมุนเวยีนไมนา จัดซื้อ/จางพัสดุ ตองผานการตรวจสอบจากงานพัสดุเสยี

เชื่อถอื อาจกอใหเกิดขอผดิพลาดและความเสี่ยงอื่นๆ ได มี กอน ทัง้นี้ใหปฏบิัตติามประกาศมหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

ประเด็นขอตรวจพบดังนี้ เรื่อง เงนิยมืทดรองจายของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 

7.1) การบันทกึบัญชจีายเช็คซ้ําสองครัง้ หมวด 4 การสงใชคืน ขอ 12.2 ใหเจาหนาที่การเงินผูรับ

7.2) การบันทกึรับคืนลูกหนี้สองครัง้ ผดิชอบของสวนงานตรวจสอบหลักฐานการเบกิจายให

7.3) การบันทกึลางใบสําคัญรับเงนิสูงกวาความเปนจรงิ ถูกตองตามระเบยีบ และจัดทําใบตัง้หนี้เบกิจายเงนิ ภาย

7.4) การบันทกึลางลูกหน้ีผดิรายการกรณีลางลูกหนี้เงนิ ใน 5 วันทําการนับตัง้แตวันที่รับใบสําคัญคูจาย เพื่อทด

สดยอย/ลูกหนี้โครงการ แทนเงนิทดรองหมุนเวยีนของสวนงาน
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7.5) การบันทกึลางบัญชลีูกหนี้โครงการดวยใบสําคัญ 2. ใหเรยีกเงนิคนืจากลูกหนี้โครงการฯ รวมเปนเงนิ  

รับเงนิ 94,881 บาท โดยเร็ว

7.6) การบันทกึบัญชไีมเปนปจจุบัน ไดแก มกีารยกเลกิ 3. ใหจัดทําทะเบยีนคุมเงนิทดรองจายหมุนเวยีน 

สัญญายมืเงินแตทางบัญชไีมไดบันทกึลางลูกหนี้ในระบบบัญช ี เพื่อเปนเครื่องมอืในการควบคุมและสอบทานการปฏบิัติ

3 มติ ิ งานอยางหนึ่ง

7.7) การบันทกึบัญชใีนระบบบัญช ี3 มติไิมสมบูรณ 4. ใหเจาหนาที่เพิ่มความรอบคอบในการบันทกึบัญชี

ไดแก เมื่อบันทกึชดใชเงินยมืดวยใบสําคัญ/เงินสด แตลูกหนี้ เงินทดรองหมุนเวยีนใหครบถวน ตามคูมือการบันทกึบัญช ี

ยังไมถูกลาง และไมปรากฏรายการใบสําคัญรับเงนิ/เงินสด 3 มติ ิหากเกดิความผดิพลาดใหเรงหาสาเหตุ เพื่อ

ในระบบ ปรับปรุงใหถูกตองไดทันที

8) บันทกึใบสําคัญรับเงินจากลูกหนี้เงนิยมื เพื่อลางสัญญา 5. ตรวจสอบสัญญายมืเงิน และการบันทกึบัญชี

ยมืเงิน โดยไมไดตรวจสอบหลักฐาน ทําใหเกดิความลาชาใน ลูกหนี้ใหเปนปจจุบัน ตลอดจนความสัมพันธของการลาง

การตัง้หนี้ และใบสําคัญรับเงินคางนานในระบบ เปนเงนิ สัญญายมืเงิน ดานหลังสัญญายมืเงนิ ใหตรงกับรายงาน

จํานวน 58,251.50 บาท ทะเบยีนคุมลูกหนี้

9) การจัดเก็บสัญญายมืเงินไมครบถวน ไมไดแยกสัญญา 6. ใหจัดเก็บสัญญายมืเงินที่ยังคางชําระไวในแฟม

ที่ชําระแลวกับสัญญาที่คางชําระออกจากกัน และบางสัญญา ลูกหนี้คงคางเรยีงตามลําดับเอกสารหากมกีารชําระหนี้

ไมมใีหตรวจสอบ เรยีบรอยแลวใหแยกเก็บไวในแฟมถาวรตอไป ทัง้นี้เพื่อ

10) กรณียมืเงนิเพื่อใชในการดําเนนิงานของโครงการ สามารถทําการตรวจสอบคนหาตดิตามลูกหนี้คงคาง

คางนาน ต้ังแตเดอืน มกราคม-กรกฎาคม 2559 จํานวน 4 ขอสังเกต

รายการ  ซึ่งภายหลังโครงการไดรับเงินงวดแลวไมไดนําเงนิสด จากการตรวจสอบการดําเนนิงานดานเงินรับฝาก 

มาชดใชเงินยมืทดรองหมุนเวยีน  ทัง้นี้มสีาเหตุจากคณะฯ ไมมี และเงินทดรองราชการ มีประเด็นขอตรวจพบที่มนีัย

ระบบในการตดิตามลูกหนี้ สําคัญ กระบวนการดําเนนิงานที่ไมชัดเจน ไมโปรงใส 

บางเรื่องไมสามารถตรวจสอบได ผูบรหิารควรกํากับ

ดูแลระบบการบรหิารจัดการดานเงินรับฝาก และเงนิ

ทดรองราชการ ใหมกีารควบคุมภายในที่รัดกุมยิ่งขึ้น

11) ไมไดบันทกึรายละเอยีดการชดใชเงินยมื และลางหลัง ใหปฏบิัตติามประกาศมหาวทิยาลัยเชยีงใหม เรื่อง

สัญญายมืเงินเมื่อมกีารสงใชคนืเงนิยมื เงินยมืทดรองจายของมหาวทิยาลัย พ.ศ.2552 หมวด 4 

การสงใชคืน ขอ 12.1 เมื่อผูยมืสงหลักฐานการจายและ/

หรอืเงินที่เหลอื (ถามี) พรอมทัง้ออกใบเสร็จรับเงนิใหผูยมื

ไวเปนหลักฐาน และใหเจาหนาที่ผูรับคนืบันทกึการรับคนื

ในสัญญาการยมืเงิน ดานหลังสัญญายมืเงนิ โดยระบุ

เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของใหครบถวน และเปนปจจุบัน

12) ไมไดแยกเก็บสัญญาที่ชําระหนี้หมดแลว กับสัญญา ใหจัดเก็บสัญญายมืเงินที่ยังคงคางชําระไวในแฟม

ที่คางชําระหนี้ออกจากกัน ลูกหนี้คงคางเรยีงตามลําดับเอกสาร หากมกีารชําระหนี้

เรยีบรอยแลวใหแยกไวที่แฟมถาวรตอไป ทัง้นี้ เพื่อให

ทราบจํานวนลูกหนี้ที่ชําระแลว และคงคางไดอยางถูก

ตองและรวดเร็ว
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13) ไมไดลําดับเลขที่สัญญายมืเงินแยกกันระหวางเงิน ตอไปใหแยกลําดับเลขที่สัญญายมืเงินระหวาง

ทดรองจายกับเงินทดรองราชการที่ยมืจากมหาวทิยาลัยออก ลูกหนี้เงนิทดรองจายกับลูกหนี้เงินทดรองราชการ เพื่อ

จากกัน ลดความสับสนและสะดวกในการติดตามทวงถาม หรอื

14) ลําดับเลขที่สัญญายมืเงินทดรองจายซ้ําซอนกัน การสอบยันยอดลูกหนี้แตละประเภท

15) เงินยมืทดรองจายหมุนเวยีนของสํานักงานฯ มี 1. ปฏบิัตติามประกาศมหาวทิยาลัยเชยีงใหม วาดวย

คาใชจายที่เบกิจายเงนิเกนิวงเงนิยมืทดรองจํานวน 29,874.50 เงินทดรองจายของมหาวทิยาลัย พ.ศ.2552 อยางเครง

บาท ซึ่งเปนเงนิทุนสวัสดกิารบุคลากรสํานักงานมหาวิทยาลัย ครัด ขอ 16 ใหสวนงานเปดบัญชเีงินฝากธนาคารเฉพาะ

ที่ไดนํามาใชปะปนรวมดังกลาว เงินยมืทดรองจาย...โดยเปดบัญชอีอมทรัพยคูกับบัญชี

กระแสรายวัน ดังนัน้ บัญชเีงนิฝากธนาคารเงินทดรอง

จายหมุนเวยีน ไมควรมเีงนิอื่นรวมอยูดวย 

2. ทําการปรับปรุงการบันทกึบัญชเีงนิทดรองจาย

ใหถูกตองตามขอเท็จจรงิ ทัง้นี้ หากวงเงนิทดรองจายไม

เพยีงพอตอการดําเนนิงานภายในหนวยงาน เห็นควรทบ

ทวนการบรหิารจัดการเงนิทดรองจาย เชน เรงรัดการตัง้

หนี้เบกิจายเงนิใหแลวเสร็จภายใน 3-5 วันหลังจากไดรับ

เอกสาร หรอืเรงรัดตดิตามลูกหน้ีคางนานหลังครบระยะ

เวลาดําเนนิการภายใน 15 วัน เปนตน

16) ไมมกีารบันทกึรายละเอยีดการชดใชเงินยมื เมื่อมกีาร ใหปฏบิัตติามประกาศมหาวทิยาลัยเชยีงใหม เรื่อง 

สงใชคนืดานหลังในสัญญายมืเงนิ เงินยมืทดรองจายของมหาวทิยาลัย พ.ศ.2552 หมวด 4 

การสงใชคืน ขอ 12.1 เมื่อผูยมืสงหลักฐานการจายและ/

หรอืเงินที่เหลอื (ถามี) พรอมทัง้ออกใบเสร็จรับเงนิใหผูยมื

ไวเปนหลักฐาน และใหเจาหนาที่ผูรับคนืบันทกึการรับคนื

ดานหลังในสัญญาการยมืเงนิ ระบุเอกสาร/หลักฐานที่

เกี่ยวของใหครบถวนตอไป”

2.5 ดานการบริหารลูกหน้ี

1) ลูกหนี้คาเวชภัณฑคางนาน ตัง้แตวันที่ 3 พฤศจกิายน – 1. ใหตดิตามการชําระเงินของลูกหน้ีคาเวชภัณฑคาง

29 ธันวาคม 2559 จํานวน 255,957 บาท นานในป 2559 โดยเร็ว เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดหนี้

2) ลูกหนี้–งานดานบรกิารคาง ตัง้แตปงบประมาณ 2556- สูญ และเปนการเพิ่มสภาพคลองใหแกหนวยงาน

2559 จํานวน 51,283,415.90 บาท 2. เห็นควรใหตดิตามการชําระเงนิใหเปนไปตามขอ

ตกลง เพื่อปองกันความเสี่ยงในการเกิดหนี้สูญ หากปลอย

ใหระยะเวลานานออกไป ทัง้นี้ เพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว

ควรมกีารประเมนิสถานการณของผูรับบรกิารและใชมาตร

การทางกฏหมาย เพื่อตดิตามการชําระเงนิใหมปีระสทิธิ

ภาพ มากยิ่งขึน้

2. Financial P 18-27 



27

2 ดานการเงนิและบัญชี (Financial Audit)

ขอเสนอแนะขอตรวจพบ

3) ลูกหนี้คารักษาพยาบาล จากการสอบทานลูกหนี ้IPD ศูนยฯ มมีาตรการตดิตามลูกหนี้ ดังนี้

และลูกหนี้บรษิัทของศูนยฯ รวมกัน เปนเงนิจํานวน 1. ศูนยฯ มกีารออกใบแจงหนี้คารักษาพยาบาล เมื่อ

42,699,694.04 บาท ทัง้นี้รายละเอยีดลูกหนี้คารักษา มกีารใหบรกิาร

พยาบาลแยกตามอายุลูกหน้ี 2. กรณีไมชําระคารักษาพยาบาล หรอืชําระบางสวน 

ศูนยฯ จะออกหนังสอืรับสภาพหนี้

3. ฝายการเงินติดตามทวงถามตามระยะเวลาของ

แตละประเภทลูกหนี้ที่ศูนยฯ กําหนดเมื่อตดิตามจนถงึที่

สุดแลวจะสงเรื่องใหฝายนติกิรดําเนนิการตอ

4. ฝายนติกิร จัดทําหนังสอืตดิตามทวงถามดําเนนิ

การจนถงึที่สุด

2.6 ดานการวเิคราะหการจัดเก็บรายไดคาเชาที่พักของนักศึกษา

จากการวิเคราะหเห็นวาหอพัก 40 ป และหอพักสชีมพู จากขอมูลทางสถติขิองรายรับคาเชาหองพักเฉลี่ย

มรีายไดคาเชาหองพักเฉลี่ยตอเดอืน ของปการศกึษา 2557- ตอเดอืนของ หอพักสชีมพู ซึ่งมีรายรับลดลงอยางตอเนื่อง 

2558 ในภาคเรยีนที่ 3 ลดลงอยางมีนัยสําคัญ เนื่องจาก เห็นควรใหสํานักงานหอพักฯ หาสาเหตุและปรับกระบวน

