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สํานักตรวจสอบภายใน 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 



สรุปประเด็นการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ไตรมาสท่ี 2 

 

ตามแผนการตรวจสอบ ประจําป 2559 ท่ีไดรับอนุมัติใหดําเนินการตรวจสอบ จํานวน 43  

หนวยรับตรวจ ท้ังหมด 10 กิจกรรม ซ่ึงไตรมาสท่ี 2 ตามแผนการตรวจสอบ จํานวน 4 กิจกรรม ไดดําเนินการ 

จํานวน 4 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 100 ดังนี้ 

1. การตรวจสอบรายงานงบการเงิน 

2. ตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) 

3. การตรวจสอบการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ (Management Auditing & 

Compliance Audit)  

4.   การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) 

 

 
 

จากการตรวจสอบมีประเด็นขอตรวจพบ ไตรมาสท่ี 2 ท้ังสิ้น 100 ประเด็น คิดเปนรอยละ 100  

โดยแยกเปน การตรวจสอบรายงานงบการเงิน จํานวน 16 ประเด็น คิดเปนรอยละ 16 ตรวจสอบทางการเงิน 

(Financial Auditing) จํานวน 65 ประเด็น คิดเปนรอยละ 65 การตรวจสอบการบริหารงบประมาณของ

มหาวิทยาลัยฯ (Management Auditing & Compliance Audit) จํานวน 7 ประเด็น คิดเปนรอยละ 7 และ

การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) จํานวน 12 ประเด็น คิดเปนรอยละ 12 

การจัดทําและ                                      
รายงานงบการเงิน 

16% 

การตรวจสอบทางการเงิน 
65% 

การตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณ 

7% 

การตรวจพิเศษ              
การจัดซ้ือจัดจาง 

12% 

สรุปประเด็นขอตรวจพบ ไตรมาสที่ 2 
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งานตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือท่ีสําคัญของฝายบริหารในการตรวจสอบ ติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือใหผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด บทบาทท่ีสําคัญของการ

ตรวจสอบภายในคือ การสนับสนุนสงเสริมใหการปฏิบัติงานใหทุกระดับของมหาวิทยาลัยบรรลุตาม

วัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ มีการใชทรัพยากรอยางคุมคาภายใตการบริหารความเสี่ยง 

การควบคุมภายใน และการกํากับดูแลท่ีดี เหมาะสม และมีประสิทธิผล ดังนั้นงานตรวจสอบภายในจึงมีสวน

ผลักดันใหเกิดความสําเร็จในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. สงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ของมหาวิทยาลัยเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2. สงเสริมใหมีการปฏิบัติงานของหนวยงานในมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. สงเสริมใหมีการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยใหเปนไปอยางคุมคา และกอใหเกิด 

ประโยชนแกสวนรวม และเสริมสรางมูลคาเพ่ิมใหกับมหาวิทยาลัย 

ตามแผนการตรวจสอบ ประจําป 2559 ท่ีไดรับอนุมัติใหดําเนินการตรวจสอบ จํานวน 43  

หนวยรับตรวจ ท้ังหมด 10 กิจกรรม ซ่ึงไตรมาสท่ี 2 ตามแผนการตรวจสอบ จํานวน 4 กิจกรรม ไดดําเนินการ 

จํานวน 4 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 100 กิจกรรมการตรวจสอบมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การตรวจสอบรายงานงบการเงิน 

1.1 กองคลังและพัสดุ 

2. ตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) 

2.1 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (รานยามหาวิทยาลัยฯ) และสถานปฏิบัติการ 
                               ผลติยาแผนโบราณ (ฟารมแคร ฟามาซูติคอล) คณะเภสัชศาสตร 

2.2 คณะวิศวกรรมศาสตร 
3. การตรวจสอบการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ (Management Auditing & 

Compliance Audit)  

3.1 กองแผนงาน 

3.2 กองคลังและพัสดุ 

4.   การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) 

      4.1  กองอาคารสถานท่ี 
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  จากการตรวจสอบขางตน พบวา มีประเด็นขอตรวจพบท่ีจะตองเรงดําเนินการปรับปรุงแกไข 

ดังตอไปนี้ 
 

1. การจัดทําและรายงานงบการเงิน 

1.1  การสอบทานการปฏิบัติตามหลักการและนโยบายบัญชีของมหาวิทยาลัย  
 สําหรับเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2558 และไตรมาสท่ี 1 ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2559 

สาเหตุปญหา     
      1.1.1  มหาวิทยาลัยเปดเผยนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญท่ีมหาวิทยาลัยใชในการจัดทํารายงาน 
งบการเงิน ไมสอดคลองกับหลักการและนโยบายบัญชีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และไมสอดคลองกับการจัดทํา
บัญชีตามเกณฑคงคาง ดังนี้  

รายการ 
 

หลักการและนโยบายบัญชีของ
มหาวิทยาลัยกําหนด 

นโยบายการบัญชีท่ี 
ใชในการจัดทํารายงานงบการเงิน 

1. รายไดจากเงินงบประมาณ รับรูรายไดทันทีท่ีประกาศใช
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป  

รับรูเม่ือไดรับอนุมัติคําขอเบิกเงิน
จากกรมบัญชีกลาง 

2. รายไดจากการจัดการศึกษา  รับรูรายได ณ วันท่ีนักเรียนและนิสิต
ลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรียน 

รับรูเม่ือไดรับเงิน 

3. รายไดจากการขายสินคาและ
บริการ 

รับรูรายได ณ วันท่ีสงมอบสินคา 
หรือบริการ 

รับรูเม่ือไดรับเงิน 

4. รายไดอ่ืน ๆ รับรูรายไดเม่ือเกิดรายการ รับรูเม่ือไดรับเงิน 
   
   1.1.2 กองคลังและพัสดุนําขอมูลงบการเงินของหนวยงานท่ีไมมีขอมูลในระบบ MIS ของ
มหาวิทยาลัยมาจัดทํางบการเงินเพ่ือแสดงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  
แตยังไมครบถวนตามหลักการและนโยบายบัญชีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  กลาวคือ มีการนํางบการเงินของ 
ศูนยหนังสือ และสํานักบริการวิชาการ มาจัดทํางบการเงินรวม แตยังไมนําขอมูลงบการเงินของหนวยงานอ่ืน ๆ 
ท่ีอยูภายในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชน รานยามหาวิทยาลัย, สถานปฏิบัติการฟารมแคร ฟารมมา 
ซูติคอล และโครงการฟารมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนตน มาจัดทํางบการเงินรวมตามหลักการและ
นโยบายบัญชีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
   1.1.3 จากการสอบทานการจัดทํางบการเงินรวมของมหาวิทยาลัย พบวา กองคลังและพัสดุ 

