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สารบัญ
หนา
ประวัติความเปนมา

๑

พันธกิจ

๑

หนาที่ความรับผิดชอบ

๑

โครงสรางการบริหารงาน

๒

การแบงหนวยงานภายในสํานักงานการตรวจสอบภายใน

๕

ผลการดําเนินงานประจําป ๒๕60

๕

การตรวจสอบภายใน การติดตามและประเมินผลการตรวจสอบ
บทสรุปผูบริหาร (Executive Summary)

๖
๙-๑๔

ขอตรวจพบ/ขอเสนอแนะ
๑) ติดตามผลการตรวจสอบครั้งกอน

๑๕-๑๗

๒) ดานการเงินและบัญชี (Financial Audit)

๑๘-๒๗

๓) ดานการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ (Compliance Audit)

๒๘-๓๔

๔) ดานการดําเนินงาน (Operation Audit)

๓๕-๓๘

๕) ดานผลการดําเนินงาน (Performance Audit)

๓๙-๔๗

ประวัติความเปนมา
งานตรวจสอบภายในของสวนราชการไดเริ่มมีขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๑๙
ซึ่งกําหนดใหทุกสวนราชการระดับกรมขึ้นไปรวมถึงจังหวัดทุกจังหวัดมีผูตรวจสอบภายในขึ้นตรงตอหัวหนาสวน
ราชการหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี
ทั้งนี้ ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดเปลี่ยนสถานภาพสวนราชการเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ เมื่อ
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุน ายน
๒๕๕๑ จึงไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยระบบการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลั ย พ.ศ.
๒๕๕๕ กํ า หนดให สํ า นั ก งานการตรวจสอบภายใน เป น หน ว ยงานในมหาวิ ท ยาลั ย ขึ้ น ตรงต อ นายกสภา
มหาวิทยาลัย โดยมีผูอํานวยการสํานัก งานการตรวจสอบภายในเปนผูบริหารสํ านักงาน และปฏิบัติหนาที่เปน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
พันธกิจ
สํานักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนหนวยงานใหบริการดานหลักประกันและให
คําปรึกษากับสวนงานเพื่อใหเกิดความมั่นใจตอความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินงานและความ
คุมคา ของการใชจา ยเงิน รวมทั้งความถู ก ต องเชื่อถือไดของขอมู ลทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบั ติต ามกฎ
ระเบียบที่เกี่ยวของ
หนาที่ความรับผิดชอบ
๑. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุ และ
ทรัพยสิน รวมทั้งการบริหารงานดานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบการดูแลรักษาทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุกประเภท วา
เปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด
๒. ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตาง ๆ ดวยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับ โดยทั่ว ไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุม ภายในและความสํ าคั ญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเ คราะหและประเมิน ผลการบริ หารและการ
ปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ
๓. ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีก ารหรือมาตรการในการปรับ ปรุงแกไข เพื่อใหก าร
ปฏิบัติงานตาม ๑ และ ๒ เปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยั ดยิ่งขึ้น รวมทั้งเสนอแนะเพื่อปอง
ปรามมิใหเกิดความเสียหายหรือการทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพยสินตาง ๆ ของทางราชการ
๔. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ
๕. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ไดรับมอบหมายจากนายกสภามหาวิทยาลัย
หรืออธิการบดี นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจําป

-๒-

ผังโครงสรางการบริหารงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ

สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม

และบริหารความเสี่ยง

นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม

สํานักงานการตรวจสอบภายใน
อธิการบดี

ผูอํานวยการสํานักงานการตรวจสอบภายใน

งานตรวจสอบ

งานตรวจสอบ

งานตรวจสอบ

งานบริหาร

(สาย ๑)

(สาย ๒)

(สาย ๓)

และธุรการ

บุคลากร ๔ อัตรา

บุคลากร ๔ อัตรา

บุคลากร ๒ อัตรา

บุคลากร ๔ อัตรา

-๓คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ดร.สถิตย ลิ่มพงศพันธุ
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

ศาสตราจารย ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

นางอัญชุลี สิมะเสถียร
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

ดร.อภิชัย บุญธีรวร
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

-๔บุคลากรสํานักงานการตรวจสอบภายใน

นางอินทิรา ธงไชย
ผูอํานวยการสํานักงานการตรวจสอบภายใน

นางมนสิชา แสวัง
นักตรวจสอบภายใน

นางสาวดวงทิพย อวดราง
นักตรวจสอบภายใน

นางอัมพวรรณ พันธจักร
นักตรวจสอบภายใน

นายณัฐวุฒิ จันทรเทศ
พนักงานปฏิบัติงาน

หัวหนางานตรวจสอบ (สาย ๑) หัวหนางานตรวจสอบ (สาย ๒) หัวหนางานตรวจสอบ (สาย ๓) หัวหนางานบริหารและธุรการ

นางสาวมณีรัตน ชาญเดช
นักตรวจสอบภายใน

นางธรรมิกา กรเพ็ชร
นักตรวจสอบภายใน

นางพัฑฒิดา อักกะรังสี
นักตรวจสอบภายใน

นางสาวทิพยวรรณ ตุนวิชัย
นักตรวจสอบภายใน

นางสาววัชญา ศิรวิ รุณรักษ
นักตรวจสอบภายใน

นางสาวสุมาลี พุมทิพย
นักตรวจสอบภายใน

นางสาววิศรุตา อรุณรัตน นางสาวณิชนันทน โอสถาพันธุ นางสาวนงราม อภิชัย
นักตรวจสอบภายใน
นักตรวจสอบภายใน
นักตรวจสอบภายใน

นางสาวกุลรภัส แสงวณิช
พนักงานปฏิบัติงาน

-๕การแบงหนวยงานภายในสํานักงานการตรวจสอบภายใน

ผลการดําเนินงานประจําป ๒๕60 (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕59 – ๓๐ กันยายน ๒๕60)
สํานักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้งการบริหารงานดานอื่นๆ ของสวนงาน
ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบการดูแล
รักษาทรัพยสิน และการใชท รัพยากรทุกประเภท วา เปน ไปโดยมีป ระสิทธิภ าพ ประสิทธิผลและประหยัด
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแกไขเพื่อใหการปฏิบัติงาน เปนไป
โดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดยิ่งขึ้น รวมทั้งเสนอแนะเพื่อปองปรามมิใหเกิดความเสียหายหรือ
การทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับการเงิน หรือทรัพยสินตางๆ ของทางสวนงาน มีผลการดําเนินงาน ดังนี้

-๖การตรวจสอบภายใน การติดตามและประเมินผลการตรวจสอบ
สํ านักงานการตรวจสอบภายใน ดําเนินการตรวจสอบระบบการควบคุ มภายใน และการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับ การบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ การดํ าเนิน งานดานต างๆ ตรวจสอบการ
ดําเนินงาน ดังนี้
๑. ประเด็นการตรวจสอบ
๑.๑ การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน
๑.๒ ติดตามผลการตรวจสอบครั้งกอน
๑.๓ ตรวจสอบดานการเงินและบัญชี และวิเคราะหรายงานทางการเงิน (Financial Audit)
๑.๓.๑ การรับเงิน นําสง
๑.๓.2 กองทุนพัฒนาคณะ
๑.๓.3 รายงานการเงินประจําเดือน
๑.๓.4 เงินทุนสวัสดิการบุคลากรสํานักงานมหาวิทยาลัย
๑.๓.5 เงินสงเสริมงานวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิจัยใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๑.๔ ตรวจสอบดานการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ (Compliance Audit)
๑.๕ ตรวจสอบดานการดําเนินงาน (Operation Audit)
๑.๕.๑ สอบทานระบบการควบคุมภายใน
๑.๕.2 ดานการบริหารลูกหนี้
๑.๕.3 ดานการใชยานพาหนะ
๑.๕.4 ดานการใหเชาสถานที่
๑.๖ ตรวจสอบดานผลการดําเนินงาน (Performance Audit)
๑.๖.๑ ดานงานวิจัย
๑.๖.๒ ดานการใหบริการวิชาการ
๑.6.3 ตรวจสอบผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําปใหเปนไปตามแผนฯ ที่วางไว
สําหรับการจัดซื้อจัดจาง
- ครุภัณฑ วงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- สิ่งกอสราง วงเงินเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

-๗๒. หนวยรับตรวจ จํานวน ๕7 หนวยงาน
1) คณะศึกษาศาสตร
2) คณะเกษตรศาสตร
3) ศูนยบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร
4) คณะทันตแพทยศาสตร
5) สํานักหอสมุด
6) คณะการสื่อสารมวลชน
7) ศูนยวิจัยขาวลานนา
8) อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9) ศูนยบริหารงานวิจัย สํานักงานมหาวิทยาลัย
10) คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
11) กองคลัง สํานักงานมหาวิทยาลัย
12) สํานักบริการวิชาการ
13) ศูนยนวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ
14) ศูนยสัตวทดลอง
15) คณะวิจิตรศิลป
16) คณะสังคมศาสตร
17) สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
18) สํานักทะเบียนและประมวลผล
19) คณะสถาปตยกรรมศาสตร
20) คณะเศรษฐศาสตร
21) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
22) ศูนยนวัตกรรมและการจัดการความรู วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
23) คณะนิติศาสตร
24) สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
25) คณะเภสัชศาสตร
26) ศูนยปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร
27) คณะพยาบาลศาสตร
28) ศูนยบริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร
29) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ
30) กองกลาง สํานักงานมหาวิทยาลัย

-831) คณะบริหารธุรกิจ
32) ศูนยนวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
33) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
34) กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานมหาวิทยาลัย
35) สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค
36) คณะวิศวกรรมศาสตร
37) ศูนยบริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร
38) คณะสัตวแพทยศาสตร
39) ศูนยสัตวแพทยสาธารณสุขเอเชียแปซิฟก คณะสัตวแพทยศาสตร
40) คณะมนุษยศาสตร
41) กองกฎหมาย สํานักงานมหาวิทยาลัย
42) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
43) สถาบันวิจัยสังคม
44) คณะวิทยาศาสตร
45) ศูนยบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร
46) คณะเทคนิคการแพทย
47) ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก คณะเทคนิคการแพทย
48) บัณฑิตวิทยาลัย
49) คณะแพทยศาสตร
50) ศูนยความเปนเลิศทางการแพทย คณะแพทยศาสตร
51) ศูนยศรีพัฒน คณะแพทยศาสตร
52) สํานักงานหอพักนักศึกษา สํานักงานมหาวิทยาลัย
53) สํานักงานบริหารและจัดการทรัพยสิน สํานักงานมหาวิทยาลัย
54) สถาบันภาษา
55) วิทยาลัยนานาชาติ
56) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
57) สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

-๙บทสรุปผูบริหาร (Executive Summary)
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
สรุปผลการดําเนินงาน
๑. การติดตามผลการตรวจสอบครั้งกอน
ทุกสวนงานมีผลดําเนินการเปนไปตามขอเสนอแนะ เวนแต
๑.๑ การดําเนินงานวิจัยบางโครงการอยูระหวางการดําเนินงาน และขอขยายระยะเวลา
๑.๒ คงคางนําสงเงินสมทบกองทุนสนับสนุนงานวิจัยมหาวิทยาลัย
๑.๓ การบันทึกบัญชีในระบบบัญชี 3 มิติ ยังไมสมบูรณ
๑.๔ ลูกหนี้คางนาน และสัญญายืมเงินทดรองจาย ยังไมถูกตอง
๑.๕ งานวิจัยไมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด และงานวิจัยจากแหลงทุนภายนอกยังไมได
นําสงเงินสมทบกองทุนสนับสนุนงานวิจัย
ขอเสนอแนะ
๑. ใหดําเนินการติดตามโครงการวิจัยครบกําหนดแตยังไมรายงานผล หากเกิดปญหาและอุปสรรคไม
สามารถทําการวิจัยไดประการใด ใหผูรับทุนขออนุ มัติจากผูมีอํานาจ (คณบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมาย) เพื่อ
ขยายเวลาในการปฏิบัติงาน หรือขอยุติการดําเนินงานโดยแสดงหลักฐานการจายเงิน และคืนเงินวิจัยที่ยังไมได
ใชจายใหแหลงงบประมาณที่เกี่ยวของตอไป
๒. ใหเรงประสานงานกับกองคลัง (ทีมงานระบบ ๓ มิติ) เพื่อบันทึกทุกรายการทางการเงินในระบบ
บัญชี ๓ มิติ ใหครบถวน
๓. เพื่อใหการดําเนินงานเกี่ยวกับเงินทดรองราชการหมุนเวียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เห็นควรให
ทุกสวนงานดําเนินงานใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง เงินยืมทดรองจายของมหาวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๕๒ อยางเครงครัด โดยเฉพาะในเรื่องของเหตุผลความจําเปนในการยืมและการสงใชเงินยืม ใหเปนไป
ตามระยะเวลาและวิธีปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๔. ใหแจงผูรับทุนวิจัยที่ขอขยายระยะเวลาการวิจัย ใหรีบจัดสงรายงานฉบับสมบูรณภายในระยะเวลา
ที่กําหนด หากเกินระยะเวลาที่กําหนดแลว ใหผูวิจัยเสนอปญหา/อุปสรรค เพื่อเสนอผูมีอํานาจพิจารณาขยาย
ระยะเวลาหรือขอยุติโครงการพรอมทั้งสงเอกสาร/หลักฐาน หรือเงินสดคงเหลือ (ถามี) คืนใหแหลงทุนโดยเร็ ว
และใหดํา เนินการติดตามโครงการวิจัยจากแหลงทุนภายนอกที่นําสงเงินสมทบยังไมครบ/ยังไมไดนําส งเงิ น
สมทบ

/๒. ดาน…

- ๑๐ ๒. ดานการเงินและบัญชี (Financial Audit)
๒.๑ การใชใบเสร็จรับเงิน
๑) ไมจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน จากระบบคอมพิวเตอร
๒) ไมไดรายงานการใชใบเสร็จรับเงิน (มช.17)
๓) ใบเสร็จรับเงิน / สําเนาใบเสร็จรับเงินสูญหาย
๔) มีการใชใบเสร็จรับเงินมีหลายประเภท เชน ใบเสร็จรับเงิน (มช.17) ใบเสร็จรับเงิน
แบบตอเนื่อง และใบเสร็จรับเงินแบบเลมเบ็ดเตล็ด
๒.๒ การรับเงิน
๑) รับเงินไมออกใบเสร็จรับเงินไวเปนหลักฐาน
๒) รับเงินรายได มีการนําสงเงินลาชาเกินกําหนด
๓) การออกใบเสร็จ รับ เงิน แบบตอเนื่อ ง มียอดรวมเงิน แตละรายการไม ตรงตาม
ยอดเงินที่เรียกเก็บจริง
๔) การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงิน ไมไดปฏิบัติตามขั้นตอนการทํางานที่วางไว
๒.๓ การบันทึกบัญชี และการจัดทํารายงานการเงิน
๑) บันทึกบัญชีไมเปนไปตามขอเท็จจริง ณ วันที่รบั เงินโอนเขาบัญชี
๒) รายงานเงินสดคงเหลือประจําวัน ไมตรงกับยอดเงินสดคงเหลือในสมุดบัญชีแยก
ประเภทเงินสด

๓) บันทึกบัญชีในระบบบัญชี ๓ มิติ ไมครบถวน
๔) การออกรายงานงบการเงินตามระบบบัญชี ๓ มิติ ไมตรงกับรายงานการเงิน ที่
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตรับรอง
๕) บั น ทึก บั ญ ชี ซ้ํา บั นทึ ก ผิ ด หมวด บัญชี ร ายได ผิด ประเภท และปรั บ ปรุ ง บั ญ ชี
ผิดพลาด
๖) การบันทึกบัญชีไมเปนไปตามหลักการบัญชี บันทึกบัญชีลาชา ไมถูกตองและไม
ครบถวน
๗) ไมปรากฎรายการบัญชีเงินฝากธนาคารในงบทดลอง และไมตรงกับเอกสารแจง
ยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร

/ขอ…

- ๑๑ ขอเสนอแนะ
เพื่อลดความเสี่ยงในการดําเนินงานทางการเงินและบัญชี เห็นควรใหผูบังคับบัญชากํากับดู แลการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ และระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไวอยางเครงครัด และใหมี
การประเมินความเสี่ยง เพื่อกําหนดกิจกรรมในการลดความเสี่ยงอยางตอเนื่อง โดยเปนไปตามหนังสือที่ ศธ
๖๓๙๒(๓)/ว ๓๘๓ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับเงิน การนําสงเงินและการบันทึกบัญชี
๒.๔ การบริหารลูกหนี้
๑) ลูกหนี้คางนาน และใบสําคัญเงินทดรองหมุนเวียนคางนานเกิน ๙๐ วัน
๒) มีเงินทดรองหมุนเวียนเกินวงเงินที่ไดรับ มีการนําเงินอื่นมาใชปะปนรวมกั บเงิ น
ทดรองหมุนเวียน
๓) สัญญายืมเงินระบุรายละเอียดไมครบถวน ผูมีอํานาจไมไดลงนามอนุ มัติ การ
จัดเก็บสัญญายืมเงินไมครบถวน ไมแยกสัญญาที่ชําระแลวกับสัญญาที่คางชําระออกจากกัน และบางสัญญา
ไมมีใหตรวจสอบ
๔) ไมไดบันทึกรายละเอียดการชดใชเงินยืม
๖) มีลูกหนี้เงินทดรองจาย ที่มิใชบุคลากรของสวนงาน
ขอเสนอแนะ
เพื่อใหการดําเนินงานเกี่ยวกับเงินทดรองราชการหมุนเวียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เห็นควรใหทุก
สวนงานดําเนิน งานใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง เงินยืมทดรองจายของมหาวิทยาลั ย
พ.ศ.๒๕๕๒ อยางเครงครัด โดยเฉพาะในเรื่องของเหตุผลความจําเปนในการยืมและการสงใชเงินยืม ใหเปนไป
ตามระยะเวลาและวิธีปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๓. ดานการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ (Compliance Audit)
๓.๑ ดานการเบิกจาย
๑) การจายเงินไมเปนไปตามระเบียบและขอบังคับที่กําหนด หลักฐานประกอบการ
จายเงินไมครบถวน หรือขาดสาระสําคัญ และไมไดประทับตรา "จายเงินแลว" เบิกจายเงินซ้ํา
๒) การเบิ กจ า ยเงิ นการจั ดกิ จ กรรมย อยๆ ในแต ละโครงการไม พบรายละเอี ย ด
กําหนดการดําเนินงานกิจกรรมตางๆ ของโครงการ
๓) การนําเอกสารอื่นไมใชหลักฐานการเบิกจายเงิน (ใบเสร็จรับเงิน) การนําหลั กฐาน
คาใชจายของงบประมาณปเกามาเบิกจาย
/ขอ…

- ๑๒ ขอเสนอแนะ
ใหผูรับผิดชอบตรวจสอบหลักฐานกอนเบิกจายเงินดวยความระมัดระวัง โดยใหสอบทานความถูกตอง
ครบถวน และความสมบูรณของเอกสารหลักฐานประกอบการจายเงิน/ใบเสร็จรับเงิน และเปนไปตามระเบียบ
ที่เกี่ยวของ เพื่อปองกันปญหาในการเรียกเงินคืนภายหลัง
๓.๒ ดานการพัสดุ
๑) ไมไดจัดทํารายงานขอซื้อขอจาง ไมมีรายละเอียดของงานที่จาง
๒) ไมไดแตงตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวของ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม ได ลง
ลายมือชื่อการตรวจรับ ผูตรวจรับพัสดุไมไดเปนกรรมการตรวจรับพัสดุตามที่ไดรับแตงตั้ง