นโยบายใหสํานักงานหอพักฯ รับเฉพาะนักศกึษาชัน้ปที่ 1 เขา การในการจัดหารายได เพื่อสามารถใชทรัพยากรของ

พักในหอพักสงผลใหนักศกึษายายออกในภาคเรยีนที่ 3 ตอมา มหาวทิยาลัยอยางคุมคา และเกิดประสทิธภิาพสูงสุด

ในปการศกึษา 2559 สํานักงานหอพักฯ ไดมกีารปรับนโยบาย

ใหนักศกึษาสามารถพักอาศัยในหอพัก 40 ปไดตอเนื่องจงึทํา

ใหรายไดคาเชาหองพักเฉลี่ยตอเดอืนเพิ่มสูงขึ้น สวนหอพักสี

ชมพูยังคงใชนโยบายเดมิ จงึสงผลใหรายไดคาเชาหองพัก

เฉลี่ยตอเดอืนลดลงอยางตอเนื่อง
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3 ดานการปฏบิัตงิานตามกฎ ระเบยีบ ขอบังคับ (Compliance Audit)

ขอเสนอแนะ

3.1 ดานการเบิกจาย

1) หลักฐานการเบกิจายเงินโดยไดรับใบเสร็จรับเงนิ ซึ่งมี เพื่อใหการเบกิจายเงิน เปนไปดวยความเรยีบรอย

รายการไมครบถวน (สลปิใบเสร็จรับเงนิ จากบรษิัทไปรษณีย เปนไปในแนวทางเดยีวกัน กรณไีดจายเงินไปกอน และ

ไทย จํากัด และรานสะดวกซือ้ฯ) ซึ่งระบุรายละเอยีดสาระ ไมไดรับใบเสร็จรับเงนิหรอืไดรับใบเสร็จรับเงินแตมี

สําคัญไมครบถวน รายการไมครบ 5 รายการ ตองทําใบรับรองการจายเงนิ

เพื่อนํามาใชเปนหลักฐานประกอบการขอเบกิเงนิ และให

ปฏบิัตติามหนังสอืเวียนที่ ศธ 6392(3)/10951 ลงวันที่ 30 

พฤษภาคม 2559 เรื่อง หลักฐานประกอบการเบกิจายเงนิ

กรณีใบเสร็จรับเงนิมรีายการไมครบถวน 

2) เบิกคาตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาซ้ํา จากการ ควรตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน การเบกิจายใหถูก

จัดงาน บันทกึสูงไป 200 บาท ตองและเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อปองกันปญหา

ในการเรยีกเงินคืนภายหลัง

3) หลักฐานการเบกิจายไมไดประทับตรา “จายเงินแลว” ใหประทับตรา “จายเงินแลว” ในเอกสารหลักฐาน

ที่แนบการจายเงนิทุกครัง้ ทัง้นี้ เพื่อปองกันการนําหลัก

ฐานมาเบกิจายซ้ํา

4) การดําเนนิงานการจัดกจิกรรม เอกสารประกอบการ เมื่อมีการขออนุมัตเิบกิจายของโครงการตาง ๆ เจา

เบิกจายเงินการจัดกจิกรรมยอย ๆ ในแตละโครงการไมพบราย หนาที่ผูรับผดิชอบควรแนบหนังสอืที่ไดรับอนุมัติการจัด

ละเอยีดกําหนดการดําเนนิงานกจิกรรมตาง ๆ ของโครงการ โครงการ และรายละเอยีดกําหนดการดําเนนิกิจกรรมตางๆ

อันเปนที่มาของคาใชจายที่เกดิขึ้น 

5) การนําเอกสารอื่น คอื ใบแจงราคาสนิคาจากบรษิัท ใหตดิตามใบเสร็จรับเงนิจากบรษัิททัวร เพื่อนํามาเปน

ทัวร มาเบิกจายไมใชหลักฐานการเบกิจายเงิน (ใบเสร็จรับเงนิ) หลักฐานการเบกิจายเงินที่ถูกตอง หากไมสามารถเรยีก

หลักฐานการจายเงนิคาตัว๋เครื่องบนิดังกลาวได เห็นควร

ใหเรยีกเงนิคนื และนําสงเปนเงินรายไดมหาวทิยาลัยตอไป

6) เบิกจายคาตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการซ้ํา ใหผูรับผดิชอบนําเงินที่เบกิจายซ้ําสงคนืใหแก

มหาวทิยาลัยโดยเร็ว และใหผูรับผดิชอบควรตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานการเบกิจายใหถูกตองและเปนไปตาม

ระเบยีบที่เกี่ยวของ เพื่อปองกันปญหาในการเรยีกเงิน

คนืภายหลัง

7) การเบกิจายคาเลี้ยงรับรอง ขาดรายละเอยีดประกอบ การเบกิจายคาเลี้ยงรับรองใหระบุรายช่ือ หรอืจํานวน

การเบกิจายเงินที่เปนสาระสําคัญ ไดแก รายชื่อ หรอืจํานวนผู ผูเขารวมในงานเลี้ยงรับรองไวเปนเอกสารประกอบในการ

เขารวมในการเลี้ยงรับรอง เบิกจายเงินดวยทุกครัง้ เพื่อใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน

ประกาศมหาวทิยาลัยเชยีงใหม เรื่อง กําหนดประเภทราย

จาย รายการ และเงื่อนไขการจายเงนิจากรายได

มหาวทิยาลัย ฉบับที่ 6/2552 (คาเลี้ยงรับรอง และคา

เลีย้งอาหาร/คาเครื่องดื่มในการปฏบิัตงิานในมหาวทิยาลัย

และนักศกึษา) 

ขอตรวจพบ
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3 ดานการปฏบิัตงิานตามกฎ ระเบยีบ ขอบังคับ (Compliance Audit)

ขอเสนอแนะขอตรวจพบ

8) ไมมหีลักฐานการจายเงินใหตรวจสอบ จํานวน 2 ใหแสดงหลักฐานการจายเงนิดังกลาว ใหสํานักงาน

รายการ รวมเปนเงนิจํานวน 208,127.50 บาท การตรวจสอบภายในตรวจสอบโดยเร็ว หากไมสามารถ

แสดงหลักฐานการจายเงนิได ใหเรยีกเงินคืนจากผูที่เกี่ยว

ของและนําสงเปนเงนิรายไดของหนวยงานตอไป

9) ไมไดจัดทําหนังสอืเพื่อสอบถามธนาคารวาเปนหนังสอื ตอไปในกรณีที่ผูรับจางไดนําหลักประกันเปนหนังสือ

ค้ําประกันที่ออกจากธนาคารจรงิหรอืไม ค้ําประกันของธนาคารพาณิชย ใหทําหนังสือเพื่อสอบถาม

ธนาคารวาเปนหนังสอืค้ําประกันที่ออกจากธนาคารจรงิ

หรอืไม เพื่อลดความเส่ียงตอการปลอมเอกสารของผูรับจาง

12) การเบกิจายคาตอบแทนเจาหนาที่ปฏบิัตงิานนอกเวลา การจายคาตอบแทนเจาหนาที่ปฏบิัตงิานนอกเวลา

ราชการเกนิสทิธิ์ ราชการและคาตอบแทนนักศกึษาชวยปฏิบัตงิาน เปนไป

13) การเบกิจายคาตอบแทนนักศกึษาชวยปฏบิัตงิานเกินสทิธ์ิ ตามที่แหลงทุนกําหนด ใหระบุในประมาณการคาใชจาย

โครงการอยางชัดเจน และไดรับการอนุมัตจิากผูมอีํานาจ 

14) หลักฐานการจายเงนิระบุชื่อผูจายไมถูกตอง หลักฐานการจายเงนิ/ใบเสร็จรับเงนิจะตองระบุชื่อ 

15) ใบเสร็จรับเงนิหลายรายการไมระบุวัน/เดือน/ป สถานที่อยู หรอืที่ทําการของผูจายเงินใหถูกตอง และ

ที่รับเงิน ซึ่งเปนสาระสําคัญ ระบุวัน เดอืน ป ที่จายเงนิ ใหครบถวนตามระเบียบการ

เบิกจายจากคลัง การเก็บเงินและการนําเงนิสงคลัง พ.ศ. 

2551 ขอ 41 ใบเสร็จรับเงนิอยางนอยตองมรีายการครบ 

5 รายการ

16) หลักฐานการเบกิจาย มิไดแจกแจงรายละเอยีด การเบกิคาใชจายตางๆ ควรมรีายละเอยีดประกอบ

คาใชจายและรายละเอยีดไมครบถวน เชน คาใชจายในการ การเบกิจายทุกครัง้ เพื่อใหสามารถพสิูจนไดวาคาใชจาย

เดินทางไปศกึษาดูงาน, คาตอบแทนวทิยากร ไมมรีายละเอยีด ที่เกดิขึ้นมคีวามสอดคลองกับการปฏบิัตงิานจรงิ มีความ

ของงานที่ไป , คาที่พัก ไมมี Portfolio และการจายคาตอบแทน ถูกตองและเหมาะสม

ไมระบุรายละเอยีดการทํางาน เปนตน

17) ไมมหีลักฐานการเบกิจายใหตรวจสอบ กรณีไมมหีลักฐานการจายเงิน ใหคนืเงนิเพื่อนําสงเปน

เงินรายไดหนวยงานตอไป

18) เบิกคาเครื่องบนิ 2 ครัง้ในวันเดยีวกัน โดยไมไดระบุ กรณีซือ้ต๋ัวโดยสารใหมใหชี้แจงเหตุผลความจําเปน 

เหตุผลประกอบ ทัง้นี้ หากเปนการผดิพลาดจากเหตุสวนตัวผู หากเปนการผดิพลาดจากเหตุสวนตัวใหคืนเงนิ สงเปนเงนิ

เดินทางตองรับผดิชอบคาใชจายดังกลาวเอง ไมสามารถนํามา รายไดของหนวยงานตอไป

เบิกจายได

19) การดําเนนิงานโครงการฯ ไดสิ้นสุดแลวไมไดจัดสง ตอไปใหปฏบิัตติามระเบยีบมหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

รายงานผลการดําเนนิงานและรายงานการรับ-จายเงิน ให วาดวยการจัดการประชุมวชิาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 

มหาวทิยาลัยทราบภายใน 30 วัน หลังจากสิ้นสุดโครงการ 2557 อยางเครงครัดตอไป

20) กรณีการจายเงนิโบนัสที่เบิกมาเปนเงนิสด โดย วธิกีารจายเงินโบนัสควรจายเปนเช็ค หรอืโอนเงนิ

ผูอํานวยการเปนผูจายเงนิใหแกเจาหนาที่ที่ไดรับเงนิโบนัส เขาบัญชเีงินฝากธนาคารของผูมสีทิธิ์ไดรับ เนื่องจากเปน

รายการที่มวีงเงินสูง การถอนเงนิสดมาจายในหนวยงาน 

อาจมคีวามเสี่ยงตอการสูญหายได

3. Compliance P 28-34
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3 ดานการปฏบิัตงิานตามกฎ ระเบยีบ ขอบังคับ (Compliance Audit)

ขอเสนอแนะขอตรวจพบ

21) จากการสอบทานความมีอยูจรงิของเงินรับฝาก เงนิ ใหยอดเงนิรับฝากเงินรายไดของหอพักสชีมพูมีความ

รายไดจากรายละเอยีด/ทะเบยีนคุมเงนิประกันความเสยีหาย ถูกตองตรงกับความเปนจรงิ  เห็นควรใหทําการปรับปรุง

แยกตามรายบุคคล หอพักสชีมพูมยีอดเงนิรับฝากสูงกวา บัญชเีงนิรับฝากเงนิรายได และบัญชเีงินฝากธนาคาร

รายละเอยีด/ทะเบยีนคุมเงนิประกันความเสยีหายของนักศกึษา กองคลัง-เงินรับฝากเงินรายได ใหถูกตองตรงกับราย

มนีักศกึษาเกาซึ่งคาดวาจะไมมารับเงินประกันฯ คืน จํานวน ละเอยีด/ทะเบยีนคุมเงนิประกันความเสยีหายของนักศกึษา

 4,000.00 บาท

22) การขอนุมัตกิารเดนิทางไปปฏบิัตงิานของพนักงานไม ใหผูเดนิทาง และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของสอบทานวัน

ครอบคลุมวันเดนิทาง  อาจจะสงผลใหถูกเรยีกเงนิคนืได เดือนป ในการเดนิทางแตครัง้ใหครอบคลุมวันเดนิทาง

23) หลักฐานการจายไมสอดคลองกับกิจกรรม เชน การ ใหผูรับผดิชอบระมัดระวงัในเรื่องการเบกิจายเงนิไม

เบิกคาเลี้ยงรับรอง วันที่ในใบสําคัญจายไมสอดคลอง กับการ สอดคลองกับกิจกรรมอาจจะเกดิกรณีการเบกิจายอัน