ไมไดปรับปรุงและตัดรายการบัญชีระหวางกัน เชน ลูกหนี้คาบริการพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย, ลูกหนี้การคาของ 

ศูนยหนังสือ และรายไดคาบริการพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย เปนตน ทําใหงบการเงินไมแสดงฐานะการเงิน และ 

ผลการดําเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยท่ีแทจริง   

 แนวทางแกไข 
1. ใหกองคลังและพัสดุปรับปรุงนโยบายการบัญชีท่ีใชในการจัดทํารายงานงบการเงิน  

ใหสอดคลองกับหลักการและนโยบายบัญชีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
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   2.  ใหกองคลังและพัสดุนําขอมูลงบการเงินของหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีอยูภายในสังกัด
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชน รานยามหาวิทยาลัย, สถานปฏิบัติการฟารมแคร ฟารมมาซูติคอล และโครงการ
ฟารมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนตน มาจัดทํางบการเงินรวมตามหลักการและนโยบายบัญชี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ขอ 5.1  
   3.  การจัดทํางบการเงินรวมของมหาวิทยาลัย ใหกองคลังและพัสดุปรับปรุง และตัดรายการ 
บัญชีระหวางกัน เพ่ือใหงบการเงินแสดงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เสมือน
เปนหนวยงานทางเศรษฐกิจเดียวกัน ตามหลักการและนโยบายบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 4.3 และ 
เปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  
 

 1.2 การตรวจสอบงบทดลอง 

   1.2.1 จากการตรวจสอบยอดยกมาของรายการบัญชีในงบทดลองสําหรับปงบประมาณ  

พ.ศ. 2559 พบวา หนวยงานนํายอดคงเหลือสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2558  มาเปนยอดยกมาของรายการ

บัญชีในงบทดลองสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ถูกตองและครบถวน 

   1.2.2 จากการตรวจสอบดุลบัญชีของรายการบัญชีสําหรับงบทดลองสําหรับเดือนตุลาคม  

ถึง ธันวาคม 2558 และไตรมาสท่ี 1 พบวา มีดุลบัญชีถูกตองทุกรายการ 
 

   1.3  การสอบทานการรับรูรายการ การวัดมูลคา การเปดเผยขอมูล และความมีอยูจริง 

ของรายการ 

  1.3.1 บัญชีเงินสด  

           1.3.1.1 จากการสอบทานบัญชีเงินสดคงเหลือในมือ จากงบแสดงฐานะการเงินของ

มหาวิทยาลัย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 พบวา บัญชีเงินสดในมือ มียอดคงเหลือ จํานวน 498,003.08 บาท 

ประกอบดวย เงินสดในมือของศูนยหนังสือ จํานวน 439,706.08 บาท และเงินสดในมือของสํานักบริการวิชาการ 

จํานวน 58,297 บาท ท้ังนี้ กองคลังและพัสดุไมไดจัดสงรายงานเงินคงเหลือประจําวันของสวนกลางมหาวิทยาลัย, 

ศูนยหนังสือ และสํานักบริการวิชาการ ใหสํานักตรวจสอบภายในเพ่ือดําเนินการตรวจสอบ 

          1.3.1.2 ศูนยหนังสือไมไดบันทึกบัญชีรับรูรายการเงินสดดวยมูลคาท่ีตราไว ตามหลักการ

และนโยบายบัญชี ขอ 6.6 

 1.3.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร   

         จากการตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารจากงบทดลอง, รายงานการรับรองยอดบัญชี 

เงินฝากธนาคาร จํานวน 129 บัญชี เปนเงิน 1,346,209,009.78 บาท ปรากฏผลการตรวจสอบดังนี้  

         1.3.2.1 ปรากฏเอกสารการรับรองยอดเงินฝากจากธนาคารใหตรวจสอบ จํานวน  

90 บัญชี  เปนเงิน  1,008,034,995.47 บาท จากการสอบทานเอกสารการรับรองยอดเงินฝากเขากับงบทดลอง

และรายการเดินบัญชีเงินฝากธนาคาร พบวา  

                   1.3.2.1.1 ยอดคงเหลือตามงบทดลองกับยอดคงเหลือตามเอกสารการรับรอง

ยอดบัญชีเงินฝากธนาคารถูกตองตรงกัน จํานวน 52 บัญชี เปนเงิน 265,676,384.91 บาท  
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               1.3.2.1.2 ยอดคงเหลือตามงบทดลองกับยอดคงเหลือตามเอกสารการรับรอง

ยอดบัญชีเงินฝากธนาคารไมตรงกัน จํานวน 20 บัญชี เปนเงิน 685,462,860.56 บาท ท้ังนี้ กองคลังและพัสดุได

จัดทํารายงานงบกระทบยอดเพ่ือใหทราบสาเหตุขอแตกตางของจํานวนเงินไวจํานวน 19 บัญชี และไมมีรายงาน 

งบกระทบยอดจํานวน 1 บัญชี คือ บัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย ประเภทกระแสรายวัน คาลงทะเบียนนิสิต 

เลขท่ี 517-1-07051-8 ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภทต่ํากวายอดคงเหลือตามเอกสารการรับรองยอดจาก

ธนาคาร จํานวน 1,191,050.00 บาท  

               1.3.2.1.3 สําหรับบัญชีเงินทดรองราชการของหนวยงานยอย กองคลังและพัสดุ 

จะบันทึกเงินทดรองราชการท่ีโอนเงินใหหนวยงานยอย ในบัญชีเงินฝากธนาคารจํานวน 20 บัญชี โดยทําการ

บันทึกเต็มจํานวนตามวงเงินท่ีไดรับการอนุมัติสําหรับแตละหนวยงานยอย และใหเจาหนาท่ีประจําหนวยงานยอย 