๓) การนับวันครบกําหนดสงมอบไมถูกตอง
๔) การควบคุมพัสดุไมครบถวน ไมมีการรายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป
ขอเสนอแนะ
เพื่อใหการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง การควบคุมพัสดุ เปนไปอยางโปรงใส และตรวจสอบ
ได เห็นควรใหผูบริหารกํากับดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของโดยเครงครัด
๔. ดานการดําเนินงาน (Performance Audit)
๔.๑ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน ในระดับ
สวนงานและระดับมหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัย และรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน โดยมี
กระบวนการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด ทั้งนี้ มีขอเสนอใหการดํ าเนินการบริหารความเสี่ยงและ
ระบบการควบคุมภายในในปตอ ๆ ไป ควรจัดใหมีการติดตามและประเมินผลระหวางป เพื่อใหการดําเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๔.๒ การใชรถของสวนกลาง
๔.๒.๑) ไมไดการวิเคราะหอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงจากระยะทางการใชรถกับ
ปริมาณน้ํามัน

๔.๒.๒) ไมไดจัดทําบันทึกการซอมบํารุงรักษารถ
๔.๒.๓) ไมไดขอยกเวนคาธรรมเนียมและภาษีรถจักรยานยนต
๔.๒.๔) การควบคุมใบสั่งน้ํามันยังไมเพียงพอ
/ขอ…

- ๑๓ ขอเสนอแนะ
ตอไปใหปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลั ยเชียงใหม วาดวยรถของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗ และให
เปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ และขอความรวมมือผูขอใชรถและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของปฏิบัติตามหลักเกณฑ
การขอใชรถอยางถูกตองโดยเครงครัด
๔.๓ ดานการใหเชาสถานที่
๑) ผูลงนามในสัญญาไมมีอํานาจตามคําสั่งของมหาวิทยาลัย
๒) ผูลงนามบันทึกตออายุสัญญาเชาสถานที่ไมถูกตองตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๓) มีการเรียกเก็บคาเชาไมเปนไปตามสัญญา การชําระคาเชาและคาสาธารณูปโภค
ลาชาเกินกวาที่ระบุในสัญญา
๔) ไมดําเนินการตอสัญญาเชาสถานที่ และไมไดจัดทําบันทึกตออายุสัญญา
๕) ขาดระบบการติดตามการชําระคาเชา
ขอเสนอแนะ
ตอไปใหผูรับผิดชอบเพิ่มความระมัดระวังในการทําสัญญากับบุคคลภายนอก เนื่องจากเปนเอกสาร
สําคัญทางกฎหมาย การดําเนินงานใหเชาสถานที่ภายในสวนงาน ใหปฏิบัติประกาศมหาวิทยาลั ยเชียงใหม
เรื่อง กําหนดประเภทรายรับ "รายการ และเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร ๑/๒๕๕๕, ร ๕/๒๕๕๕ และ
ปฏิบัติตามคําแนะนํ าการสัญญา แนวปฏิบัติ และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวของโดยเครงครัด ทั้งนี้เพื่อลดความ
เสี่ยงดานการปฏิบัติงานกับบุคคลภายนอก
๕. ดานผลการดําเนินงาน (Performance Audit)
๕.๑ ดานงานวิจัย
๑) ไมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด และครบกําหนดแตยังไมจัดสงรายงาน
๒) นําสงเงินสมทบยังไมครบ และยังไมไดนําสงเงินสมทบกองทุนสนับสนุนงานวิจัย
๓) ข อ มู ล โครงการวิ จั ย ในระบบสารสนเทศของมหาวิ ท ยาลั ย (CMU-MIS) ไม
ครบถวนตามจํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับจริง

/ขอ…

- ๑๔ ขอเสนอแนะ
๑. เพื่อใหการดําเนินงานวิจัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคลองกั บเปาหมายของการเป น
มหาวิทยาลั ยวิจัย เห็นควรใหดํา เนินงานติดตามโครงการวิจัยที่อยูระหวา งดํ าเนินงานและครบกํ าหนดแล ว
กําหนดมาตรการการติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด และผูรับทุนมีหนาที่รายงานและ
นําสงเงินสมทบเขากองทุนสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ตามที่กําหนดในประกาศมหาวิทยาลัย
๓. ต อไปให บั น ทึ ก ข อ มู ล โครงการวิ จั ย ของคณะฯ ที่ ไ ด รับ เงิ น อุ ด หนุ น วิ จั ย ใหค รบถว นในระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย (CMU-MIS) ตามระเบี ยบมหาวิทยาลั ย เชียงใหม วาดวยการบริหารและการ
จัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓ ขอ ๘.๑ ใหเครงครัดตอไป
๕.๓ ดานผลการดําเนินงาน
๑) ดําเนินการแลวเสร็จ
๒) การเบิกจายเปนไปตามวัตถุประสงค
ผลของการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในระหวางดําเนินการและหรือที่แลวเสร็จ เปนไป
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว
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1 ติดตามผลการตรวจสอบครั้งกอน
ขอตรวจพบ
1 ดานการเงินและบัญชี (Financial Audit)
1.1 ดานการเงิน
1) ยังมิไดจัดทําการบริหารความเสี่ยงดานการจัดหารายได

2) มีการรับเงินบางรายการที่ยังมิไดออกใบเสร็จรับเงิน
3) กรณี“คาเสื่อมราคาสินทรัพยรับบริจาค” มีมูลคาสูง
เกินความเปนจริง เนื่องจากศูนยฯ บันทึกบัญชีสินทรัพยรับ
บริจาคจากคณะฯ ตามมูลคาของครุภัณฑนั้นๆ โดยมิไดหักคา
เสื่อมราคาสะสม
4) กรณีไดรับบริจาคเครื่องมือทางวิทยาศาสตรมูลคาสูง
แตยังไมสามารถจัดการใหเกิดรายไดจากการใชสินทรัพย
1.2 ดานการบันทึกบัญชี
1) ยังบันทึกระบบบัญชีลูกหนี้เงินทดรองจายในระบบบัญชี
3 มิติ ไมครบถวน
2) ยังไมสามารถจัดทํางบดุล งบรายได-คาใชจาย ผาน
ระบบบัญชี 3 มิติได
3) ยังเพิ่มผังบัญชีในระบบบัญชี 3 มิติ ไมครบถวน
4) การบันทึกบัญชีระบบบัญชี 3 มิติ ปจจุบันยังไมสามารถ
ออกงบการเงินในระบบบัญชี 3 มิติได เนื่องจากบันทึกเฉพาะ
ระบบ GL และการบันทึกบัญชีคุมพัสดุ (FA)
5) ไมไดบันทึกบัญชีผานระบบบัญชี 3 มิติ เนื่องจากขอมูล
ทางการเงินที่ยกยอดเขาสูระบบฯ ยังไมถูกตอง
1.3 ดานการบริหารลูกหนี้
1) สัญญายืมเงินบางฉบับขาดสาระสําคัญตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยเงินยืมทดรองจาย พ.ศ.2552
2) ทะเบียนคุมเงินทดรองจาย บางรายการกรอกขอมูล
ไมครบถวน และไมเปนปจจุบัน
3) ทะเบียนจายเช็คบางรายการ ไมระบุสาระสําคัญ
4) ชื่อผูยืมในสัญญายืมเงินกับรายงานทะเบียนคุมเงิน
ทดรองในระบบบัญชี 3 มิติ ไมตรงกัน
5) ลูกหนี้คางนาน ตั้งแต 2-12 เดือน

ขอเสนอแนะ

ใหจัดทําการบริหารความเสี่ยงดานการจัดหารายได
เพื่อชวยลดหรือปองกันความเสี่ยงดานการดําเนินงานไม
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
การรับเงินทุกประเภทใหออกใบเสร็จรับเงินเพื่อเปน
หลักฐานในการบันทึกบัญชีทุกครั้ง
ใหเรงปรับปรุงรายการบัญชี “คาเสื่อมราคาสินทรัพย
รับบริจาค” และรายการที่เกี่ยวของ ไดแก “รายไดจาก
การรับบริจาคสินทรัพย”,“ครุภัณฑจากการรับบริจาค”
และ “รายไดจากการรับบริจาคสินทรัพยรอการรับรู” เพื่อ
ใหงบการเงินแสดงขอมูลที่ถูกตองตามขอเท็จจริง
ใหบริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตรที่ไดรับบริจาค
โดยการกําหนดแนวทางเพื่อใชสินทรัพยใหเกิดความคุมคา

เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม
วาดวยการบริหารหนวยงานของสวนงานวิชาการและ
สวนงานวิชาการภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555 ขอ
44 การรับและการจายเงินตองลงบันทึกในระบบบัญชี 3
มิติของมหาวิทยาลัยทุกครั้ง จึงเห็นควรใหเรงบันทึกบัญชี
ในระบบ 3 มิติใหครบถวนโดยเร็ว

ใหปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง เงิน
ยืมทดรองจายของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 อยาง
เครงครัด
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1 ติดตามผลการตรวจสอบครั้งกอน
ขอตรวจพบ
ขอเสนอแนะ
2 ดานการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ (Compliance Audit)
1. การจางบุคคลหรือผูเชี่ยวชาญในการทํางานโครงการ
การจางบุคคลหรือผูเชี่ยวชาญในการทํางาน โครงการ
ยังมิไดปฏิบัติตามขอบังคับฯ วาดวยพัสดุ
ใหดําเนินการผานเจาหนาที่พัสดุและปฏิบัติตามขอบังคับฯ
วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2551 และผูมีหนาที่จายเงินเปนผูหัก
ภาษี ณ ที่จายตามกฎหมาย
2. หลักฐานการเบิกจาย(ใบสําคัญ) ยังคงระบุรายละเอียด
หลักฐานการเบิกจายตองระบุวัน/เดือน/ปที่จาย รวม
ไมครบถวน เชน วัน/เดือน/ปที่จาย รวมถึงไมไดลงนามผูจาย
ถึงลงนามผูจายเงินทุกครั้งที่มีการจายเงินใหผูมีสิทธิได
เปนตน
รับเงิน
3 ดานการดําเนินงาน (Operation Audit)
3.1 การใชรถสวนกลาง
1) รายการในใบคําขอกับบันทึกการใชรถบางรายการ
ไมถูกตองตรงกัน
2) ไมไดจัดทําใบคําขอใชรถ กรณีเรงดวน
3) ไมบันทึกการใชน้ํามันเชื้อเพลิงของรถยนต ไมไดสํารวจ
และกําหนดหลักเกณฑอัตราการใชน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยตอคัน
4) บันทึกการใชรถมีรายละเอียดไมครบถวน เลขไมลไม
สอดคลองกับการใชงาน
5) ใบคําขออนุมัติใชรถ กับสมุดบันทึกการใชรถมีขอมูล
ไมตรงกัน
6) บันทึกการใชรถสวนกลาง มีรายละเอียดไมครบถวน
7) ไมมีสมุดบันทึกการใชรถใหตรวจ
8) บันทึกการใชรถยนตสวนกลางไมครบถวนตามคํา
อนุญาตการใชรถแตละคัน
9) ไมไดสํารวจและคํานวณอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของ
รถสวนกลาง
10) ผูมีอํานาจไมไดลงนามในใบอนุญาตใชรถ
11) บันทึกการใชรถยนตไมตรงตามใบอนุญาตใชรถ
12) บันทึกการซอมบํารุงขาดสาระสําคัญตามแบบฟอรมที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
13) จัดทําอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถยนตไมสอดคลอง
กับขอเท็จจริง
14) บันทึกการใชรถสวนกลางบางรายการไมสอดคลอง
กันระหวางใบอนุญาตใชรถกับบันทึกการใชรถ
15) การบันทึกการใชรถระบุรายละเอียดสถานที่ไมครบ
ถวน มีผลทําใหเลขไมลไมสอดคลองกับการใชงาน

1. ใหความสําคัญในการสอบทานระหวางบันทึกการ
ใชรถกับใบคําขอใชรถ เพื่อเปนการควบคุมภายใน ใน
เบื้องตนตลอดจนมีการเพิ่มเติม/ยกเลิกรายละเอียดลงใน
ใบคําใชรถ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการใชรถให
ถูกตองตามจริง
2. เพื่อใหเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ เห็นควรให
คณะฯ ขอความรวมมือผูขอใชรถและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑการขอใชรถอยางถูกตองโดย
เครงครัด
3. ใหหัวหนาฝายที่รับผิดชอบ กํากับดูแลใหพนักงาน
ขับรถบันทึกในรายละเอียดสถานที่ใหชัดเจน และครบถวน
ตามจริง
4. ใหปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม วา
ดวยรถของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
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1 ติดตามผลการตรวจสอบครั้งกอน
ขอตรวจพบ
16) ใบคําขอใชรถไมสัมพันธกับสมุดบันทึการใชรถ
3.2 สัญญาเชาสถานที่
ผูลงนามบันทึกตออายุสัญญาเชาสถานที่ไมถูกตองตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด

4 ดานผลการดําเนินงาน (Performance Audit)
1) โครงการวิจัยที่ยังไมแลวเสร็จ

2) โครงการวิจัยแหลงทุนภายนอก ที่อยูระหวางการวิจัย
โดยสงเงินสมทบเขากองทุนสนับการวิจัยยังไมครบ หรือยัง
มิไดนําสง

ขอเสนอแนะ

ใหแกไขสัญญาตามที่กองกฎหมาย สํานักงาน
มหาวิทยาลัยแจงโดยเร็ว แลวใหนําเสนอสัญญาเชา
สถานที่ของผูเชาสถานที่มายังมหาวิทยาลัย เพื่อใหผูมี
อํานาจลงนามในสัญญา เพื่อใหมีผลผูกพันตามกฎหมาย
ตอไป

1. ใหติดตามผลการดําเนินงานโครงการวิจัยที่ครบ
กําหนดตามขอตกลงหรือตามที่ขยายเวลาวิจัย แตยังไม
สงรายงาน อยางสม่ําเสมอ โดยติดตามเปนลายลักษณ
อักษร และกําหนดระยะเวลาใหตอบกลับ หากผูวิจัยมี
ปญหา/อุปสรรค เห็นควรนําเสนอผูมีอํานาจพิจารณา
หรือขอยุติโครงการ พรอมทั้งสงเอกสาร/หลักฐาน หรือ
เงินสดคงเหลือ(ถามี) คืนใหแหลงทุนโดยเร็ว ทั้งนี้ ควรมี
มาตรการอื่น ๆ เพื่อแกปญหางานวิจัยคางนาน และลด
ความเสี่ยงผลการดําเนินงานไมเปนไปตามตัวชี้วัดและ
เปาหมายที่กําหนด
ใหดําเนินการติดตามโครงการวิจัยจากแหลงทุนภาย
นอกที่นําสงเงินสมทบยังไมครบ/ยังไมไดนําสงเงินสมทบ
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2 ดานการเงินและบัญชี (Financial Audit)
ขอตรวจพบ
2.1 การใชใบเสร็จรับเงิน
1) ไมไดจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินจากระบบ
คอมพิวเตอร

2) การออกใบเสร็จรับเงินสําหรับรายการโอนเงินเขาบัญชี
เงินฝากธนาคาร ไมระบุรายละเอียดในใบเสร็จใหครบถวน
3) ไมไดออกใบเสร็จรับเงินตามหลักฐานที่รับแจง

4) สําเนาใบเสร็จรับเงินใชสําหรับรับเงินคาปรับหองสมุด
ไดสูญหายไปจากเลม จํานวน 3 ฉบับ

5) ไมไดรายงานการใชใบเสร็จรับเงิน (มช.17)

6) การใชใบเสร็จรับเงินมีหลายประเภท เชน ใบเสร็จรับ
เงิน มช.17 ใบเสร็จรับเงินแบบตอเนื่อง และใบเสร็จรับเงินแบบ
เลมเบ็ดเตล็ด

7) ผูรับเงินกรณีรับเงินเบ็ดเตล็ดตางๆ ไมใชเจาหนาที่
การเงินและบัญชีโดยตําแหนง

8) ไมไดจัดทํารายงานการใชใบเสร็จรับเงินเสนอผู
อํานวยการทราบ วามีใบเสร็จรับเงินอยูในความรับผิดชอบ
เลมใด และเลขที่ใดถึงเลขที่ใด

ขอเสนอแนะ
ใหจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินทุกประเภท และ
เบิกจายใบเสร็จรับเงินเลมใด หมายเลขใดถึงหมายเลขใด
ใหหนวยงานใดหรือเจาหนาที่ผูใดไปดําเนินการจัดเก็บเงิน
/สงคืน เมื่อวัน/เดือน/ปใด
ใหระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในใบเสร็จรับเงิน เชน
วัน/เดือน/ปที่เงินที่เงินเขาบัญชี เพื่อประโยชนในการสอบ
ยันรายงานการรับเงินประจําวันและการบันทึกบัญชีของผู
ที่เกี่ยวของ การรับเงินโอนเขาบัญชีธนาคารใหออกใบเสร็จ
ณ วันที่รับรู หรือไดรับหลักฐานการโอนเงินตามขอเท็จจริง
ที่เกิดรายการ
ใบเสร็จรับเงินเปนเอกสารทางการเงินที่สําคัญ โดย
ใชเปนหลักฐานแสดงการรับเงินรายการอะไร จํานวนเงิน
เงินผิดพลาด หรือตองยกเลิกใบเสร็จรับเงินฉบับนั้น ใหทํา
การขีดฆาเพื่อเลิกใชใบเสร็จรับเงินนั้นทั้งฉบับ และใหนํา
ใบเสร็จรับเงินที่ขีดฆาเลิกใชนั้นเย็บติดไวกับสําเนาใบเสร็จ
รับเงินในเลม แลวออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม
ใหจัดทํารายงานการใชใบเสร็จรับเงินประจําปเสนอ
ทุกสิ้นปงบประมาณ เพื่อใหทราบวาจํานวนใบเสร็จรับเงินที่
จัดพิมพ มีการเบิกไปใชจํานวนเทาใด เลมที่ เลขที่ใด และ
คงเหลือเพื่อนําไปใชในปงบประมาณหนาเทาใด
1. ใหปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการรับเงิน การนําสงเงิน
และการบัญชี ตามหนังสือที่ ศธ 6392(3)/ว 393 ลงวันที่
19 กุมภาพันธ 2559 อยางเครงครัดตอไป
2. กรณีการใชใบเสร็จรับเงินแบบเลมเบ็ดเตล็ด ให
ยกเลิกการใชใบเสร็จรับเงินดังกลาว และใชใบเสร็จรับเงิน
มช.17 ใบเสร็จรับเงินแบบตอเนื่องแทน
ใหดําเนินการแตงตั้งใหผูที่รับผิดชอบในงานนั้นๆ
มีหนาที่ปฏิบัติงานดานการเงิน โดยกําหนดหนาที่และความ
รับผิดชอบใหชัดเจน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดําเนิน
งาน และเปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดี
เมื่อสิ้นปงบประมาณ ใหรายงานการใชใบเสร็จรับ
เงินทุกประเภทใหหัวหนาสวนงานทราบวามีใบเสร็จรับเงิน
อยูในความรับผิดชอบเลมใด เลขที่ใด และไดใชใบเสร็จรับ
เงินไปแลวเลมใด เลขที่ใด อยางชาไมเกินวันที่ 31 ตุลาคม
ของปงบประมาณถัดไป
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9) ผูรับเงินไดเบิกใบเสร็จรับเงินไปใช มาทราบภายหลังวา
มีใบเสร็จรับเงินไดสูญหาย จํานวน 1 ฉบับ ไดแจงใหกับผูบังคับ
บัญชารับทราบ ในกรณีดังกลาวยังไมไดดําเนินการรองทุกขตอ
พนักงานสอบสวนทันที นับแตทราบวาใบเสร็จรับเงินสูญหาย

10) มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน มช.17 โดยไมมีตนฉบับ
แนบติดกับสําเนาใบเสร็จฯ รวมทั้งไมไดระบุรายละเอียดอางอิง
เพื่อสอบยันกัน เชน เลมที่/เลขที่ใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิกและ
ออกฉบับใหมทดแทน

