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สรุปประเด็นการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ไตรมาสท่ี 1 

ตามแผนการตรวจสอบท่ีไดรับอนุมัติใหดําเนินการ จํานวน 43 หนวยรับตรวจ ท้ังหมด 10  

กิจกรรม ซ่ึงไตรมาสท่ี 1 ตามแผนการตรวจสอบ จํานวน 4 กิจกรรม ดําเนินงาน จํานวน 4 กิจกรรม คิดเปน 

รอยละ 100  ดังนี้ 

1. การตรวจสอบรายงานงบการเงิน 

2. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) 

3. การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด (Compliance Audit) 

  4.   การประเมินการควบคุมอยางเปนอิสระ (Independent Assessment)  
        

 
 

จากการตรวจสอบมีประเด็นขอตรวจพบ ไตรมาสท่ี 1 ท้ังสิ้น 44 ประเด็น คิดเปนรอยละ 100  

โดยแยกเปน การตรวจสอบรายงานงบการเงิน จํานวน 16 ประเด็น คิดเปนรอยละ 36 การตรวจสอบทาง

การเงิน (Financial Auditing) จํานวน 21 ประเด็น คิดเปนรอยละ 48 การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด 

(Compliance Audit) จํานวน 1ประเด็น คิดเปนรอยละ 2 และการประเมินการควบคุมอยางเปนอิสระ 

(Independent Assessment) จํานวน 6 ประเด็น คิดเปนรอยละ 14 

 

 

 

 

การตรวจสอบ               
รายงาน ทาง การเงิน 

36% 

การตรวจสอบทางการเงิน 
48% 

การตรวจสอบการปฏิบัติ     
ตามขอกําหนด 

2% 

การประเมินการควบคุม     
อยางเปนอิสระ 

14% 

สรุปประเด็นขอตรวจพบ ไตรมาสที่ 1 
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รายงานผลการดําเนินงาน  

สํานักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ไตรมาสท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

งานตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือท่ีสําคัญของฝายบริหารในการตรวจสอบ ติดตามประเมิน 

ผลการดําเนินงาน เพ่ือใหผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด บทบาทท่ีสําคัญของการตรวจสอบ

ภายใน คือ การสนับสนุนสงเสริมใหการปฏิบัติงานใหทุกระดับของมหาวิทยาลัยบรรลุตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ มีการใชทรัพยากรอยางคุมคาภายใตการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 

และการกํากับดูแลท่ีดี เหมาะสม และมีประสิทธิผล ดังนั้นงานตรวจสอบภายในจึงมีสวนผลักดันใหเกิดความ 

สําเร็จในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. สงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ของมหาวิทยาลัยเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2. สงเสริมใหมีการปฏิบัติงานของหนวยงานในมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. สงเสริมใหมีการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยใหเปนไปอยางคุมคา และกอใหเกิด 

ประโยชนแกสวนรวม และเสริมสรางมูลคาเพ่ิมใหกับมหาวิทยาลัย 

ตามแผนการตรวจสอบท่ีไดรับอนุมัติใหดําเนินการ จํานวน 43 หนวยรับตรวจ ท้ังหมด 10  

กิจกรรม ซ่ึงไตรมาสท่ี 1 ตามแผนการตรวจสอบ จํานวน 4 กิจกรรม ดําเนินงาน จํานวน 4 กิจกรรม คิดเปน 

รอยละ 100 การดําเนินการตรวจสอบมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การตรวจสอบรายงานงบการเงิน 

1.1 กองคลังและพัสดุ 

1.2 คณะวัฒนธรรมศาสตร 

2. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) 

2.1 คณะวัฒนธรรมศาสตร 

3. การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด (Compliance Audit) 

3.1 กองการเจาหนาท่ี 

  4.   การประเมินการควบคุมอยางเปนอิสระ (Independent Assessment) 

       4.1 ประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของหนวยรับตรวจ 

จํานวน 43 หนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 
  จากการตรวจสอบขางตน พบวา มีประเด็นขอตรวจพบท่ีจะตองเรงดําเนินการปรับปรุงแกไข 

ดังตอไปนี้ 

1. การจัดทําและรายงานงบการเงิน 

1.1  การสอบทานการปฏิบัติตามหลักการและนโยบายบัญชีของมหาวิทยาลัย  
1.1.1  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สําหรับเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558 

สาเหตุปญหา     
       1.1.1.1 กองคลังและพัสดุนํางบการเงินของหนวยงานท่ีไมมีขอมูลในระบบ MIS ของ
มหาวิทยาลัยมาจัดทํางบการเงินเพ่ือแสดงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  
แตยังไมครบถวน ตามหลักการและนโยบายบัญชีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  กลาวคือ มีการนํางบการเงินของ 
ศูนยหนังสือ และสํานักบริการวิชาการ มาจัดทํางบการเงินรวม แตยังไมนําขอมูลงบการเงินของรานยา
มหาวิทยาลัย และสถานปฏิบัติการฟารมแคร ฟารมมาซูติคอล มาจัดทํางบการเงินรวมตามหลักการและนโยบาย
บัญชีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
          1.1.1.2 จากการสอบทานการจัดทํางบการเงินรวมของมหาวิทยาลัย พบวา กองคลังและพัสดุ
ไมไดปรับปรุงและตัดรายการบัญชีระหวางกัน เชน ลูกหนี้คาบริการพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย, ลูกหนี้การคาของศูนย
หนังสือ, รายไดคาบริการพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย, กําไรจากขายสินคาและบริการของศูนยหนังสือ และอาคาร ท่ีดิน 
และอุปกรณ เปนตน ทําใหงบการเงินไมแสดงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยท่ี
แทจริง   
 แนวทางแกไข 
  1. ใหกองคลังและพัสดุนําขอมูลงบการเงินของรานยามหาวิทยาลัย และสถานปฏิบัติการฟารมแคร 
ฟารมมาซูติคอล มาจัดทํางบการเงินเพ่ือแสดงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
ตามหลักการและนโยบายบัญชี ขอ 5.1 ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  2. การจัดทํางบการเงินรวมของมหาวิทยาลัย ใหกองคลังและพัสดุปรับปรุง และตัดรายการบัญชี
ระหวางกัน เพ่ือใหงบการเงินแสดงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยท่ีแทจริง 
และเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
 

1.1.2  รายงานงบการเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 สาเหตุปญหา 

1.1.2.1 มหาวิทยาลัยจัดวางหลักการและนโยบายบัญชี เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2553 เพ่ือใช 
สําหรับการจัดทํารายงานการงบการเงินของมหาวิทยาลัย แตหลักการและนโยบายบัญชีท่ีกําหนดยังไมสอดคลอง 
กับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 1 เรื่อง การนําเสนองบการเงิน  เชน องคประกอบของงบการเงินและรูปแบบ 
งบการเงิน เปนตน  ท้ังนี้ การจัดทํารายงานงบการเงินของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปงบประมาณ พ.ศ. 2558  
ไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 1 เรื่อง การนําเสนองบการเงินเรียบรอยแลว  