เปนผูรับผิดชอบบันทึกควบคุมการเคลื่อนไหวชองเงินทดรองราชการในทะเบียนคุมและรายงานฐานะเงินทดรอง

ราชการใหกองคลังและพัสดุทราบเปนประจําทุกเดือน ทําใหบัญชีเงินฝากธนาคารของหนวยงานยอย ในบัญชี 

แยกประเภทเปนยอดคงท่ีตลอดงวดบัญชี ซ่ึงเปนไปตามหลักเกณฑและนโยบายบัญชีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

              1.3.2.2 ไมปรากฏเอกสารการรับรองยอดเงินฝากจากธนาคารใหตรวจสอบ  

จํานวน 39 บัญชี เปนเงิน 338,174,014.31 บาท ท้ังนี้ สํานักตรวจสอบภายในไมรับรองยอดคงเหลือในบัญชีเงิน

ฝากธนาคารดังกลาว 

              1.3.2.3 จากการสอบทานเอกสารการรับรองยอดเงินฝากจากธนาคาร พบวา มีบัญชีเงิน

ฝากธนาคารท่ีไมปรากฏในรายงานงบการเงินของมหาวิทยาลัย จํานวน 2 บัญชี เปนเงิน 45,439.64 บาท ไดแก  

       -  บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ ประเภทกระแสรายวัน คณะการบัญชีและการจัดการ 

เลขท่ี 298-3-02608-5  เปนเงิน 15,026.42 บาท  

       -  บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประเภทออมทรัพย เลขท่ี 101-1-55491-9  

เปนเงิน 30,413.22 บาท 

           1.3.3 บัญชีเงินลงทุนระยะส้ัน 

           มหาวิทยาลัยมีเงินลงทุนระยะสั้นในบัญชีเงินฝากประจํา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

จํานวน 2 รายการ เปนเงิน 700,000,000.00 บาท จากการสอบสารเอกสารการรับรองยอดเงินฝากจากธนาคาร 

พบวา มียอดคงเหลือถูกตองตรงกัน จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 450,000,000 บาท และไมมีเอกสารการรับรอง

ยอดเงินฝากจากธนาคาร จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 250,000,000.00 บาท คือ เงินฝากธนาคารกรุงเทพ 

ประเภทเงินฝากประจํา 4 เดือน เลขท่ี 630-2-00959-9   
 

          1.3.4 บัญชีสินคาคงเหลือและวัสดุคงเหลือ  

         มหาวิทยาลัยมีสินคาคงเหลือและวัสดุคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 จํานวน  

156,061,210.29 บาท แบงออกเปนสินคาคงเหลือจํานวน 48,621,400.80 บาท และวัสดุคงเหลือจํานวน 

107,439,809.49 บาท จากการสอบทานพบวา โดยใชขอมูลยอดคงเหลือจากระบบ MIS และจากรายงาน 



~ 6 ~ 
 

งบการเงินของศูนยหนังสือ สํานักบริการวิชาการ โดยไมไดตรวจนับและตัดยอดวัสดุท่ีใชไปจริงระหวางงวด

บัญชี ทําใหรายงานงบการเงินแสดงรายการวัสดุคงเหลือท่ีสูงกวาขอเท็จจริง ท้ังนี้ กองคลังและพัสดุจะทําการ

ตรวจนับ และตัดยอดวัสดุคงเหลือและสินคาคงเหลือท่ีใชไปจริงระหวางงวดบัญชีเม่ือสิ้นปงบประมาณ  

         1.3.5 บัญชีลูกหนี้ระยะยาว 

          มหาวิทยาลัยมีลูกหนี้ระยะยาว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 จํานวน  10,914,864.50 

บาท ประกอบดวย ลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียน จํานวน 5 ราย คือ สถานปฏิบัติการน้ําดื่มยูนิเพียว จํานวน 806,000 

บาท  สถานีวิทยุ มมส จํานวน 801,900 บาท, หลักสูตรวัฒนธรรมศาสตร จํานวน 706,964.50 บาท, โครงการ

ฟารม มหาวิทยาลัย จํานวน 3,000,000 บาท และคณะเภสัชศาสตร โครงการผลิตยาฯ เปนเงิน 5,600,000 บาท  

จากการสอบทานการจัดทํางบการเงินรวมของมหาวิทยาลัย พบวา ลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนไมถือเปนลูกหนี้ 

ของมหาวิทยาลัย เนื่องจาก เปนหนวยงานภายใตสังกัดมหาวิทยาลัย และการจัดทํางบการเงินรวมจะตอง

นําเสนอขอมูลฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานเสมือนเปนหนวยงานทางเศรษฐกิจเดียวกัน ตามหลักการ 

และนโยบายบัญชี ขอ 4.3   

  4. การสอบทานการปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยเงินรายไดของ

มหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2553 

      จากการสอบทานการจัดสงรายงานการเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามท่ี

ระเบียบฯ กําหนด พบวา กองคลังและพัสดุ จัดสงรายงานการเงินสําหรับงวดบัญชี ไตรมาสท่ี 1 ใหสํานัก

ตรวจสอบภายใน ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด แตจัดสงรายงานการเงินประจําเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2558 

ใหสํานักตรวจสอบภายในลาชากวาท่ีระเบียบฯ กําหนด  
 

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (รานยามหาวิทยาลัย) และสถานปฏิบัติการผลิตยาแผนโบราณ (ฟารม
แคร ฟามาซูติคอล) คณะเภสัชศาสตร 
 

ดานการบริหารงาน  
     โครงสรางของคณะเภสัชศาสตร สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (รานยามหาวิทยาลัย)  และสถาน
ปฏิบัติการผลิตยาแผนโบราณ (ฟารมแคร ฟามาซูติคอล) เปนหนวยงานภายในคณะเภสัชศาสตร การ
ดําเนินงาน ดานการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการงบประมาณ ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม วาดวยเงินรายไดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2539 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
สาเหตุปญหา 

1. คณะเภสัชศาสตร  ไมกําหนดระเบียบท่ีใชในการดําเนินงานของ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม 
ชุมชน (รานยามหาวิทยาลัย)  และสถานปฏิบัติการผลิตยาแผนโบราณ (ฟารมแคร ฟามาซูติคอล) 

2. สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (รานยามหาวิทยาลัย)  ดําเนินงานโดยใชระเบียบมหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม วาดวยการบริหารศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2540 โดยอนุโลม 