2.2 การรับเงิน
1) การนําสงเงินรายไดลาชาระยะเวลาตั้งแต 3-66 วัน

ขอเสนอแนะ
1. ใหหาสาเหตุกรณีใบเสร็จรับเงินสูญหาย ไดมีการ
นําไปใชเรียกรับเงินหรือไม และผูใดควรตองรับผิดชอบ
และรายงานใหมหาวิทยาลัยทราบโดยเร็ว
2. ใบเสร็จรับเงินเปนเอกสารทางการเงินที่สําคัญ
ใชเปนหลักฐานแสดงการรับเงิน ควรใหความสําคัญในการ
กํากับดูแล โดยกําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการควบคุม
การเบิกจายใบเสร็จรับเงิน พรอมทั้งมีการตรวจสอบ ความ
ถูกตองครบถวนทุกครั้ง และควรจัดเก็บใบเสร็จรับเงินไว
ในสถานที่ปลอดภัย
3. เพื่อปองกันมิใหมีการนําใบเสร็จรับเงินที่สูญหาย
ดังกลาวนําไปใชเปนหลักฐานแสดงการรับ-จายเงินตอไป
ควรปฏิบัติดังนี้ 1) ดําเนินการรองทุกขตอพนักงานสอบ
สวนทันที นับแตทราบวาใบเสร็จรับเงินสูญหาย 2) ติด
ประกาศยกเลิกใบเสร็จรับเงินดังกลาวไวที่หนวยงานนั้นใน
ที่พบเห็นและตรวจสอบไดงาย 3) ทําหนังสือแจงเวียน
การยกเลิกใบเสร็จรับเงินที่สูญหายใหสวนราชการตางๆ
ทราบ เพื่อปองกันนําใบเสร็จนั้นมาเปนหลักฐานในการ
เบิกเงินจากทางราชการตอไป
ใหติดตามใบเสร็จรับเงินตนฉบับที่ยกเลิกแลวมาแนบ
กับสําเนาใบเสร็จในเลมใหครบถวน หรือชี้แจงกรณีไม
สามารถติดตามใบเสร็จตนฉบับได ทั้งนี้เนื่องจากใบเสร็จ
รับเงินเปนหลักฐานทางการเงินที่ตองเก็บรักษาไวอยาง
นอย 10 ป และตอไปกรณียกเลิกใบเสร็จรับเงินและออก
ฉบับใหมทดแทน ตองมีเอกสารฉบับเดิมมาแสดงทุกครั้ง
กอนออกฉบับใหมทดแทน รวมทั้งใหระบุรายละเอียด
เลมที/่ เลขที่ใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิกและฉบับใหมที่ทดแทน
ทั้งนี้ เพื่อเปนหลักฐานการสอบยันระหวางกัน

ในการรับเงินและนําสงเงินตองปฏิบัติตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการบริหารการเงิน พ.ศ.2551
ขอ 14 การจัดเก็บเงินทุกประเภทใหหนวยงานที่รับผิดชอบ
ดานการเงินของสวนงานเปนผูจัดเก็บ และใหนําสงกองคลัง
สํานักงานมหาวิทยาลัยทุกวันในเวลาทําการหรืออยางชา
ในวันทําการถัดไป อยางเครงครัด
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2) ระบบการควบคุมภายในยังไมรัดกุมเพียงพอ เนื่องจาก
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินจากผูใชบริการไมเปนมาตรฐาน
เดียวกัน คือ ผูใชบริการบางกลุมสามารถรับผลการวิเคราะหไป
กอน โดยยังไมตองชําระเงิน
3) การจัดทําทะเบียนคุมใบจําหนายผลผลิตฯ ยังไมรัดกุม
เพียงพอ และไมครอบคลุมถึงใบจําหนายฯ ที่จัดพิมพทั้งหมด

4) การใชใบจําหนายผลผลิต หรือเรียกเก็บคาวิเคราะห
ตัวอยางอาหารสัตว มีการนําไปใชรวมกันทําใหเกิดความสับสน
ระหวางการใชเปนหลักฐานการนําสงเงินรายไดกับการรับสง
ผลผลิต
5) การนําเงินฝากตูนิรภัยหลังรับเงินในแตละชวงเวลา
ไมไดปฏิบัติตามขั้นตอนการทํางานที่วางไว เชน ไมลงชื่อในสมุด
หลักฐานการนําฝากและรับเงินคาบริการ
6) การกรอกขอมูลในสมุดหลักฐานการฝากและการรับเงิน
คาบริการ ไมครบถวนโดยขาดสาระสําคัญที่กําหนดไว เชน
เลมที-่ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน เปนตน
7) การรับเงินบางรายการ ไมไดออกใบเสร็จรับเงินไวเปน
หลักฐานการจายแตมีการนําเงินฝากธนาคาร
8) ไมไดนําสงเงินค้ําประกันสัญญาตาง ๆ ใหมหาวิทยาลัย
แตนําฝากไวในบัญชีคณะฯ

9) การรับเงินโครงการ "การวิ่ง การกุศล มหาวิทยาลัย
เชียงใหม มาราธอน 2560 ไมรัดกุมเพียงพอ ดังนี้
9.1) บันทึกบัญชีไมเปนไปตามขอเท็จจริง ณ วันที่เงิน
โอนเขาบัญชีของคณะ ฯ โดยรับรูรายไดเต็มจํานวนตามอัตรา
การเรียกเก็บของโครงการ รายรับที่เขาบัญชีจริงถูกหักคา
ธรรมเนียม/คาบริการจากการดําเนินงานกอน
9.2) ออกใบเสร็จรับเงินยอนหลัง โดยรับเงินสดวันที่
10 มี.ค. 60 แตออกใบเสร็จรับเงิน ณ วันสุดทายของโครงการ
คือ วันที่ 12 ก.พ. 60

ขอเสนอแนะ
การรับชําระเงินควรเปนมาตรฐานเดียวกัน คือชําระเงิน
เมื่อรับผลการวิเคราะห เพื่อลดความเสี่ยงในการไมไดรับ
ชําระเงินและเปนการเพิ่มภาระงานในการติดตามการชําระ
เงิน
1. ทะเบียนคุมใบจําหนายผลผลิตฯ ควรระบุใหชัดเจน
เรียงตามจํานวนที่จัดพิมพทั้งหมด เลมที่/เลขที่ วันที่เบิก
ผูเบิก หนวยงานที่เบิก วันที่รับคืน และเมื่อรับคืนใบ
จําหนายผลผลิตฯ ใหเก็บรักษาไวที่หนวยงานผูรับผิดชอบ
2. จากแนวปฏิบัติงานที่ไดกําหนดไวแลว ถือเปนการ
ควบคุมภายในที่ดีอยางหนึ่ง ควรใหความสําคัญในการ
ปฏิบัติตามอยางเครงครัด เพื่อเปนการปองกัน และ
สามารถสอบทานการปฏิบัติงานได
จากแนวปฏิบัติงานที่ไดกําหนดไวแลวถือเปนการ
ควบคุมภายในที่ดีอยางหนึ่ง ซึ่งเจาหนาที่ฯ ควรใหความ
สําคัญในการปฏิบัติตามอยางเครงครัด เพื่อเปนการปองกัน
และสามารถสอบทานการปฏิบัติงานได

เพื่อใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดีดานการเงินให
ออกใบเสร็จรับเงินของหนวยงานเมื่อมีการรับเงินทุก
ประเภท เพื่อเปนหลักฐานในการบันทึกบัญชี
ในการรับเงินและนําสงเงินตองปฏิบัติตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการบริหารการเงิน
พ.ศ.2551 ขอ 14การจัดเก็บเงินทุกประเภทใหหนวยงาน
ที่รับผิดชอบดานการเงินของสวนงานเปนผูจัดเก็บ และให
นําสงกองคลัง สํานักงานมหาวิทยาลัยทุกวันในเวลาทํา
การหรืออยางชาในวันทําการถัดไป อยางเครงครัด
การบันทึกบัญชีใหบันทึกตามที่รับเงินจริง หรือวันที่ที่
ออกใบเสร็จรับเงิน กรณีเงินโอนเขาบัญชีซึ่งเปนไปตาม
มาตรฐานการบัญชี
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10) ขอมูลการรับเงินบางรายการไมปรากฏยอดในบัญชี
แยกประเภทเงินสด เนื่องจากเจาหนาที่มีการบันทึกบัญชีไม
ครบถวนทุกขั้นตอน ทําใหการแสดงขอมูลทางการเงินในบัญชี
เงินสดไมถูกตอง
11) ไมไดบันทึกบัญชีกรณีรับคาลงทะเบียนของโครงการ
ฝกอบรมตางๆ
12) ไมไดนําสงเงินคาน้ําประปา คาไฟฟาของรานคา
13) รับเงินรายไดโดยโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร มีการ
นําสงเงินลาชาเกินกําหนด

14) การรับเงินคามัดจํา ออกใบเสร็จรับเงิน 2 ประเภท
ใบเสร็จรับเงินกระดาษตอเนื่องของมหาวิทยาลัย และใบเสร็จ
รับเงินมัดจําของโรงพยาบาลฯ
15) กรณีเรียกเก็บเงินคามัดจําไวลวงหนา และหลังจาก
รักษาเสร็จสิ้นแลว จะนํามาหักลางกับเงินคามัดจําที่จัดเก็บ
ไวลวงหนา โดยใบเสร็จรับเงินจะแสดงยอดเงินมัดจํา แตไมได
อางอิงเลขที่ใบเสร็จรับเงิน และวัน/เดือน/ป ที่รับเงินมัดจํา
16) การออกใบเสร็จรับเงินแบบตอเนื่องจากระบบใหม
(PetMatrix) ในชวงเวลาฉุกเฉิน (หลัง 20.00 น.- 8.00 น.) มี
ยอดรวมเงินแตละรายการไมตรงตามยอดเงินรวมที่เรียกเก็บ
จริง จํานวน 3 ฉบับ

ขอเสนอแนะ

1. ใหเพิ่มความระมัดระวังในการสอบทานหลักฐานการ
รับเงิน-นําสงเงินทุกครั้ง ตลอดจนการบันทึกบัญชีใหถูก
ตองขอเท็จจริง
2. ใหกําชับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการรับเงินและ
นําสงเงิน ใหเจาหนาที่ปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
เชียงใหม วาดวยการบริหารการเงิน พ.ศ.2551 หมวด 2
ประเภทที่มาและการบริหารเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
ขอ 14 การจัดเก็บเงินทุกประเภทใหหนวยงานที่รับผิดชอบ
ดานการเงินของสวนงานเปนผูจัดเก็บ และใหนําสงกองคลัง
สํานักงานมหาวิทยาลัยทุกวันในเวลาทําการหรืออยางชา
ในวันทําการถัดไป อยางเครงครัด
1. การออกใบเสร็จรับเงินคามัดจํา ควรใชใบเสร็จรับ
เงินแบบเดียว (ใบเสร็จรับเงินกระดาษตอเนื่องของ
มหาวิทยาลัยฯ) ซึ่งเปนระบบการควบคุมภายในดานการรับเงิน

2. แจงผูดูแลระบบ (PetMatrix) ใหเพิ่มเติมขอมูลลง
ในใบเสร็จรับเงินในกรณีที่มีการนําเงินคามัดจําที่จัดเก็บไว
ลวงหนามาคํานวณดวย โดยใหระบุเลขที่ใบเสร็จรับเงินวัน
/เดือน/ป ที่รับเงินคามัดจําลวงหนาไวเพื่อการอางอิงหรือ
การเชื่อมโยงของเอกสาร และใหตรวจสอบกรณีใบเสร็จ
รับเงินที่ยอดรวมเงินแตละรายการไมตรงตามยอดเงินรวมที่
เรียกเก็บจริง เพื่อแกไขใหใบเสร็จรับเงินไดออกยอดที่
ถูกตองตามขอเท็จจริง
3. ใบเสร็จรับเงินจากระบบเดิม (VET I DO) ที่ใชใน
กรณีลูกหนี้รายเดิมมาชําระเงิน ใหมีการสอบทานความมี
อยูจริงของใบเสร็จรับเงินที่ยังไมไดใชอยางสม่ําเสมอ และ
รายงานการใชใบเสร็จรับเงินประจําปเมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ

4. ใหจัดพิมพสรุปรายการรับเงินในแตละวัน โดย
บุคคลอื่นที่มิใชเจาหนาที่การเงินของโรงพยาบาลฯ เพื่อ
สอบยัน/ทดสอบความถูกตอง ตรงกันของขอมูล
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17) ไมไดออกใบเสร็จรับเงินกรณีชดใชเงินยืมดวยเงินสด
ทําใหไมมีหลักฐานสอบยันการนําเงินฝากบัญชีโครงการภายใน
วันนั้น หรือวันถัดไป ซึ่งอาจทําใหเงินสดอยูนอกระบบเปนระยะ
เวลานานได
18) หัวหนาโครงการสามารถเบิกถอนเงิน เพื่อนํามาใชจาย
ในโครงการ และเปนผูเก็บรักษาสมุดบัญชี
19) ขาดการสอบทานการนําสงเงินเขากับหลักฐานที่
เกี่ยวของ เชน รายงานการขายประจําวัน บัตรเชาชม
พิพิธภัณฑ ทําใหมีการนําสงเงินขาด เงินเกิน เปนประจํา
20) การนําสง/นําฝากเงินลาชากวาหลักเกณฑที่กําหนด
ระยะเวลาลาชา 2-13 วัน

2.3 ดานการบันทึกบัญชี
1) บันทึกบัญชีในระบบ 3 มิติไมครบถวน
2) บันทึกในระบบ 3 มิติ รายไดดอกเบี้ยไมตรงตามเดือนที่
ดอกเบี้ยเขาจริงตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
3) บันทึกรายไดดอกเบี้ยซ้ํา
4) มีการบันทึกบัญชีซ้ํา บันทึกผิดหมวด บันทึกรายไดผิด
ประเภท และปรับปรุงบัญชีที่ผิดพลาด

5) การจัดทํางบการเงินของกองทุนพัฒนาคณะฯ ในระบบ
บัญชี 3 มิติ แสดงยอดไมถูกตอง

6) ขอมูลทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ตาม
ระบบบัญชี 3 มิติ ไมตรงกับรายงานการเงินที่รับรองโดยผู
สอบบัญชี
7) มิไดพิมพบัญชีแยกประเภทเงินสดที่แสดงยอดคงเหลือ
ประจําวัน แนบรายงานเงินคงเหลือประจําวัน เสนอหัวหนา
สวนงานเพื่อทราบทุกวัน

ขอเสนอแนะ
ตอไปใหออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่รับชําระหนี้ดวย
เงินสด เพื่อเปนหลักฐานสอบยันระหวางเจาหนาที่กับผู
ยืมเงิน รวมทั้งการนําเงินฝากธนาคาร ภายในวันนั้นหรือ
วันทําการถัดไป ซึ่งเปนมาตรการที่สําคัญของระบบ
ควบคุมภายใน
ใหงานการเงินของสวนงาน เปนผูเก็บรักษาสมุดบัญชี
และเมื่อตองการดําเนินการใหหัวหนาโครงการเบิกเงินโดย
ทําสัญญายืมเงินเพื่อทํากิจกรรมในแตละครั้ง
การรับและนําสงเงิน ตองนําสงเงินรายไดภายในระยะ
เวลาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการ
บริหารการเงิน พ.ศ.2551 ขอ 14 การจัดเก็บเงินทุก
ประเภทใหหนวยงานที่รับผิดชอบดานการเงินของสวนงาน
เปนผูจัดเก็บ และใหนําสงกองคลัง สํานักงานมหาวิทยาลัย
ทุกวันในเวลาทําการหรืออยางชาในวันทําการถัดไป

1. ใหเรงดําเนินการบันทึกบัญชีทั้งหมดเขาระบบบัญชี
3 มิติใหครบถวนโดยเร็ว
2. ควรบันทึกรายไดดอกเบี้ย ตามวัน/เดือน/ป ที่มี
ดอกเบี้ยเขาบัญชีจริง เพื่อใหรายการ ทางการเงินและ
รายการทางบัญชีถูกตองตรงกัน
ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการบันทึกบัญชีรายการ
รับเงิน (AR) เพิ่มความระมัดระวังในการบันทึกบัญชีให
ครบถวน ถูกตองทุกรายการ และใหเปนไปตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไป
ใหผูรับผิดชอบฯ สอบทานความถูกตองในการบันทึก
บัญชีแตละรายการใหถูกตองเปนประจําทุกเดือน เพื่อให
การจัดทํางบการเงินของกองทุนพัฒนาคณะฯ ในระบบ
บัญชี 3 มิติ แสดงผลการดําเนินงานเปนไปตามหลักสากล
และถูกตองตรงตามงวดบัญชี
ใหตรวจสอบขอมูลระหวางรายงานการเงินของผูสอบ
บัญชี กับรายงานการเงินของระบบบัญชี 3 มิติ เพื่อให
ทราบสาเหตุและดําเนินการปรับปรุงใหถูกตอง ทั้งนี้ เพื่อ
ใหรายงานการเงินของมีความถูกตอง
ตอไปเห็นควรใหบันทึกบัญชี ใหถูกตองตามหลัก
การบัญชี รวมทั้งการสอบทานยอดคงเหลือระหวางบันทึก
บัญชี และรายงานเงินคงเหลือประจําวันอยางสม่ําเสมอ
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8) บัญชีแยกประเภทเงินสดแสดงยอดยกมาไมถูกตอง
ตามยอดดุลของหลักการบัญชีโดยมียอดยกมาติดลบ
9) การบันทึกบัญชีคาใชจายกองทุนพัฒนาสถาบันฯ ต่ํา
ไป เนื่องจากไมไดบันทึกคาใชจายของโครงการ
10) การบันทึกบัญชีไมถูกตอง อาทิ บันทึกรายการผิด
กองทุน บันทึกทุนสะสมหมุนเวียนสูงไปเนื่องจากปรับปรุง
บัญชีผิด

11) งบรายได – คาใชจายของสถาบันฯ ในปงบประมาณ
2559 มิไดบันทึกรายการคาใชจา ยเปนเงิน 2,947,688.94
บาท สงผลใหแสดงผลการดําเนินงานสูงกวาความเปนจริง
12) ไมปรากฏบัญชีเงินฝากธนาคาร ในงบทดลองระบบ
บัญชี 3 มิติของมหาวิทยาลัย จํานวน 4 บัญชี
13) เอกสารแจงยืนยันยอดเงินฝากธนาคารจากสถาบัน
การเงินไมตรงกับรายงานงบทดลองระบบบัญชี 3 มิติ จํานวน
4 บัญชี
14) การบันทึกบัญชีการเงินรับ บางรายการระบุเลขที่
เอกสารอางอิงไมถูกตองกับหลักฐานการรับเงินจริง

15) ไมไดบันทึกบัญชีในระบบบัญชี 3 มิติ เนื่องจากไมได
นําบัญชีเงินฝากธนาคารที่เกี่ยวของผานระบบบัญชี 3 มิติ

16) บันทึกลางรายการหรือกลับขาบัญชีในระบบบัญชี
3 มิติภายในวันนั้น ๆ ไมตรงกับขอเท็จจริง
17) การจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันไมถูกตอง
โดยจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันเฉพาะในวันที่มียอด
เงินคงเหลือ

ขอเสนอแนะ

ใหดําเนินการปรับปรุงรายการบัญชีใหถูกตอง
1. ตอไปการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการใชเงินสงเสริม
และพัฒนางานวิจัย ใหบันทึกบัญชีใหถูกตองกับประเภท
ของเงิน“กองทุนวิจัย-เงินสงเสริมและพัฒนางานวิจัย” ซึ่ง
จะเปนประโยชนตอการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
การบริหารจัดการเงินสงเสริมและพัฒนางานวิจัยตอไป
เห็นควรใหกํากับดูแลการบันทึกบัญชีใหเปนไปตาม
มาตรฐานการบัญชีโดยการบันทึกบัญชีรับรูรายได และ
คาใชจายตามเกณฑคงคาง ทั้งนี้การบันทึกบัญชีใน
ลักษณะดังกลาวขางตน เขาขายการตกแตงงบการเงิน
เปนการทุจริตประเภทหนึ่ง ซึ่งผูบริหารตองรับผิดชอบ
และมีโทษทางอาญา