1.1.2.2 กองคลังและพัสดุ นําขอมูลรายงานงบการเงินของหนวยงานท่ีไมไดบันทึกขอมูล 
ในระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย มาจัดทํางบการเงินเพ่ือแสดงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานในภาพรวม แตยัง
ไมครบถวนตามหลักการและนโยบายบัญชีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด กลาวคือ นํางบการเงินของศูนยหนังสือ และสํานัก
บริการวิชาการ มาจัดทํางบการเงินรวม แตยังไมนําขอมูลงบการเงินของรานยามหาวิทยาลัย, สถานปฏิบัติการฟารม
แคร ฟารมมาซูติคอล และสถานปฏิบัติการน้ําดื่มยูนิเพียว มาจัดทํางบการเงินรวมตามหลักการและนโยบายบัญชีท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 

1.1.2.3 จากการสอบทานการจัดทํางบการเงินรวมของมหาวิทยาลัย พบวา กองคลังและพัสดุ 
ไมไดปรับปรุงและตัดรายการบัญชีระหวางกัน เชน ลูกหนี้คาบริการพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย, ลูกหนี้การคาของ 
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ศูนยหนังสือ, ลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียน, รายไดคาบริการพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย และกําไรจากขายสินคาและบริการ 
ของศูนยหนังสือ เปนตน ทําใหงบการเงินไมแสดงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
ท่ีแทจริง   
 แนวทางแกไข 

1. ใหกองคลังและพัสดุรายงานความกาวหนาในการทบทวนและปรับปรุงแกไขหลักการ 
และนโยบายบัญชีใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 1 เรื่อง การนําเสนองบการเงิน ใหสํานัก
ตรวจสอบภายในเพ่ือทราบตอไป  
    2.  ใหกองคลังและพัสดุนําขอมูลงบการเงินของรานยามหาวิทยาลัย, สถานปฏิบัติการฟารมแคร 
ฟารมมาซูติคอล และสถานปฏิบัติการน้ําดื่มยูนิเพียว มาจัดทํางบการเงินเพ่ือแสดงฐานะการเงิน และผลการ
ดําเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยตามหลักการและนโยบายบัญชี ขอ 5.1 ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
    3.  การจัดทํางบการเงินรวมของมหาวิทยาลัย ใหกองคลังและพัสดุปรับปรุง และตัดรายการ 
บัญชีระหวางกัน เพ่ือใหงบการเงินแสดงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เสมือนเปน
หนวยงานทางเศรษฐกิจเดียวกัน ตามหลักการและนโยบายบัญชี ขอ 4.3 และเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  
 
  1.2  การตรวจสอบงบทดลอง 
     จากการตรวจสอบดุลบัญชีของรายการบัญชีสําหรับงบทดลองของมหาวิทยาลัยประจําเดือน
กรกฎาคม ถึง กันยายน 2558 และงบทดลอง ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 พบวา มีดุลบัญชีถูกตองทุกรายการ 
 
  1.3  การสอบทานการรับรูรายการ การวัดมูลคา การเปดเผยขอมูล และความมีอยูจริงของรายการ 
     1.3.1  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สําหรับเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558 
 สาเหตุปญหา  
               1.3.1.1 กองคลังและพัสดุ ไมไดจัดสงรายงานเงินคงเหลือประจําวันของศูนยหนังสือ 
และสํานักบริการวิชาการ ใหสํานักตรวจสอบภายใน เพ่ือดําเนินการตรวจสอบ  
               1.3.1.2 จากการตรวจสอบยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร กับบัญชีแยกประเภท 
ประจําเดือนกันยายน 2558 จํานวน 98 บัญชี พบวา  
                      1.3.1.2.1 บัญชีแยกประเภทมียอดคงเหลือถูกตองตามบัญชีเงินฝากธนาคาร 
จํานวน 54 บัญชี และกรณีท่ีมียอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภทแตกตางจากบัญชีเงินฝากธนาคารกองคลังและพัสดุ
จัดทํารายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารไวครบถวน  
                1.3.1.2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร จํานวน 25 บัญชี  ไมมี Statement ใหสอบ
ทานเขากับบัญชีแยกประเภท ไดแก  
       -  บัญชีเงินฝากธนาคารของศูนยหนังสือ จํานวน 7 บัญชี    
       -  บัญชีเงินฝากธนาคารของสํานักบริการวิชาการ จํานวน 9 บัญชี    
       -  บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวันของมหาวิทยาลัย จํานวน 9 บัญชี   
                1.3.1.2.3 บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย เพ่ือการบริหารจัดการเงิน
ทดรองราชการของหนวยงานยอย จํานวน 19 บัญชี กองคลังและพัสดุบันทึกบัญชี และการเปดเผยขอมูลดวยวงเงิน
ทดรองราชการท่ีไดรับอนุมัติ และบันทึกควบคุมการใชจายเงินในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ ตามหลักการและ
นโยบายบัญชีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
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 แนวทางแกไข 

1. การจัดสงรายงานงบการเงิน ใหกองคลังและพัสดุจัดสงงบทดลองสําหรับงบการเงินรวมแนบ 
ประกอบ ใหสํานักตรวจสอบภายในทุกครั้ง เพ่ือดําเนินการตรวจสอบและรายงานตอไป  

2. ใหกองคลังและพัสดุจัดสง Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร จํานวน 25 บัญชี ใหสํานักตรวจสอบ 
ภายในเพ่ือดําเนินการตรวจสอบและรายงานตอไป 
 
    1.3.2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

สาเหตุปญหา 
        1.3.2.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  

                        1.3.2.1.1 จากการสอบทานบัญชีเงินสดคงเหลือในมือ จากงบแสดงฐานะการเงิน
ของมหาวิทยาลัย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 พบวา บัญชีเงินสดในมือ มียอดคงเหลือ จํานวน  634,017.16 บาท 
ประกอบดวย เงินสดในมือของหนวยงานยอย จํานวน 7,439 บาท เงินสดในมือของศูนยหนังสือ จํานวน 
594,808.16 บาท และเงินสดในมือของสํานักบริการวิชาการ จํานวน 31,770 บาท  
       1.3.2.1.2 กองคลังและพัสดุ ไมไดจัดสงรายงานเงินคงเหลือประจําวันของ 
ศูนยหนังสือ และสํานักบริการวิชาการ ใหสํานักตรวจสอบภายใน เพ่ือดําเนินการตรวจสอบ 
       1.3.2.1.3  จากการตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารจากงบทดลอง, รายงานการ
รับรองยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร และรายงานฐานะเงินทดรองราชการหนวยงานยอย จํานวน 114 บัญชี ปรากฏผล
การตรวจสอบดังนี้  
                     1.3.2.1.3.1 จากการตรวจสอบรายงานการรับรองยอดบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร และรายงานฐานะเงินทดรองราชการของหนวยงานยอย พบวา กองคลังและพัสดุบันทึกบัญชีรายการเงิน
ฝากธนาคารในระบบ MIS จํานวน 92 บัญชี และไมไดบันทึกบัญชีในระบบ MIS จํานวน 22 บัญชี  
            1.3.2.1.3.2  จากการสอบทานงบทดลองบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีบันทึก
ในระบบ MIS จํานวน 92 บัญชี ปรากฏผลการตรวจสอบดังนี้  