ปฏบิัตงิาน เปนเท็จได 

24) การเบกิคาที่พักโดยใชสลปิของบัตรเครดติมา เปน ใหเจาหนาที่การเงินระมัดระวังและตรวจสอบเอกสาร

หลักฐานการจายเงนิ การจายเงนิใหเปนไปตามระเบยีบ ตอไปอาจจะตองถูก

เรยีกเงนิคนืในภายหลังหากเกดิกรณีแบบนี้อกี

25) มกีารเบิกจายเงินจากเงนิรับฝาก และไมไดบันทกึ เห็นควรใหชี้แจงการเบกิจายเงนิรับฝากดังกลาววา

บัญชเีงนิรายได และมีการถอนเงนิจายใหกับผูเกี่ยวของโดย เปนเงนิมาจากไหนเพราะสาเหตุใดไมรับรูเปนรายได

หลักฐานการจายเปนใบสําคัญรับ

26) โครงการเปดบัญชเีงินฝากธนาคาร “โครงการเกษตร 1. ตอไปใหปฏบิัตติามระบบควบคุมภายในดานการ

ทันสมัย” โดยผูมีอํานาจเบกิจายเงินเปนหัวหนาโครงการเพยีง เงินที่ตองกําหนดใหผูมีอํานาจมากกวาหนึ่งคนรวมกัน

คนเดยีว ซึ่งไมถูกตองตามหลักการควบคุมภายในของหนวย ลงนามในเช็คที่สั่งจายทุกครัง้

งานภาครัฐ ที่ตองเปดบัญชอียางนอย 3 ราย และผูมีอํานาจ 2. ใหเรยีกคืนเงนิที่เบกิจายโดยไมถูกตอง/ไมมสีทิธ ิ

เบิกจายเงินตองเปน 2 ใน 3 ของบัญชนีัน้ ๆ จํานวน 41,605 บาท ประกอบดวยการเบกิจายหลักฐาน

27) การจายคาเบี้ยเลี้ยงเดนิทางไปปฏบิัตงิานใหที่ปรกึษา ปงบประมาณเกา จํานวน 22,605 บาท และคาเบี้ยเลีย้ง

โครงการ จํานวน 1 ราย เปนเงิน 19,000 บาท ซึ่งไมมีระเบยีบ ที่ปรกึษา จํานวน 19,000 บาท 

กําหนดใหเบกิจายได เนื่องจากการไดมาซี่งที่ปรกึษาตอง 3. ตอไปการเบกิจายทุกรายการใหปฏิบัตติาม

ดําเนนิการตามระเบยีบพัสดุในลักษณะการจางเหมา จงึไม ระเบยีบ/ประกาศที่เกี่ยวของ รวมทัง้ใหเสนอเอกสาร

สามารถเบกิจายคาเบี้ยเลี้ยงได หลักฐานประกอบการเบกิจาย ผานผูเกี่ยวของดานการ

28) มกีารนําหลักฐานคาใชจายของงบประมาณปเกา เงินของวทิยาลัยฯ เพื่อสอบทานหลักฐานการดําเนนิงาน

(ก.ย.59) มาเบิกจาย เปนเงิน 22,605 บาท ซึ่งไมเปนไปตาม กอนเสนอผูมอีํานาจอนุมัตทิุกครัง้ ทัง้นี้เนื่องจากเปนผูมี

ระเบยีบการเบกิจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงนิ และการนํา ความรู/ชํานาญเฉพาะดาน หากหลักฐานไมถูกตองตาม

เงินสงคลังพ.ศ. 2551 กําหนดวา คาใชจายที่เกดิขึ้นในปงบ กฎ/ระเบยีบ/ประกาศที่เกี่ยวของ จักไดแกไขไดทันทวงที

ประมาณใด ใหเบิกจากเงนิงบประมาณรายจายของป นัน้ 4. ตอไปใหใชแบบฟอรมรายงานการเดนิทางของ

29) หลักฐานการเบกิจายบางรายการ ไมไดระบุราย มหาวทิยาลัยประกอบการเบกิจายทุกครัง้ ทัง้นี้ เพื่อให

ละเอยีดกจิกรรม/วัน/เดือน/ปที่ดําเนนิการ เชน คาน้ํามันเชื้อ การนับเวลาเบกิจายคาเบี้ยเลี้ยงถูกตองตามขอเท็จจรงิ

เพลงิในการเดนิทาง/คาอาหารกลางวัน/อาหารวาง รวมทัง้ ซึ่งสอดคลองกับเจาหนาที่โครงการเปนพนักงานสวนงาน

องคประกอบของใบเสร็จรับเงิน/บลิเงินสด/ใบสําคัญรับเงิน ประเภทหนึ่ง ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชยีงใหม เรื่อง
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ไมครบถวนตามระเบบีบการเบิกจายเงนิจากคลัง การเก็บ หลักเกณฑและวธิกีารจางพนักงานมหาวทิยาลัยช่ัวคราว

รักษาเงิน และการนําเงนิสงคลังพ.ศ. 2551 เชน ไมระบุวัน/เดือน (พนักงานสวนงาน) 

/ป และลายมอืชื่อผูรับเงนิ เปนตน 5. ตอไปใหแนบหลักฐานประกอบการเบกิจาย ที่

30) มกีารเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงในการเดนิทางไปปฏบิัติ ระบุรายละเอยีดการดําเนนิกจิกรรมใหชัดเจนครบถวน 

งานของเจาหนาที่ ตามรายงานการเดนิทางและสรุปคาใชจาย รวมทัง้ใหผูเกี่ยวของตรวจสอบหลักฐานประกอบการ

โดยไมไดใชแบบฟอรม “ใบเบกิคาใชจายในการเดินทางไป เบิกจาย ตองมสีาระสําคัญอยางนอย 5 องคประกอบ 

ปฎบิัตงิานของพนักงานมหาวทิยาลัย” ที่ระบุเวลาตัง้แตออก ดังนี้ ช่ือ-ที่อยูรานคา วัน/เดือน/ป รายการ และลายมอื

เดินทางไปปฏบัิติงาน จนกลับถงึที่พกั ทําใหไมสามารถสอบยัน ชื่อผูรับเงิน-จายเงิน ทัง้นี้เพื่อลดความเสี่ยง/ปองกัน การ

ระยะเวลาเพื่อคํานวณคาเบี้ยเลี้ยง ซึ่งไมเปนไปตามประกาศ เรยีกคืนเงนิหากเบกิจายเกนิสทิธิ

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ฉบับที่ 20/52 คาใชจายในการเดินทาง

ไปปฏบิัตงิานของพนักงานมหาวทิยาลัย                         

31) มกีารเบิกจายคาโทรศัพทเปนรายเดอืนตามแพ็คเก็จ

ที่เปดไวพรอมโทรศัพทมอืถอื เดอืนละประมาณ 1,050 -1,300 

บาท จํานวน 30 เครื่อง ยอดเบกิจายรวมประมาณเดอืนละ 

13,000-32,000 บาท ซึ่งเกินอตัราที่กระทรวงการคลังกําหนด

ไว ตามหนังสอืที่ กค 0406.4/ว 121 ลว. 29 พ.ย.53 กําหนดวา

“ใหเบิกจายคาใชบรกิารแบบรายเดอืนที่ใชในการตดิตอ

สื่อสารในภารกจิของราชการ ไดแก คาเชาหมายเลข คาใช

บรกิาร และคาใชจายที่ตองชําระพรอมกับคาใชบรกิารเสรมิ

ทุกประเภทเทาที่จายจรงิในอัตราไมเกนิ 1,000 บาทตอรอบเดือน” 

3.2 ดานการพัสดุ

1) หนังสือค้ําประกันสัญญาจากธนาคารตาง ๆ ไมไดจัด ใหดําเนนิการตดิตามสอบทานหนังสอืค้ําประกัน

ทําหนังสอืสอบถามวาเปนหนังสอืค้ําประกันที่ออกจาก สัญญาวาเปนหนังสือค้ําประกันที่ธนาคารออกใหจรงิ 

ธนาคารจรงิหรอืไม 

2) มไิดนําเสนอรายงานผลการตรวจสอบพัสดุตอคณะ ใหปฏบิัตติามขอบังคับมหาวทิยาลัยเชยีงใหม วาดวย

กรรมการบรหิารและคณะกรรมการอาํนวยการ การบรหิารหนวยงานของสวนงานวิชาการและสวน

งานวชิาการภายในของมหาวทิยาลัย พ.ศ.2555 หมวด 4 

การพัสดุ ขอ 59 ใหผูอํานวยการแสดงรายงานผลการ

ตรวจสอบพัสดุตอคณะกรรมการบรหิารและคณะกรรม

การอํานวยการภายใน 30 วันกอนสิ้นรอบปบัญชี

3) ครุภัณฑที่สํารวจมีตัวตน แตสวนใหญไมไดตดิหรอื 1. ใหดําเนนิการขึ้นทะเบียนสนิทรัพยทัง้หมดกับระบบ

เขียนหมายเลขครุภัณฑตามที่ระบุไวในรายงานตรวจสอบ บัญช ี3 มติ ิเพื่อจะไดทําการคดิคาเสื่อมราคาและตดิ

ครุภัณฑ และขึ้นทะเบยีนสนิทรัพยในระบบบัญช ี3 มติไิม หมายเลขประจาํครุภัณฑตอไป

ครบถวน 2. ใหเรงตรวจสอบครุภัณฑที่มีรายละเอยีดอยูตาม
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4) รายละเอยีดที่ระบุไวในรายงานตรวจสอบครุภัณฑ   รายงานตรวจสอบครุภัณฑรวมถงึครุภัณฑ ที่ตกสํารวจ 

สถานที่ที่ระบุแหลงที่อยูของครุภัณฑคลาดเคลื่อนจาก และครุภัณฑชํารุด เสื่อมคุณภาพ สูญหาย หรอืไมจําเปน

ความเปนจรงิ ตองใชงานตอท้ังหมด เพื่อใหการจัดทํารายงานผลการ

5) มคีวามคลาดเคลื่อนของรายละเอยีดที่ระบุในรายงาน ตรวจสอบพัสดุประจําปครอบคลุมครุภัณฑมีในครอบ

ตรวจสอบครุภัณฑ เพราะมรีายการครุภัณฑที่มีรายการซ้ํา และ ครองทัง้หมด อกีทัง้เปนการชวยใหฐานขอมูลครุภัณฑมี

ขอมูลไมถูกตอง ความถูกตองครบถวน  

6) ครุภัณฑชํารุดที่อาจจะตกสํารวจเนื่องจากไมไดระบุ

ครุภัณฑชํารุดในรายงานตรวจสอบครุภัณฑ

7) ใบขอซือ้/ขอจาง บางรายการไมไดระบุวนัที่ทัง้ผูออก ใหเจาหนาที่ผูรับผดิชอบดานจัดหาพัสดุ เพิ่มความ

ใบสั่งซือ้ฯและผูรับใบสั่งซื้อฯ รวมทัง้วัน/เดือน/ปครบกําหนด ระมัดระวัง หรอืสอบทานความถูกตอง ครบถวนของ

สงของ ทําใหไมสามารถสอบทานการสงของวาเปนไปตาม เอกสารที่เกี่ยวของ ทัง้วัน/เดือน/ป และสาระสําคัญของ

ขอตกลงหรอืไม และหากลาชาก็ไมสามารถคิดคาเสยีหาย หรอื ขอความกอนดําเนนิการขัน้ตอนตอไป ทัง้นี้ เพื่อลดความ

คาปรับได เสี่ยงการทําธุรกรรมกับบุคคลภายนอกที่ไมถูกตอง หรอื

8) ใบเสนอราคา บางรายการไมระบุวัน/เดือน/ป แตระบุ ลาชาไมเปนไปตามความตองการของผูใชพัสดุ ทัง้นี้ การ

ระยะเวลายนืยันราคาที่เสนอ และอาจกอใหเกดิความขัดแยง ไมระบุวัน/เดือน/ป และวันครบกําหนดสงของอาจมี

ระหวางผูเสนอราคา กับหนวยงานที่จัดซือ้ได ความเสี่ยงในกรณีสงของลาชา ตองคิดคาปรับเปนรายวัน

ตามจํานวนที่สงของเกนิกําหนดในแตละครัง้

9) หนังสือขออนุมัตจัิดซือ้ บางรายการไมระบุรายชื่อ กําชับเจาหนาที่พัสดุ และผูที่เกี่ยวของตรวจสอบ

กรรมการตรวจรับพัสดุ แตมีผูตรวจรับพัสดุ ซึ่งไมถูกตอง เอกสารการจัดซื้อ/จัดจาง มกีารลงนามตรวจรับถูกตอง

10) ผูที่ตรวจรับพัสดุ ไมไดเปนกรรมการตรวจรับพัสดุ ครบถวนของกรรมการฯ ที่ไดรับการแตงตัง้ เพื่อลดความ