3. สถานปฏิบัติการผลิตยาแผนโบราณ (ฟารมแคร ฟามาซูติคอล) ดําเนินงานโดยใชระเบียบ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2539 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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4. รายไดท่ีเกิดจากการขายยาและเวชภัณฑ และผลิตภัณฑสมุนไพร หนวยงานไมนําสงเขาเปน 
เงินรายไดของคณะฯ ตามระเบียบกําหนด แตนําฝากเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน (รานยามหาวิทยาลัย)  บัญชีเลขท่ี 517-2-00368-2  และสถานปฏิบัติการผลิตยาแผนโบราณ  
(ฟารมแคร ฟามาซูติคอล)บัญชีเลขท่ี 517-2-17776-7 

5. คาตอบแทนผูสอบบัญชีรับอนุญาต ของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (รานยามหาวิทยาลัย)   
และคาตอบแทนวิชาชีพ ของสถานปฏิบัติการผลิตยาแผนโบราณ (ฟารมแคร ฟามาซูติคอล) ไมมีระเบียบ 
ใหเบิกจาย 

6. คาใชจายในการดําเนินงานถือปฏิบัติไมเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ  
7. คาจาง/เงินเดือนของพนักงาน เบิกจายจากรายไดจากการขายยาและผลิตภัณฑสมุนไพร 
8. อัตราการจัดเก็บคาแหลงฝกงานนิสิต ไมกําหนดเปนลายลักษณอักษร แตจัดเก็บตามขอตกลงของ 

คณะเภสัชศาสตร 17 สถาบัน 
9. รายไดจากการบริการการศึกษาและรายไดอ่ืน ไมกําหนดหลักเกณฑการจัดเก็บคาบริการเปนลาย 

ลักษณอักษร 
 
แนวทางแกไข 

1. ใหคณะเภสัชศาสตร  กําหนดระเบียบเพ่ือใชในการดําเนินงานของ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม 
ชุมชน (รานยามหาวิทยาลัย)  และสถานปฏิบัติการผลิตยาแผนโบราณ (ฟารมแคร ฟามาซูติคอล) และเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

2. ใหหนวยงานนํารายไดท่ีเกิดจากการขายยา เวชภัณฑ และผลิตภัณฑสมุนไพร นําสงเขาเปน 
เงินรายไดของคณะฯ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยเงินรายไดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
พ.ศ. 2539 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 10 

3. คาตอบแทนผูสอบบัญชีรับอนุญาต และคาตอบแทนวิชาชีพ ของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรม 
ชุมชน (รานยามหาวิทยาลัย)  และสถานปฏิบัติการผลิตยาแผนโบราณ (ฟารมแคร ฟามาซูติคอล) ใหคณะฯ
กําหนดเปนระเบียบฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

4. ใหหนวยงานเบิกจาย โดยถือปฏิบัติตามระเบียบท่ีทางราชการกําหนด  
5. ใหคณะฯ กําหนดอัตราคาแหลงฝกงานนิสิตเปนลายลักษณอักษร และแจงเวียนหนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของรับทราบ 
6. รายไดจากการบริการการศึกษาและรายไดอ่ืน  ใหหนวยงานชี้แจงรายการดังกลาว วาเปนรายได 

ประเภทใด  และกําหนดหลักเกณฑการจัดเก็บคาบริการเปนลายลักษณอักษร 
 

การสอบทานการปฏิบัติตามหลักการและนโยบายบัญชีของมหาวิทยาลัย 
สาเหตุปญหา 
      1. หนวยงานจัดทํารายงานงบการเงินตามเกณฑคงคาง ยกเวนขอมูลเก่ียวกับกระแสเงินสด ซ่ึงเปนไป
ตามหลักการและนโยบายบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 5.3 
        2. หนวยงานยังไมจัดทํางบกระแสเงินสด ตามหลักการและนโยบายบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ขอ 5.2 กําหนดกลาวคือ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปนหนวยงานภาครัฐตองจัดทํางบการเงิน รายงานและ
แสดงฐานะทางการเงินซ่ึงงบการเงินท่ีจัดทําข้ึนประกอบดวย (1) งบแสดงฐานะการเงิน (2) งบแสดงผลการ
ดําเนินงาน (3) งบกระแสเงินสด (4) หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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       3. หนวยงานจัดทํารายงานงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 ป หรือ 12 เดือน โดยใชปปฏิทิน 
เปนเกณฑ แตท้ังนี้เพ่ือใหรอบระยะเวลาบัญชีของหนวยงาน สอดคลองกับหลักการและนโยบายบัญชี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 5.4 กําหนด หนวยงานจึงไดมีการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชี เปนปงบประมาณ 
เปนเกณฑ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เปนตนไป ทําใหรอบระเวลาบัญชีประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
มีระยะเวลาบัญชีเพียง 9 เดือน คือ เริ่มตน 1 มกราคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2558  
 
แนวทางแกไข 

        ใหหนวยงานจัดทํางบกระแสเงินสด เปนไปตามหลักการและนโยบายบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ขอ 5.2 กลาวคือ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปนหนวยงานภาครัฐตองจัดทํางบการเงิน รายงานและแสดงฐานะ
ทางการเงินซ่ึงงบการเงินท่ีจัดทําข้ึนประกอบดวย (1) งบแสดงฐานะการเงิน (2) งบแสดงผลการดําเนินงาน (3) 
งบกระแสเงินสด (4) หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

การสอบทานรายงานงบการเงิน 
     สํานักตรวจสอบภายใน ไดดําเนินการสอบทานรายงานงบการเงินของรานยามหาวิทยาลัย สําหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 มกราคม – 30 กันยายน 2558) จากรายงานงบการเงิน งบทดลอง เอกสาร
ประกอบการบันทึกบัญชี และเอกสารท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวา รายงานการเงินได
แสดงรายการสอดคลองกับหลักการและนโยบายบัญชีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2553 
และเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยการบริหารศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
พ.ศ. 2540 ขอ 43 จากการสอบทานปรากฏผลดังตอไปนี้ 
 