ตอไปใหฝายการเงิน/บัญชี/GL เพิ่มความระมัดระวัง
ในการบันทึกบัญชีและการสอบทานการบันทึกบัญชีโดย
ใหระบุอา งอิงเลขที่ใบเสร็จรับเงินแตละรายการใหถูกตอง
ตามหลักฐานการรับเงิน เพื่อจะไดสอบยันความถูกตอง
ระหวางฝายการเงินและบัญชี
ตอไปหากมีการเปดบัญชี หรือมีการออกหลักฐาน
การรับเงิน ใหบันทึกรายการผานระบบบัญชี 3 มิติทุกครั้ง
ทั้งนี้ เพื่อใหขอมูลทางการเงินมีความถูกตอง ครบถวน
ตามขอเท็จจริง และแสดงฐานะการเงินที่ถูกตองตอไป
ใหบันทึกลางรายการในระบบบัญชี 3 มิติตามขอเท็จ
จริงที่เกิดขึ้น เพื่อใหสามารถสอบยันขอมูลระหวางกันได
ตอไปใหบันทึกรายการรับ-จาย และนําฝากเงินใน
ระบบบัญชี 3 มิติ ภายในวันที่เกิดรายการ และจะตอง
จัดทํารายงานเงินคงเหลือเปนประจําทุกวัน หากวันใดไมมี
การรับ-จายเงิน จะไมทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน
สําหรับวันนั้นก็ได แตใหหมายเหตุไวในรายงานเงินคง
เหลือเปนประจําที่มีการรับ-จายเงินของวันถัดไปใหชัดเจน
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18) มียอดเงินคงเหลือในรายงานเงินคงเหลือประจําวันไม
ตรงกับบัญชีแยกประเภทเงินสด

2.4 ดานเงินทดรองจาย
1) สัญญายืมเงิน จายเช็คและรับเช็คเงินทดรองจาย โดยที่
ผูมีอํานาจยังมิไดลงนามอนุมัติ
2) สัญญายืมเงินลงนามไมครบถวน โดยเฉพาะลงนามที่ผู
ยืมเงินและผูรับเงิน
3) สัญญายืมเงินฯ ระบุรายละเอียดไมครบถวนครบกําหนด
การสงใช ผูรับเงิน ผูจายเงิน เปนตน
4) มีเงินสดคงเหลือจากเงินยืมมีอตั รารอยละ 25 – 70 ของ
จํานวนเงินที่ยืม ถือวามีอัตราเงินสดคงเหลือสูง แตมีการติดตาม
ลูกหนี้ใหชดใชเงินยืมเร็วขึ้น

5) การยืมเงินไปดําเนินงานตามโครงการแตภายหลังไมมี
การดําเนินงานโดยผูยืมคืนเงินเต็มจํานวนและมีบางโครงการ
คืนเงินยืมลาชา
6) มีเงินทดรองหมุนเวียนเกินวงเงินที่ไดรับ จํานวน
27,610.30 บาท
7) การบันทึกบัญชีไมเปนไปตามความเปนจริง ไมถูกตอง
และไมเปนไปตามหลักการบัญชี ขาดการสอบทานการบันทึก
บัญชีกับหลักฐานการยืมเงิน มีการปรับปรุงแกไขบัญชีเปน
ประจํา ทําใหการดําเนินงานดานเงินทดรองหมุนเวียนไมนา
เชื่อถือ อาจกอใหเกิดขอผิดพลาดและความเสี่ยงอื่นๆ ได มี
ประเด็นขอตรวจพบดังนี้
7.1) การบันทึกบัญชีจายเช็คซ้ําสองครั้ง
7.2) การบันทึกรับคืนลูกหนี้สองครั้ง
7.3) การบันทึกลางใบสําคัญรับเงินสูงกวาความเปนจริง
7.4) การบันทึกลางลูกหนี้ผิดรายการกรณีลางลูกหนี้เงิน
สดยอย/ลูกหนี้โครงการ

ขอเสนอแนะ
ใหผูรับผิดชอบสอบยันยอดเงินคงเหลือตามรายงานเงิน
คงเหลือประจําวันกับบัญชีแยกประเภทเงินสดทุกครั้งที่มี
การรับเงิน หากมีการคลาดเคลื่อนไมตรงกันใหหาสาเหตุ
และแกไขภายในวันนั้นหรืออยางชาภายในวันถัดไป

การจายเงินยืม โดยผูมีอํานาจยังไมลงนามอนุมัติไม
สามารถกระทําได
ใหผูรับผิดชอบดานสัญญายืมเงินสอบทานความครบ
ถวนของสาระสําคัญในสัญญายืมเงิน เพื่อปองกันปญหาที่
อาจเกิดขึ้นภายหลังกรณีผูยืมเงินและผูรับเงินไมไดลงลาย
มือชื่อ
ใหกําหนดแนวปฏิบัติเพื่อใหมั่นใจวาการอนุมัติเงินยืม
แตละรายนั้นเปนไปดวยความเหมาะสม โดยใหมีการ
ประมาณคาใชจายตามแผนงาน ซึ่งจําเปนจะตองยืมเงิน
ทดรองจาย และตองเปนคาใชจายที่เกี่ยวของกับโครงการ
ทั้งนี้ ตองไมใหยืมเงินเก็บไว โดยที่ยังไมมีความจําเปนตอง
ใชหรือไมทราบรายละเอียดที่ตองใช เพราะทําใหเงินอยู
นอกระบบเปนเวลานาน ขาดโอกาสที่หนวยงานจะบริหาร
จัดการใหเกิดมูลคาเพิ่ม
เห็นควรใหผูเกี่ยวของที่ยืมเงินดังกลาวชี้แจงสาเหตุที่
ไมสามารถดําเนินกิจกรรมไดตามที่ระบุไวในสัญญายืมเงิน
และการคืนเงินยืมลาชาหลังจากการดําเนินงานสิ้นสุด
แลว ทั้งนี้ เห็นควรใหมีการกํากับดูแลใหการขออนุมัติยืม
เงินและการคืนเงินยืมเปนไปดวยความถูกตองและเหมาะสม
1. ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานการจายเงิน
ทุกครั้ง กอนการบันทึกรับใบสําคัญจากลูกหนี้เงินยืม
เพื่อลางสัญญายืมเงินในระบบบัญชี 3 มิติ หากมีการ
จัดซื้อ/จางพัสดุ ตองผานการตรวจสอบจากงานพัสดุเสีย
กอน ทั้งนี้ใหปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม
เรื่อง เงินยืมทดรองจายของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
หมวด 4 การสงใชคืน ขอ 12.2 ใหเจาหนาที่การเงินผูรับ
ผิดชอบของสวนงานตรวจสอบหลักฐานการเบิกจายให
ถูกตองตามระเบียบ และจัดทําใบตั้งหนี้เบิกจายเงิน ภาย
ใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันที่รับใบสําคัญคูจาย เพื่อทด
แทนเงินทดรองหมุนเวียนของสวนงาน
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7.5) การบันทึกลางบัญชีลูกหนี้โครงการดวยใบสําคัญ
รับเงิน
7.6) การบันทึกบัญชีไมเปนปจจุบัน ไดแก มีการยกเลิก
สัญญายืมเงินแตทางบัญชีไมไดบันทึกลางลูกหนี้ในระบบบัญชี
3 มิติ
7.7) การบันทึกบัญชีในระบบบัญชี 3 มิติไมสมบูรณ
ไดแก เมื่อบันทึกชดใชเงินยืมดวยใบสําคัญ/เงินสด แตลูกหนี้
ยังไมถูกลาง และไมปรากฏรายการใบสําคัญรับเงิน/เงินสด
ในระบบ
8) บันทึกใบสําคัญรับเงินจากลูกหนี้เงินยืม เพื่อลางสัญญา
ยืมเงิน โดยไมไดตรวจสอบหลักฐาน ทําใหเกิดความลาชาใน
การตั้งหนี้ และใบสําคัญรับเงินคางนานในระบบ เปนเงิน
จํานวน 58,251.50 บาท
9) การจัดเก็บสัญญายืมเงินไมครบถวน ไมไดแยกสัญญา
ที่ชําระแลวกับสัญญาที่คางชําระออกจากกัน และบางสัญญา
ไมมีใหตรวจสอบ
10) กรณียืมเงินเพื่อใชในการดําเนินงานของโครงการ
คางนาน ตั้งแตเดือน มกราคม-กรกฎาคม 2559 จํานวน 4
รายการ ซึ่งภายหลังโครงการไดรับเงินงวดแลวไมไดนําเงินสด
มาชดใชเงินยืมทดรองหมุนเวียน ทั้งนี้มีสาเหตุจากคณะฯ ไมมี
ระบบในการติดตามลูกหนี้

11) ไมไดบันทึกรายละเอียดการชดใชเงินยืม และลางหลัง
สัญญายืมเงินเมื่อมีการสงใชคืนเงินยืม

12) ไมไดแยกเก็บสัญญาที่ชําระหนี้หมดแลว กับสัญญา
ที่คางชําระหนี้ออกจากกัน

ขอเสนอแนะ
2. ใหเรียกเงินคืนจากลูกหนี้โครงการฯ รวมเปนเงิน
94,881 บาท โดยเร็ว
3. ใหจัดทําทะเบียนคุมเงินทดรองจายหมุนเวียน
เพื่อเปนเครื่องมือในการควบคุมและสอบทานการปฏิบัติ
งานอยางหนึ่ง
4. ใหเจาหนาที่เพิ่มความรอบคอบในการบันทึกบัญชี
เงินทดรองหมุนเวียนใหครบถวน ตามคูมือการบันทึกบัญชี
3 มิติ หากเกิดความผิดพลาดใหเรงหาสาเหตุ เพื่อ
ปรับปรุงใหถูกตองไดทันที
5. ตรวจสอบสัญญายืมเงิน และการบันทึกบัญชี
ลูกหนี้ใหเปนปจจุบัน ตลอดจนความสัมพันธของการลาง
สัญญายืมเงิน ดานหลังสัญญายืมเงิน ใหตรงกับรายงาน
ทะเบียนคุมลูกหนี้
6. ใหจัดเก็บสัญญายืมเงินที่ยังคางชําระไวในแฟม
ลูกหนี้คงคางเรียงตามลําดับเอกสารหากมีการชําระหนี้
เรียบรอยแลวใหแยกเก็บไวในแฟมถาวรตอไป ทั้งนี้เพื่อ
สามารถทําการตรวจสอบคนหาติดตามลูกหนี้คงคาง
ขอสังเกต
จากการตรวจสอบการดําเนินงานดานเงินรับฝาก
และเงินทดรองราชการ มีประเด็นขอตรวจพบที่มีนัย
สําคัญ กระบวนการดําเนินงานที่ไมชัดเจน ไมโปรงใส
บางเรื่องไมสามารถตรวจสอบได ผูบริหารควรกํากับ
ดูแลระบบการบริหารจัดการดานเงินรับฝาก และเงิน
ทดรองราชการ ใหมีการควบคุมภายในที่รัดกุมยิ่งขึ้น
ใหปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง
เงินยืมทดรองจายของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 หมวด 4
การสงใชคืน ขอ 12.1 เมื่อผูยืมสงหลักฐานการจายและ/
หรือเงินที่เหลือ (ถามี) พรอมทั้งออกใบเสร็จรับเงินใหผูยืม
ไวเปนหลักฐาน และใหเจาหนาที่ผูรับคืนบันทึกการรับคืน
ในสัญญาการยืมเงิน ดานหลังสัญญายืมเงิน โดยระบุ
เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของใหครบถวน และเปนปจจุบัน
ใหจัดเก็บสัญญายืมเงินที่ยังคงคางชําระไวในแฟม
ลูกหนี้คงคางเรียงตามลําดับเอกสาร หากมีการชําระหนี้
เรียบรอยแลวใหแยกไวที่แฟมถาวรตอไป ทั้งนี้ เพื่อให
ทราบจํานวนลูกหนี้ที่ชําระแลว และคงคางไดอยางถูก
ตองและรวดเร็ว
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13) ไมไดลําดับเลขที่สัญญายืมเงินแยกกันระหวางเงิน
ทดรองจายกับเงินทดรองราชการที่ยืมจากมหาวิทยาลัยออก
จากกัน
14) ลําดับเลขที่สัญญายืมเงินทดรองจายซ้ําซอนกัน
15) เงินยืมทดรองจายหมุนเวียนของสํานักงานฯ มี
คาใชจายที่เบิกจายเงินเกินวงเงินยืมทดรองจํานวน 29,874.50
บาท ซึ่งเปนเงินทุนสวัสดิการบุคลากรสํานักงานมหาวิทยาลัย
ที่ไดนํามาใชปะปนรวมดังกลาว

16) ไมมีการบันทึกรายละเอียดการชดใชเงินยืม เมื่อมีการ
สงใชคืนดานหลังในสัญญายืมเงิน

2.5 ดานการบริหารลูกหนี้
1) ลูกหนี้คาเวชภัณฑคางนาน ตั้งแตวนั ที่ 3 พฤศจิกายน –
29 ธันวาคม 2559 จํานวน 255,957 บาท
2) ลูกหนี–้ งานดานบริการคาง ตั้งแตปงบประมาณ 25562559 จํานวน 51,283,415.90 บาท

ขอเสนอแนะ
ตอไปใหแยกลําดับเลขที่สัญญายืมเงินระหวาง
ลูกหนี้เงินทดรองจายกับลูกหนี้เงินทดรองราชการ เพื่อ
ลดความสับสนและสะดวกในการติดตามทวงถาม หรือ
การสอบยันยอดลูกหนี้แตละประเภท
1. ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวย
เงินทดรองจายของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 อยางเครง
ครัด ขอ 16 ใหสวนงานเปดบัญชีเงินฝากธนาคารเฉพาะ
เงินยืมทดรองจาย...โดยเปดบัญชีออมทรัพยคูกับบัญชี
กระแสรายวัน ดังนั้น บัญชีเงินฝากธนาคารเงินทดรอง
จายหมุนเวียน ไมควรมีเงินอื่นรวมอยูดวย
2. ทําการปรับปรุงการบันทึกบัญชีเงินทดรองจาย
ใหถูกตองตามขอเท็จจริง ทั้งนี้ หากวงเงินทดรองจายไม
เพียงพอตอการดําเนินงานภายในหนวยงาน เห็นควรทบ
ทวนการบริหารจัดการเงินทดรองจาย เชน เรงรัดการตั้ง
หนี้เบิกจายเงินใหแลวเสร็จภายใน 3-5 วันหลังจากไดรับ
เอกสาร หรือเรงรัดติดตามลูกหนี้คางนานหลังครบระยะ
เวลาดําเนินการภายใน 15 วัน เปนตน
ใหปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง
เงินยืมทดรองจายของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 หมวด 4
การสงใชคืน ขอ 12.1 เมื่อผูยืมสงหลักฐานการจายและ/
หรือเงินที่เหลือ (ถามี) พรอมทั้งออกใบเสร็จรับเงินใหผูยืม
ไวเปนหลักฐาน และใหเจาหนาที่ผูรับคืนบันทึกการรับคืน
ดานหลังในสัญญาการยืมเงิน ระบุเอกสาร/หลักฐานที่
เกี่ยวของใหครบถวนตอไป”

1. ใหติดตามการชําระเงินของลูกหนี้คาเวชภัณฑคาง
นานในป 2559 โดยเร็ว เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดหนี้
สูญ และเปนการเพิ่มสภาพคลองใหแกหนวยงาน
2. เห็นควรใหติดตามการชําระเงินใหเปนไปตามขอ
ตกลง เพื่อปองกันความเสี่ยงในการเกิดหนี้สูญ หากปลอย
ใหระยะเวลานานออกไป ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว
ควรมีการประเมินสถานการณของผูรับบริการและใชมาตร
การทางกฏหมาย เพื่อติดตามการชําระเงินใหมีประสิทธิ
ภาพ มากยิ่งขึ้น
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3) ลูกหนี้คารักษาพยาบาล จากการสอบทานลูกหนี้ IPD
และลูกหนี้บริษัทของศูนยฯ รวมกัน เปนเงินจํานวน
42,699,694.04 บาท ทั้งนี้รายละเอียดลูกหนี้คารักษา
พยาบาลแยกตามอายุลูกหนี้

2.6 ดานการวิเคราะหการจัดเก็บรายไดคาเชาที่พักของนักศึกษา
จากการวิเคราะหเห็นวาหอพัก 40 ป และหอพักสีชมพู
มีรายไดคาเชาหองพักเฉลี่ยตอเดือน ของปการศึกษา 25572558 ในภาคเรียนที่ 3 ลดลงอยางมีนัยสําคัญ เนื่องจาก
นโยบายใหสํานักงานหอพักฯ รับเฉพาะนักศึกษาชั้นปที่ 1 เขา
พักในหอพักสงผลใหนักศึกษายายออกในภาคเรียนที่ 3 ตอมา
ในปการศึกษา 2559 สํานักงานหอพักฯ ไดมีการปรับนโยบาย
ใหนักศึกษาสามารถพักอาศัยในหอพัก 40 ปไดตอเนื่องจึงทํา
ใหรายไดคาเชาหองพักเฉลี่ยตอเดือนเพิ่มสูงขึ้น สวนหอพักสี
ชมพูยังคงใชนโยบายเดิม จึงสงผลใหรายไดคาเชาหองพัก
เฉลี่ยตอเดือนลดลงอยางตอเนื่อง

ขอเสนอแนะ
ศูนยฯ มีมาตรการติดตามลูกหนี้ ดังนี้
1. ศูนยฯ มีการออกใบแจงหนี้คารักษาพยาบาล เมื่อ
มีการใหบริการ
2. กรณีไมชําระคารักษาพยาบาล หรือชําระบางสวน
ศูนยฯ จะออกหนังสือรับสภาพหนี้
3. ฝายการเงินติดตามทวงถามตามระยะเวลาของ
แตละประเภทลูกหนี้ที่ศูนยฯ กําหนดเมื่อติดตามจนถึงที่
สุดแลวจะสงเรื่องใหฝายนิติกรดําเนินการตอ
4. ฝายนิติกร จัดทําหนังสือติดตามทวงถามดําเนิน
การจนถึงที่สุด

จากขอมูลทางสถิติของรายรับคาเชาหองพักเฉลี่ย
ตอเดือนของ หอพักสีชมพู ซึ่งมีรายรับลดลงอยางตอเนื่อง
เห็นควรใหสํานักงานหอพักฯ หาสาเหตุและปรับกระบวน
การในการจัดหารายได เพื่อสามารถใชทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัยอยางคุมคา และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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3 ดานการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ (Compliance Audit)
ขอตรวจพบ

3.1 ดานการเบิกจาย
1) หลักฐานการเบิกจายเงินโดยไดรับใบเสร็จรับเงิน ซึ่งมี
รายการไมครบถวน (สลิปใบเสร็จรับเงิน จากบริษัทไปรษณีย
ไทย จํากัด และรานสะดวกซื้อฯ) ซึ่งระบุรายละเอียดสาระ
สําคัญไมครบถวน

2) เบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาซ้ํา จากการ
จัดงาน บันทึกสูงไป 200 บาท
3) หลักฐานการเบิกจายไมไดประทับตรา “จายเงินแลว”

4) การดําเนินงานการจัดกิจกรรม เอกสารประกอบการ
เบิกจายเงินการจัดกิจกรรมยอย ๆ ในแตละโครงการไมพบราย
ละเอียดกําหนดการดําเนินงานกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการ
5) การนําเอกสารอื่น คือ ใบแจงราคาสินคาจากบริษัท
ทัวร มาเบิกจายไมใชหลักฐานการเบิกจายเงิน (ใบเสร็จรับเงิน)

6) เบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการซ้ํา

7) การเบิกจายคาเลี้ยงรับรอง ขาดรายละเอียดประกอบ
การเบิกจายเงินที่เปนสาระสําคัญ ไดแก รายชื่อ หรือจํานวนผู
เขารวมในการเลี้ยงรับรอง

ขอเสนอแนะ
เพื่อใหการเบิกจายเงิน เปนไปดวยความเรียบรอย
เปนไปในแนวทางเดียวกัน กรณีไดจายเงินไปกอน และ
ไมไดรับใบเสร็จรับเงินหรือไดรับใบเสร็จรับเงินแตมี
รายการไมครบ 5 รายการ ตองทําใบรับรองการจายเงิน
เพื่อนํามาใชเปนหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน และให
ปฏิบัติตามหนังสือเวียนที่ ศธ 6392(3)/10951 ลงวันที่ 30
พฤษภาคม 2559 เรื่อง หลักฐานประกอบการเบิกจายเงิน
กรณีใบเสร็จรับเงินมีรายการไมครบถวน
ควรตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน การเบิกจายใหถูก
ตองและเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อปองกันปญหา
ในการเรียกเงินคืนภายหลัง
ใหประทับตรา “จายเงินแลว” ในเอกสารหลักฐาน
ที่แนบการจายเงินทุกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อปองกันการนําหลัก
ฐานมาเบิกจายซ้ํา
เมื่อมีการขออนุมัติเบิกจายของโครงการตาง ๆ เจา
หนาที่ผูรับผิดชอบควรแนบหนังสือที่ไดรับอนุมัติการจัด
โครงการ และรายละเอียดกําหนดการดําเนินกิจกรรมตางๆ
อันเปนที่มาของคาใชจายที่เกิดขึ้น
ใหติดตามใบเสร็จรับเงินจากบริษัททัวร เพื่อนํามาเปน
หลักฐานการเบิกจายเงินที่ถูกตอง หากไมสามารถเรียก
หลักฐานการจายเงินคาตั๋วเครื่องบินดังกลาวได เห็นควร
ใหเรียกเงินคืน และนําสงเปนเงินรายไดมหาวิทยาลัยตอไป
ใหผูรับผิดชอบนําเงินที่เบิกจายซ้ําสงคืนใหแก
มหาวิทยาลัยโดยเร็ว และใหผูรับผิดชอบควรตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานการเบิกจายใหถูกตองและเปนไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อปองกันปญหาในการเรียกเงิน
คืนภายหลัง
การเบิกจายคาเลี้ยงรับรองใหระบุรายชื่อ หรือจํานวน
ผูเขารวมในงานเลี้ยงรับรองไวเปนเอกสารประกอบในการ
เบิกจายเงินดวยทุกครั้ง เพื่อใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง กําหนดประเภทราย
จาย รายการ และเงื่อนไขการจายเงินจากรายได
มหาวิทยาลัย ฉบับที่ 6/2552 (คาเลี้ยงรับรอง และคา
เลี้ยงอาหาร/คาเครื่องดื่มในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
และนักศึกษา)

3. Compliance P 28-34

รายงานผลการตรวจสอบ

29

3 ดานการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ (Compliance Audit)
ขอตรวจพบ
8) ไมมีหลักฐานการจายเงินใหตรวจสอบ จํานวน 2
รายการ รวมเปนเงินจํานวน 208,127.50 บาท

9) ไมไดจัดทําหนังสือเพื่อสอบถามธนาคารวาเปนหนังสือ
ค้ําประกันที่ออกจากธนาคารจริงหรือไม

12) การเบิกจายคาตอบแทนเจาหนาที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการเกินสิทธิ์
13) การเบิกจายคาตอบแทนนักศึกษาชวยปฏิบัติงานเกินสิทธิ์
14) หลักฐานการจายเงินระบุชื่อผูจายไมถูกตอง
15) ใบเสร็จรับเงินหลายรายการไมระบุวัน/เดือน/ป
ที่รับเงิน ซึ่งเปนสาระสําคัญ

16) หลักฐานการเบิกจาย มิไดแจกแจงรายละเอียด
คาใชจายและรายละเอียดไมครบถวน เชน คาใชจายในการ
เดินทางไปศึกษาดูงาน, คาตอบแทนวิทยากร ไมมีรายละเอียด
ของงานที่ไป , คาที่พัก ไมมี Portfolio และการจายคาตอบแทน
ไมระบุรายละเอียดการทํางาน เปนตน
17) ไมมีหลักฐานการเบิกจายใหตรวจสอบ
18) เบิกคาเครื่องบิน 2 ครั้งในวันเดียวกัน โดยไมไดระบุ
เหตุผลประกอบ ทั้งนี้ หากเปนการผิดพลาดจากเหตุสวนตัวผู
เดินทางตองรับผิดชอบคาใชจายดังกลาวเอง ไมสามารถนํามา
เบิกจายได
19) การดําเนินงานโครงการฯ ไดสิ้นสุดแลวไมไดจัดสง
รายงานผลการดําเนินงานและรายงานการรับ-จายเงิน ให
มหาวิทยาลัยทราบภายใน 30 วัน หลังจากสิ้นสุดโครงการ
20) กรณีการจายเงินโบนัสที่เบิกมาเปนเงินสด โดย
ผูอํานวยการเปนผูจายเงินใหแกเจาหนาที่ที่ไดรับเงินโบนัส

ขอเสนอแนะ
ใหแสดงหลักฐานการจายเงินดังกลาว ใหสํานักงาน
การตรวจสอบภายในตรวจสอบโดยเร็ว หากไมสามารถ
แสดงหลักฐานการจายเงินได ใหเรียกเงินคืนจากผูที่เกี่ยว
ของและนําสงเปนเงินรายไดของหนวยงานตอไป
ตอไปในกรณีที่ผูรับจางไดนําหลักประกันเปนหนังสือ
ค้ําประกันของธนาคารพาณิชย ใหทําหนังสือเพื่อสอบถาม
ธนาคารวาเปนหนังสือค้ําประกันที่ออกจากธนาคารจริง
หรือไม เพื่อลดความเสี่ยงตอการปลอมเอกสารของผูรับจาง
การจายคาตอบแทนเจาหนาที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและคาตอบแทนนักศึกษาชวยปฏิบัติงาน เปนไป
ตามที่แหลงทุนกําหนด ใหระบุในประมาณการคาใชจาย
โครงการอยางชัดเจน และไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ
หลักฐานการจายเงิน/ใบเสร็จรับเงินจะตองระบุชื่อ
สถานที่อยู หรือที่ทําการของผูจายเงินใหถูกตอง และ
ระบุวัน เดือน ป ที่จายเงิน ใหครบถวนตามระเบียบการ
เบิกจายจากคลัง การเก็บเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ.
2551 ขอ 41 ใบเสร็จรับเงินอยางนอยตองมีรายการครบ
5 รายการ
การเบิกคาใชจายตางๆ ควรมีรายละเอียดประกอบ
การเบิกจายทุกครั้ง เพื่อใหสามารถพิสูจนไดวาคาใชจาย
ที่เกิดขึ้นมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง มีความ
ถูกตองและเหมาะสม
กรณีไมมีหลักฐานการจายเงิน ใหคืนเงินเพื่อนําสงเปน
เงินรายไดหนวยงานตอไป
กรณีซื้อตั๋วโดยสารใหมใหชี้แจงเหตุผลความจําเปน
หากเปนการผิดพลาดจากเหตุสวนตัวใหคืนเงิน สงเปนเงิน
รายไดของหนวยงานตอไป
ตอไปใหปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม
วาดวยการจัดการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2557 อยางเครงครัดตอไป
วิธีการจายเงินโบนัสควรจายเปนเช็ค หรือโอนเงิน
เขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูมีสิทธิ์ไดรับ เนื่องจากเปน
รายการที่มีวงเงินสูง การถอนเงินสดมาจายในหนวยงาน
อาจมีความเสี่ยงตอการสูญหายได
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3 ดานการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ (Compliance Audit)
ขอตรวจพบ
21) จากการสอบทานความมีอยูจริงของเงินรับฝาก เงิน
รายไดจากรายละเอียด/ทะเบียนคุมเงินประกันความเสียหาย
แยกตามรายบุคคล หอพักสีชมพูมียอดเงินรับฝากสูงกวา
รายละเอียด/ทะเบียนคุมเงินประกันความเสียหายของนักศึกษา
มีนักศึกษาเกาซึ่งคาดวาจะไมมารับเงินประกันฯ คืน จํานวน
4,000.00 บาท
22) การขอนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานไม
ครอบคลุมวันเดินทาง อาจจะสงผลใหถูกเรียกเงินคืนได
23) หลักฐานการจายไมสอดคลองกับกิจกรรม เชน การ
เบิกคาเลี้ยงรับรอง วันที่ในใบสําคัญจายไมสอดคลอง กับการ
ปฏิบัติงาน
24) การเบิกคาที่พักโดยใชสลิปของบัตรเครดิตมา เปน
หลักฐานการจายเงิน
25) มีการเบิกจายเงินจากเงินรับฝาก และไมไดบันทึก
บัญชีเงินรายได และมีการถอนเงินจายใหกับผูเกี่ยวของโดย
หลักฐานการจายเปนใบสําคัญรับ
26) โครงการเปดบัญชีเงินฝากธนาคาร “โครงการเกษตร
ทันสมัย” โดยผูมีอํานาจเบิกจายเงินเปนหัวหนาโครงการเพียง
คนเดียว ซึ่งไมถูกตองตามหลักการควบคุมภายในของหนวย
งานภาครัฐ ที่ตองเปดบัญชีอยางนอย 3 ราย และผูมีอํานาจ
เบิกจายเงินตองเปน 2 ใน 3 ของบัญชีนั้น ๆ
27) การจายคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปปฏิบัติงานใหที่ปรึกษา
โครงการ จํานวน 1 ราย เปนเงิน 19,000 บาท ซึ่งไมมีระเบียบ
กําหนดใหเบิกจายได เนื่องจากการไดมาซี่งที่ปรึกษาตอง
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุในลักษณะการจางเหมา จึงไม
สามารถเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงได
28) มีการนําหลักฐานคาใชจายของงบประมาณปเกา
(ก.ย.59) มาเบิกจาย เปนเงิน 22,605 บาท ซึ่งไมเปนไปตาม
ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนํา
เงินสงคลังพ.ศ. 2551 กําหนดวา คาใชจา ยที่เกิดขึ้นในปงบ
ประมาณใด ใหเบิกจากเงินงบประมาณรายจายของป นั้น
29) หลักฐานการเบิกจายบางรายการ ไมไดระบุราย
ละเอียดกิจกรรม/วัน/เดือน/ปที่ดําเนินการ เชน คาน้ํามันเชื้อ
เพลิงในการเดินทาง/คาอาหารกลางวัน/อาหารวาง รวมทั้ง
องคประกอบของใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด/ใบสําคัญรับเงิน

ขอเสนอแนะ
ใหยอดเงินรับฝากเงินรายไดของหอพักสีชมพูมีความ
ถูกตองตรงกับความเปนจริง เห็นควรใหทําการปรับปรุง
บัญชีเงินรับฝากเงินรายได และบัญชีเงินฝากธนาคาร
กองคลัง-เงินรับฝากเงินรายได ใหถูกตองตรงกับราย
ละเอียด/ทะเบียนคุมเงินประกันความเสียหายของนักศึกษา
ใหผูเดินทาง และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของสอบทานวัน
เดือนป ในการเดินทางแตครั้งใหครอบคลุมวันเดินทาง
ใหผูรับผิดชอบระมัดระวังในเรื่องการเบิกจายเงินไม
สอดคลองกับกิจกรรมอาจจะเกิดกรณีการเบิกจายอัน
เปนเท็จได
ใหเจาหนาที่การเงินระมัดระวังและตรวจสอบเอกสาร
การจายเงินใหเปนไปตามระเบียบ ตอไปอาจจะตองถูก
เรียกเงินคืนในภายหลังหากเกิดกรณีแบบนี้อีก
เห็นควรใหชี้แจงการเบิกจายเงินรับฝากดังกลาววา
เปนเงินมาจากไหนเพราะสาเหตุใดไมรับรูเปนรายได
1. ตอไปใหปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในดานการ
เงินที่ตองกําหนดใหผูมีอาํ นาจมากกวาหนึ่งคนรวมกัน
ลงนามในเช็คที่สั่งจายทุกครั้ง
2. ใหเรียกคืนเงินที่เบิกจายโดยไมถูกตอง/ไมมีสิทธิ
จํานวน 41,605 บาท ประกอบดวยการเบิกจายหลักฐาน
ปงบประมาณเกา จํานวน 22,605 บาท และคาเบี้ยเลี้ยง
ที่ปรึกษา จํานวน 19,000 บาท
3. ตอไปการเบิกจายทุกรายการใหปฏิบัติตาม
ระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวของ รวมทั้งใหเสนอเอกสาร
หลักฐานประกอบการเบิกจาย ผานผูเกี่ยวของดานการ
เงินของวิทยาลัยฯ เพื่อสอบทานหลักฐานการดําเนินงาน
กอนเสนอผูมีอํานาจอนุมัติทุกครั้ง ทั้งนี้เนื่องจากเปนผูมี
ความรู/ชํานาญเฉพาะดาน หากหลักฐานไมถูกตองตาม
กฎ/ระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวของ จักไดแกไขไดทันทวงที
4. ตอไปใหใชแบบฟอรมรายงานการเดินทางของ
มหาวิทยาลัยประกอบการเบิกจายทุกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให
การนับเวลาเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงถูกตองตามขอเท็จจริง
ซึ่งสอดคลองกับเจาหนาที่โครงการเปนพนักงานสวนงาน
ประเภทหนึ่ง ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง
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3 ดานการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ (Compliance Audit)
ขอตรวจพบ
ไมครบถวนตามระเบีบบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บ
รักษาเงิน และการนําเงินสงคลังพ.ศ. 2551 เชน ไมระบุวัน/เดือน
/ป และลายมือชื่อผูรับเงิน เปนตน
30) มีการเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปปฏิบัติ
งานของเจาหนาที่ ตามรายงานการเดินทางและสรุปคาใชจาย
โดยไมไดใชแบบฟอรม “ใบเบิกคาใชจา ยในการเดินทางไป
ปฎิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย” ที่ระบุเวลาตั้งแตออก
เดินทางไปปฏิบัติงาน จนกลับถึงที่พกั ทําใหไมสามารถสอบยัน
ระยะเวลาเพื่อคํานวณคาเบี้ยเลี้ยง ซึ่งไมเปนไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ฉบับที่ 20/52 คาใชจายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
31) มีการเบิกจายคาโทรศัพทเปนรายเดือนตามแพ็คเก็จ
ที่เปดไวพรอมโทรศัพทมือถือ เดือนละประมาณ 1,050 -1,300
บาท จํานวน 30 เครื่อง ยอดเบิกจายรวมประมาณเดือนละ
13,000-32,000 บาท ซึ่งเกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด
ไว ตามหนังสือที่ กค 0406.4/ว 121 ลว. 29 พ.ย.53 กําหนดวา
“ใหเบิกจายคาใชบริการแบบรายเดือนที่ใชในการติดตอ
สื่อสารในภารกิจของราชการ ไดแก คาเชาหมายเลข คาใช
บริการ และคาใชจายที่ตองชําระพรอมกับคาใชบริการเสริม

ขอเสนอแนะ
หลักเกณฑและวิธีการจางพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
(พนักงานสวนงาน)
5. ตอไปใหแนบหลักฐานประกอบการเบิกจาย ที่
ระบุรายละเอียดการดําเนินกิจกรรมใหชัดเจนครบถวน
รวมทั้งใหผูเกี่ยวของตรวจสอบหลักฐานประกอบการ
เบิกจาย ตองมีสาระสําคัญอยางนอย 5 องคประกอบ
ดังนี้ ชื่อ-ที่อยูรานคา วัน/เดือน/ป รายการ และลายมือ
ชื่อผูรับเงิน-จายเงิน ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยง/ปองกัน การ
เรียกคืนเงินหากเบิกจายเกินสิทธิ

ทุกประเภทเทาที่จายจริงในอัตราไมเกิน 1,000 บาทตอรอบเดือน”

3.2 ดานการพัสดุ
1) หนังสือค้ําประกันสัญญาจากธนาคารตาง ๆ ไมไดจัด
ทําหนังสือสอบถามวาเปนหนังสือค้ําประกันที่ออกจาก
ธนาคารจริงหรือไม
2) มิไดนําเสนอรายงานผลการตรวจสอบพัสดุตอคณะ
กรรมการบริหารและคณะกรรมการอํานวยการ

3) ครุภัณฑที่สํารวจมีตัวตน แตสวนใหญไมไดติดหรือ
เขียนหมายเลขครุภัณฑตามที่ระบุไวในรายงานตรวจสอบ
ครุภัณฑ และขึ้นทะเบียนสินทรัพยในระบบบัญชี 3 มิติไม
ครบถวน

ใหดําเนินการติดตามสอบทานหนังสือค้ําประกัน
สัญญาวาเปนหนังสือค้ําประกันที่ธนาคารออกใหจริง
ใหปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวย

การบริหารหนวยงานของสวนงานวิชาการและสวน
งานวิชาการภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555 หมวด 4
การพัสดุ ขอ 59 ใหผูอํานวยการแสดงรายงานผลการ
ตรวจสอบพัสดุตอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรม
การอํานวยการภายใน 30 วันกอนสิ้นรอบปบัญชี
1. ใหดําเนินการขึ้นทะเบียนสินทรัพยทั้งหมดกับระบบ
บัญชี 3 มิติ เพื่อจะไดทําการคิดคาเสื่อมราคาและติด
หมายเลขประจําครุภัณฑตอไป
2. ใหเรงตรวจสอบครุภัณฑที่มีรายละเอียดอยูตาม
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3 ดานการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ (Compliance Audit)
ขอตรวจพบ
4) รายละเอียดที่ระบุไวในรายงานตรวจสอบครุภัณฑ
สถานที่ที่ระบุแหลงที่อยูของครุภัณฑคลาดเคลื่อนจาก
ความเปนจริง
5) มีความคลาดเคลื่อนของรายละเอียดที่ระบุในรายงาน
ตรวจสอบครุภัณฑ เพราะมีรายการครุภัณฑที่มีรายการซ้ํา และ
ขอมูลไมถูกตอง
6) ครุภัณฑชํารุดที่อาจจะตกสํารวจเนื่องจากไมไดระบุ
ครุภัณฑชํารุดในรายงานตรวจสอบครุภัณฑ
7) ใบขอซื้อ/ขอจาง บางรายการไมไดระบุวนั ที่ทั้งผูออก
ใบสั่งซื้อฯและผูรับใบสั่งซื้อฯ รวมทั้งวัน/เดือน/ปครบกําหนด
สงของ ทําใหไมสามารถสอบทานการสงของวาเปนไปตาม
ขอตกลงหรือไม และหากลาชาก็ไมสามารถคิดคาเสียหาย หรือ
คาปรับได
8) ใบเสนอราคา บางรายการไมระบุวัน/เดือน/ป แตระบุ
ระยะเวลายืนยันราคาที่เสนอ และอาจกอใหเกิดความขัดแยง
ระหวางผูเสนอราคา กับหนวยงานที่จัดซื้อได
9) หนังสือขออนุมัติจัดซื้อ บางรายการไมระบุรายชื่อ
กรรมการตรวจรับพัสดุ แตมีผูตรวจรับพัสดุ ซึ่งไมถูกตอง
10) ผูที่ตรวจรับพัสดุ ไมไดเปนกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตามที่ไดรับแตงตั้ง
11) การตรวจรับพัสดุ กรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับไม
ครบตามจํานวนที่ไดรับการแตงตั้ง
12) มีการคิดคาปรับกรณีสงของลาชา ไมเปนไปตาม
ขอเท็จจริงตามเอกสารที่เกี่ยวของ
13) ไมขึ้นทะเบียนคุมพัสดุในสวนของครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ
14) ไมสามารถยืนยันตัวตนครุภัณฑได เนื่องจากไมมี
หมายเลขครุภัณฑ/Serial Number กํากับไว
15) มีครุภัณฑใหตรวจสอบแตหมายเลขครุภัณฑไมตรง
และไมไดติดหมายเลขครุภัณฑ
16) การควบคุมพัสดุโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งการดําเนินการ
ยังไมแลวเสร็จ แตไดบันทึกบัญชีรายการดังกลาวเปนรายการ
ครุภัณฑ-คอมพิวเตอร
17) ไมไดเขียนหรือติดหมายเลขครุภัณฑ