ตามที่ไดรับแตงตัง้ เสี่ยงจากการไมปฏบิัติตามขอบังคับฯ หรอืกระทําการโดย

11) การตรวจรับพัสดุ กรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับไม ปราศจากอํานาจหรอืนอกเหนอือํานาจหนาที่ ใหถือวาผู

ครบตามจํานวนที่ไดรับการแตงตัง้ นัน้กระทําผดิจรรยาบรรณและวนิัย

12) มกีารคดิคาปรับกรณสีงของลาชา ไมเปนไปตาม ใหเรยีกเก็บคาปรับเพิ่มกรณีสงของเกนิระยะเวลาที่

ขอเท็จจรงิตามเอกสารที่เกี่ยวของ ตกลง

13) ไมขึ้นทะเบยีนคุมพัสดุในสวนของครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ ใหปฏบิัตติามขอบังคับมหาวทิยาลัยเชยีงใหม วาดวย

14) ไมสามารถยนืยันตัวตนครุภัณฑได เนื่องจากไมมี การพัสดุ พ.ศ.2551 ขอ 95 “พัสดุของมหาวทิยาลัยไมวา

หมายเลขครุภัณฑ/Serial Number กํากับไว จะไดมาดวยวธิใีดใหเจาหนาที่พัสดุของสวนงานนัน้ จัดทํา

15) มคีรุภัณฑใหตรวจสอบแตหมายเลขครุภัณฑไมตรง ทะเบยีนหรอืบัญชไีวเปนหลักฐาน” และขอ 96 “การ

และไมไดตดิหมายเลขครุภัณฑ เก็บรักษาพัสดุ"

16) การควบคุมพัสดุโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งการดําเนนิการ รายการโปรแกรมสําเร็จรูปที่ยังดําเนนิการยังไมแลว

ยังไมแลวเสร็จ แตไดบันทกึบัญชรีายการดังกลาวเปนรายการ เสร็จนัน้ ใหบันทึกบัญชเีปนรายการโปรแกมคอมพวิเตอร

ครุภัณฑ-คอมพวิเตอร ระหวางทํา เมื่อดําเนนิการแลวเสร็จ ใหมีการควบคุม

รายการดังกลาวเปนโปรแกรมคอมพวิเตอร 

17) ไมไดเขียนหรอืติดหมายเลขครุภัณฑ ใหดําเนนิการเขียนหรอืตดิหมายเลขครุภัณฑ ทัง้นี้ 

เพื่อเปนหลักฐานในการตรวจสอบครุภัณฑประจําปของ

หนวยงาน และเปนประโยชนในการตดิตามคนหา
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3 ดานการปฏบิัตงิานตามกฎ ระเบยีบ ขอบังคับ (Compliance Audit)

ขอเสนอแนะขอตรวจพบ

18) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ไดรับการแตงตัง้กับที่ ตอไปใหปฏบิัตงิานดวยความระมัดระวัง เพื่อไมให

ตรวจรับพัสดุเปนคนละคน เกิดปญหาในภายหลัง

19) คณะกรรมการตรวจงานจาง กอนวันสงมอบงาน ใหเจาหนาที่พัสดุตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร

หลักฐาน ใหสอดคลองกับความเปนจรงิ

20) การจายเงนิมัดจํา/จายเงินลวงหนา การจายเงนิลวงหนาใหกับผูมสีทิธศิูนยฯจะตองเรยีก

รับหลักประกันเงินจายลวงหนาและจายไดไมเกนิในอัตรา

รอยละ 15 ของวงเงนิจัดซื้อจัดจางในครัง้นัน้

21) การจางเหมาตดิตัง้ระบบไฟฟาภายใตศูนยฯ วงเงิน ใหชี้แจงกรณีงานจางเหมาโดยไมกําหนดราคากลาง

347,986 บาท โดยใชวธิพีเิศษ ไมมเีอกสารกําหนดราคา งานจาง

กลางของงานจางใหตรวจสอบ

22) กรณีที่ใชหนังสอืค้ําประกันสัญญาจากธนาคาร การบรหิารสัญญาทุกครัง้ที่ไดรับหนังสอืค้ําประกัน

ศูนยฯ มไิดจัดทําหนังสอืยนืยันยอดหนังสอืคํ้าประกัน สัญญาของธนาคารใหทําหนังสอืขอยนืยันยอดจาก

สัญญาไปยังธนาคารของผูออกหนังสอืค้ําประกัน ธนาคารพรอมกับทําทะเบียนคุมเงนิประกันสัญญา ทัง้นี้ 

ใหระบุวันที่ครบกําหนดถอนคนืเงนิประกันสัญญาไวใน

ทะเบยีนคุมดวย

23) ไมไดขึ้นทะเบียนทรัพยสนิ การรายงานผลการรับ – จายพัสดุประจําป จะตอง

24) ไมมกีารรายงานการตรวจนับพัสดุคงเหลอื (ทัง้หมด) รายงานการสํารวจพัสดุที่มอียูทุกรายการตามขอบังคับ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ใหกับคณะกรรมการอํานวยการ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2551 ขอ 99 

และคณะกรรมการบรหิารทราบ ซึ่งรายงานพัสดุประจําปจะ ใหคณะกรรมการบรหิารและคณะกรรมการอาํนวย

ตองแสดงผลการตรวจสอบพัสดุที่มีในครอบครองทุกรายการ การทราบ  

ตอคณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการอํานวยการ

ภายใน 30 วันกอน สิ้นรอบปบัญช ี  

25) มกีารจางเหมาเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ จํานวน ตอไปการจัดซื้อจัดจางใหปฎิบัตติามพระราชบัญญัต ิ

3 รายการ วงเงิน 4,992,800 บาท โดยวธิกีารคัดเลอืก และมี การจัดซื้อจัดจางและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

การจายเงนิลวงหนาใหกับบรษิัทเกินอัตราที่ขอบังคับกําหนด / ระเบยีบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซือ้จัดจางและ

โดยไมไดกําหนดอัตราคาจางที่จะจายลวงหนาในเงื่อนไข การบรหิารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560/กฎกระทรวง และอื่นๆ 

เอกสารเชิญชวน รวมทัง้ไมไดเรยีกหลักประกันเงินจายลวง ที่เกี่ยวของ ทัง้นี้เพื่อลด/ปองกันความเสี่ยงจากการละเวน

หนา ซึ่งไมเปนไปตามขอบังคับมหาวทิยาลัยเชียงใหม วาดวย การปฏบิัตหินาที่ในการจัดซือ้จัดจาง ซึ่งมโีทษทัง้จํา ทัง้

การพัสดุ พ.ศ. 2551 ดังนี้ ปรับ และอาจถูกเรยีกเงินคืน

ขอ 44 (4) การซื้อ...และวธิคีัดเลอืก จายไดไมเกนิรอยละ

15 ของราคาซื้อหรอืราคาจาง แตทัง้นี้จะตองกําหนดอตัรา

คาพัสดุ หรอืคาจางที่จะจายลวงหนาไวเปนเงื่อนไขในเอกสาร

เชญิชวน...ดวย

ขอ 46 การจายเงนิคาพัสดุหรอืคาจางลวงหนาตามขอ

44...(4)...ผูขายหรอืผูรับจางจะตองนําหลักประกันตามขอ 89

 มาค้ําประกันเงินที่จายลวงหนาไป
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3 ดานการปฏบิัตงิานตามกฎ ระเบยีบ ขอบังคับ (Compliance Audit)

ขอเสนอแนะขอตรวจพบ

26) การจางที่ปรกึษา/ผูเชี่ยวชาญของโครงการ จํานวน 6

ราย ระยะเวลา 5-12 เดือน ๆ ละ 25,000 บาท วงเงนิ

1,375,000 บาท ไมไดดําเนนิการตามขอบังคับมหาวทิยาลัย

เชยีงใหม วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2551 ขอ 47 

27) มกีารจัดซื้อครุภัณฑ/ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑใหหนวย สําหรับครุภัณฑที่จัดซือ้เพื่อดําเนนิกจิกรรมของ

งานเครอืขาย (โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรต ิจ.ลําพูน) จํานวน 11 โครงการ หากประสงคจะมอบใหหนวยงานเครอืขาย ให

รายการ เปนเงนิ 51,834.50 บาท เพื่อดําเนนิกจิกรรมของ จัดทําหนังสอืสงมอบครุภัณฑเพื่อเปนหลักฐานใหหนวย

โครงการ โดยยังมไิดควบคุมพัสดุที่จัดซือ้ งานใชบรหิารจัดการครุภัณฑตอไป

ใหดําเนนิการควบคุมพัสดุที่จัดซื้อ/เชาซื้อ ในการ

ดําเนนิกจิกรรมตาง ๆ หลังดําเนนิการแลวเสร็จ ตาม

ระเบยีบพัสดุตอไป ทัง้นี้ เพื่อใหขอมูลทางการเงินมคีวาม

ถูกตอง ครบถวน ตามขอเท็จจรงิ

28) จํานวนวัสดุตรวจนับในคลังสนิคาของสํานักงานฯ  1. ใหทําการตรวจสอบหาสาเหตุ และชี้แจงรายการ

ไมตรงกับจํานวนวัสดุในรายงานบัญชสีนิคาคงเหลอื Stock วัสดุในคลังที่ไมตรงตามยอดในบัญช ีจํานวน 4 รายการ 

ทัง้นี้ หากไมสามารถชี้แจงหรอืแสดงหลักฐานประกอบ 

ใหผูรับผดิชอบชดใชในกรณีวัสดุขาดบัญชตีามมูลคาของ

วัสดุนัน้ สวนกรณีวัสดุที่เกนิบัญช ีเห็นควรใหดําเนนิการ

ปรับปรุงบัญชวีัสดุใหถูกตองตอไป 

2. กรณีที่วัสดุเกดิการชํารุด ใหเจาหนาที่รายงาน

สาเหตุการชํารุดใหผูอํานวยการฯ ทราบและจายพัสดุนัน้

ออกจากบัญชหีรอืทะเบยีนคุมวัสดุตอไป

3.3 การขอตั้งงบประมาณรายจายรายการสมทบกองทุนพัฒนาสวนงาน

คณะฯ ไดขอตัง้งบประมาณรายจายรายการสมทบกองทุน เพื่อใหการดําเนนิงานเปนไปตามประกาศ

พัฒนาสวนงานจากเงินบํารุงโรงพยาบาลทันตกรรม ประจําป มหาวทิยาลัยเชยีงใหม เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติ

งบประมาณ 2560 ไวจํานวน 500,000 บาท ทัง้นี้ ตาม ในการเบกิเงนิรายไดเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาของสวนงาน 

ประกาศมหาวทิยาลัยเชยีงใหม เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏบิัติ เห็นควรใหคณะฯ ตัง้งบประมาณรายจายจากเงนิรายได

ในการเบกิเงนิรายไดเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาของสวนงาน ขอ เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาสวนงานโดยประมาณการจากเงิน

2 (2) กําหนดไมใหนําเงินบํารุงโรงพยาบาลและเงินบํารุงอื่นๆ รายไดอื่นที่มใิชเงนิบํารุงบรกิารทันตกรรม

มานับรวม 
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4 ดานการดําเนนิงาน (Operation Auditing)

ขอเสนอแนะ

4.1 การบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน

การดําเนนิงานการบรหิารความเสี่ยงและระบบควบคุม

ภายใน ประจําป 2559 เปนไปตามหลักเกณฑและนโยบาย

ที่มหาวทิยาลัยกําหนด

4.2 ดานการใชรถสวนกลาง

1) ไมมกีารวเิคราะหอัตราสิ้นเปลอืงน้ํามันเชื้อเพลงิจาก ใหกําหนดเกณฑการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลงิที่

ระยะทางการใชรถกับปรมิาณน้ํามัน เหมาะสมของรถแตละคัน เพื่อวิเคราะหเปรยีบเทยีบอตัรา

การใชน้ํามันเชื้อเพลงิที่เกดิขึ้นจรงิจากการคํานวณระยะ

ทางกับน้ํามันเชื้อเพลงิ กรณคีาที่กําหนดกับที่เกดิขึ้นจรงิ

มคีวามแตกตางกันมากควรหาสาเหตุวาเกดิจากเหตุใด 

เพื่อสามารถแกปญหาไดทันทวงที่ หรอืกรณีอัตราที่เกดิ

ขึ้นจรงินอยกวาคาที่เหมาะสม อาจพิจารณาการเชารถ/

ซื้อรถใหมแทนคันเดมิ ซึ่งจะเปนประโยชนในการบรหิาร

จัดการ ใหมปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น

2) ไมไดจัดทําบันทกึการซอมบํารุงรักษารถ ตอไปใหปฏบิัตติามระเบยีบมหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

วาดวยรถของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 อยางเครงครัด

3) ไมไดขอยกเวนคาธรรมเนยีมและภาษรีถจักรยานยนต ใหรบีดําเนนิการทําเรื่องขอยกเวนคาธรรมเนยีม