สาเหตุปญหา 

งบแสดงฐานะการเงิน  
        1. บัญชีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  
                 1.1 บัญชีเงินสด  
                        1.1.1 หนวยงานบันทึกบัญชีรับรูรายการเงินสดดวยมูลคาท่ีตราไว เปนไปตามหลักการและ
นโยบายบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 6.6 (1)  
                        1.1.2 จากการสอบทานบัญชีเงินสดคงเหลือในมือ จากงบแสดงฐานะการเงิน และรายงาน
เงินคงเหลือประจําวัน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 พบวา บัญชีเงินสดในมือแสดงยอดคงเหลือตามงบแสดง
ฐานะการเงิน และรายงานเงินคงเหลือประจําวันไมตรงกัน กลาวคือ งบแสดงฐานะการเงินมียอดคงเหลือ 
จํานวน 21,723.00 แตตามรายงานเงินคงเหลือประจําวัน มียอดคงเหลือ 18,666 บาท  มียอดแตกตาง  
จํานวน 3,057 บาท  
           1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร  
                    1.2.1 หนวยงานบันทึกบัญชีรับรูรายการเงินฝากธนาคารดวยมูลคาท่ีตราไว เปนไปตาม
หลักการและนโยบายบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 6.6 (1)  
                   1.2.2 จากการตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารจากงบแสดงฐานะการเงิน, รายงานการ
รับรองยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร จํานวน 1 บัญชี คือ เงินฝากออมทรัพย  
ธนาคารทหารไทย เลขท่ี 5172003682 พบวา  

- บัญชีเงินฝากธนาคารแสดงยอดคงเหลือตามงบแสดงฐานะการเงิน และสมุดบัญชี 
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เงินฝากธนาคารไมตรงกัน กลาวคือ ตามงบแสดงฐานะการเงิน มียอดคงเหลือ 806,855.34 บาท แตตามสมุด
บัญชีเงินฝากธนาคาร มียอดคงเหลือ 984,042.19 บาท ท้ังนี้หนวยงานจัดทํารายงานงบกระทบยอดเพ่ือแสดง
ใหทราบสาเหตุของขอแตกตางเรียบรอยแลว 

- เอกสารการรับรองยอดเงินฝากจากธนาคาร ไมมีใหตรวจสอบ  
    2.  บัญชีลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน  
        หนวยงานมีลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 จํานวน 50,395 บาท 
ประกอบดวย ลูกหนี้การคา 50,368 บาท ลูกหนี้อ่ืน จํานวน 27 บาท จากการสอบทานพบวา   
          2.1 หนวยงานมีลูกหนี้การคาคางนาน ตั้งแตวันท่ี 20 ธันวาคม 2556 จํานวน 1 ราย คือ 
หนวยปฐมพยาบาล โครงการพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. 2556 (กองคลังและพัสดุ)  
เปนเงิน  49,285 บาท ท้ังนี้หนวยงานไดทําบันทึกติดตามการชําระหนี้จากกองคลังและพัสดุเรียบรอยแลว  
แตยังไมไดรับการชําระหนี้  
          2.2 หนวยงานรับรูรายการบัญชีลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน ตามมูลคาท่ีจะไดรับ โดยไมมีการ
ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สําหรับลูกหนี้ท่ีคาดวาจะไมสามารถเรียกเก็บเงินได ซ่ึงไมเปนไปตามหลักการและ
นโยบายบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 6.6 (7)   
 
     3. บัญชีสินคาคงเหลือ  
           หนวยงานมีสินคาคงเหลือ คือ ยา เวชภัณฑ และสินคาอ่ืน ๆ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 
จํานวน 1,735,182.42 บาท จากการสอบทานพบวา หนวยงานจัดทําบันทึกสินคาคงเหลือในราคาทุน หรือ
มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา โดยราคาทุนท่ีใชคํานวณดวยวิธีเขากอน – ออกกอน เปนไปตาม
หลักการและนโยบายบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 6.6 (10)  
 
     4. บัญชีวัสดุคงเหลือ  
         หนวยงานมีวัสดุคงเหลือ คือ วัสดุสํานักงาน, วัสดุหีบหอและสติกเกอรบารโคค ณ วันท่ี 30 
กันยายน 2558 จํานวน  33,988.14 บาท จากการสอบทานพบวา หนวยงานจัดทําบันทึกสินคาคงเหลือใน
ราคาทุน ณ วันท่ีไดมา โดยคํานวณราคาทุนดวยวิธีเขากอน – ออกกอน ตามหลักการและนโยบายบัญชี 
แตแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินเปนสินคาคงเหลือ ไมแสดงรายการเปนวัสดุคงเหลือ ตามหลักการ 
และนโยบายบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 6.6 (11)  
 
     5. บัญชีสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน  
          คาใชจายจายลวงหนา  
                     คาใชจายจายลวงหนา คือ คาใชจายท่ีหนวยงานจายไปเพ่ือซ้ือสินคาหรือบริการดวยมูลคา 
ท่ีสูงกวามูลคาของสินคาหรือบริการท่ีไดรับในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ๆ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 หนวยงาน
มีคาใชจายจายลวงหนา คือ คาบริการอินเตอรเน็ต จํานวน 2 เดือน เปนเงิน 1,262.60 บาท หนวยงานบันทึก
รับรูรายการดวยมูลคาท่ีคาดวาจะตองจาย แตแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินเปนลูกหนี้การคา ไมแสดง
รายการเปนสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน ตามหลักการและนโยบายบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 6.6 (12)  
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แนวทางแกไข 
งบแสดงฐานะการเงิน  

        1. บัญชีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  
                 1.1 บัญชีเงินสด  
                        ใหหนวยงานชี้แจงกรณีบัญชีเงินสดในมือแสดงยอดคงเหลือตามงบแสดงฐานะการเงิน และ
รายงานเงินคงเหลือประจําวันไมตรงกันใหสํานักตรวจสอบภายในทราบตอไป   
           1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร  
                    ใหหนวยงานจัดสงเอกสารการรับรองยอดเงินฝากจากธนาคารใหสํานักตรวจสอบภายใน
ดําเนินการตรวจสอบตอไป    
         2.  บัญชีลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน  
          2.1 ใหหนวยงานติดตามทวงถามลูกหนี้การคาคางนาน ตั้งแตวันท่ี 20 ธันวาคม 2556  
คือ หนวยปฐมพยาบาล โครงการพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. 2556 (กองคลังและพัสดุ) 
จํานวน  49,285 บาท และรายงานผลการติดตามใหสํานักตรวจสอบภายในทราบ  
        2.2 ใหหนวยงานตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สําหรับลูกหนี้ท่ีคาดวาจะไมสามารถเรียกเก็บเงินได 
ตามหลักการและนโยบายบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 6.6 (7)   
              3. บัญชีวัสดุคงเหลือ  
         ใหหนวยงานปรับปรุงการแสดงรายการวัสดุคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงินใหเปนไปตาม
หลักการและนโยบายบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 6.6 (11)  
          4. บัญชีสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน  
          ใหหนวยงานปรับปรุงการแสดงรายการคาใชจายจายลวงหนาในงบแสดงฐานะการเงิน 
ใหเปนไปตามหลักการและนโยบายบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 6.6 (12)  
 