    -  มีเอกสารการรับรองยอดเงินฝากจากธนาคาร ใหตรวจสอบ จํานวน  
78 บัญชี  เปนเงิน 1,371,237,758.52 บาท  จากการสอบทานเอกสารการรับรองยอดเงินฝากเขากับงบทดลองและ
รายการเดินบัญชีเงินฝากธนาคาร พบวา มียอดคงเหลือถูกตองตรงกันกับบัญชีแยกประเภท จํานวน 74 บัญชี เปน
เงิน 1,364,615,009.93 บาท  และมีการรับรองยอดเงินฝากคงเหลือไมตรงกันจํานวน 4 บัญชี ประกอบดวย บัญชี 
ออมทรัพยคณะแพทยศาสตร รับรองยอดต่ํากวา จํานวน 824,761.57 บาท บัญชีออมทรัพยคณะมนุษยศาสตรฯ  
รับรองยอดต่ํากวา จํานวน 117,543.92 บาท บัญชีเงินฝากประจํา 3 เดือน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน  
2 บัญชี  มีการรับรองยอดสูงกวา จํานวน 84.88 บาท    

- ไมมีเอกสารการรับรองยอดเงินฝากจากธนาคาร ใหตรวจสอบ 
จํานวน 14 บัญชี เปนเงิน 34,383,555.75 บาท ท้ังนี้ สํานักตรวจสอบภายในไมรับรองความถูกตองของยอดคงเหลือ
ในบัญชีเงินฝากธนาคารดังกลาว 
         1.3.2.1.3.3  จากการสอบทานบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีไมไดบันทึกใน
ระบบ MIS จํานวน 22 รายการ ปรากฏผลการตรวจสอบดังนี้  

  -  มีเอกสารการรับรองยอดเงินฝากจากธนาคาร ใหตรวจสอบ จํานวน 3  
บัญชี  เปนเงิน 47,626.94 บาท    

  -  ไมมีเอกสารการรับรองยอดฝากจากธนาคาร ใหตรวจสอบ จํานวน 19  
บัญชี  
 
 



6 
 

        1.3.2.2 บัญชีลูกหนี้ระยะส้ัน 
              1.3.2.2.1  กองคลังและพัสดุจัดสงรายละเอียดประกอบงบการเงินสําหรับ
ลูกหนี้แตละรายการใหสํานักตรวจสอบภายในดําเนินการสอบทานไมครบถวน กลาวคือ ไมไดจัดสงรายละเอียด
ลูกหนี้การคาของศูนยหนังสือ, รายละเอียดรายไดคางรับของสํานักบริการวิชาการ และรายละเอียดการคิดคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญของศูนยหนังสือ ใหสํานักตรวจสอบภายในดําเนินการสอบทาน   

   1.3.2.2.2 จากการสอบทานรายละเอียดประกอบงบการเงิน สําหรับลูกหนี้แต
ละรายการท่ีกองคลังและพัสดุจัดสงให พบวา รายละเอียดประกอบงบการเงินมียอดคงเหลือตรงกับบัญชีแยก
ประเภท, งบทดลอง และรายงานงบการเงินทุกรายการ    

                   1.3.2.3 บัญชีเงินลงทุนระยะส้ัน 
             มหาวิทยาลัยมีเงินลงทุนระยะสั้นในบัญชีเงินฝากประจํา ณ วันท่ี 30 กันยายน 

พ.ศ. 2558 จํานวน 3 รายการ เปนเงิน 700,264,988.13 บาท มีสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร, เอกสารการรับรอง
ยอดเงินฝากจากธนาคาร จํานวน 2 รายการ เปนเงิน 700,000,000.00 บาท และไมมีสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
หรือเอกสารการรับรองยอดเงินฝากจากธนาคารใหตรวจสอบจํานวน 1 รายการ เปนเงิน 264,988.13 บาท คือ 
เงินลงทุนระยะสั้นในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย ประเภทเงินฝากประจํา 6 เดือน ของศูนยหนังสือ   
 

                1.3.2.4 บัญชีสินคาคงเหลือและวัสดุคงเหลือ  
      มหาวิทยาลัยมีสินคาคงเหลือและวัสดุคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 
จํานวน  154,348,341.45 บาท แบงออกเปนสินคาคงเหลือจํานวน 46,908,242.97 บาท และวัสดุคงเหลือ
จํานวน 107,440,098.48 บาท จากการสอบทานพบวา  

1.3.2.4.1 กองคลังและพัสดุจัดสงรายละเอียดประกอบงบการเงินสําหรับ 
รายการสินคาคงเหลือและวัสดุคงเหลือ ใหสํานักตรวจสอบภายในดําเนินการสอบทานไมครบถวน กลาวคือ ไมได
จัดสงรายละเอียดสินคาคงเหลือ และวัสดุคงเหลือของศูนยหนังสือ และสํานักบริการวิชาการ ใหสํานักตรวจสอบ
ภายในดําเนินการสอบทาน 

   1.3.2.4.2 กองคลังและพัสดุ แสดงรายการวัสดุคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน  
พ.ศ. 2558 โดยใชขอมูลยอดคงเหลือจากระบบ MIS และไมไดตรวจนับและตัดยอดวัสดุท่ีใชไปจริงระหวางงวด
บัญชี ทําใหรายงานงบการเงินแสดงรายการวัสดุคงเหลือท่ีสูงกวาขอเท็จจริง  

        1.3.2.5 บัญชีคาเบ้ียประกันภัยจายลวงหนา 
     มหาวิทยาลัยมีคาเบี้ยประกันภัยจายลวงหนา ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 จํานวน  

1,520,566.47 บาท กองคลังและพัสดุ จัดทํารายละเอียดประกอบงบการเงินสําหรับคาเบี้ยประกันภัย 
จายลวงหนาแตละรายการไวตามท่ีหลักการและนโยบายบัญชีกําหนด จากการสอบทานพบวารายละเอียด
ประกอบงบการเงิน และรายงานงบการเงินมียอดคงเหลือถูกตองตรงกัน  