ทะเบยีน นจพ.997 เชยีงใหม และภาษรีถของสวนราชการโดยเร็ว

4) ดานการควบคุมใบสั่งน้ํามัน จากการประเมินระบบการ 1. เห็นควรใหจัดใหมกีิจกรรมการควบคุมภายใน

ควบคุมภายในการควบคุมใบสั่งน้ํามัน พบวา ระบบการควบคุม เบือ้งตนเกี่ยวกับใบสั่งเตมิน้ํามัน ระหวางรอดําเนนิการขอ

ใบสั่งน้ํามันยังไมเพยีงพอ โดยศูนยฯ ไมไดควบคุมการเบกิ/รับ ใชบัตรเตมิน้ํามัน (Fleet Card) และในสวนของงานคลัง

คนืใบสั่งน้ํามัน ไมมกีารเก็บรักษาตนข้ัวใบสั่งน้ํามัน (ตนขัว้ จะตองสอบทานใบสั่งน้ํามันกับทะเบยีนคุมใบสั่งน้ํามัน

ใบสั่งน้ํามันไมมใีหตรวจสอบ) ใหใบสั่งน้ํามันลวงหนาแก พรอมกับใบวางบลิจากปมน้ํามันโดยละเอยีดกอนทําการ

พนักงานขับรถครัง้ละ 2-3 ใบ จายเงินทุกครัง้

ทัง้นี้ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของรับทราบ และจะเปลี่ยน 2. เมื่อไดรับบัตรเตมิน้ํามัน (Fleet Card) แลวใหศูนยฯ 

ไปใชบัตรเตมิน้ํามัน (Fleet Card) โดยอยูระหวางการตดิตอ ยกเลกิการใชใบสั่งน้ํามันโดยเร็ว และเรยีกคืนกลับมา

ธนาคารเพื่อดําเนนิการตอไป ทําลายทัง้หมด (กอนทําลายศูนยฯ ตองตรวจสอบความ

ครบถวนของใบสั่งน้ํามันโดยสอบทานกับทะเบยีนคุมใบ

สั่งน้ํามัน) 

4.3 ดานการใหเชาสถานที่

1) ผูลงนามในสัญญาไมมอีํานาจตามคําสั่งของ ใหปรับปรุงการจัดทําสัญญาเชาสถานที่ และนํา

มหาวทิยาลัยประกอบดวยรานจวิเวลรี่ รานมนิมิารท รานพมิพ เสนอมหาวิทยาลัยพจิารณาลงนามเปนคูสัญญากับบุคคล

งาน รานไปรษณีย และรานขายเสื้อผา ภายนอกใหถูกตอง ทัง้นี้ เพื่อปองกันความเสี่ยงกรณมีี

เรื่องฟองรองระหวางคูสัญญา

ขอตรวจพบ
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2) ผูเชาไดมกีารยายสถานที่จําหนายอาหารและหรอื ใหการดําเนนิงานดานสัญญาเชาสถานที่เปนไปดวย

เครื่องดื่ม จากสถานที่ประกอบการเดมิเปนสถานที่ประกอบ ความเรยีบรอยและถูกตอง เห็นควรใหมกีารจัดทําสัญญา

การใหม ยังไมไดมกีารจัดทําสัญญาเชาสถานที่ฉบับใหม เชาสถานที่ใหถูกตองตอไป

3) การจัดเก็บเงนิตามสัญญารานถายเอกสาร มีการชําระ เนื่องจากการดําเนนิงานดานการใหเชาสถานที่เปน

คาเชาและคาสาธารณูปโภคลาชาเกนิกวาที่ระบุในสัญญา การจัดหารายไดหรอืผลประโยชนของมหาวทิยาลัย

ประมาณ 2 เดือน ประเภทหนึ่ง ดังนัน้ เพื่อใหเกดิประโยชนสูงสุดและเปนไป

อยางมปีระสทิธภิาพ ปองกันการเกิดคดฟีองรองตาม

กฎหมาย มีผลทําใหมหาวทิยาลัยอาจตองเสยีผล

ประโยชน เห็นควรใหคณะฯ ดําเนนิการตามคําแนะนํา

และแนวปฏบิัตติามหนังสอืที่ ทม 0601(4)/ว 104 ลงวันที่ 

8 กุมภาพันธ 2542 เรื่องแนวทางการดําเนนิการทําสัญญา

เชาสถานที่ อยางเครงครัด 

4) การเรยีกจัดเก็บคาเชา ไมเปนไปตามสัญญาเชาที่ดนิ ใหเรยีกเก็บคาเชาเพิ่มเตมิจากธนาคารกสิกรไทย 

และอาคารที่ทําการของธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) จํากัด (มหาชน) สาขามหาวทิยาลัยเชยีงใหม จํานวน 

สาขามหาวทิยาลัยเชยีงใหม ไดส้ินสุดอายุสัญญาเชาตามฉบับ 39,300 บาท ใหนําสงเปนเงินรายไดมหาวิทยาลัย และ

เดิม ณ วันที่ 10 เมษายน 2560 และดําเนนิการตออายุสัญญา เรยีกเก็บเงินประกันสัญญาเชาที่ดินและอาคารที่ทําการ

เชา คอืวันที่ 11 เมษายน 2560 – 10 เมษายน 2563 โดย ของธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) สาขา

สัญญาเชาฉบับใหมมเีงื่อนไขวาจะตองมีการปรับเพิ่มอตัราคา มหาวทิยาลัยเชยีงใหม นําฝากเงินที่กองคลัง สํานักงาน

เชาพื้นที่ 10% จากอัตราคาเชาเดมิ 60,500 บาท เปน 66,550 มหาวทิยาลัย โดยเร็วตอไป

บาทตอเดอืน พบวา

4.1) การเรยีกเก็บคาเชาตัง้แตเดือนเมษายน-

กันยายน 2560 สํานักงานฯ ยังคงจัดเก็บคาเชาในอัตราเดมิ

เดือนละ 60,500 บาท ซึ่งนอยกวาอัตราคาเชาใหมจํานวน 

6,550 บาท เปนเวลา 6 เดือน คดิเปนเงนิ 39,300 บาท 

4.2) ไมมกีารเรยีกเก็บเงินประกันคาเชาที่ดนิและ

อาคารที่ทําการ เมื่อมกีารปรับเพิ่มอัตราคาเชาพื้นที่ 10% ซึ่ง

ไมเปนไปตามคําแนะนําการทําสัญญากําหนดไววา จํานวนเงนิ

ประกันตองเรยีกเก็บเปน 3 เทาของคาเชา

5) สัญญาเชาสถานที่ไดสิ้นสุดระยะเวลาในการเชาสถาน เนื่องจากการปฏบิัตงิานในการดูแลสัญญาเชาสถานที่

ที่เปนระยะเวลานานยังไมไดดําเนนิการตอสัญญาเชาสถานที่ ดังกลาวยังไมรัดกุมเพยีงพอ ทําใหเกดิความลาชาพบ

และไมไดจัดทําบันทกึตออายุสัญญา ปญหาตางๆ มผีลทําใหมหาวิทยาลัยอาจตองเสยีผล

6) ไมไดจัดทําสัญญาเชาสถานที่พื้นที่เพื่อตดิตัง้สถานี ประโยชน จงึควรกําหนดใหมมีาตรการการควบคุมและตดิตาม

ฐานบรกิารโทรศัพทเคลื่อนที่ หรอืบันทกึตออายุสัญญาเชา การดําเนนิงานในการควบคุมดูแลสัญญาเชาตางๆ อยาง

ในชวงขยายระยะเวลาการใชพื้นที่ เขมงวดมากขึน้ เห็นควรปฏบิัตดิังนี้

1. ตอไปใหผูรับผดิชอบที่เกี่ยวของในสวนตางๆ เพิ่ม

ความระมัดระวัง และปฏบิัตติามขอตกลงในสัญญาเชาให

ถูกตอง 
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2. ใหดําเนนิการดานการใหเชาสถานที่ภายในสวน

งานตามคําแนะนําการทําสัญญา และตามนโยบาย แนว

ปฏบิัตปิระกาศ รวมทัง้ขอบังคับที่เกี่ยวของ และใหถอื

ปฏบิัตหินังสอืที่ ศธ 0515(4)/ว 598 ลงวันที่ 3 มถิุนายน 

2548 เรื่อง แจงแนวทางปฏบัิตเิกี่ยวกับการลงนามใน

สัญญาเชาสถานที่ อยางเครงครัดตอไป ลงนามในสัญญา

เชาสถานที่ อยางเครงครัดตอไป 

3. ในกรณีที่ขอตออายุสัญญาเชา ใหสํานักงานฯ 

หมั่นตรวจสอบวาสัญญาเชารายใดใกลจะสิ้นสุดสัญญา 

และหากตองการจะตออายุสัญญากับผูเชารายเดมิ ใหรบี

ดําเนนิการตอสัญญาเชากอนที่อายุสัญญานัน้จะสิ้นสุดลง

7) กรณีการตออายุสัญญาเชาสถานที่ตางๆ  พบประเด็น ทัง้นี้ เพื่อปองกันความเสี่ยงดานการบรหิารสัญญา  

การบรหิารสัญญามคีวามเสี่ยงการปฏบิัตดิานการตออายุ ใหปฏบิัตติามแนวปฏบิัติเกี่ยวกับการลงนามในสัญญา

สัญญาเชา เชน สัญญาเชาบางรายใกลหมดอายุสัญญาแลว  เชาอยางเครงครัด

เจาหนาที่ดําเนนิการตออายุสัญญาลาชา ทัง้นี้ ขณะเขาตรวจ

สอบไดกําชับเจาหนาที่ใหระมัดระวังในเรื่องดังกลาวแลว ซ่ึง

สัญญาเชาสถานที่ของสวนดอกพารค มคีวามหลากหลายใน

เรื่องของระยะเวลาวันครบกําหนดสัญญาแตกตางกัน 

8) กรณีผูเชาคางชําระคาเบี้ยปรับเนื่องจากการชําระ เห็นควรใหดําเนนิการตดิตามทวงถามใหผูเชาชําระ

คาเชาลาชา ตัง้แต ป 2556-2559 รวมเปนเงินจํานวน 156,150 คาเชาพื้นที่พรอมเบีย้ปรับที่เหลอืใหครบถวนโดยเร็ว 

บาท (รานขาวขาหมู)

จากการตรวจสอบการผอนชําระคาปรับลาชา ตาม

หนังสือที่ ศธ 6593(8).28/บจ 322 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 

2559 เรื่อง รายงานการรับสภาพหนี้และผอนชําระหนี้ และ

หนังสือรับสภาพหนี้และผอนชําระหนี้ ลงวันที่ 23 มถิุนายน 2559 

พบวา ผูเชาผอนชําระหนี้ ไมเปนไปตามเงื่อนไขที่ตกลงไว

ตามหนังสอืรับสภาพหนี้ โดยตามเงื่อนไขจะตองผอนชําระงวด

สุดทายในวันที่ 5 ธันวาคม 2559 แตปจจุบันผูเชาผอนชําระหนี้

ไดเพยีง  28,000 บาท (สรุปยอด ณ 5 ตุลาคม 2560) ดังนัน้ 

ผูเชายังคงคางชําระคาปรับอกี จํานวน 128,150 บาท 

ทัง้นี้ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของรับทราบ โดยฝายนติกิรและ

งานคลังไดตดิตามทวงถาม และผูเชาไดทําหนังสอืขอความ

อนุเคราะหกับศูนยฯ ลงวันที่ 25 พฤศจกิายน 2560 ดังนี้ 

ผูเชาจะชําระเพิ่มอกี 20,000 บาท ภายใน 30 วันนับจากวันที่

ในหนังสอืขอความอนุเคราะห และสวนที่เหลอืจะขอผอนชําระ

เปนรายเดอืนๆ ละ 2,000 บาท ตอไป 
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4.4 ดานการจัดอบรม/สัมมนา/ประชุม

ไมไดจัดทํารายงานรับ-จาย ตามระเบียบการจัดประชุม ใหผูรับผดิชอบจัดทํารายงานรับ-จาย ตามระเบียบ

วชิาการฯ เสนอมหาวทิยาลัย ทัง้นี้ ไดจัดทําสรุป การจัดประชุมวชิาการฯ เสนอมหาวทิยาลัยภายใน 30 วัน

หลังจากดําเนนิการจัดประชุมวชิาการฯ แลวเสร็จ
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5.1 ดานงานวจิัย

1) ไมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 1. ใหตดิตามความกาวหนาการดําเนนิงานวจัิยที่ยัง

2) ขอขยายระยะเวลาดําเนนิการ ไมแลวเสร็จ ทัง้นี้ เพื่อใหการดําเนนิงานโครงการวจิัยมี

3) ไมจัดสงรายงานฉบับสมบูรณ ประสทิธภิาพ และสอดคลองกับเปาหมายของมหาวทิยาลัย

4) ขอมูลโครงการวจัิยในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ในการเปนมหาวิทยาลัยวจิัยแหงชาต ิซึ่งผลงานวจิัยที่