 
     งบแสดงผลการดําเนินงาน  
สาเหตุปญหา 
     1. รายไดจากการดําเนินงาน  
              หนวยงานมีรายไดจากการดําเนินงาน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 จํานวน 6,600,051.00 บาท ประกอบดวย รายไดจากการขายยา เวชภัณฑ และสินคาอ่ืน ๆ 
จํานวน 6,516,051.00 บาท และรายไดจากการเปนแหลงฝกงานนิสิต จํานวน 84,000.00 บาท จากการ 
สอบทานการรับรูรายการ การวัดมูลคา และการเปดเผยขอมูลรายไดจาการดําเนินงาน ปรากฏขอตรวจพบ
ดังนี้  
           1.1 รายไดจากการขายยา เวชภัณฑ และสินคาอ่ืน ๆ 
             หนวยงานบันทึกบัญชีรับรูรายไดจากการขายยา เวชภัณฑ และสินคาอ่ืน ๆ ดวยมูลคาของ
สินคา ณ วันท่ีสงมอบ เปนไปตามหลักการและนโยบายบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 9.4 (5)  
          1.2 รายไดจากการเปนแหลงฝกงานนิสิต 
             หนวยงานบันทึกบัญชีรับรูรายไดจากการเปนแหลงฝกงานนิสิตเม่ือมีการรับเงิน  
จํานวน 47,600 บาท  ซ่ึงไมเปนไปตามหลักการและนโยบายบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 9.4 (5)  
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และไมสอดคลองกับการจัดทําบัญชีตามเกณฑคงคาง ทําใหในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายการรายไดจาก
การเปนแหลงฝกงานนิสิตมีจํานวนต่ํากวาขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในรอบระยะเวลาบัญชี จํานวน 36,400.00 บาท    
 
     2. รายไดอ่ืน 
            หนวยงานมีรายไดอ่ืน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  
จํานวน 1,790.26 บาท ประกอบดวย ดอกเบี้ยรับ จํานวน 527.24 บาท  รายไดอ่ืน จํานวน 1,263.02 บาท 
จากการสอบทานปรากฏขอตรวจพบดังนี้ 
           2.1 ดอกเบ้ียรับ   
                       หนวยงานรับรูรายไดดอกเบี้ยรับเม่ือเกิดรายการตามสัดสวนของระยะเวลา เปนไปตาม
หลักการและนโยบายบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 9.4 (7) 
           2.2 รายไดอ่ืน 
                       หนวยงานรับรูรายไดอ่ืน ๆ ท่ีไมไดเกิดจากกิจกรรมการดําเนินงานหลักของหนวยงาน 
เม่ือเกิดรายการ เปนไปตามหลักการและนโยบายบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 9.4 (11) 
 
     3. คาใชจายในการขายและบริหาร  
         หนวยงานมีคาใชจายในการขายและบริหาร สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 จํานวน 2,454,424.55 บาท จากการสุมสอบทานการรับรูรายการ การวัดมูลคา และการเปดเผย
ขอมูล ปรากฏขอตรวจพบดังนี้  
  3.1 คาใชจายในการขายและบริหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 จํานวน 2,281,878.14 
บาท  หนวยงานรับรูคาใชจายเม่ือเกิดรายการท่ีตองจายในรอบระยะเวลาบัญชี เปนไปตามหลักการและ
นโยบายบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 10.4 (4) 
          3.2 หนวยงานมีคาไฟฟา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 172,546.41 บาท  
จากการสอบทาน พบวา หนวยงานรับรูรายการคาไฟฟาท่ีเกิดข้ึนในรอบระยะเวลาบัญชีไมครบถวน กลาวคือ 
หนวยงานยังไมบันทึกบัญชีคาไฟฟาสาขาขามเรียง  ไมเปนไปตามหลักการและนโยบายบัญชีมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ขอ 10.4 (4)  
 

แนวทางแกไข 

งบแสดงผลการดําเนินงาน  
          1. รายไดจากการดําเนินงาน  
                    ใหหนวยงานบันทึกบัญชีรับรูรายไดจากการเปนแหลงฝกงานนิสิตเม่ือมีการเกิดรายการ   
ตามหลักการและนโยบายบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 9.4 (5) และเพ่ือใหสอดคลองกับการจัดทําบัญชี
ตามเกณฑคงคาง  
          2. คาใชจายในการขายและบริหาร  
                    1. ใหหนวยงานรับรูรายการคาไฟฟาท่ีเกิดข้ึนในรอบระยะเวลาบัญชีใหครบถวน ตามหลักการ
และนโยบายบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 10.4 (4)  
  2. ใหรานยามหาวิทยาลัย (สาขาขามเรียง) ดําเนินการติดตั้งมิเตอรไฟฟา เพ่ือหนวยงาน 
จะไดรับรูรายการคาไฟฟาท่ีเกิดข้ึน  ตามหลักการและนโยบายบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 10.4 (4) 
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สถานปฏิบัติการผลิตยาแผนโบราณ (ฟารมแคร ฟามาซูติคอล) 
 