        1.3.2.6 บัญชีลูกหนี้ระยะยาว 
      มหาวิทยาลัยมีลูกหนี้ระยะยาว ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2558 จํานวน  
19,914,864.50 บาท ประกอบดวย ลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียน จํานวน 5 ราย คือ สถานปฏิบัติการน้ําดื่มยูนิเพียว 
จํานวน 806,000 บาท  สถานีวิทยุ มมส จํานวน 801,900 บาท, หลักสูตรวัฒนธรรมศาสตร จํานวน 706,964.50 
บาท, โครงการฟารม มมส จํานวน 3,000,000 บาท และคณะเภสัชศาสตร โครงการผลิตยาฯ เปนเงิน 5,600,000 
บาท จากการสอบทานการจัดทํางบการเงินรวมของมหาวิทยาลัย พบวา ลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนไมถือเปนลูกหนี้
ของมหาวิทยาลัย เนื่องจาก เปนหนวยงานภายใตสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และการจัดทํางบการเงินรวม 
จะตองนําเสนอขอมูลฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานเสมือนเปนหนวยงานทางเศรษฐกิจเดียวกัน  
ตามหลักการและนโยบายบัญชี ขอ 4.3   
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        1.3.2.7 บัญชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ  
   1.3.2.7.1  มหาวิทยาลัยมีท่ีดินท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย ณ วันท่ี 30 

กันยายน 2558 จํานวน 4 แปลง ประกอบดวย พ้ืนท่ีบริเวณตําบลเก้ิง และตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม เนื้อท่ีประมาณ 171 ไร เปนเงินมูลคา 145,118,940.00 บาท แตมหาวิทยาลัยนํามาเปดเผยมูลคาใน
งบการเงินเพียง 3 แปลง สวนโฉนดเลขท่ี 9869 เนื้อท่ีจํานวน 42.1/10 ตารางวา มหาวิทยาลัยยังไมบันทึกบัญชี
รับรูรายการเปนสินทรัพยของมหาวิทยาลัย เนื่องจากท่ีดินแปลงดังกลาว ไดมาจากการบริจาคจึงไมทราบมูลคา
ปจจุบัน ขณะนี้อยูระหวางการประเมินราคายุติธรรม  
    1.3.2.7.2  กองคลังและพัสดุเปดเผยขอมูลท่ีดินสาธารณประโยชนและท่ีราช
พัสดุ ในรายงานงบการเงินของมหาวิทยาลัย ตามท่ีกําหนดไวในหลักการและนโยบายบัญชีของมหาวิทยาลัย 
    1.3.2.7.3  กองคลังและพัสดุเปดเผยขอมูลผลรวมของมูลคางานระหวาง
กอสรางในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 10 ไมถูกตอง ซ่ึงทําใหผลรวมของมูลคางานระหวางกอสรางท้ังหมดไม
ถูกตอง คือ รายการกอสรางศูนยประชุมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และรายการคาจางเหมาบริการ รอปรับปรุง 
                1.3.2.8 บัญชีเจาหนี้ระยะส้ัน  
              1.3.2.8.1   กองคลังและพัสดุจัดสงรายละเอียดประกอบงบการเงินสําหรับ
เจาหนี้แตละรายการใหสํานักตรวจสอบภายในดําเนินการสอบทานไมครบถวน กลาวคือ ไมไดจัดสงรายละเอียด
เจาหนี้การคาของศูนยหนังสือ, เจาหนี้สินคาฝากขายของศูนยหนังสือ, เจาหนี้การคาของสํานักบริการวิชาการ และ
คาใชจายคางจายของสํานักบริการวิชาการ ใหสํานักตรวจสอบภายในดําเนินการสอบทาน   

   1.3.2.8.2   จากการสอบทานรายละเอียดประกอบงบการเงิน สําหรับเจาหนี้ 
แตละรายการท่ีกองคลังและพัสดุจัดสงให พบวา รายละเอียดประกอบงบการเงินมียอดคงเหลือตรงกับบัญชีแยก
ประเภท, งบทดลอง และรายงานงบการเงินทุกรายการ    
 แนวทางแกไข 
  1. ใหกองคลังและพัสดุ จัดสงเอกสารการยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร สําหรับรายการท่ีไมปรากฏ
หลักฐานการยืนยันยอดจํานวน 33 บัญชี  ใหสํานักตรวจสอบภายใน เพ่ือดําเนินการสอบทานและรายงานผลให
คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือทราบตอไป   
  2. ใหกองคลังและพัสดุ ดําเนินการตรวจสอบและบันทึกบัญชี รายการบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ท่ีไมไดบันทึกบัญชีในระบบ MIS จํานวน 22 บัญชี  พรอมชี้แจงสาเหตุ/เหตุผล กรณีไมไดบันทึกบัญชีรายการบัญชีเงิน
ฝากธนาคารในระบบ MIS ใหสํานักตรวจสอบภายในเพ่ือทราบตอไป  
  3. ใหกองคลังและพัสดุ ดําเนินการตรวจสอบและปรับปรุงบัญชี กรณีบัญชีแยกประเภท, Statement 
และเอกสารการยืนยันยอดจากธนาคาร มียอดคงเหลือไมตรงกัน จํานวน 3 รายการ และชี้แจงสาเหตุ ใหสํานัก
ตรวจสอบภายในเพ่ือทราบตอไป      
  4. ใหกองคลังและพัสดุ ดําเนินการตรวจนับวัสดุคงเหลือ และตัดยอดวัสดุท่ีใชไปจริงระหวาง 
งวดบัญชี เพ่ือใหรายงานงบการเงินแสดงรายการวัสดุคงเหลือสอดคลองกับขอเท็จจริง  
  5. ใหกองคลังและพัสดุ รายงานความกาวหนา พรอมท้ังจัดสงเอกสารประกอบการดําเนินการประเมิน
ราคายุติธรรมของท่ีดินท่ีไดรับจากการบริจาค ตามโฉนดเลขท่ี 9869 เนื้อท่ีจํานวน 42.1/10 ตารางวา   
ใหสํานักตรวจสอบภายใน เพ่ือดําเนินการสอบทาน และรายงานผลใหคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เพ่ือทราบตอไป   
  6. ใหกองคลังและพัสดุ ปรับปรุงการเปดเผยขอมูลผลรวมของมูลคางานระหวางกอสราง 
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 10 ใหถูกตองตอไป  
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   1.4  การสอบทานการปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2553  
            1.4.1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สําหรับเดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2558 
 สาเหตุปญหา 
      จากการสอบทานการจัดสงรายงานการเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามท่ีระเบียบฯ  
กําหนด พบวา กองคลังและพัสดุ จัดสงรายงานการเงินประจําเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2558 ใหสํานัก 
ตรวจสอบภายในลาชากวาท่ีระเบียบฯ กําหนด  
 แนวทางแกไข  
   ใหกองคลังและพัสดุ จัดทําและจัดสงรายงานการเงินใหสํานักตรวจสอบภายใน ภายใน
ระยะเวลาตามท่ีระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2553 
ขอ 38.2 และขอ 40 
  