(CMU-MIS) ไมครบถวนตามจํานวนโครงการวจิัยที่ไดรับ สําเร็จตามระยะเวลาที่กําหนด และผลงานมคีุณภาพเปน

ไปตามมาตรฐานที่กําหนดจะเปนตัวช้ีวัดการดําเนนิงาน

ของสวนงาน และภาพรวมของมหาวทิยาลัย 

2. ใหดําเนนิการตดิตามโครงการวจิัยจากแหลงทุน

ภายนอกที่นําสงเงนิสมทบยังไมครบ / ยังไมไดนําสงเงิน

สมทบ หากโครงการวจิัยแลวเสร็จ

3. ใหบันทกึขอมูลโครงการวจิัยของสวนงานที่ไดรับ

เงินอุดหนุนทุนวจิัยใหครบถวนในระบบสารสนเทศของ

มหาวทิยาลัย (CMU-MIS) ตามระเบยีบมหาวทิยาลัย

เชยีงใหม วาดวยการบรหิารและการจัดการงานวจิยัของ

มหาวทิยาลัย พ.ศ.2553 ขอ 8.1 อยางเครงครัด

5.2 การจัดสรรรายไดที่สูงกวาคาใชจาย

ศูนยบรกิารวชิาการและถายทอดเทคโนโลยทีางการเกษตร คณะเกษตรศาสตร

มไิดจัดสรรรายไดที่สูงกวารายจาย ตามประกาศมหาวทิยาลัยเชยีงใหม เรื่อง การจัดสรรรายไดที่สูงกวารายจายของ

หนวยงานของสวนงานวชิาการและสวนงานวชิาการภายในของมหาวทิยาลัย 

ทัง้นี้ อยูระหวางรอนําเสนอคณะกรรมการอํานวยการประจําสวนงานในการประชุมเดอืนกุมภาพันธ 2560 

5.3 ดานควบคุมสินคาฝากขายรานคาเกษตร

ศูนยบรกิารวชิาการและถายทอดเทคโนโลยทีางการเกษตร คณะเกษตรศาสตร

จากการสอบทานสรุปรายงานผลการเช็คสตอคสนิคา 1. ความสม่ําเสมอในการใชมาตรการในการปองกัน

พบวา มรีายการสนิคาขาดเกนิ การสูญหายของสนิคา ม ี4 วธิ ี(จริารัตน จันทวัชรากร 

1. ระบบการรับเขาสนิคาครัง้แรกไมถูกตอง สถาบันการจัดการปญญาภวิัฒน,2556) ดังนี้

2. มกีารคนืสนิคาแตยังไมไดบันทกึในระบบ 1.1) การวางแผนรานคา (การออกแบบรานคา 

3. มสีนิคาหมดอายุแจงผูฝากขายแลวไมมารับ การจัดผังรานคา และการจัดเรยีงสนิคา)

4. ไมมกีารแบงโซนนับสนิคาอยางชัดเจน 1.2) การกํากับดูแลโดยบุคลากรที่มไิดมสีวนไดเสยี

5. สนิคาที่มแีพ็คเก็จคลายกันวางปนกัน เกี่ยวกับรานคาเกษตร 

6.ความถี่ของการลาออกของผูจัดการรานคาฯ 1.3) การใชเครื่องมอือเิล็คทรอนคิส เพื่อชวยปอง

(Turn Over ทุกๆ 1-2 เดือน) กันการสูญหายของสนิคา 

1.4) มาตรการและแนวทางการปฏบิัตงิานเมื่อเกดิ

ความสูญเสยี

ขอตรวจพบ
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2. การกํากับดูแลอยางใกลชดิโดยผูจัดการศูนยฯ 

และผูอํานวยการศูนยฯ

5.4 การตรวจสอบการใชงานระบบความรับผดิทางละเมดิและแพง

กองกฎหมาย สํานักงานมหาวทิยาลัย

จากตรวจสอบการใชงานระบบความรับผดิทางละเมดิ เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ ควบคุม ตดิตามผล

และแพงของกองกฎหมาย สํานักงานมหาวทิยาลัย การดําเนนิการดานความรับผดิทางละเมดิของเจาหนาที่ 

ตามหนังสอืดวนที่สุด ที่ กค.0410.6/ว 239 ลงวันที่ ดานคดแีพง และดานคดผีดิสัญญาลาศกึษา รวมทัง้เพื่อ

7 กรกฎาคม 2558 กรมบัญชกีลางไดแจงใหมหาวทิยาลัย ใหมฐีานขอมูลลูกหนี้ตามคําพพิากษาและลูกหนี้ในคดี

เชยีงใหมใชงานระบบความรับผดิทางละเมิดและแพง และ ปกครองของหนวยงานภาครัฐที่ครบถวนและเปนปจจุบัน

กําหนดแนวทางการสงสํานวนการสอบขอเท็จจรงิความ เห็นควรใหเจาหนาที่ผูปฏบิัตงิานดานความรับผดิทาง

รับผดิทางละเมดิของเจาหนาที่ใหกระทรวงการคลังตรวจ ละเมดิ ดานคดแีพง ดานคดผีดิสัญญาลาศกึษา และดาน

สอบ และมอบหมายใหเจาหนาที่ผูปฏบิัตงิานดานความรับ ขอมูลลูกหนี้ สังกัดกองกฎหมาย สํานักงานมหาวทิยาลัย 

ผดิทางละเมิด ดานคดแีพง ดานคดีผดิสัญญาลาศกึษา เขาใชงานระบบความรับผดิทางละเมดิและแพง โดย

และดานขอมูลลูกหนี้ เขาใชงานระบบฯ ดังกลาว และใหผู บันทกึขอมูลใหครบถวนตามที่กรมบัญชกีลางกําหนด

ตรวจสอบภายในรวมกับสํานักงานการตรวจเงนิแผนดนิ

กําหนดเปนแผนในการเขาตรวจสอบการใชงานระบบความ

รับผดิทางละเมดิและแพงของหนวยงานภาครัฐ ตัง้แตเดอืน

สงิหาคม 2558 เปนตนไป 

จากการสอบทานขอมูลจากระบบความรับผดิทาง

ละเมดิและแพง (http://system.cgd.go.th/CivilApp/) และ

ประสานกับเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย พบวา ดานระบบ

งานทางละเมดิ มขีอมูลความเสยีหาย จํานวน 2 รายการ 

5.5 การตรวจสอบการบริหารเงนิยืมทดรองจายของมหาวทิยาลัย

กองคลัง สํานักงานมหาวทิยาลัย

เงินยมืทดรองจายของมหาวทิยาลัย ซึ่งใหยมืเพื่อ

นําไปจายในการดําเนนิงานของสวนงาน ณ วันที่ 30 

กันยายน 2559 มจีํานวนทัง้หมด 558,888,274.35 บาท 

จําแนกเปน

1. ลูกหนี้เงนิทดรองราชการเฉพาะกจิ จํานวน 43 ราย

 เปนเงิน 517,818,274.35 บาท

2. ลูกหนี้เงนิทดรองหมุนเวยีน จํานวน 56 ราย

เปนเงนิ  41,070,000.00 บาท

จากการสุมตรวจสอบ การดําเนนิงานของลูกหนี้เงนิ

ทดรองราชการเฉพาะกจิ เพื่อใหผูยมืดําเนนิการตามวัตถุ

ประสงคของการใชเงนิ จําแนกเปน
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a. เงินยมืทดรอง เพื่อดําเนนิกจิกรรม ซึ่งเบกิจาย

จากงบประมาณภายในหนวยงาน จํานวน 453,194,920.92 บาท 

b. เงินยมืทดรอง เพื่อการบรหิารโครงการวจิัย/

บรกิารวิชาการ ซึ่งไดรับจากแหลงทุนภายนอก จํานวน 

64,623,353.43 บาท 

1. ลูกหนี้เงนิทดรอง ซ่ึงชดใชจากงบประมาณของ

มหาวทิยาลัย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จํานวน 29 หนวยงาน 

จํานวนเงนิทัง้สิ้น 453,194,920.92 บาท

1.1  ลูกหนี้เงินทดรองครบกําหนดชําระแลวยังไมสงใช 1. มหาวทิยาลัยควรกําหนดวงเงินทดรองจายที่แน

คนื จํานวน 14 หนวยงาน เปนจํานวน 14,057,649.44 บาท นอนจาํนวนหนึ่ง เพื่อควบคุมการใหยมืเงินในระดับที่

คดิเปนรอยละ 16.57 ของยอดลูกหนี้เงนิทดรอง (ไมรวมคา เหมาะสม 

ไฟฟา คากอสราง คาสมนาคุณผูทรงคุณวุฒ ิเงนิลงทุนหอ 2. กรณีโครงการหรอืกจิกรรมใด ไมมคีวามจําเปนที่

พัก 40 ป และเงนิลงทุนสํานักงานหอพักนักศกึษา) จะตองใชจายเงนิ โดยเปนการจายเงนิใหกับสวนงานภายใน

1.2   การยมืเงินบางรายการ ไมมีความจําเปนที่จะตอง มหาวทิยาลัยหรอืเจาหนี้นอยรายหรอืรายเดยีว ควรทําการ

ยมืเงนิไปไวที่หนวยงานแตอยางใดทัง้นี้หนวยงานสามารถตัง้ ตัง้หนี้เบกิจายเงนิ เพื่อใหกองคลัง สํานักงานมหาวทิยาลัย 

หนี้เบกิจายใหกับหนวยงานผูใหบรกิารนัน้ เมื่อดําเนนิการ เปนผูจายเงิน โดยไมตองยมืเงนิไปจายเอง และพจิารณา 

แลวเสร็จ กลั่นกรอง การขอยมืเงินจากมหาวิทยาลัย ของทุกสวน

งานตามความจําเปน

3. เมื่อครบกําหนดเวลาการแจงเตอืนแลว หากผูยมื

ยังไมมกีารสงใชเงนิคนื ใหผูอํานวยการกองคลังเสนอเรื่อง

ตออธิการบดดีําเนนิการหักเงนิเดอืน เงินประจําตําแหนง 

เงินคาตอบแทน บําเหน็จ บํานาญ หรอืเงนิอื่นใดที่ผูยมืมี

สทิธิ์ไดรับจากทางมหาวทิยาลัย  

2.  ลูกหนี้เงนิยมืทดรอง ซึ่งชดใชจากเงินแหลงทุน

ภายนอก

ลูกหนี้เงนิยมืทดรอง เพื่อบรหิารโครงการวจิยั/บรกิาร

วชิาการ ซึ่งชดใชจากเงนิแหลงทุนภายนอก ณ วันที่ 30 

กันยายน 2559 เปนจํานวนเงนิ 64,623,353.43 บาท  

2.1 โครงการบางโครงการ ยมืเงินทดรองจาก 1. การพจิารณาใหยมืเงนิทดรองจากมหาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัย เพื่อเปนเงินหมุนเวียนซึ่งมกีารจัดทําแผนการ ควรมเีหตุผล ความจําเปน และในวงเงนิที่เหมาะสม เพื่อ

ยมืเงินตลอดทัง้โครงการ โดยไมมเีหตุผลความจําเปน นําไปบรหิารโครงการวจิัยกอนที่จะไดรับเงนิจากแหลงทุน

เฉพาะ หรอืมปีญหาอุปสรรคในการดําเนนิการแตอยางใด โดยมิใชการยมืเงินเพื่อสํารองจายหมุนเวยีนตลอดทัง้

2.2 กรณีแหลงทุน ระบุใหผูรับทุนเปดบัญชเีฉพาะ โครงการ  พรอมทัง้ระบุวันที่คาดวาจะชําระเงินคนื 

โครงการ และแหลงทุนทําการโอนเงนิ เขาบัญชนีัน้โดยตรง 2. ใหหัวหนาโครงการที่แหลงทุน โอนเงนิเขาบัญชี

โดยไมผานคณะ/มหาวทิยาลัย จงึเปนการรับเงินซ้ําซอน โครงการวจิัย ทัง้ในสวนของรายงาน และเงนิงวดวาอยูใน

โดยรับเงินยมืจากมหาวทิยาลัยและแหลงทุน ขัน้ตอนใด และรับเงินงวดตาง ๆ เมื่อใดหากไดรับเงินคา
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2.3 สัญญาการยมืเงนิ ไมกําหนดระยะเวลาวันครบ จางแลว ใหเรงชดใชคนืเงินยมืโดยเร็ว

กําหนดสงใชคนื ทําใหขาดระบบการตดิตามลูกหนี้ และ 3. การสงใชลูกหนี้เงนิยมื กรณีเงินโอนเขาบัญชชีื่อ

ไมมมีาตรการบังคับใหลูกหนี้เงนิยมืชําระคืนไดภายใน โครงการวจิัยนัน้ ๆ  ใหหัวหนาโครงการจัดทําบันทกึขอ