การสอบทานการปฏิบัติตามหลักการและนโยบายบัญชีของมหาวิทยาลัย 
สาเหตุปญหา 

1. หนวยงานจัดทํารายงานงบการเงินตามเกณฑคงคาง ยกเวนขอมูลเก่ียวกับกระแสเงินสด ซ่ึงเปนไป
ตามหลักการและนโยบายบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 5.3 
        2. หนวยงานยังไมจัดทํางบกระแสเงินสด ตามหลักการและนโยบายบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ขอ 5.2 กําหนดกลาวคือ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปนหนวยงานภาครัฐตองจัดทํางบการเงิน รายงานและ
แสดงฐานะทางการเงินซ่ึงงบการเงินท่ีจัดทําข้ึนประกอบดวย (1) งบแสดงฐานะการเงิน (2) งบแสดงผลการ
ดําเนินงาน (3) งบกระแสเงินสด (4) หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
       3. หนวยงานจัดทํารายงานงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 ป หรือ 12 เดือน โดยใช
ปงบประมาณเปนเกณฑ สอดคลองกับหลักการและนโยบายบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 5.4  
 4. หนวยงานแสดงรายการวัตถุดิบคงเหลือแยกจากรายการสินคาคงเหลือ ไมสอดคลองกับหลักการ
และนโยบายบัญช ีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 6.6 (10)  
 
แนวทางแกไข 

1. ใหหนวยงานจัดทํางบกระแสเงินสด เปนไปตามหลักการและนโยบายบัญชีมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ขอ 5.2 กลาวคือ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปนหนวยงานภาครัฐตองจัดทํางบการเงิน รายงาน
และแสดงฐานะทางการเงินซ่ึงงบการเงินท่ีจัดทําข้ึนประกอบดวย (1) งบแสดงฐานะการเงิน (2) งบแสดงผลการ
ดําเนินงาน (3) งบกระแสเงินสด (4) หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

2. ใหหนวยงานแสดงรายการวัตถุดิบคงเหลือรวมในรายการสินคาคงเหลือ เพ่ือใหสอดคลองกับ
หลักการและนโยบายบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 6.6 (10) 

 
การสอบทานรายงานงบการเงิน 

สาเหตุปญหา 
สํานักตรวจสอบภายใน ไดดําเนินการสอบทานรายงานงบการเงินของสถานปฏิบัติการผลิตยา 

แผนโบราณ (ฟารมแคร ฟามาซูติคอล) สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2558)  
จากรายงานงบการเงิน งบทดลอง เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และเอกสารท่ีเก่ียวของท่ีไดรับจาก 
หนวยรับตรวจ เพ่ือใหความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวา รายงานการเงินไดแสดงรายการสอดคลองกับ
หลักการและนโยบายบัญชีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ปรากฏผลดังตอไปนี้ 
 งบแสดงฐานะทางการเงิน 
   1. บัญชีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  
                 1.1 บัญชีเงินสด  

   1.1.1 หนวยงานบันทึกบัญชีรับรูรายการเงินสดดวยมูลคาท่ีตราไว เปนไปตามหลักการและ 
นโยบายบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 6.6 (1) 

   1.1.2 จากการสอบทานบัญชีเงินสดคงเหลือในมือ จากงบแสดงฐานะการเงิน และรายงาน 
เงินคงเหลือประจําวัน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 พบวา งบแสดงฐานะการเงินมียอดคงเหลือ จํานวน 5,000 
บาท มียอดถูกตองตรงกันกับรายงานเงินคงเหลือประจําวัน  
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1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร  
                    1.2.1 หนวยงานบันทึกบัญชีรับรูรายการเงินฝากธนาคารดวยมูลคาท่ีตราไว เปนไปตาม
หลักการและนโยบายบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 6.6 (1)  
                   1.2.2 จากการตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารจากงบแสดงฐานะการเงิน, รายงานการ
รับรองยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร จํานวน 2 บัญชี คือ เงินฝากออมทรัพย  
ธนาคารทหารไทย เลขท่ี 517-2-17776-7 และเงินฝากออมทรัพยธนาคารทหารไทย เลขท่ีบัญชี 517-2-
21029-5  พบวา  

- บัญชีเงินฝากธนาคารแสดงยอดคงเหลือตามงบแสดงฐานะการเงิน และสมุด 
บัญชีเงินฝากธนาคารไมตรงกัน กลาวคือ ตามงบแสดงฐานะการเงิน มียอดคงเหลือ 2,093,602.21 บาท  
แตตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร มียอดคงเหลือ 2,093,073.00 บาท  

- เอกสารการรับรองยอดเงินฝากจากธนาคาร ไมมีใหตรวจสอบ 
2. บัญชีลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน  

        หนวยงานมีลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 จํานวน 212,865 บาท 
การสอบทานพบวา 
          2.1 หนวยงานมีลูกหนี้การคาคางนาน ตั้งแตวันท่ี 17 ธันวาคม 2557 จํานวน 6 ราย  
เปนเงิน  26,550 บาท  ไดแก 
          - รานยาแสนสุข วันท่ี 17/12/2557 จํานวน 690 บาท ตามใบสงของท่ี 17/0843  
          - บริษัทบางกรอกดัก จํากัด วันท่ี 28/4/2558 จํานวน 22,500 บาท ตามใบสงของท่ี 
19/0910 
         - รานไชโย ภูมิคอนสาร วันท่ี 26/5/2558 จํานวน 360 บาท ตามใบสงของท่ี 20/0959 
         - รานเพ่ือนสุขภาพ จ.ขอนแกน วันท่ี 6/9/2558 จํานวน 660 บาท ตามใบสงของท่ี 
20/0962 
         - รานเอฟารมาเฮลธ จ.มุกดาหาร วันท่ี 6/9/2558 จํานวน 1,440 บาท ตามใบสงของท่ี 
20/0965 
         - รานออมพรเภสัชจ.เลย วันท่ี 23/6/2558 จํานวน 900 บาท ตามใบสงของท่ี 20/0966 
    2.2 หนวยงานรับรูรายการบัญชีลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน ตามมูลคาท่ีจะไดรับ โดยไมมี 
การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สําหรับลูกหนี้ท่ีคาดวาจะไมสามารถเรียกเก็บเงินได ซ่ึงไมเปนไปตามหลักการ 
และนโยบายบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 6.6 (7)   
   ท้ังนี้หนวยงานยังไมไดทําบันทึกติดตามการชําระหนี้แตอยางใด 
 