        1.4.2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  
 สาเหตุปญหา  

             1.4.2.1 กองคลังและพัสดุ จัดสงรายงานการเงินประจําเดือนใหสํานักตรวจสอบภายใน 
ลาชากวาท่ีระเบียบฯ กําหนดทุกเดือน ยกเวน เดือนพฤษภาคม 2558   
               1.4.2.2 กองคลังและพัสดุ จัดสงรายงานการเงินสําหรับงวดบัญชีไตรมาส และงวดบัญชี
ประจําปใหสํานักตรวจสอบภายใน ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 แนวทางแกไข  
   ใหกองคลังและพัสดุ จัดทําและจัดสงรายงานการเงินใหสํานักตรวจสอบภายใน ภายใน
ระยะเวลาตามท่ีระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2553 
ขอ 38.2 และขอ 40 
 

1.5  รายงานงบการเงินระดับคณะ/หนวยงาน 

สาเหตุปญหา 

1. ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 และปงบประมาณ พ.ศ. 2557 หนวยงานจัดทํา และจัดสง 

ไมครบถวนตามระเบียบฯ กําหนด กลาวคือ ไมไดเสนอรายงานงบการเงินตอสภามหาวิทยาลัยตามท่ีระเบียบฯ 

กําหนด คือ คณะวัฒนธรรมศาสตร 

2. ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 หนวยงานจัดทํา และจัดสงรายงานการเงินประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2558 ครบถวนตามระเบียบฯ กําหนด คือ คณะวัฒนธรรมศาสตร 

แนวทางแกไข 

ใหหนวยงานจัดทําและจัดสงรายงานงบการเงินใหแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตามระเบียบ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 ขอ 38.3 โดยเครงครัด 
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2.  การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) 

    2.1 การจายเงิน 
                    หนวยงานไมถือปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนํา

เงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 47 

สาเหตุปญหา    
            2.1.1 หนวยงานจายเงินดวยเช็คใหกับผูมีสิทธิ์รับเงินโดยตรง ยกเวน การจายเงินให

โครงการฯ นิสิตระดับปริญญาตรี จํานวน 270,000 บาท เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2558 หนวยงานเบิกถอนเงินเปน

เงินสดเพ่ือนําไปจายใหแกผูมีสิทธิ์ ไมถือปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนํา

เงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 47 คือ คณะวัฒนธรรมศาสตร 

          2.1.2 หนวยงานจัดทําสมุดจายเงิน แตบันทึกรายการจายเงินไมครบถวน กลาวคือ  

ไมบันทึกการจายเงิน จํานวน 270,000 บาท เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2558 คือ คณะวัฒนธรรมศาสตร 

  แนวทางแกไข 

1. การจายเงินใหสั่งจายเปนเช็ค จายผานธนาคาร หรือระบบอิเลคทรอนิกสใหแกเจาหนี้  

หรือผูมีสิทธิรับเงินโดยตรง ตามท่ีระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง  

พ.ศ. 2551 ขอ 47 กําหนด 

2. ใหหนวยงานบันทึกการจายเงินในสมุดจายเงิน และใหผูรับเงินลงลายมือชื่อรับเงินให 

ครบถวน  

   2.2  การรับเงินและการนําเงินสงคลัง 

    หนวยงานไมถือปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ 

การนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 78 

สาเหตุปญหา 

                  หนวยงานมีการแตงตั้งผูรับผิดชอบตรวจสอบการรับและนําสงเงินเปนลายลักษณอักษร  

ตามระเบียบฯ ท่ีทางราชการกําหนด ลงลายมือชื่อไวในสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทายท่ีไดรับเงินในวันนั้น 

แตไมแสดงการตรวจสอบยอดรวมเงินรับเขากับหลักฐานการนําสงฯ ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การ

เก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 78 คือ คณะวัฒนธรรมศาสตร 

แนวทางแกไข 

        ใหผูท่ีไดรับมอบหมายใหตรวจสอบการรับและนําสงเงินแสดงยอดรวมเงินรับพรอม 

ลงลายมือชื่อกํากับทุกครั้งตามระเบียบกําหนด 

      2.3  การเก็บรักษาเงิน 

   หนวยงานปฏิบัติเปนไปตามระเบียบท่ีทางราชการกําหนด 

    2.4  การบริหารงบประมาณ 

   หนวยงานดําเนินการไมเปนไปตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2558

และนโยบายการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2558 ท่ีทางราชการกําหนด 
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 สาเหตุปญหา 

2.4.1 คณะวัฒนธรรมศาสตรไดรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณจากเงินรายไดตาม 

กรอบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด แตเม่ือไดมีการทบทวนรายรับจริงประจําป ทําใหเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

ต่ํากวาท่ีประมาณการจึงขออนุมัติใชเงินสะสมเพ่ิมเติม ดังนี้ 

                       2.4.1.1   ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจํานวน 

36,977,520 บาท ใชจายจากรายรับจริง จํานวน 22,868,509.36 บาท และขออนุมัติใชเงินสะสมจํานวน 

14,109,010.64 บาท 

                       2.4.1.2   ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบประมาณท่ีรับอนุมัติจํานวน

28,249,727.64 บาท ใชจายจากรายรับจริง จํานวน 14,111,322.46บาท และขออนุมัติใชเงินสะสมจํานวน 

14,138,405.18 บาท     

                      2.4.1.3   ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบประมาณท่ีรับอนุมัติจํานวน

24,679,479.73 บาท ใชจายจากรายรับจริง จํานวน 15,451,424.81บาท และขออนุมัติใชเงินสะสมจํานวน 

9,228,054.92 บาท     

2.4.2 หนวยงานจัดทําแผนการใชจายงบประมาณรายเดือน ตามท่ีมหาวิทยาลัย 

กําหนด แตเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไมไดรายงานผลการใชจายงบประมาณฯ เปรียบเทียบกับแผนการใชจาย

งบประมาณ เสนอใหผูบริหารรับทราบ ทําใหไมทราบวาการใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนฯหรือไม  

2.4.3 สัดสวนอาจารยตอจํานวนนิสิตไมสอดคลองตามเกณฑท่ี สกอ. กําหนด  

คือ 1 : 25 กลาวคือ จํานวนอาจารยตอจํานวนนิสิตของคณะวัฒนธรรมศาสตรภาคเรียนท่ี 1/2558 มีสัดสวน  

1 : 18 โดยเปนอาจารยประจําจํานวน 7 คน และผูเชี่ยวชาญจํานวน 12 คน จํานวนนิสิตท้ังสิ้น 339 คน 

 แนวทางแกไข 

1. ใหหนวยงานประมาณการงบประมาณใหสอดคลองกับจํานวนนิสิตท่ีเขาศึกษา โดย 

เปรียบเทียบกับรายรับจริงของปกอน เพ่ือการบริหารงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจัดทํารายงานผลการใชจายงบประมาณฯ เปรียบเทียบกับแผน 

การใชจายงบประมาณ เสนอใหผูบริหารรับทราบเปนประจําทุกเดือน เพ่ือใหทราบวาการใชจายงบประมาณ