ระยะเวลาที่เหมาะสม ความแสดงเจตจํานงขอชดใชเงินยมืทันท ีเมื่อไดรับเงนิจาก

แหลงทุนประกอบสัญญายมืเงิน พรอมทัง้ใหตดิตามการ

ชดใชคนืเงนิยมืของโครงการดวย

3. ลูกหนี้เงนิทดรองปเกาคางนาน

ลูกหนี้เงนิทดรองปเกาคางนาน โดยยมืเงนิตัง้แต 1. ใหกองกฎหมาย รายงานผลความคืบหนาของคดี

พฤษภาคม 2557 – กันยายน 2558 มจีํานวน 8 รายการ 2. โครงวจิัยไดพนกําหนดระยะเวลาการปฏบิัตงิานเปน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จํานวนเงนิ 6,780,365.31 เวลานาน หากไมสามารถแสดงเอกสารเพิ่มเตมิ อนัไดแก 

บาท เปนเงินยมืเพื่อการบรหิารโครงการวจิัย/บรกิารวิชา แหลงทุนอนุมัตใิหขยายเวลา และ/หรอื การปรับเปลี่ยน

การ จากแหลงทุนภายนอก ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาการ สัญญาอื่นๆ เห็นควรใหดําเนนิการเรยีกคืนเงนิยมืโดยทันที

ดําเนนิงานแลว และเงนิยมืเพื่อจายคาภาษมีูลคาเพิ่มของ 3. ใหศูนยบรหิารงานวจิยั รายงานความคบืหนาและ

โครงการวจิัยภายนอก รายละเอยีดการรับเงนิคาจางของโครงการ พรอมทัง้ชดใช

เงินยมื และตอไปการยมืเงินทดรองจาย ใหหัวหนาสวน

งานที่ผูวจัิยนัน้สังกัดเปนผูยมื

4. ใหกองคลัง สํานักงานมหาวทิยาลัย ประสานงานกับ

ศูนยบรหิารงานวจิัย ตดิตามการสงใชคนื เปนลายลักษณ

อักษร โดยปฏบิัตติามประกาศมหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

เรื่อง เงนิยมืทดรองจายของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 

หมวด 4 การสงใชคืน ขอ 13 - 15 อยางเครงครัด 

5.6 การดําเนนิงานการใหบรกิารของสถานีวทิยุเสยีงสื่อสารมวลชน

คณะการสื่อสารมวลชน 

1) การใหบรกิารสถานฯี มีการใหบรกิารคาผลติสปอต 1.ใหสํารวจจํานวนผูใชบรกิารที่ยังคงคางชําระคา

โฆษณา/ผลติ-จําหนายหนังสอืพมิพอางแกว/ใหบรกิารเชาหอง บรกิาร และตดิตามใหชําระเงนิโดยเร็ว

บันทึกเสียง มีขอตรวจพบ ดังนี้ 2. ใหจัดทําทะเบยีนคุมผูขอใชบรกิาร โดยระบุวัน/

1.1) ผูใชบรกิารบางรายชําระคาบรกิารลาชา ไมเปนไป เดือน/ปที่ใชบรกิาร คาบรกิาร วันครบกําหนดชําระคา

ตามขอตกลง บรกิาร และวัน/เดือน/ป ที่ชําระคาบรกิาร

1.2) ไมไดจัดทําทะเบยีนคุมผูใชบรกิารท่ีชําระเงิน ไมเปนไป 3. สรุปผลการดําเนนิงานรายเดอืนใหผูบรหิารรับ

ตามขอตกลง/เงื่อนไข และไมไดกําหนดมาตรการ/แนวทางในการ ทราบ โดยระบุจํานวนผูขอใชบรกิาร/รายไดคาบรกิาร 

ทวงถามและตดิตามอยางเปนลายลักษณอักษร และคาบรกิารคางรับของสถาน ีเพื่อประโยชนในการ

1.3) ไมไดสรุปรายละเอยีดการใหบรกิารรายเดอืน บรหิารจัดการรายไดของคณะฯ รวมทัง้การวางแผนรอง

เสนอผูบรหิารรับทราบ รับกรณีที่คาดวารายไดจะไมเปนไปตามเปาหมาย

2) การจัดหารายไดฯ ของสถานฯี ระหวางป 2558-2559 4. ควรกําหนดมาตรการหรอืแนวปฏบิัต ิในการให

พบวา มีรายไดฯ ลดลง คดิเปนรอยละ 18.35 บรกิาร เชน กําหนดใหชําระเงนิทัง้หมด หรอืบางสวนกอน

การใหบรกิาร หรอืงดใหบรกิารกรณีมีหนี้คางชําระ เปนตน
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5. ใหสถานฯี วเิคราะหหาสาเหตุของรายไดที่ลดลง 

และดําเนนิการตามแผนการบรหิารความเสี่ยงที่ไดกําหนด

ไว โดยใหมกีารประเมนิความเสี่ยงอยางตอเนื่อง

5.7 การดําเนนิงานดานการเขาชมพพิิธภัณฑฯ และการจําหนายบัตร หนังสือ และสนิคารับฝาก

สํานักสงเสรมิศลิปวัฒนธรรม

จากการตรวจสอบการดําเนินงานดานการจําหนายบัตรเขาชมพพิธิภัณฑฯ  การจําหนายหนังสอื การจําหนายสินคารับฝาก

ขาย การสํารวจสนิคาคงคลังและสนิคารับฝากขายคงเหลอื พบวา ระบบการควบคุมภายในยังไมเพยีงพอ ดังนี้

1. ดานการจําหนายบัตรเขาชมพพิธิภัณฑฯ

1.1) ไมจัดทําทะเบยีนคุมบัตรฯ 1. ใหมกีารแบงแยกหนาที่ระหวางผูเก็บรักษาบัตร

1.2) มกีารจัดพมิพบัตรเขาชมพพิธิภัณฑฯ ขึน้ใช เขาชมพพิธิภัณฑฯ และผูเบกิบัตรฯ ไปจําหนาย เพื่อให

เอง กรณีบัตรหมด สามารถสอบทานผลการปฏิบัตงิานระหวางกัน

1.3) มกีารจัดเก็บบัตรฯ ทัง้หมดไว ณ จุดจําหนาย 2. ใหจัดทําทะเบยีนคุมบัตรเขาชมพพิธิภัณฑฯ ที่จัด

(บัตรฯ ที่ยังไมไดใช และตนขัว้ที่ใชแลว) พมิพทัง้หมด โดยระบุเลมที่เลขที่ ผูเบิก วันที่เบกิวันที่สงคืน

1.4) ไมประทับวันที่ขายลงในบัตรฯ ทําใหไม 3. ผูมหีนาที่จําหนายบัตรตองลงนามรับบัตรเขาชมฯ 

สามารถตรวจสอบกับรายไดจากการขายประจําวัน  ไปจําหนาย โดยประทับวันที่ขายลงในบัตรฯ ทุกสิ้นวันทํา

1.5) รายงานการขายประจําวันมรีายละเอยีดไม การ ใหสงมอบตนข้ัวบัตรฯ ที่ใชแลวพรอมเงินที่จําหนาย

ครบถวน บางรายงานระบุหมายเลขบัตรฯ ซ้ําซอน ไดในวันนัน้ ใหแกผูรับผดิชอบดานการเงินเพื่อตรวจสอบ

จํานวนเงนิที่นําสงกับเอกสารที่เกี่ยวของวามคีวามถูกตอง

หรอืไม

2. ดานการจําหนายหนังสอื

2.1) ไมไดกําหนดราคาขายของหนังสอือยางชัดเจน 1. ใหจัดทําทะเบยีนคุมหนังสอืทัง้หมด หนังสอืที่มไีว

บางเลมไมไดระบุราคาขาย เนื่องจากมวีัตถุประสงคเพื่อ เพื่อจําหนาย หนังสอืที่มไีวเพื่อเผยแพร ระบุจํานวนหนังสือ

เผยแพรแตนํามาจําหนาย  ที่จัดพมิพ จํานวนที่เบกิ ชื่อผูเบกิ วันที่เบกิ จํานวนหนังสือ

2.2) ไมไดจัดทําทะเบยีนคุมหนังสอื ทําใหไมทราบ คงเหลอื และกําหนดราคาขายไวอยางชัดเจน

จํานวนที่สั่งพมิพ ผูเบกิ วันที่เบกิ เบกิไปเพื่อจําหนายหรอื 2. ใหตรวจนับหนังสอืคงเหลอืทัง้หมด และรายงาน

เผยแพร และไมทราบจํานวนคงเหลือ สรุปผลการตรวจนับสนิคาคงเหลอืใหทราบโดยเร็ว

2.3) จากการตรวจนับหนังสอืคงเหลอื สุมตรวจ 

จํานวน 13 รายการ ไมตรงตามรายงาน 8 รายการ

3. ดานการจําหนายสนิคารับฝากขาย

3.1) ไมไดจัดทะเบยีนคุมสินคารับฝากขาย และ 1. ใหมกีารแบงแยกหนาที่ระหวางผูรับสนิคาจากผู

รายงานการขายสนิคารับฝากขาย ฝากขายกับเจาหนาที่ผูจําหนายสนิคา กรณีไมสามารถ

3.2) เงินจากการจําหนายสินคารับฝากขาย นําสง แบงแยกหนาที่ดังกลาวได ควรจัดใหมีการสอบทานความ

เฉพาะเงนิรายไดรอยละ 15 ของสนิคาที่ขายได สวนเงนิที่เ ถูกตองอยางสม่ําเสมอ

หลอืเก็บเงินไว ณ จุดจาํหนายบัตรเขาชมพพิธิภัณฑเรอืน 2. จัดทําทะเบยีนคุมสนิคารับฝากขาย และรายงาน

โบราณลานนาจนกวาผูฝากขายจะมารับเงนิระยะเวลา สนิคารับฝากขายที่มอียูทัง้หมดเสนอผูอาํนวยการทราบ

ประมาณ 1 เดือน โดยมผีูรับผดิชอบเพยีงคนเดยีว โดยเร็ว  
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3. ทุกสิ้นวันใหเจาหนาที่ผูรับผดิชอบนําสงเงนิจาก

การจําหนายสนิคารับฝากขายทัง้หมด ใหกับงานการเงิน

ของสํานักฯ เพื่อนําสงเปนเงินรายไดและ/เงินรับฝากตอไป 

โดยใหเจาหนาที่สังกัดงานการเงินดําเนนิการจายเงินคืน

ใหแกผูฝากขายตามขอตกลงที่ผูอํานวยการเห็นชอบ

5.8 การดําเนนิงานดานการจัดเก็บรายได

สํานักทะเบยีนและประมวลผล

สํานักฯ มีการจัดเก็บรายไดคาธรรมเนยีมการศกึษา และคาบรกิารอื่น ๆ โดยมีชองทางการชําระเงนิใหนักศกึษา/ผูรับ

บรกิาร จํานวน 4 รูปแบบ ดังนี้

1) เคานเตอรบรกิารทะเบยีนนักศกึษา ใหบรกิารแบบ one stop service

2) ตูอัจฉรยิะ

3) ระบบขอเอกสารสําคัญทางการศกึษาออนไลน

4) ระบบรับชําระเงนิคาลงทะเบยีนของนักศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา

ผลการตรวจสอบเห็นวา : การดําเนนิงานมรีะบบควบคุมภายในระดับหนึ่ง ทัง้นี้ ควรมรีะบบสอบทานการรับเงินเปนราย

เดือน โดยผูดูแลระบบพมิพสรุปรายรับทัง้หมดเปรยีบเทียบกับรายงานการรับเงินประจําวันวาถูกตอง ตรงกันหรอืไม หากมี

ขอบกพรองจักไดแกไขทันทวงที

5.9 การดําเนนิงานของคณะกรรมการบัณฑิต มหาวทิยาลัยเชยีงใหม รุนที่ 50

คณะกรรมการบัณฑิต มหาวทิยาลัยเชยีงใหม รุนที่ 50

ตามที่สํานักงานการตรวจสอบภายใน ไดรับอนุมัตใิหตรวจสอบการดําเนนิงานของคณะกรรมการบัณฑิต มหาวทิยาลัย

เชยีงใหม รุนที่ 50 ระยะเวลาดําเนนิการตัง้แตวันที่ 1 มถิุนายน 2558 – 30 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการบัณฑิตรุนที่ 50 

ไดเสนอรายงานสรุปรายรับ-รายจาย โดยมยีอดรายรับเทากับรายจาย  

ผลการตรวจสอบ เห็นวาคณะกรรมการบัณฑิตตองสงรายรับมากกวารายจายเพิ่มเตมิใหกับมหาวทิยาลัย อกีเปนเงนิ 

450,925.84 บาท  

ทัง้นี้ ประธานคณะกรรมการบัณฑิตฯ ไดเสนอรายการจายเงินเพิ่มเตมิและจัดทําสรุปรายรับ-รายจายฉบับใหม โดยมี

รายรับเทากับรายจาย

สํานักงานการตรวจสอบภายใน ไดพจิารณาแลวมคีวามเห็นวาการสรุปรายรับ-รายจาย ตลอดจนการสงมอบงาน/