ขอเสนอแนะ
รายงานตรวจสอบครุภัณฑรวมถึงครุภัณฑ ที่ตกสํารวจ
และครุภัณฑชํารุด เสื่อมคุณภาพ สูญหาย หรือไมจําเปน
ตองใชงานตอทั้งหมด เพื่อใหการจัดทํารายงานผลการ
ตรวจสอบพัสดุประจําปครอบคลุมครุภัณฑมีในครอบ
ครองทั้งหมด อีกทั้งเปนการชวยใหฐานขอมูลครุภัณฑมี
ความถูกตองครบถวน

ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดานจัดหาพัสดุ เพิ่มความ
ระมัดระวัง หรือสอบทานความถูกตอง ครบถวนของ
เอกสารที่เกี่ยวของ ทั้งวัน/เดือน/ป และสาระสําคัญของ
ขอความกอนดําเนินการขั้นตอนตอไป ทั้งนี้ เพื่อลดความ
เสี่ยงการทําธุรกรรมกับบุคคลภายนอกที่ไมถูกตอง หรือ
ลาชาไมเปนไปตามความตองการของผูใชพัสดุ ทั้งนี้ การ
ไมระบุวัน/เดือน/ป และวันครบกําหนดสงของอาจมี
ความเสี่ยงในกรณีสงของลาชา ตองคิดคาปรับเปนรายวัน
ตามจํานวนที่สงของเกินกําหนดในแตละครั้ง
กําชับเจาหนาที่พัสดุ และผูที่เกี่ยวของตรวจสอบ
เอกสารการจัดซื้อ/จัดจาง มีการลงนามตรวจรับถูกตอง
ครบถวนของกรรมการฯ ที่ไดรับการแตงตั้ง เพื่อลดความ
เสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามขอบังคับฯ หรือกระทําการโดย
ปราศจากอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาที่ ใหถือวาผู
นั้นกระทําผิดจรรยาบรรณและวินัย
ใหเรียกเก็บคาปรับเพิ่มกรณีสงของเกินระยะเวลาที่
ตกลง
ใหปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวย
การพัสดุ พ.ศ.2551 ขอ 95 “พัสดุของมหาวิทยาลัยไมวา
จะไดมาดวยวิธีใดใหเจาหนาที่พัสดุของสวนงานนั้น จัดทํา
ทะเบียนหรือบัญชีไวเปนหลักฐาน” และขอ 96 “การ
เก็บรักษาพัสดุ"
รายการโปรแกรมสําเร็จรูปที่ยังดําเนินการยังไมแลว
เสร็จนั้น ใหบันทึกบัญชีเปนรายการโปรแกมคอมพิวเตอร
ระหวางทํา เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ ใหมีการควบคุม
รายการดังกลาวเปนโปรแกรมคอมพิวเตอร
ใหดําเนินการเขียนหรือติดหมายเลขครุภัณฑ ทั้งนี้
เพื่อเปนหลักฐานในการตรวจสอบครุภัณฑประจําปของ
หนวยงาน และเปนประโยชนในการติดตามคนหา
3. Compliance P 28-34
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3 ดานการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ (Compliance Audit)
ขอตรวจพบ
18) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ไดรับการแตงตั้งกับที่
ตรวจรับพัสดุเปนคนละคน
19) คณะกรรมการตรวจงานจาง กอนวันสงมอบงาน
20) การจายเงินมัดจํา/จายเงินลวงหนา

21) การจางเหมาติดตั้งระบบไฟฟาภายใตศูนยฯ วงเงิน
347,986 บาท โดยใชวิธีพิเศษ ไมมีเอกสารกําหนดราคา
กลางของงานจางใหตรวจสอบ
22) กรณีที่ใชหนังสือค้ําประกันสัญญาจากธนาคาร
ศูนยฯ มิไดจัดทําหนังสือยืนยันยอดหนังสือค้ําประกัน
สัญญาไปยังธนาคารของผูออกหนังสือค้ําประกัน

23) ไมไดขึ้นทะเบียนทรัพยสิน
24) ไมมีการรายงานการตรวจนับพัสดุคงเหลือ (ทั้งหมด)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ใหกับคณะกรรมการอํานวยการ
และคณะกรรมการบริหารทราบ ซึ่งรายงานพัสดุประจําปจะ
ตองแสดงผลการตรวจสอบพัสดุที่มีในครอบครองทุกรายการ
ตอคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอํานวยการ
ภายใน 30 วันกอน สิ้นรอบปบัญชี
25) มีการจางเหมาเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ จํานวน
3 รายการ วงเงิน 4,992,800 บาท โดยวิธีการคัดเลือก และมี
การจายเงินลวงหนาใหกับบริษัทเกินอัตราที่ขอบังคับกําหนด
โดยไมไดกําหนดอัตราคาจางที่จะจายลวงหนาในเงื่อนไข
เอกสารเชิญชวน รวมทั้งไมไดเรียกหลักประกันเงินจายลวง
หนา ซึ่งไมเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวย
การพัสดุ พ.ศ. 2551 ดังนี้
ขอ 44 (4) การซื้อ...และวิธีคัดเลือก จายไดไมเกินรอยละ
15 ของราคาซื้อหรือราคาจาง แตทั้งนี้จะตองกําหนดอัตรา
คาพัสดุ หรือคาจางที่จะจายลวงหนาไวเปนเงื่อนไขในเอกสาร
เชิญชวน...ดวย
ขอ 46 การจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาตามขอ
44...(4)...ผูขายหรือผูรับจางจะตองนําหลักประกันตามขอ 89
มาค้ําประกันเงินที่จา ยลวงหนาไป

ขอเสนอแนะ
ตอไปใหปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง เพื่อไมให
เกิดปญหาในภายหลัง
ใหเจาหนาที่พัสดุตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร
หลักฐาน ใหสอดคลองกับความเปนจริง
การจายเงินลวงหนาใหกับผูมีสิทธิศูนยฯจะตองเรียก
รับหลักประกันเงินจายลวงหนาและจายไดไมเกินในอัตรา
รอยละ 15 ของวงเงินจัดซื้อจัดจางในครั้งนั้น
ใหชี้แจงกรณีงานจางเหมาโดยไมกําหนดราคากลาง
งานจาง
การบริหารสัญญาทุกครั้งที่ไดรับหนังสือค้ําประกัน
สัญญาของธนาคารใหทําหนังสือขอยืนยันยอดจาก
ธนาคารพรอมกับทําทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา ทั้งนี้
ใหระบุวันที่ครบกําหนดถอนคืนเงินประกันสัญญาไวใน
ทะเบียนคุมดวย
การรายงานผลการรับ – จายพัสดุประจําป จะตอง
รายงานการสํารวจพัสดุที่มีอยูทุกรายการตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2551 ขอ 99
ใหคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอํานวย
การทราบ

ตอไปการจัดซื้อจัดจางใหปฎิบัติตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
/ ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560/กฎกระทรวง และอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้เพื่อลด/ปองกันความเสี่ยงจากการละเวน
การปฏิบัติหนาที่ในการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งมีโทษทั้งจํา ทั้ง
ปรับ และอาจถูกเรียกเงินคืน
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3 ดานการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ (Compliance Audit)
ขอตรวจพบ
26) การจางที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญของโครงการ จํานวน 6
ราย ระยะเวลา 5-12 เดือน ๆ ละ 25,000 บาท วงเงิน
1,375,000 บาท ไมไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
เชียงใหม วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2551 ขอ 47
27) มีการจัดซื้อครุภัณฑ/ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑใหหนวย
งานเครือขาย (โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ จ.ลําพูน) จํานวน 11
รายการ เปนเงิน 51,834.50 บาท เพื่อดําเนินกิจกรรมของ
โครงการ โดยยังมิไดควบคุมพัสดุที่จดั ซื้อ

28) จํานวนวัสดุตรวจนับในคลังสินคาของสํานักงานฯ
ไมตรงกับจํานวนวัสดุในรายงานบัญชีสินคาคงเหลือ Stock

ขอเสนอแนะ

สําหรับครุภัณฑที่จัดซื้อเพื่อดําเนินกิจกรรมของ
โครงการ หากประสงคจะมอบใหหนวยงานเครือขาย ให
จัดทําหนังสือสงมอบครุภัณฑเพื่อเปนหลักฐานใหหนวย
งานใชบริหารจัดการครุภัณฑตอไป
ใหดําเนินการควบคุมพัสดุที่จัดซื้อ/เชาซื้อ ในการ
ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ หลังดําเนินการแลวเสร็จ ตาม
ระเบียบพัสดุตอไป ทั้งนี้ เพื่อใหขอมูลทางการเงินมีความ
ถูกตอง ครบถวน ตามขอเท็จจริง
1. ใหทําการตรวจสอบหาสาเหตุ และชี้แจงรายการ
วัสดุในคลังที่ไมตรงตามยอดในบัญชี จํานวน 4 รายการ
ทั้งนี้ หากไมสามารถชี้แจงหรือแสดงหลักฐานประกอบ
ใหผูรับผิดชอบชดใชในกรณีวัสดุขาดบัญชีตามมูลคาของ
วัสดุนั้น สวนกรณีวัสดุที่เกินบัญชี เห็นควรใหดําเนินการ
ปรับปรุงบัญชีวัสดุใหถูกตองตอไป
2. กรณีที่วัสดุเกิดการชํารุด ใหเจาหนาที่รายงาน
สาเหตุการชํารุดใหผูอํานวยการฯ ทราบและจายพัสดุนั้น
ออกจากบัญชีหรือทะเบียนคุมวัสดุตอไป

3.3 การขอตั้งงบประมาณรายจายรายการสมทบกองทุนพัฒนาสวนงาน
คณะฯ ไดขอตั้งงบประมาณรายจายรายการสมทบกองทุน
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามประกาศ
พัฒนาสวนงานจากเงินบํารุงโรงพยาบาลทันตกรรม ประจําป
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติ
งบประมาณ 2560 ไวจํานวน 500,000 บาท ทั้งนี้ ตาม
ในการเบิกเงินรายไดเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาของสวนงาน
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติ
เห็นควรใหคณะฯ ตั้งงบประมาณรายจายจากเงินรายได
ในการเบิกเงินรายไดเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาของสวนงาน ขอ
เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาสวนงานโดยประมาณการจากเงิน
2 (2) กําหนดไมใหนําเงินบํารุงโรงพยาบาลและเงินบํารุงอื่นๆ
รายไดอื่นที่มิใชเงินบํารุงบริการทันตกรรม
มานับรวม
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4 ดานการดําเนินงาน (Operation Auditing)
ขอตรวจพบ
4.1 การบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน
การดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุม
ภายใน ประจําป 2559 เปนไปตามหลักเกณฑและนโยบาย
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
4.2 ดานการใชรถสวนกลาง
1) ไมมีการวิเคราะหอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงจาก
ระยะทางการใชรถกับปริมาณน้ํามัน

2) ไมไดจัดทําบันทึกการซอมบํารุงรักษารถ
3) ไมไดขอยกเวนคาธรรมเนียมและภาษีรถจักรยานยนต
ทะเบียน นจพ.997 เชียงใหม
4) ดานการควบคุมใบสั่งน้ํามัน จากการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในการควบคุมใบสั่งน้ํามัน พบวา ระบบการควบคุม
ใบสั่งน้ํามันยังไมเพียงพอ โดยศูนยฯ ไมไดควบคุมการเบิก/รับ
คืนใบสั่งน้ํามัน ไมมีการเก็บรักษาตนขั้วใบสั่งน้ํามัน (ตนขั้ว
ใบสั่งน้ํามันไมมีใหตรวจสอบ) ใหใบสั่งน้ํามันลวงหนาแก
พนักงานขับรถครั้งละ 2-3 ใบ

ทั้งนี้ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของรับทราบ และจะเปลี่ยน
ไปใชบัตรเติมน้ํามัน (Fleet Card) โดยอยูระหวางการติดตอ
ธนาคารเพื่อดําเนินการตอไป

4.3 ดานการใหเชาสถานที่
1) ผูลงนามในสัญญาไมมีอํานาจตามคําสั่งของ
มหาวิทยาลัยประกอบดวยรานจิวเวลรี่ รานมินิมารท รานพิมพ
งาน รานไปรษณีย และรานขายเสื้อผา

ขอเสนอแนะ

ใหกําหนดเกณฑการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงที่
เหมาะสมของรถแตละคัน เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบอัตรา
การใชน้ํามันเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นจริงจากการคํานวณระยะ
ทางกับน้ํามันเชื้อเพลิง กรณีคาที่กําหนดกับที่เกิดขึ้นจริง
มีความแตกตางกันมากควรหาสาเหตุวาเกิดจากเหตุใด
เพื่อสามารถแกปญหาไดทันทวงที่ หรือกรณีอัตราที่เกิด
ขึ้นจริงนอยกวาคาที่เหมาะสม อาจพิจารณาการเชารถ/
ซื้อรถใหมแทนคันเดิม ซึ่งจะเปนประโยชนในการบริหาร
จัดการ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตอไปใหปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม
วาดวยรถของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 อยางเครงครัด
ใหรีบดําเนินการทําเรื่องขอยกเวนคาธรรมเนียม
และภาษีรถของสวนราชการโดยเร็ว

1. เห็นควรใหจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมภายใน
เบื้องตนเกี่ยวกับใบสั่งเติมน้ํามัน ระหวางรอดําเนินการขอ
ใชบัตรเติมน้ํามัน (Fleet Card) และในสวนของงานคลัง
จะตองสอบทานใบสั่งน้ํามันกับทะเบียนคุมใบสั่งน้ํามัน
พรอมกับใบวางบิลจากปมน้ํามันโดยละเอียดกอนทําการ
จายเงินทุกครั้ง
2. เมื่อไดรับบัตรเติมน้ํามัน (Fleet Card) แลวใหศูนยฯ
ยกเลิกการใชใบสั่งน้ํามันโดยเร็ว และเรียกคืนกลับมา
ทําลายทั้งหมด (กอนทําลายศูนยฯ ตองตรวจสอบความ
ครบถวนของใบสั่งน้ํามันโดยสอบทานกับทะเบียนคุมใบ
สั่งน้ํามัน)

ใหปรับปรุงการจัดทําสัญญาเชาสถานที่ และนํา
เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามเปนคูสัญญากับบุคคล
ภายนอกใหถูกตอง ทั้งนี้ เพื่อปองกันความเสี่ยงกรณีมี
เรื่องฟองรองระหวางคูสัญญา
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4 ดานการดําเนินงาน (Operation Auditing)
ขอตรวจพบ
2) ผูเชาไดมีการยายสถานที่จําหนายอาหารและหรือ
เครื่องดื่ม จากสถานที่ประกอบการเดิมเปนสถานที่ประกอบ
การใหม ยังไมไดมีการจัดทําสัญญาเชาสถานที่ฉบับใหม
3) การจัดเก็บเงินตามสัญญารานถายเอกสาร มีการชําระ
คาเชาและคาสาธารณูปโภคลาชาเกินกวาที่ระบุในสัญญา
ประมาณ 2 เดือน

4) การเรียกจัดเก็บคาเชาไมเปนไปตามสัญญาเชาที่ดิน
และอาคารที่ทําการของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดสิ้นสุดอายุสัญญาเชาตามฉบับ
เดิม ณ วันที่ 10 เมษายน 2560 และดําเนินการตออายุสัญญา
เชา คือวันที่ 11 เมษายน 2560 – 10 เมษายน 2563 โดย
สัญญาเชาฉบับใหมมีเงื่อนไขวาจะตองมีการปรับเพิ่มอัตราคา
เชาพื้นที่ 10% จากอัตราคาเชาเดิม 60,500 บาท เปน 66,550
บาทตอเดือน พบวา

ขอเสนอแนะ
ใหการดําเนินงานดานสัญญาเชาสถานที่เปนไปดวย
ความเรียบรอยและถูกตอง เห็นควรใหมีการจัดทําสัญญา
เชาสถานที่ใหถูกตองตอไป
เนื่องจากการดําเนินงานดานการใหเชาสถานที่เปน
การจัดหารายไดหรือผลประโยชนของมหาวิทยาลัย
ประเภทหนึ่ง ดังนั้น เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ปองกันการเกิดคดีฟองรองตาม
กฎหมาย มีผลทําใหมหาวิทยาลัยอาจตองเสียผล
ประโยชน เห็นควรใหคณะฯ ดําเนินการตามคําแนะนํา
และแนวปฏิบัติตามหนังสือที่ ทม 0601(4)/ว 104 ลงวันที่
8 กุมภาพันธ 2542 เรื่องแนวทางการดําเนินการทําสัญญา
เชาสถานที่ อยางเครงครัด
ใหเรียกเก็บคาเชาเพิ่มเติมจากธนาคารกสิกรไทย
จํากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน
39,300 บาท ใหนําสงเปนเงินรายไดมหาวิทยาลัย และ
เรียกเก็บเงินประกันสัญญาเชาที่ดินและอาคารที่ทําการ
ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม นําฝากเงินที่กองคลัง สํานักงาน
มหาวิทยาลัย โดยเร็วตอไป

4.1) การเรียกเก็บคาเชาตั้งแตเดือนเมษายนกันยายน 2560 สํานักงานฯ ยังคงจัดเก็บคาเชาในอัตราเดิม
เดือนละ 60,500 บาท ซึ่งนอยกวาอัตราคาเชาใหมจํานวน
6,550 บาท เปนเวลา 6 เดือน คิดเปนเงิน 39,300 บาท
4.2) ไมมีการเรียกเก็บเงินประกันคาเชาที่ดินและ
อาคารที่ทําการ เมื่อมีการปรับเพิ่มอัตราคาเชาพื้นที่ 10% ซึ่ง
ไมเปนไปตามคําแนะนําการทําสัญญากําหนดไววา จํานวนเงิน
ประกันตองเรียกเก็บเปน 3 เทาของคาเชา
5) สัญญาเชาสถานที่ไดสิ้นสุดระยะเวลาในการเชาสถาน
ที่เปนระยะเวลานานยังไมไดดําเนินการตอสัญญาเชาสถานที่
และไมไดจัดทําบันทึกตออายุสัญญา
6) ไมไดจัดทําสัญญาเชาสถานที่พื้นที่เพื่อติดตั้งสถานี
ฐานบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ หรือบันทึกตออายุสัญญาเชา
ในชวงขยายระยะเวลาการใชพื้นที่

เนื่องจากการปฏิบัติงานในการดูแลสัญญาเชาสถานที่
ดังกลาวยังไมรัดกุมเพียงพอ ทําใหเกิดความลาชาพบ
ปญหาตางๆ มีผลทําใหมหาวิทยาลัยอาจตองเสียผล
ประโยชน จึงควรกําหนดใหมีมาตรการการควบคุมและติดตาม

การดําเนินงานในการควบคุมดูแลสัญญาเชาตางๆ อยาง
เขมงวดมากขึ้น เห็นควรปฏิบัติดังนี้
1. ตอไปใหผูรับผิดชอบที่เกี่ยวของในสวนตางๆ เพิ่ม
ความระมัดระวัง และปฏิบัติตามขอตกลงในสัญญาเชาให
ถูกตอง
4. Operation P 35- 38
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4 ดานการดําเนินงาน (Operation Auditing)
ขอตรวจพบ