เปนไปตามแผนฯ หรือไม และใชเปนขอมูลประกอบการปรับแผนฯ ตอไป 

3. เห็นควรใหหนวยงาน พิจารณาทบทวนการบริหารจัดการจํานวนบุคลากรใหมีความ 

สอดคลองกับงบประมาณของหนวยงาน ตามประเด็นขอตรวจพบการบริหารงบประมาณ 

2.5  การตรวจสอบใบสําคัญการเบิกจาย 

      จากการสุมตรวจเอกสารใบสําคัญการเบิกจาย หนวยงานปฏิบัติไมเปนไปตามระเบียบ 

ท่ีทางราชการกําหนด  

 สาเหตุปญหา 

       2.5.1 หนวยงานแนบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจายไมครบถวน 

       2.5.2 การเบิกจายไมถูกตองและไมเปนไปตามระเบียบท่ีทางราชการกําหนด 
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แนวทางแกไข 

1. ใหหนวยงานแนบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจายใหครบถวน และถือปฏิบัติ 

ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 34 

2. ใหหนวยงานเบิกจายใหถูกตองตามระเบียบท่ีทางราชการกําหนด  

 

2.6 การบริหารโครงการ 

หนวยงานดําเนินการไมเปนไปตามระเบียบท่ีทางราชการกําหนด 

 สาเหตุปญหา 

     2.6.1 หนวยงานไดรับงบประมาณในการดําเนินงานโครงการฯ แตดําเนินการ 

จัดโครงการฯ ไมครบถวนตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  

   2.6.2 หนวยงานรายงานผลการดําเนินการโครงการไมครบถวน 

แนวทางแกไข 

1. ใหหนวยงานชี้แจงโครงการท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ แตไมไดดําเนินการ และดําเนินการ 

จัดโครงการภายในปงบประมาณ และตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

2.   ใหหนวยงานดําเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยเงินรายได  

(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2553 ขอ 38.4 และระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยการใหบริการทางวิชาการ  

ขอ 16.3 

2.7 การบริหารงานวิจัย 

หนวยงานดําเนินการไมเปนไปตามระเบียบท่ีทางราชการกําหนด 

 สาเหตุปญหา 

หนวยงานไดรับจัดสรรเงินอุดหนุนทุนวิจัยงบประมาณเงินรายได จํานวน 500,000  

บาท แตไมไดจัดสรรเงินอุดหนุนทุนวิจัยใหแกบุคลากรของหนวยงานแตอยางใด  

 แนวทางแกไข 

ใหหนวยงานชี้แจงกรณีไมจัดสรรทุนวิจัยใหแกบุคลากรของหนวยงาน ใหสํานักตรวจสอบภายใน 

ทราบ ภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีไดรับรายงานผลการตรวจสอบ 

2.8 การจัดซ้ือจัดจาง 

หนวยงานดําเนินการไมเปนไปตามระเบียบท่ีทางราชการกําหนด 

       สาเหตุปญหา 

            2.8.1 หนวยงานไมไดจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง ในหมวดงบลงทุน  

         2.8.2 หนวยงานไมดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑ 1 รายการ คือ เครื่องดูดฝุน เปนเงิน 

28,9000 บาท 

 แนวทางแกไข 

ใหหนวยงานชี้แจงกรณีไมจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 หมวด 

งบลงทุน และชี้แจงกรณีไมดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑ มายังสํานักตรวจสอบภายใน ภายใน 15 วันนับจากวันท่ี

ไดรับรายงาน 
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2.9  การบริหารพัสดุ 

      หนวยงานดําเนินการไมเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ  

พ.ศ. 2535 และแกไขเพ่ิมเติม 

 สาเหตุปญหา 

ดานวัสดุ 

              2.9.1 จากการตรวจนับวัสดุคงเหลือ จํานวน 24 รายการ เปนเงิน 38,331.00 บาท 

ปรากฏวา ขาดบัญชี 7 รายการ เกินบัญชี 13 รายการ  เนื่องจากหนวยงานจัดทําบัญชีวัสดุไมเปนปจจุบัน 

              2.9.2 หนวยงานจัดทําใบเบิกวัสดุ และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจในการเบิกจายวัสดุแต

ละบุรายเอียดในใบเบิกวัสดุไมครบถวน เชน เลขท่ีใบเบิกวัสดุ วันเดือนปท่ีเบิกวัสดุ และรายมือชื่อผูขอรับวัสดุ 

เปนตน 

              2.9.3 การจัดเก็บวัสดุ จัดเก็บในตูวัสดุ มีกุญแจล็อคซ่ึงมีความปลอดภัย และแบงตาม

ประเภท หมวดหมูโดยชัดเจน  

ครุภัณฑ 

       จากการสุมตรวจครุภัณฑ ปงบประมาณ พ.ศ. 2551-2558 จํานวน 120 รายการ จากครุภัณฑ

ท้ังหมด 140 รายการ คิดเปนรอยละ 85.71  ปรากฏผลการตรวจสอบดังนี้ 

             2.9.4 หนวยงานจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน แยกประเภท หมวดหมู แตไมครบถวนทุก

รายการ เชน เครื่องปรับอากาศ จํานวน 5 รายการ ไมปรากฏในทะเบียนคุมทรัพยสิน เปนตน  

             2.9.5 หนวยงานไมไดลงหมายเลขครุภัณฑลงบนตัวครุภัณฑ จํานวน 9 รายการ 

       2.9.6 หนวยงานมีรายการซอมบํารุงครุภัณฑและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจในการซอม

บํารุงครุภัณฑ แตไมไดจัดทําทะเบียนการซอมบํารุงครุภัณฑเพ่ือการตรวจสอบ 

             2.9.7 หนวยงานจัดทําใบยืมครุภัณฑเปนลายลักอักษรแตระบุรายละเอียดในใบยืม

ครุภัณฑไมครบถวน เชน รุน ยี่หอ และหมายเลขครุภัณฑท่ียืม เปนตน  

             2.9.8 หนวยงานไดรับโอนครุภัณฑจากสํานักศึกษาท่ัวไปและสถาบันวิจัยศิลปะและ

วัฒนธรรมอีสาน จํานวน 403 รายการ ไมปรากฏรายการในทะเบียนครุภัณฑของหนวยงานแตอยางใด 

         2.9.9 จากการตรวจสอบพัสดุประจําป  กรณีมีพัสดุท่ีชํารุด หนวยงานยังไมแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงเพ่ือพิจารณาตามระเบียบฯ กําหนด 

  แนวทางแกไข 

ดานวัสดุ 

1. ใหหนวยงานจัดทําบัญชีวัสดุใหครบถวนเปนปจจุบันตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย 

การพัสดุ พ.ศ. 2535 และแกไขเพ่ิมเติม ขอ 154 

2. ใหหนวยงานระบุรายละเอียดในใบเบิกวัสดุใหครบถวน เพ่ือการตรวจสอบ 

     ครุภัณฑ 

1. ใหหนวยงานจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน ใหครบถวน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  

วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแกไขเพ่ิมเติม ขอ 152 
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2. ใหหนวยงานบันทึกหมายเลขครุภัณฑลงบนตัวครุภัณฑใหครบถวนตามรายการครุภัณฑท่ีมี 

อยูในครอบครอง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแกไขเพ่ิมเติม ขอ 152 

3. ใหหนวยงานจัดทําทะเบียนการซอมบํารุงครุภัณฑใหครบถวน ตามระเบียบสํานัก 

นายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแกไขเพ่ิมเติม ขอ 152 

4. ใหหนวยงานระบุรุน ยี่หอ และหมายเลขครุภัณฑในใบยืมครุภัณฑใหครบถวน เพ่ือการ 

ติดตามและตรวจสอบ 

  5.   ใหหนวยงานตรวจสอบรายการครุภัณฑท่ีรับโอนมาจากสํานักศึกษาท่ัวไปและสถาบันวิจัย

ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือตัดรายการครุภัณฑ มายังหนวยงานตอไป 

   6.   ใหหนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงดําเนินการในกรณีท่ีพัสดุเกิดการ

ชํารุดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแกไขเพ่ิมเติม ขอ 156 

   7.   ใหคณะกรรมตรวจสอบการรับจายพัสดุประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  ดําเนินการ

ตรวจสอบพัสดุและจัดสงรายงานผลการตรวจสอบไปใหกองคลังและพัสดุ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา

ดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแกไขเพ่ิมเติม ขอ 155 

  

3.  การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด (Compliance Audit) 

    3.1  กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.พ.บ.) 

     การดําเนินงานกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ก.พ.บ.)  ไดดําเนินการเปนไป 
ตามระเบียบดังตอไปนี้  

      3.1.1 มหาวิทยาลัยฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ตามระเบียบ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2545 ขอ 6   
            3.1.2  มีการจัดทํางบประมาณรายรับ รายจายประจําปของกองทุนพัฒนาบุคลากรฯ ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2545  
ขอ 7 (2) 
            3.1.3  หนวยงานไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการใหทุนการศึกษา ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยกองทุนพัฒนาบุคลากร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2545 ขอ 7 (3) 

         3.1.3.1  การกําหนดระยะเวลาใหทุน 
                     3.1.3.2 กําหนดรายละเอียดการใหทุนสนับสนุน 

                    เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑการใหทุนสนับสนุน 
การศึกษาตอตางประเทศ จากกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2549 และประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑการใหทุนสนับสนุนการศึกษาตอตางประเทศ จากกองทุนพัฒนา
บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558  

      3.1.4  คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาคุณสมบัติของผูขอรับทุน  เปนไปตามตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2545 ขอ 7 (4)  

      3.1.5  มีการจัดทํารายงานประจําปของกองทุนพัฒนาบุคลากร เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยกองทุนพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2545 ขอ 7 (6) 
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      3.1.6  เอกสารการเบิกจายทุนการศึกษา ไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติโดยรองอธิการบดี 

ฝายบุคลากร เพ่ือนําเสนอกองคลังและพัสดุดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ  เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑการใหทุนสนับสนุนการศึกษาตอตางประเทศ จากกองทุนพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2549 ขอ 10 และตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ 
การใหทุนสนับสนุนการศึกษาตอตางประเทศ จากกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558 
ขอ 7 

     3.2  การตรวจสอบใบสําคัญการเบิกจาย 
 หนวยงานดําเนินการไมเปนไปตามระเบียบท่ีทางราชการกําหนด 

 สาเหตุปญหา 
            จากการสุมตรวจเอกสารใบสําคัญการเบิกจายเงินรายได  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 
พ.ศ. 2558 จํานวน 150 ฉบับ ปรากฏขอตรวจพบท่ีเปนสาระสําคัญ ดังนี้  

           1. หนวยงานแนบเอกสารการเบิกจายไมครบถวน 
        1.1  ขาดใบสําคัญรับเงินคาเลาเรียน  
        1.2  ขาดใบสําคัญรับเงินคาธรรมเนียม  
        1.3  ขาดตารางอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
        1.4  ขาดประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผูไดรับทุนสนับสนุนการศึกษา
ตอตางประเทศ จากกองทุนพัฒนาบุคลากร  
  แนวทางแกไข 
   ใหหนวยงานจัดหาเอกสารประกอบการเบิกจายใหครบถวน 
 
      3.3 กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.พ.ม.)  

         การดําเนินงานกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ก.พ.ม.)   ไดดําเนินการเปนไปตาม
ระเบียบดังตอไปนี้ 

         3.3.1  มหาวิทยาลัยฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2538 
ขอ 7  

         3.3.2  คณะกรรมการไดพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาและใหทุนสนับสนุนคาเลาเรียน ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑการใหทุนสนับสนุนการศึกษาตอในประเทศ จากเงินกองทุน
พัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2555 ขอ 7  

         3.3.3 คณะกรรมการไดพิจารณาคุณสมบัติผูขอรับทุน และประกาศรายชื่อผูท่ีไดรับทุนของป
การศึกษานั้นๆ และผูไดรับทุนการศึกษาทําสัญญาและสัญญาคํ้าประกันกับมหาวิทยาลัยฯ เปนไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑการใหทุนสนับสนุนการศึกษาตอในประเทศ จากเงินกองทุนพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2555 ขอ 8  
           3.3.4 จากการตรวจสอบสัญญาการใหทุนสนับสนุนตอในประเทศ จากเงินกองทุนพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีรายละเอียด ดังนี้ 
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      3.3.4.1 บุคลากรไดรับการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาตอในประเทศ ประจําป 
การศึกษา พ.ศ. 2556 พบวา 
                  3.3.4.2 ผูไดรับทุนสนับสนุนการศึกษาตอในประเทศ จํานวน 27 ราย  
                  3.3.4.3 ผูไดรับการยกเวนคาเลาเรียน จํานวน 15 ราย มีผูสละสิทธิ์ จํานวน 2 ราย  
                  3.3.4.4 ผูท่ีไดรับทุนท่ีสําเร็จการศึกษา จํานวน 19 ราย และผูท่ีไดรับทุนแตตกทุน   
จํานวน 1 ราย  ไดกลับเขามาปฏิบัติงานในหนวยงานสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพ่ือชดใชทุนแลว 