เงินใหกับรุนตอไปไดผานที่ประชุมคณะกรรมการฯ และไดดําเนนิการเสร็จสิ้นไปนานแลว การปรับยอดรายจายเพิ่มข้ึนเมื่อไดรับ

การทักทวงจงึไมสามารถยอมรับได โดยขอยนืยันผลการตรวจสอบ ตามรายงานที่เคยเสนอมหาวทิยาลัยแลว ตามหนังสอืที่ 

ศธ 6591(1)/1341 ลงวันที่ 24 สงิหาคม 2559

ปจจุบัน มหาวิทยาลัยไดตัง้คณะกรรมการสอบขอเท็จจรงิ ซึ่งอยูระหวางการดําเนนิงาน
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5.10 การดําเนนิงานโครงการจัดสรรทุนจากงบประมาณแผนดนิ กจิกรรมทุนสนับสนุนการทําวจิัยระดับบัณฑิต

ศกึษา และทุนอุดหนุนการวจิัยนักศึกษาระดับปรญิญาโท ปงบประมาณ 2559

บัณฑิตวทิยาลัย

บัณฑติวทิยาลัย ไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดนิสําหรับเปนทุนสนับสนุนการทําวจัิยระดับบัณฑิตศกึษา และ

ทุนอุดหนุนการวจิัยแกนักศกึษาระดับปรญิญาโท เปนประจําทุกป ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญตอการศกึษา และเปน

พลังขับเคลื่อนใหการคนควาทดลองในการทํางานวจิัย เพื่อใหวทิยานพินธของนักศกึษาบัณฑิตศกึษาดําเนนิไปไดอยางราบรื่น 

บัณฑติวทิยาลัย ไดประกาศรับสมัครใหเงนิสนับสนุนการทําวจัิยระดับบัณฑิตและเงินอุดหนุนการวจิัยนักศกึษา

ระดับปรญิญาโท และมคีณะกรรมการพจิารณาจัดสรรทุนใหตามประกาศบัณฑติวทิยาลัย โดยใหผูไดรับทุนจัดทํา

สัญญารับทุนสนับสนุนการทําวิจัยและสัญญาค้ําประกันตามแบบสัญญา มีเงื่อนไขวาผูที่ไดรับทุนจะตองสงใบ

ระเบยีนการศกึษาฉบับสมบูรณ และหลักฐานการตพีมิพหรอืยอมรับการตพีมิพผลงานวจัิยใหแกบัณฑิตวทิยาลัย 

ภายในวันเวลาที่กําหนด (180 วัน) นับแตวันที่สําเร็จการศกึษาวจัิย ถาผูที่ไดรับทุนพนสภาพการเปนนักศกึษากอน

สําเร็จการศกึษาถอืวาผดิสัญญา ตองรับผดิชอบชดใชเงินทุนที่ไดรับไปทัง้หมดคนืใหแกบัณฑิตวทิยาลัย หากไมชด

ใชคืนภายในกําหนดระยะเวลาตองชําระดอกเบี้ยผดินัดในอัตรารอยละ 15 ตอไป ของจํานวนเงนิที่ยังมไิดชําระนับ

แตวันครบกําหนดระยะเวลาจนกวาจะชําระครบถวน

จากการตรวจสอบผลการดําเนนิงาน พบวา บัณฑิตวทิยาลัย ไดจัดสรรทุน รวม 229 ทุน แยกเปนทุนปรญิญา

เอก จํานวน 71 ทุน และทุนปรญิญาโท จํานวน 158 ทุน ดังนี้

1) ทุนปรญิญาเอก จํานวน 71 ทุน จบการศกึษา 4 คน ยังไมจบการศกึษา 67 คน

2) ทุนปรญิญาโท จํานวน 158 ทุน จบการศกึษา 76 คน ยังไมจบการศกึษา 75 คน พนสภาพนักศกึษา 1 คน และ

สละสทิธิ์รับทุน 6 คน

3) ขาดระบบการตดิตามผลการดําเนนิงานการทําวิจัย และในการบันทกึขอมูลในระบบจัดการฐานขอมูลบัณฑิต

วทิยาลัย (ขอมูลทุน) ยังไมครบถวน และนักศกึษาไมปฎบิัตติามสัญญารับทุนสนับสนุนการทําวจิัย

3.1) ผูที่ไดรับทุนที่จบการศกึษาแลว ยังไมไดสงเอกสารผลงานการตพีมิพหรอืการเผยแพรผลงานใหกับ

บัณฑติวทิยาลัยทราบภายในกําหนดเวลา 180 วัน นับแตวันที่สําเร็จการศกึษาวจัิย ตามสัญญาการรับทุนดังกลาว 

รวม 58 ราย 

ฉบับท่ี ทุนปริญญา จํานวน สงผลงาน ไมสงผลงาน สงผลงาน ไมสงผลงาน

 8/2559 เอก 40 2 2 2 34

โท 48 6 15 24 1 2

 9/2559 โท 95 14 41 37 3

 28/2559 เอก 872,070.00    31 31

โท 107,930.00     12 1 10 1

 29/2559 โท 3 3

รวม 229 23 58 2 139 1 6

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย จบการศึกษา ยังไมจบการศึกษา พนสภาพ

นักศึกษา

สละสทิธ์ิ

รับทุน
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5.11 การดําเนนิงานของศูนยบริการธุรกจิอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะฯ มกีารจัดตัง้ศูนยบรกิารธุรกจิอุตสาหกรรมเกษตร ทําหนาที่เปนผูประสานงานระหวางผูขอรับบรกิารจากหนวย

งานภายนอกและหนวยงานในสังกัด เพื่อใหบรกิารแบบครบวงจร เชน เปนศูนยกลางในการจัดฝกอบรม การใหบรกิารขอมูล

ทางวชิาการดานอุตสาหกรรมอาหาร การใหคําปรกึษาทางดานอุตสาหกรรมอาหาร บรกิารตรวจสอบตัวอยางผลติภัณฑ

อาหาร ฯลฯ  จากการตรวจสอบการดําเนนิงานของศูนยฯ มขีอตรวจพบ ดังนี้

ดานการใหบรกิารทางวชิาการ

ศูนยฯ ไดมีการจัดฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ ใหแกบุคคลภายนอก จํานวน 3 โครงการ โดยมรีายไดจากการดําเนนิ

งาน รวมเปนเงนิ 471,825.00 บาท คาใชจายจากการดําเนนิงาน รวมเปนเงนิ 247,739.14 บาท รายไดหลังหักคาใชจาย 

เปนเงนิ 224,085.86 บาท คิดเปนรอยละ 47.49 ของรายได ศูนยฯ ไดนําสงเงนิรายไดมหาวทิยาลัยเรยีบรอยแลว ตามราย

ละเอยีด ดังนี้

จากการตรวจสอบ พบวา  ศูนยฯ นําสงเงินรายได ตอไปใหศูนยฯ ปฏบิัตติามระเบยีบมหาวิทยาลัย

มหาวทิยาลัย จํานวน 22,409.29 บาท  ซึ่งคํานวณจาก เชยีงใหม วาดวยการใหบรกิารและการจัดเก็บคาบรกิาร

อัตรารอยละ 10 ของรายไดหลังหักคาใชจาย ทัง้นี้ไมเปน ทางวชิาการ พ.ศ.2557  อยางเครงครัด  โครงการการ

ไปตามระเบยีบมหาวทิยาลัยเชยีงใหม วาดวยการให จัดฝกอบรมสัมมนาที่มลีักษณะ“งานบรกิารทางวชิาการ” 

บรกิารและการจดัเก็บคาบรกิารทางวชิาการ พ.ศ.2557   ใหนําสงเงนิรอยละ 10 กอนหักคาใชจายเปนเงนิรายได

มหาวทิยาลัย

5.12 การดําเนนิงานของโครงการบูรณาการ การพัฒนาเศรษฐกจิดจิทิัล

วทิยาลัยนานาชาตนิวัตกรรมดจิทัิล

โครงการบูรณาการ การพัฒนาเศรษฐกจิดจิทิัล ประจําปงบประมาณ 2560 “เกษตรกรทันสมัย เศรษฐกิจพอเพยีง

เกษตรอนิทรยี” วงเงนิ 54,884,400 บาท งบลงทุน จํานวน 6,000,000 บาท และงบดําเนนิงาน จํานวน 48,884,000 บาท 

เพื่อเก็บรวบรวมองคความรู และความตองการจาก 3 หนวยงาน ดังนี้ 1)มูลนธิอิาสา เพื่อนพึ่ง(ภา)/โครงการจัดตัง้

มหาวทิยาลัยแพร จังหวัดแพร 2)มหาวทิยาลัยขอนแกน 3)คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม  โดยมเีปาหมายเพื่อ

พัฒนาเกษตรกรที่ตองการปรับเปลี่ยนไปปลูกขาวอนิทรยี จํานวน 10,000 ไร / พัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ภัยแลงตองการปลูก

ราย ได ค าใชจาย
ราย ได หลัง

หักค าใชจาย
นําสงแลว ท่ี ถูกต อง นําสงตํ่ าไป

1

หลักสูตรสําหรับผู ควบคุมการผลิตอาหารตาม

หลักเกณฑ ของกฎหมายสําหรับอาหารในภาชนะ

บรรจุที่ปดสนิทท่ีมีความเปนกรดตํ่าและชนิดที่ปรับ

5 - 9  ต.ค.58 229,500.00 114,432.14    115,067 .86   11,506 .79   22,950.00    11,443.21    

2

การส งเสริมวิธีการท่ีดี ในกระบวนการผลิต (Good

 M anufactoring P ractice : GMP) และการ

ออกแบบบรรจุภัณฑ สําหรับเกษตรกรในเครือข าย

ของ ธกส. จังหวัดแมฮองสอน

9 - 10 มี .ค.59 21,325.00   9 ,6 40.00     11,685.00    1,168 .50     2,132.50      964 .00      

3
หลักสูตรสําหรับผู ควบคุมการผลิตอาหารตาม

หลักเกณฑ ของกฎหมายสําหรับอาหารในภาชนะที่

ปดสนิทท่ีมีความเปนกรดตํ่าและชนิดที่ปรับกรด

25 - 29 เม.ย.59 221,000.00 123,667.00  97 ,333.00    9 ,733.00    22,100.00     12,367 .00   

471,825.00 247 ,739 .14   224 ,085.86  22,408 .29  47,182.50    24 ,774.21   รวม

ลําดั บ โครงการ ชวงระยะเวลา

ผลการดําเนินงาน การนําสงเงินราย ได มหาวิทยาลัย
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รายงานผลการตรวจสอบ 47

5 ดานผลการดําเนนิงาน (Performance Audit)

ขอเสนอแนะขอตรวจพบ

พชืน้ํานอยและปรับเปลี่ยนเปนเกษตรอนิทรยีในระยะยาว / พัฒนาเกษตรกรที่ตองการปลูกผักอนิทรยีเพื่อบรโิภคเองและ

เหลอืจําหนายในชุมชน หรอืขามชุมชน รวมทัง้ใชระบบคํานวณกลุมเมฆสําหรับพัฒนาเกษตรในการจัดการความรูการบรหิาร

ตนทุนการผลติ และการจัดการคุณภาพผลผลติผานระบบอนิเทอรเน็ตและสมารทโฟนที่มอียูแลว 

มีผลการดําเนนิงาน ดังนี้

1. ระยะเวลาการดําเนนิงานไมเปนไปตามแผนที่วางไว ปงบประมาณ 2560 (ต.ค.59-ก.ย.60) โดยไดรับขยายระยะเวลา      

ดําเนนิโครงการฯ ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2560

2. เบิกจายเงินจรงิ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2560 จํานวน 45,996,986.75 บาท คดิเปนรอยละ 83.81 ของงบประมาณ  

ที่ไดรับจัดสรร จํานวน 54,884,400 บาท

3. ผลการดําเนนิงาน ณ ไตรมาส 3 (มิ.ย.60) มดีังนี้

3.1) จัดฝกอบรมใหแกผูเชี่ยวชาญและเกษตรกรในโครงการดานเทคโนโลย ีการจัดการความรูเกษตร และมาตรฐาน 

อนิทรยี จํานวน 1,850 คน (ผูเชี่ยวชาญ 35 คน และเกษตรกร 1,815 คน) จากเปาหมายทัง้หมดของโครงการ 1,800 คน

3.2) ขอมูลบนระบบ Google Gantter จํานวน 100 gantter

3.3) ซอฟตแวรการจัดการความรู “Smart Farmer” ใน Google/Androld

3.4) ระบบใชงาน (Change Management) โดยมีเกษตรกรเขาใชงาน 1,246 คน โดยภาพรวมโครงการฯ ดําเนนิกจิกรรม

แลวเสร็จตามเปาหมาย 50-70% (ไตรมาส 3) และอยูระหวางสรุปรายจายและรายงานไตรมาสสุดทาย 
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