7) กรณีการตออายุสัญญาเชาสถานที่ตางๆ พบประเด็น
การบริหารสัญญามีความเสี่ยงการปฏิบัติดานการตออายุ
สัญญาเชา เชน สัญญาเชาบางรายใกลหมดอายุสัญญาแลว
เจาหนาที่ดําเนินการตออายุสัญญาลาชา ทั้งนี้ ขณะเขาตรวจ
สอบไดกําชับเจาหนาที่ใหระมัดระวังในเรื่องดังกลาวแลว ซึ่ง
สัญญาเชาสถานที่ของสวนดอกพารค มีความหลากหลายใน
เรื่องของระยะเวลาวันครบกําหนดสัญญาแตกตางกัน
8) กรณีผูเชาคางชําระคาเบี้ยปรับเนื่องจากการชําระ
คาเชาลาชา ตั้งแต ป 2556-2559 รวมเปนเงินจํานวน 156,150
บาท (รานขาวขาหมู)
จากการตรวจสอบการผอนชําระคาปรับลาชา ตาม
หนังสือที่ ศธ 6593(8).28/บจ 322 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม
2559 เรื่อง รายงานการรับสภาพหนี้และผอนชําระหนี้ และ

ขอเสนอแนะ
2. ใหดําเนินการดานการใหเชาสถานที่ภายในสวน
งานตามคําแนะนําการทําสัญญา และตามนโยบาย แนว
ปฏิบัติประกาศ รวมทั้งขอบังคับที่เกี่ยวของ และใหถือ
ปฏิบัติหนังสือที่ ศธ 0515(4)/ว 598 ลงวันที่ 3 มิถุนายน
2548 เรื่อง แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลงนามใน
สัญญาเชาสถานที่ อยางเครงครัดตอไป ลงนามในสัญญา
เชาสถานที่ อยางเครงครัดตอไป
3. ในกรณีที่ขอตออายุสัญญาเชา ใหสํานักงานฯ
หมั่นตรวจสอบวาสัญญาเชารายใดใกลจะสิ้นสุดสัญญา
และหากตองการจะตออายุสัญญากับผูเชารายเดิม ใหรีบ
ดําเนินการตอสัญญาเชากอนที่อายุสัญญานั้นจะสิ้นสุดลง
ทั้งนี้ เพื่อปองกันความเสี่ยงดานการบริหารสัญญา
ใหปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงนามในสัญญา
เชาอยางเครงครัด

เห็นควรใหดําเนินการติดตามทวงถามใหผูเชาชําระ
คาเชาพื้นที่พรอมเบี้ยปรับที่เหลือใหครบถวนโดยเร็ว

หนังสือรับสภาพหนี้และผอนชําระหนี้ ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2559

พบวา ผูเชาผอนชําระหนี้ ไมเปนไปตามเงื่อนไขที่ตกลงไว
ตามหนังสือรับสภาพหนี้ โดยตามเงื่อนไขจะตองผอนชําระงวด
สุดทายในวันที่ 5 ธันวาคม 2559 แตปจจุบันผูเชาผอนชําระหนี้
ไดเพียง 28,000 บาท (สรุปยอด ณ 5 ตุลาคม 2560) ดังนั้น
ผูเชายังคงคางชําระคาปรับอีก จํานวน 128,150 บาท
ทั้งนี้ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของรับทราบ โดยฝายนิติกรและ
งานคลังไดติดตามทวงถาม และผูเชาไดทําหนังสือขอความ
อนุเคราะหกับศูนยฯ ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้
ผูเชาจะชําระเพิ่มอีก 20,000 บาท ภายใน 30 วันนับจากวันที่
ในหนังสือขอความอนุเคราะห และสวนที่เหลือจะขอผอนชําระ
เปนรายเดือนๆ ละ 2,000 บาท ตอไป
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4 ดานการดําเนินงาน (Operation Auditing)
ขอตรวจพบ
4.4 ดานการจัดอบรม/สัมมนา/ประชุม
ไมไดจัดทํารายงานรับ-จาย ตามระเบียบการจัดประชุม
วิชาการฯ เสนอมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ไดจัดทําสรุป

ขอเสนอแนะ
ใหผูรับผิดชอบจัดทํารายงานรับ-จาย ตามระเบียบ
การจัดประชุมวิชาการฯ เสนอมหาวิทยาลัยภายใน 30 วัน
หลังจากดําเนินการจัดประชุมวิชาการฯ แลวเสร็จ
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5.1 ดานงานวิจัย
1) ไมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
2) ขอขยายระยะเวลาดําเนินการ
3) ไมจัดสงรายงานฉบับสมบูรณ
4) ขอมูลโครงการวิจัยในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
(CMU-MIS) ไมครบถวนตามจํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับ

ขอเสนอแนะ
1. ใหติดตามความกาวหนาการดําเนินงานวิจัยที่ยัง
ไมแลวเสร็จ ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานโครงการวิจัยมี
ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับเปาหมายของมหาวิทยาลัย
ในการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ ซึ่งผลงานวิจัยที่
สําเร็จตามระยะเวลาที่กําหนด และผลงานมีคุณภาพเปน
ไปตามมาตรฐานที่กําหนดจะเปนตัวชี้วัดการดําเนินงาน
ของสวนงาน และภาพรวมของมหาวิทยาลัย
2. ใหดําเนินการติดตามโครงการวิจัยจากแหลงทุน
ภายนอกที่นําสงเงินสมทบยังไมครบ / ยังไมไดนําสงเงิน
สมทบ หากโครงการวิจัยแลวเสร็จ
3. ใหบันทึกขอมูลโครงการวิจัยของสวนงานที่ไดรับ
เงินอุดหนุนทุนวิจัยใหครบถวนในระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย (CMU-MIS) ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เชียงใหม วาดวยการบริหารและการจัดการงานวิจยั ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2553 ขอ 8.1 อยางเครงครัด

5.2 การจัดสรรรายไดที่สูงกวาคาใชจาย
ศูนยบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร คณะเกษตรศาสตร
มิไดจัดสรรรายไดที่สูงกวารายจาย ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง การจัดสรรรายไดที่สูงกวารายจายของ
หนวยงานของสวนงานวิชาการและสวนงานวิชาการภายในของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ อยูระหวางรอนําเสนอคณะกรรมการอํานวยการประจําสวนงานในการประชุมเดือนกุมภาพันธ 2560
5.3 ดานควบคุมสินคาฝากขายรานคาเกษตร
ศูนยบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร คณะเกษตรศาสตร
จากการสอบทานสรุปรายงานผลการเช็คสตอคสินคา
1. ความสม่ําเสมอในการใชมาตรการในการปองกัน
พบวา มีรายการสินคาขาดเกิน
การสูญหายของสินคา มี 4 วิธี (จิรารัตน จันทวัชรากร
1. ระบบการรับเขาสินคาครั้งแรกไมถูกตอง
สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน,2556) ดังนี้
2. มีการคืนสินคาแตยังไมไดบันทึกในระบบ
1.1) การวางแผนรานคา (การออกแบบรานคา
3. มีสินคาหมดอายุแจงผูฝากขายแลวไมมารับ
การจัดผังรานคา และการจัดเรียงสินคา)
4. ไมมีการแบงโซนนับสินคาอยางชัดเจน
1.2) การกํากับดูแลโดยบุคลากรที่มิไดมีสวนไดเสีย
5. สินคาที่มีแพ็คเก็จคลายกันวางปนกัน
เกี่ยวกับรานคาเกษตร
6.ความถี่ของการลาออกของผูจัดการรานคาฯ
1.3) การใชเครื่องมืออิเล็คทรอนิคส เพื่อชวยปอง
(Turn Over ทุกๆ 1-2 เดือน)
กันการสูญหายของสินคา
1.4) มาตรการและแนวทางการปฏิบัติงานเมื่อเกิด
ความสูญเสีย
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ขอเสนอแนะ
2. การกํากับดูแลอยางใกลชิดโดยผูจัดการศูนยฯ
และผูอํานวยการศูนยฯ

5.4 การตรวจสอบการใชงานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพง
กองกฎหมาย สํานักงานมหาวิทยาลัย
จากตรวจสอบการใชงานระบบความรับผิดทางละเมิด
เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ ควบคุม ติดตามผล
การดําเนินการดานความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
และแพงของกองกฎหมาย สํานักงานมหาวิทยาลัย
ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ กค.0410.6/ว 239 ลงวันที่
ดานคดีแพง และดานคดีผิดสัญญาลาศึกษา รวมทั้งเพื่อ
7 กรกฎาคม 2558 กรมบัญชีกลางไดแจงใหมหาวิทยาลัย
ใหมีฐานขอมูลลูกหนี้ตามคําพิพากษาและลูกหนี้ในคดี
เชียงใหมใชงานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพง และ
ปกครองของหนวยงานภาครัฐที่ครบถวนและเปนปจจุบัน
กําหนดแนวทางการสงสํานวนการสอบขอเท็จจริงความ
เห็นควรใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานความรับผิดทาง
รับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ใหกระทรวงการคลังตรวจ
ละเมิด ดานคดีแพง ดานคดีผิดสัญญาลาศึกษา และดาน
สอบ และมอบหมายใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานความรับ
ขอมูลลูกหนี้ สังกัดกองกฎหมาย สํานักงานมหาวิทยาลัย
ผิดทางละเมิด ดานคดีแพง ดานคดีผิดสัญญาลาศึกษา
เขาใชงานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพง โดย
และดานขอมูลลูกหนี้ เขาใชงานระบบฯ ดังกลาว และใหผู
บันทึกขอมูลใหครบถวนตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ตรวจสอบภายในรวมกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
กําหนดเปนแผนในการเขาตรวจสอบการใชงานระบบความ
รับผิดทางละเมิดและแพงของหนวยงานภาครัฐ ตั้งแตเดือน
สิงหาคม 2558 เปนตนไป
จากการสอบทานขอมูลจากระบบความรับผิดทาง
ละเมิดและแพง (http://system.cgd.go.th/CivilApp/) และ
ประสานกับเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย พบวา ดานระบบ
งานทางละเมิด มีขอมูลความเสียหาย จํานวน 2 รายการ
5.5 การตรวจสอบการบริหารเงินยืมทดรองจายของมหาวิทยาลัย
กองคลัง สํานักงานมหาวิทยาลัย
เงินยืมทดรองจายของมหาวิทยาลัย ซึ่งใหยืมเพื่อ
นําไปจายในการดําเนินงานของสวนงาน ณ วันที่ 30
กันยายน 2559 มีจํานวนทั้งหมด 558,888,274.35 บาท
จําแนกเปน
1. ลูกหนี้เงินทดรองราชการเฉพาะกิจ จํานวน 43 ราย
เปนเงิน 517,818,274.35 บาท
2. ลูกหนี้เงินทดรองหมุนเวียน จํานวน 56 ราย
เปนเงิน 41,070,000.00 บาท
จากการสุมตรวจสอบ การดําเนินงานของลูกหนี้เงิน
ทดรองราชการเฉพาะกิจ เพื่อใหผูยืมดําเนินการตามวัตถุ
ประสงคของการใชเงิน จําแนกเปน
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a. เงินยืมทดรอง เพื่อดําเนินกิจกรรม ซึ่งเบิกจาย

ขอเสนอแนะ

จากงบประมาณภายในหนวยงาน จํานวน 453,194,920.92 บาท

b. เงินยืมทดรอง เพื่อการบริหารโครงการวิจัย/
บริการวิชาการ ซึ่งไดรับจากแหลงทุนภายนอก จํานวน
64,623,353.43 บาท
1. ลูกหนี้เงินทดรอง ซึ่งชดใชจากงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จํานวน 29 หนวยงาน
จํานวนเงินทั้งสิ้น 453,194,920.92 บาท
1.1 ลูกหนี้เงินทดรองครบกําหนดชําระแลวยังไมสงใช
คืน จํานวน 14 หนวยงาน เปนจํานวน 14,057,649.44 บาท
คิดเปนรอยละ 16.57 ของยอดลูกหนี้เงินทดรอง (ไมรวมคา
ไฟฟา คากอสราง คาสมนาคุณผูทรงคุณวุฒิ เงินลงทุนหอ
พัก 40 ป และเงินลงทุนสํานักงานหอพักนักศึกษา)
1.2 การยืมเงินบางรายการ ไมมีความจําเปนที่จะตอง
ยืมเงินไปไวที่หนวยงานแตอยางใดทั้งนี้หนวยงานสามารถตั้ง
หนี้เบิกจายใหกับหนวยงานผูใหบริการนั้น เมื่อดําเนินการ
แลวเสร็จ

2. ลูกหนี้เงินยืมทดรอง ซึ่งชดใชจากเงินแหลงทุน
ภายนอก
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง เพื่อบริหารโครงการวิจยั /บริการ
วิชาการ ซึ่งชดใชจากเงินแหลงทุนภายนอก ณ วันที่ 30
กันยายน 2559 เปนจํานวนเงิน 64,623,353.43 บาท
2.1 โครงการบางโครงการ ยืมเงินทดรองจาก
มหาวิทยาลัย เพื่อเปนเงินหมุนเวียนซึ่งมีการจัดทําแผนการ
ยืมเงินตลอดทั้งโครงการ โดยไมมีเหตุผลความจําเปน
เฉพาะ หรือมีปญหาอุปสรรคในการดําเนินการแตอยางใด
2.2 กรณีแหลงทุน ระบุใหผูรับทุนเปดบัญชีเฉพาะ
โครงการ และแหลงทุนทําการโอนเงินเขาบัญชีนั้นโดยตรง
โดยไมผานคณะ/มหาวิทยาลัย จึงเปนการรับเงินซ้ําซอน
โดยรับเงินยืมจากมหาวิทยาลัยและแหลงทุน

1. มหาวิทยาลัยควรกําหนดวงเงินทดรองจายที่แน
นอนจํานวนหนึ่ง เพื่อควบคุมการใหยืมเงินในระดับที่
เหมาะสม
2. กรณีโครงการหรือกิจกรรมใด ไมมีความจําเปนที่
จะตองใชจายเงิน โดยเปนการจายเงินใหกับสวนงานภายใน
มหาวิทยาลัยหรือเจาหนี้นอยรายหรือรายเดียว ควรทําการ
ตั้งหนี้เบิกจายเงิน เพื่อใหกองคลัง สํานักงานมหาวิทยาลัย
เปนผูจายเงิน โดยไมตองยืมเงินไปจายเอง และพิจารณา
กลั่นกรอง การขอยืมเงินจากมหาวิทยาลัย ของทุกสวน
งานตามความจําเปน
3. เมื่อครบกําหนดเวลาการแจงเตือนแลว หากผูยืม
ยังไมมีการสงใชเงินคืน ใหผูอํานวยการกองคลังเสนอเรื่อง
ตออธิการบดีดําเนินการหักเงินเดือน เงินประจําตําแหนง
เงินคาตอบแทน บําเหน็จ บํานาญ หรือเงินอื่นใดที่ผูยืมมี
สิทธิ์ไดรับจากทางมหาวิทยาลัย

1. การพิจารณาใหยืมเงินทดรองจากมหาวิทยาลัย
ควรมีเหตุผล ความจําเปน และในวงเงินที่เหมาะสม เพื่อ
นําไปบริหารโครงการวิจัยกอนที่จะไดรับเงินจากแหลงทุน
โดยมิใชการยืมเงินเพื่อสํารองจายหมุนเวียนตลอดทั้ง
โครงการ พรอมทั้งระบุวันที่คาดวาจะชําระเงินคืน
2. ใหหัวหนาโครงการที่แหลงทุน โอนเงินเขาบัญชี
โครงการวิจัย ทั้งในสวนของรายงาน และเงินงวดวาอยูใน
ขั้นตอนใด และรับเงินงวดตาง ๆ เมื่อใดหากไดรับเงินคา
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2.3 สัญญาการยืมเงิน ไมกําหนดระยะเวลาวันครบ
กําหนดสงใชคืน ทําใหขาดระบบการติดตามลูกหนี้ และ
ไมมีมาตรการบังคับใหลูกหนี้เงินยืมชําระคืนไดภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม

3. ลูกหนี้เงินทดรองปเกาคางนาน
ลูกหนี้เงินทดรองปเกาคางนาน โดยยืมเงินตั้งแต
พฤษภาคม 2557 – กันยายน 2558 มีจํานวน 8 รายการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จํานวนเงิน 6,780,365.31
บาท เปนเงินยืมเพื่อการบริหารโครงการวิจัย/บริการวิชา
การ จากแหลงทุนภายนอก ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาการ
ดําเนินงานแลว และเงินยืมเพื่อจายคาภาษีมูลคาเพิ่มของ
โครงการวิจัยภายนอก

ขอเสนอแนะ
จางแลว ใหเรงชดใชคืนเงินยืมโดยเร็ว
3. การสงใชลูกหนี้เงินยืม กรณีเงินโอนเขาบัญชีชื่อ
โครงการวิจัยนั้น ๆ ใหหัวหนาโครงการจัดทําบันทึกขอ
ความแสดงเจตจํานงขอชดใชเงินยืมทันที เมื่อไดรับเงินจาก
แหลงทุนประกอบสัญญายืมเงิน พรอมทั้งใหติดตามการ
ชดใชคืนเงินยืมของโครงการดวย
1. ใหกองกฎหมาย รายงานผลความคืบหนาของคดี
2. โครงวิจัยไดพนกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานเปน
เวลานาน หากไมสามารถแสดงเอกสารเพิ่มเติม อันไดแก
แหลงทุนอนุมัติใหขยายเวลา และ/หรือ การปรับเปลี่ยน
สัญญาอื่นๆ เห็นควรใหดําเนินการเรียกคืนเงินยืมโดยทันที
3. ใหศูนยบริหารงานวิจยั รายงานความคืบหนาและ
รายละเอียดการรับเงินคาจางของโครงการ พรอมทั้งชดใช
เงินยืม และตอไปการยืมเงินทดรองจาย ใหหัวหนาสวน
งานที่ผูวิจยั นั้นสังกัดเปนผูยืม
4. ใหกองคลัง สํานักงานมหาวิทยาลัย ประสานงานกับ
ศูนยบริหารงานวิจัย ติดตามการสงใชคืน เปนลายลักษณ
อักษร โดยปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม
เรื่อง เงินยืมทดรองจายของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
หมวด 4 การสงใชคืน ขอ 13 - 15 อยางเครงครัด

5.6 การดําเนินงานการใหบริการของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
คณะการสื่อสารมวลชน
1) การใหบริการสถานีฯ มีการใหบริการคาผลิตสปอต
1.ใหสํารวจจํานวนผูใชบริการที่ยังคงคางชําระคา
โฆษณา/ผลิต-จําหนายหนังสือพิมพอางแกว/ใหบริการเชาหอง
บริการ และติดตามใหชําระเงินโดยเร็ว
บันทึกเสียง มีขอตรวจพบ ดังนี้
2. ใหจัดทําทะเบียนคุมผูขอใชบริการ โดยระบุวัน/
1.1) ผูใชบริการบางรายชําระคาบริการลาชา ไมเปนไป
เดือน/ปที่ใชบริการ คาบริการ วันครบกําหนดชําระคา
ตามขอตกลง
บริการ และวัน/เดือน/ป ที่ชําระคาบริการ
1.2) ไมไดจัดทําทะเบียนคุมผูใชบริการที่ชําระเงิน ไมเปนไป
3. สรุปผลการดําเนินงานรายเดือนใหผูบริหารรับ
ตามขอตกลง/เงื่อนไข และไมไดกําหนดมาตรการ/แนวทางในการ
ทราบ โดยระบุจํานวนผูขอใชบริการ/รายไดคาบริการ
ทวงถามและติดตามอยางเปนลายลักษณอักษร
และคาบริการคางรับของสถานี เพื่อประโยชนในการ
1.3) ไมไดสรุปรายละเอียดการใหบริการรายเดือน
บริหารจัดการรายไดของคณะฯ รวมทั้งการวางแผนรอง
รับกรณีที่คาดวารายไดจะไมเปนไปตามเปาหมาย
เสนอผูบริหารรับทราบ
2) การจัดหารายไดฯ ของสถานีฯ ระหวางป 2558-2559
4. ควรกําหนดมาตรการหรือแนวปฏิบัติ ในการให
พบวา มีรายไดฯ ลดลง คิดเปนรอยละ 18.35
บริการ เชน กําหนดใหชําระเงินทั้งหมด หรือบางสวนกอน
การใหบริการ หรืองดใหบริการกรณีมีหนี้คางชําระ เปนตน
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ขอเสนอแนะ
5. ใหสถานีฯ วิเคราะหหาสาเหตุของรายไดที่ลดลง
และดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ไดกําหนด
ไว โดยใหมีการประเมินความเสี่ยงอยางตอเนื่อง