             3.3.4.4 บุคลากรขอยุติการรับทุนสนับสนุนการศึกษา จํานวน 1 ราย คือ นางสาว 
วิรากานต บุตรพรม ตามหนังสือเลขท่ี ศธ 0530.1(1.2)/1694 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2556 (เนื่องจากลาออกวันท่ี 
1 เดือน พฤศจิกายน 2556) และไดมีการชดใชเปนเงินสด ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อ
บุคลากรท่ีไดรับการยกเวนคาเลาเรียน ประจําปการศึกษา 2556 ตามเง่ือนไขผูกพัน ขอ 2.3   
  3.3.5 บุคลากรไดรับการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาตอในประเทศ ประจําป
การศึกษา พ.ศ. 2557  พบวา 
                    3.3.5.1 ผูท่ีไดรับทุนสนับสนุนการศึกษาตอในประเทศ จํานวน 35 ราย  
                            - ขอการยุติทุน จํานวน 2 ราย มติอนุมัติในปการศึกษาท่ี 3/2557 ในวันท่ี 5 
กันยายน พ.ศ. 2557 
                     3.3.5.2 ผูไดรับการยกเวนคาเลาเรียน จํานวน 6  ราย  
                             - ยกเลิกคาเลาเรียน จํานวน 1 ราย ซ่ึงอนุมัติมติในปการศึกษาท่ี 1/2558 และ 
ไดประกาศยกเลิกการยกเวนคาเลาเรียน ในวันท่ี 26 มีนาคม 2558 
                    3.3.5.3 ผูไดรับคายกเวนหนวยกิต รายชื่อผูไดรับทุน จํานวน  8 ราย และสละสิทธิ์ 
ไมทําสัญญา จํานวน 3 ราย  
  3.3.6 บุคลากรไดรับการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาตอในประเทศ ประจําป
การศึกษา พ.ศ. 2558 พบวา 
                    3.3.6.1 ผูท่ีไดรับทุนสนับสนุนการศึกษาตอในประเทศ จํานวน 12 ราย   
                    3.3.6.2 ผูไดรับการยกเวนคาเลาเรียน  จํานวน 7 ราย บุคลากรไดมาจัดทําสัญญา  
จํานวน 5 ราย และยังไมทําสัญญา จํานวน 2 ราย  
                    3.3.6.3 ผูไดรับยกเวนคาหนวยกิต ณ วันท่ีทําการตรวจสอบยังไมประกาศฯ เนื่องจากยัง
ไมมีการประชุมพิจารณาผูท่ีไดรับทุนดังกลาว 
  

4. การประเมินการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ของหนวยงานยอย ประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2558  จํานวน 43 หนวยงาน ผลการประเมิน ดังนี้ 

- ระดับดี    จํานวน    15     หนวยงาน 

- ระดับปานกลาง   จํานวน    28    หนวยงาน 

สาเหตปุญหา 

4.1 คณะ/หนวยงานจัดการเรียนการสอน 
4.1.1 ดานสภาพแวดลอมของการควบคุมสวนใหญคณะ/หนวยงานมีการปฏิบัติเปนไป 

ตามระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของและตามแนวทางการบริหารจัดการท่ีดี ท้ังในเรื่องของการบริหารงานบุคคล  

การกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานของหนวยงาน ยกเวน การจัดทําและจัดสงรายงานงบการเงิน  

โดยมีบางคณะ/หนวยงาน ไมจัดทําและจัดสงรายงานงบการเงิน ตามหนังสือท่ี ศธ 0530.1(6)/ว 2683 ลงวันท่ี 

11 มีนาคม 2558 ท่ีกองคลังและพัสดุกําหนด  
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4.1.2 ดานการประเมินความเสี่ยง สวนใหญคณะ/หนวยงาน วิเคราะหและประเมิน 
ความเสี่ยในรูปของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซ่ึงครอบคลุมพันธกิจหลักและยุทธศาสตรของหนวยงานท่ี
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย แตมีบางคณะ/หนวยงานท่ีนําพันธกิจและยุทธศาสตรมาวิเคราะหและ
ประเมินความเสี่ยงไมครบถวนตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 

4.1.3 ดานกิจกรรมการควบคุม คณะ/หนวยงาน ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีความ 

รับผิดชอบและมีคําสั่งมอบหมายงานใหแกบุคลากรชัดเจน มีการจัดทําคูมือท่ีใชในการปฏิบัติงานและแผนการ

ปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบริหารในท่ีประชุม แตมีบางคณะ/หนวยงาน จัดทําแผนการ

ปฏิบัติงาน และคูมือการปฏิบัติงานไมครบถวนตามภารกิจหลักของหนวยงาน   

4.2 หนวยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

4.2.1 ดานสภาพแวดลอมของการควบคุมภายใน หนวยงานสนับสนุนการจัดการเรียน 
การสอน หลายหนวยงานมีระบบควบคุมภายในท่ีดี  โดยผูบริหารของหนวยงาน ไดกําหนดนโยบาย               

การบริหารงานเปนลายลักษณอักษร มีการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรประจําป แตบางหนวยงาน 

ไมจัดทํา แผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว 

               4.2.2 ดานการประเมินความเสี่ยง สวนใหญหนวยงาน วิเคราะหและประเมินความเสี่ย 

ในรูปของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซ่ึงครอบคลุมพันธกิจหลักและยุทธศาสตรของหนวยงานท่ีเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย แตมีบางหนวยงาน ท่ีนําพันธกิจและยุทธศาสตรมาวิเคราะหและประเมินความ

เสี่ยงไมครบถวนตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 

    4.2.3 ดานกิจกรรมการควบคุม หนวยงานมีการกําหนดอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบและ 

มีคําสั่งมอบหมายงานแกบุคลากรชัดเจน โดยจัดทําคูมือท่ีใชในการปฏิบัติงานและแผนการปฏิบัติงานและ

รายงานผลการปฏิบัติงานในท่ีประชุม แตมีบางหนวยงาน จัดทําแผนการปฏิบัติงาน และคูมือการปฏิบัติ 

ในงานดานไมครบถวนตามภารกิจหลักของหนวยงาน 

แนวทางแกไข 

1. คณะ/หนวยงานจัดการเรียนการสอน 

        1.1 ใหคณะ/หนวยงานจัดทําและจัดสงรายงานงบการเงินใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ใหครบถวนตามหนังสือท่ี ศธ 0530.1(6)/ว 2683 ลงวันท่ี 11 มีนาคม 2558 ท่ีกองคลังและพัสดุกําหนด  
          1.2 ใหคณะ/หนวยงานนําพันธกิจและยุทธศาสตรมาวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง 

ใหครบถวนตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 

    1.3 ใหคณะ/หนวยงานจัดทําแผนการปฏิบัติงาน และคูมือการปฏิบัติงานดานตางๆ  

ใหครบถวนตามภารกิจหลักของหนวยงาน เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป 

2. หนวยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

                       2.1 ใหหนวยงานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการ

พัฒนาบุคลากรของหนวยงาน 

            2.2 ใหหนวยงานนําพันธกิจและยุทธศาสตรมาวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงใหครบถวน

ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 

    2.3 ใหหนวยงานจัดทําแผนการปฏิบัติงาน และคูมือการปฏิบัติงานดานตางๆ ใหครบถวน 

ตามภารกิจหลักของหนวยงาน เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป 