5.7 การดําเนินงานดานการเขาชมพิพิธภัณฑฯ และการจําหนายบัตร หนังสือ และสินคารับฝาก
สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
จากการตรวจสอบการดําเนินงานดานการจําหนายบัตรเขาชมพิพิธภัณฑฯ การจําหนายหนังสือ การจําหนายสินคารับฝาก
ขาย การสํารวจสินคาคงคลังและสินคารับฝากขายคงเหลือ พบวา ระบบการควบคุมภายในยังไมเพียงพอ ดังนี้
1. ดานการจําหนายบัตรเขาชมพิพิธภัณฑฯ
1.1) ไมจัดทําทะเบียนคุมบัตรฯ
1. ใหมีการแบงแยกหนาที่ระหวางผูเก็บรักษาบัตร
1.2) มีการจัดพิมพบัตรเขาชมพิพิธภัณฑฯ ขึ้นใช
เขาชมพิพิธภัณฑฯ และผูเบิกบัตรฯ ไปจําหนาย เพื่อให
เอง กรณีบัตรหมด
สามารถสอบทานผลการปฏิบัติงานระหวางกัน
1.3) มีการจัดเก็บบัตรฯ ทั้งหมดไว ณ จุดจําหนาย
2. ใหจัดทําทะเบียนคุมบัตรเขาชมพิพิธภัณฑฯ ที่จัด
(บัตรฯ ที่ยังไมไดใช และตนขั้วที่ใชแลว)
พิมพทั้งหมด โดยระบุเลมที่เลขที่ ผูเบิก วันที่เบิกวันที่สงคืน
1.4) ไมประทับวันที่ขายลงในบัตรฯ ทําใหไม
3. ผูมีหนาที่จําหนายบัตรตองลงนามรับบัตรเขาชมฯ
สามารถตรวจสอบกับรายไดจากการขายประจําวัน
ไปจําหนาย โดยประทับวันที่ขายลงในบัตรฯ ทุกสิ้นวันทํา
1.5) รายงานการขายประจําวันมีรายละเอียดไม
การ ใหสงมอบตนขั้วบัตรฯ ที่ใชแลวพรอมเงินที่จําหนาย
ไดในวันนั้น ใหแกผูรับผิดชอบดานการเงินเพื่อตรวจสอบ
ครบถวน บางรายงานระบุหมายเลขบัตรฯ ซ้ําซอน
จํานวนเงินที่นําสงกับเอกสารที่เกี่ยวของวามีความถูกตอง
หรือไม
2. ดานการจําหนายหนังสือ
2.1) ไมไดกําหนดราคาขายของหนังสืออยางชัดเจน
1. ใหจัดทําทะเบียนคุมหนังสือทั้งหมด หนังสือที่มีไว
บางเลมไมไดระบุราคาขาย เนื่องจากมีวัตถุประสงคเพื่อ
เพื่อจําหนาย หนังสือที่มีไวเพื่อเผยแพร ระบุจํานวนหนังสือ
เผยแพรแตนํามาจําหนาย
ที่จัดพิมพ จํานวนที่เบิก ชื่อผูเบิก วันที่เบิก จํานวนหนังสือ
2.2) ไมไดจัดทําทะเบียนคุมหนังสือ ทําใหไมทราบ
คงเหลือ และกําหนดราคาขายไวอยางชัดเจน
จํานวนที่สั่งพิมพ ผูเบิก วันที่เบิก เบิกไปเพื่อจําหนายหรือ
2. ใหตรวจนับหนังสือคงเหลือทั้งหมด และรายงาน
เผยแพร และไมทราบจํานวนคงเหลือ
สรุปผลการตรวจนับสินคาคงเหลือใหทราบโดยเร็ว
2.3) จากการตรวจนับหนังสือคงเหลือ สุมตรวจ
จํานวน 13 รายการ ไมตรงตามรายงาน 8 รายการ
3. ดานการจําหนายสินคารับฝากขาย
3.1) ไมไดจัดทะเบียนคุมสินคารับฝากขาย และ
1. ใหมีการแบงแยกหนาที่ระหวางผูรับสินคาจากผู
รายงานการขายสินคารับฝากขาย
ฝากขายกับเจาหนาที่ผูจําหนายสินคา กรณีไมสามารถ
3.2) เงินจากการจําหนายสินคารับฝากขาย นําสง
แบงแยกหนาที่ดังกลาวได ควรจัดใหมีการสอบทานความ
เฉพาะเงินรายไดรอยละ 15 ของสินคาที่ขายได สวนเงินที่เ
ถูกตองอยางสม่ําเสมอ
หลือเก็บเงินไว ณ จุดจําหนายบัตรเขาชมพิพิธภัณฑเรือน
2. จัดทําทะเบียนคุมสินคารับฝากขาย และรายงาน
โบราณลานนาจนกวาผูฝากขายจะมารับเงินระยะเวลา
สินคารับฝากขายที่มีอยูทั้งหมดเสนอผูอาํ นวยการทราบ
โดยเร็ว
ประมาณ 1 เดือน โดยมีผูรับผิดชอบเพียงคนเดียว
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3. ทุกสิ้นวันใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบนําสงเงินจาก
การจําหนายสินคารับฝากขายทั้งหมด ใหกับงานการเงิน
ของสํานักฯ เพื่อนําสงเปนเงินรายไดและ/เงินรับฝากตอไป
โดยใหเจาหนาที่สังกัดงานการเงินดําเนินการจายเงินคืน
ใหแกผูฝากขายตามขอตกลงที่ผูอํานวยการเห็นชอบ

5.8 การดําเนินงานดานการจัดเก็บรายได
สํานักทะเบียนและประมวลผล
สํานักฯ มีการจัดเก็บรายไดคาธรรมเนียมการศึกษา และคาบริการอื่น ๆ โดยมีชองทางการชําระเงินใหนักศึกษา/ผูรับ
บริการ จํานวน 4 รูปแบบ ดังนี้
1) เคานเตอรบริการทะเบียนนักศึกษา ใหบริการแบบ one stop service
2) ตูอัจฉริยะ
3) ระบบขอเอกสารสําคัญทางการศึกษาออนไลน
4) ระบบรับชําระเงินคาลงทะเบียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ผลการตรวจสอบเห็นวา : การดําเนินงานมีระบบควบคุมภายในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ ควรมีระบบสอบทานการรับเงินเปนราย
เดือน โดยผูดูแลระบบพิมพสรุปรายรับทั้งหมดเปรียบเทียบกับรายงานการรับเงินประจําวันวาถูกตอง ตรงกันหรือไม หากมี
ขอบกพรองจักไดแกไขทันทวงที
5.9 การดําเนินงานของคณะกรรมการบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม รุนที่ 50
คณะกรรมการบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม รุนที่ 50
ตามที่สํานักงานการตรวจสอบภายใน ไดรับอนุมัติใหตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการบัณฑิต มหาวิทยาลัย
เชียงใหม รุนที่ 50 ระยะเวลาดําเนินการตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2558 – 30 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการบัณฑิตรุนที่ 50
ไดเสนอรายงานสรุปรายรับ-รายจาย โดยมียอดรายรับเทากับรายจาย
ผลการตรวจสอบ เห็นวาคณะกรรมการบัณฑิตตองสงรายรับมากกวารายจายเพิ่มเติมใหกับมหาวิทยาลัย อีกเปนเงิน
450,925.84 บาท
ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการบัณฑิตฯ ไดเสนอรายการจายเงินเพิ่มเติมและจัดทําสรุปรายรับ -รายจายฉบับใหม โดยมี
รายรับเทากับรายจาย
สํานักงานการตรวจสอบภายใน ไดพิจารณาแลวมีความเห็นวาการสรุปรายรับ-รายจาย ตลอดจนการสงมอบงาน/
เงินใหกับรุนตอไปไดผานที่ประชุมคณะกรรมการฯ และไดดําเนินการเสร็จสิ้นไปนานแลว การปรับยอดรายจายเพิ่มขึ้นเมื่อไดรบั
การทักทวงจึงไมสามารถยอมรับได โดยขอยืนยันผลการตรวจสอบ ตามรายงานที่เคยเสนอมหาวิทยาลัยแลว ตามหนังสือที่
ศธ 6591(1)/1341 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559
ปจจุบัน มหาวิทยาลัยไดตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง ซึ่งอยูระหวางการดําเนินงาน
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5.10 การดําเนินงานโครงการจัดสรรทุนจากงบประมาณแผนดิน กิจกรรมทุนสนับสนุนการทําวิจัยระดับบัณฑิต
ศึกษา และทุนอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท ปงบประมาณ 2559
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย ไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดินสําหรับเปนทุนสนับสนุนการทําวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา และ
ทุนอุดหนุนการวิจัยแกนักศึกษาระดับปริญญาโท เปนประจําทุกป ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญตอการศึกษา และเปน
พลังขับเคลื่อนใหการคนควาทดลองในการทํางานวิจัย เพื่อใหวิทยานิพนธของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาดําเนินไปไดอยางราบรื่น
บัณฑิตวิทยาลัย ไดประกาศรับสมัครใหเงินสนับสนุนการทําวิจัยระดับบัณฑิตและเงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษา
ระดับปริญญาโท และมีคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนใหตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย โดยใหผูไดรับทุนจัดทํา
สัญญารับทุนสนับสนุนการทําวิจัยและสัญญาค้ําประกันตามแบบสัญญา มีเงื่อนไขวาผูที่ไดรับทุนจะตองสงใบ
ระเบียนการศึกษาฉบับสมบูรณ และหลักฐานการตีพิมพหรือยอมรับการตีพิมพผลงานวิจยั ใหแกบัณฑิตวิทยาลัย
ภายในวันเวลาที่กําหนด (180 วัน) นับแตวันที่สําเร็จการศึกษาวิจัย ถาผูที่ไดรับทุนพนสภาพการเปนนักศึกษากอน
สําเร็จการศึกษาถือวาผิดสัญญา ตองรับผิดชอบชดใชเงินทุนที่ไดรับไปทั้งหมดคืนใหแกบัณฑิตวิทยาลัย หากไมชด
ใชคืนภายในกําหนดระยะเวลาตองชําระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรารอยละ 15 ตอไป ของจํานวนเงินที่ยังมิไดชําระนับ
แตวันครบกําหนดระยะเวลาจนกวาจะชําระครบถวน
จากการตรวจสอบผลการดําเนินงาน พบวา บัณฑิตวิทยาลัย ไดจัดสรรทุน รวม 229 ทุน แยกเปนทุนปริญญา
เอก จํานวน 71 ทุน และทุนปริญญาโท จํานวน 158 ทุน ดังนี้
ประกาศบั ณฑิ ตวิ ท ยาลัย

จบการศึกษา

ฉบั บที่

ทุ น ปริ ญญา

จํา นวน

8/2559

เอก

40

โท

48
95

14

9/2559

โท

28/2559

เอก

872,070.00

31

โท

107,930.00

12

29/2559

โท

3

รวม

229

สงผลงาน

ยังไมจบการศึกษา

ไมสงผลงาน

สงผลงาน

ไมสงผลงาน

2

2

2

6

15

24

41

37

พ น สภาพ
นั กศึกษา

สละสิท ธิ์
รั บทุ น

1

2

34
3

31
1

10

1

3
23

58

2

139

1

6

1) ทุนปริญญาเอก จํานวน 71 ทุน จบการศึกษา 4 คน ยังไมจบการศึกษา 67 คน
2) ทุนปริญญาโท จํานวน 158 ทุน จบการศึกษา 76 คน ยังไมจบการศึกษา 75 คน พนสภาพนักศึกษา 1 คน และ
สละสิทธิ์รับทุน 6 คน
3) ขาดระบบการติดตามผลการดําเนินงานการทําวิจัย และในการบันทึกขอมูลในระบบจัดการฐานขอมูลบัณฑิต
วิทยาลัย (ขอมูลทุน) ยังไมครบถวน และนักศึกษาไมปฎิบัติตามสัญญารับทุนสนับสนุนการทําวิจัย
3.1) ผูที่ไดรับทุนที่จบการศึกษาแลว ยังไมไดสงเอกสารผลงานการตีพิมพหรือการเผยแพรผลงานใหกับ
บัณฑิตวิทยาลัยทราบภายในกําหนดเวลา 180 วัน นับแตวันที่สําเร็จการศึกษาวิจัย ตามสัญญาการรับทุนดังกลาว
รวม 58 ราย
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5.11 การดําเนินงานของศูนยบริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะฯ มีการจัดตั้งศูนยบริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร ทําหนาที่เปนผูประสานงานระหวางผูขอรับบริการจากหนวย
งานภายนอกและหนวยงานในสังกัด เพื่อใหบริการแบบครบวงจร เชน เปนศูนยกลางในการจัดฝกอบรม การใหบริการขอมูล
ทางวิชาการดานอุตสาหกรรมอาหาร การใหคําปรึกษาทางดานอุตสาหกรรมอาหาร บริการตรวจสอบตัวอยางผลิตภัณฑ
อาหาร ฯลฯ จากการตรวจสอบการดําเนินงานของศูนยฯ มีขอตรวจพบ ดังนี้

ดานการใหบริการทางวิชาการ



ศูนยฯ ไดมีการจัดฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ ใหแกบุคคลภายนอก จํานวน 3 โครงการ โดยมีรายไดจากการดําเนิน
งาน รวมเปนเงิน 471,825.00 บาท คาใชจา ยจากการดําเนินงาน รวมเปนเงิน 247,739.14 บาท รายไดหลังหักคาใชจาย
เปนเงิน 224,085.86 บาท คิดเปนรอยละ 47.49 ของรายได ศูนยฯ ไดนําสงเงินรายไดมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว ตามราย
ละเอียด ดังนี้
ผลการดํ าเนิ นงาน
ลํ า ดั บ

โครงการ

ช ว งระยะเวลา

ราย ได

ค าใช จ า ย

การนํ าส ง เงิ น ราย ได มหาวิ ท ยาลั ย
ราย ได หลั ง
หั กค าใช จ า ย

นํ าส ง แล ว

ที่ ถู ก ต อง

นํ า ส งต่ํ าไป

หลั กสู ตรสํ า หรั บ ผู ควบคุ มการผลิ ตอาหารตาม
1

หลั กเกณฑ ของกฎหมายสํ า หรั บ อาหารในภาชนะ

5 - 9 ต.ค.58

229,500.00

114,432.14

115,067.86

11,506.79

22,9 50.00

11,443.21

9 - 10 มี . ค.59

21,325.00

9 ,6 40.00

11,685.00

1,168.50

2,132.50

964.00

25 - 29 เม.ย.59 221,000.00

123,66 7.00

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

บรรจุ ที่ ป ด สนิ ทที่ มี ค วามเป น กรดต่ํ า และชนิ ด ที่ ป รั บ
การส งเสริ ม วิ ธี ก ารที่ ดี ในกระบวนการผลิ ต (Good
2

M anufactoring Practice : GM P) และการ
ออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ สํ า หรั บ เกษตรกรในเครื อ ข าย
ของ ธกส. จั ง หวั ดแม ฮ อ งสอน

3

หลั กสู ตรสํ า หรั บ ผู ควบคุ มการผลิ ตอาหารตาม
หลั กเกณฑ ของกฎหมายสํ า หรั บ อาหารในภาชนะที่
ป ด สนิ ทที่ มี ค วามเป น กรดต่ํ า และชนิ ดที่ ป รั บ กรด
รวม

จากการตรวจสอบ พบวา ศูนยฯ นําสงเงินรายได
มหาวิทยาลัย จํานวน 22,409.29 บาท ซึ่งคํานวณจาก
อัตรารอยละ 10 ของรายไดหลังหักคาใชจา ย ทั้งนี้ไมเปน
ไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการให
บริการและการจัดเก็บคาบริการทางวิชาการ พ.ศ.2557

ตอไปใหศูนยฯ ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เชียงใหม วาดวยการใหบริการและการจัดเก็บคาบริการ
ทางวิชาการ พ.ศ.2557 อยางเครงครัด โครงการการ
จัดฝกอบรมสัมมนาที่มีลักษณะ“งานบริการทางวิชาการ”
ใหนําสงเงินรอยละ 10 กอนหักคาใชจายเปนเงินรายได
มหาวิทยาลัย

5.12 การดําเนินงานของโครงการบูรณาการ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
โครงการบูรณาการ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ประจําปงบประมาณ 2560 “เกษตรกรทันสมัย เศรษฐกิจพอเพียง
เกษตรอินทรีย” วงเงิน 54,884,400 บาท งบลงทุน จํานวน 6,000,000 บาท และงบดําเนินงาน จํานวน 48,884,000 บาท
เพื่อเก็บรวบรวมองคความรู และความตองการจาก 3 หนวยงาน ดังนี้ 1)มูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง(ภา)/โครงการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยแพร จังหวัดแพร 2)มหาวิทยาลัยขอนแกน 3)คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีเปาหมายเพื่อ
พัฒนาเกษตรกรที่ตองการปรับเปลี่ยนไปปลูกขาวอินทรีย จํานวน 10,000 ไร / พัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ภัยแลงตองการปลูก
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รายงานผลการตรวจสอบ
5 ดานผลการดําเนินงาน (Performance Audit)
ขอตรวจพบ
ขอเสนอแนะ
พืชน้ํานอยและปรับเปลี่ยนเปนเกษตรอินทรียในระยะยาว / พัฒนาเกษตรกรที่ตองการปลูกผักอินทรียเพื่อบริโภคเองและ
เหลือจําหนายในชุมชน หรือขามชุมชน รวมทั้งใชระบบคํานวณกลุมเมฆสําหรับพัฒนาเกษตรในการจัดการความรูการบริหาร
ตนทุนการผลิต และการจัดการคุณภาพผลผลิตผานระบบอินเทอรเน็ตและสมารทโฟนที่มีอยูแลว

มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. ระยะเวลาการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนที่วางไว ปงบประมาณ 2560 (ต.ค.59-ก.ย.60) โดยไดรับขยายระยะเวลา
ดําเนินโครงการฯ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
2. เบิกจายเงินจริง ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2560 จํานวน 45,996,986.75 บาท คิดเปนรอยละ 83.81 ของงบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรร จํานวน 54,884,400 บาท
3. ผลการดําเนินงาน ณ ไตรมาส 3 (มิ.ย.60) มีดังนี้
3.1) จัดฝกอบรมใหแกผูเชี่ยวชาญและเกษตรกรในโครงการดานเทคโนโลยี การจัดการความรูเกษตร และมาตรฐาน
อินทรีย จํานวน 1,850 คน (ผูเชี่ยวชาญ 35 คน และเกษตรกร 1,815 คน) จากเปาหมายทั้งหมดของโครงการ 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 ดําเนินกิจกรรม
แลวเสร็จตามเปาหมาย 50-70% (ไตรมาส 3) และอยูระหวางสรุปรายจายและรายงานไตรมาสสุดทาย
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