  3. บัญชีสินคาคงเหลือ 
            3.1 หนวยงานมีสินคาคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 จํานวน 375,256 บาท จากการ
สอบทานพบวา หนวยงานจัดทําบันทึกสินคาคงเหลือในราคาทุน หรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํา
กวา โดยราคาทุนท่ีใชคํานวณดวยวิธีเขากอน – ออกกอน เปนไปตามหลักการและนโยบายบัญชี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ขอ 6.6 (10) 
            3.2 หนวยงานแสดงยอดวัตถุดิบคงเหลือตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 
พ.ศ. 2558 จํานวน 1,207,013.56 บาท แตแสดงรายการแยกจากสินคาคงเหลือ ซ่ึงไมเปนไปตามหลักการและ
นโยบายบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 6.6 (10) 
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          4. บัญชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
              หนวยงานมีสวนปรับปรุงอาคาร จํานวน 402,734.72 บาท ไมนํามาเปดเผยในงบแสดงฐานะ
การเงิน ไมเปนไปตามหลักการและนโยบายบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 6.6 (20) 
  5. สินทรัพยไมมีตัวตน 
      หนวยงานมีโปรแกรมคอมพิวเตอรจํานวน 2 รายการ คือ โปรแกรมบัญชี Express มีราคาทุน 
จํานวน 20,330 บาท และโปรแกรมบัญชี Sabuy Soft มีราคาทุนจํานวน 27,713 บาท รวมท้ังสิ้น 48,043 
บาท จากการสอบทานพบวา หนวยงานนํามาเปดเผยในงบแสดงฐานะการเงินไมครบถวน กลาวคือ ไมนํา
โปรแกรมบัญชี Express ท่ีมีราคาทุน จํานวน 20,330 บาท มาแสดงไวในงบแสดงฐานะการเงิน ตามหลักการ
และนโยบายบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 6.6 (24)    
      6. เจาหนี้ระยะส้ัน 
                6.1 จากการสอบทานเจาหนี้การคา พบวาหนวยงานมีเจาหนี้การคา  คือ บ.เทพรักษ อุตสาหการ 
จํานวน 12,947 บาท โดยหนวยงานขออนุมัติสั่งซ้ือสินคา จํานวน 25,894 บาท ไดดําเนินการขออนุมัติ
เบิกจายแกเจาหนี้แลว จํานวน 12,947 บาท  และสินคาท่ีเหลือ  จํานวน 12,947 บาท ไมปรากฏใบสงของ/
ใบเสร็จรับเงิน  ซ่ึงหนวยงานรับรูเปนเจาการคาซ่ึงไมถูกตองตามหลักการนโยบายการบัญชีฯ ขอ 7.4 (1) คือ 
จะรับรู ณ วันท่ีมหาวิทยาลัยไดมีการตรวจรับสินคาบริการหรือสินทรัพยนั้นๆถูกตองแลวและแสดงรายการ 
ในเจาในรายการหนี้สินหมุนเวียน งบแสดงฐานะทางการเงิน 
                6.2 หนวยงานมีเจาหนี้เงินกูยืมมหาวิทยาลัย จํานวน 5,600,000 บาท ซ่ึงเปนเงินทุนหมุนเวียน 
ท่ีหนวยงานยืมเพ่ือบริหารจัดการภายในหนวยงานโดยไมไดกําหนดระยะเวลาการคืนเงินท่ีชัดเจนและไม
กําหนดการชําระหนี้ภายในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป จึงจัดประเภทเปนหนี้สินระยะยาว จากการสอบทาน
พบวา หนวยงานเปดเผยรายการเจาหนี้ระยะสั้นซ่ึงไมถูกตอง ตามหลักการและนโยบายบัญชีมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ขอ 4.15 และ ขอ 4.16 
 
แนวทางแกไข 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 

1. บัญชีเงินฝากธนาคาร  
              1.1 ใหหนวยงานชี้แจงกรณีบัญชีเงินฝากธนาคารแสดงยอดคงเหลือตามงบแสดงฐานะการเงิน และ
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไมตรงกันใหสํานักตรวจสอบภายในทราบตอไป  

   1.2 ใหหนวยงานจัดหาเอกสารการรับรองยอดเงินฝากจากธนาคาร ใหสํานักตรวจสอบภายใน 
ดําเนินการตรวจสอบตอไป  

2. บัญชีลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน  
            2.1 ใหหนวยงานดําเนินการติดตามการชําระหนี้จากลูกหนี้การคาคางนาน ตั้งแตวันท่ี 17 ธันวาคม 
พ.ศ. 2557 จํานวน 6 ราย เปนเงิน  26,550 บาท  ไดแก 
          - รานยาแสนสุข วันท่ี 17/12/2557 จํานวน 690 บาท ตามใบสงของท่ี 17/0843  
          - บริษัทบางกรอกดัก จํากัด วันท่ี 28/4/2558 จํานวน 22,500 บาท ตามใบสงของท่ี 
19/0910 
         - รานไชโย ภูมิคอนสาร วันท่ี 26/5/2558 จํานวน 360 บาท ตามใบสงของท่ี 20/0959 
         - รานเพ่ือนสุขภาพจ.ขอนแกน วันท่ี 6/9/2558 จํานวน 660 บาท ตามใบสงของท่ี 20/0962 
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         - รานเอฟารมาเฮลธ จ.มุกดาหาร วันท่ี 6/9/2558 จํานวน 1,440 บาท ตามใบสงของท่ี 
20/0965 
          2.2 ใหหนวยงานตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สําหรับลูกหนี้ท่ีคาดวาจะไมสามารถเรียกเก็บเงินได  
ตามหลักการและนโยบายบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 6.6 (7)   
          3. บัญชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
              ใหหนวยงานเปดเผยรายการสวนปรับปรุงอาคาร จํานวน 402,734.72 บาท ในงบแสดงฐานะ
การเงิน ตามหลักการและนโยบายบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 6.6 (20) 
  4. สินทรัพยไมมีตัวตน 
              ใหหนวยงานเปดเผยรายการโปรแกรมบัญชี Express ท่ีมีราคาทุน จํานวน 20,330 บาท  
ในงบแสดงฐานะการเงิน ตามหลักการและนโยบายบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 6.6 (24) 
      5. เจาหนี้ระยะส้ัน 
             ใหหนวยงานปรับปรุงการแสดงรายการเจาหนี้เงินกูยืมมหาวิทยาลัย จํานวน 5,600,000 บาท  
ใหเปนไปตามหลักการและนโยบายบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 4.15 และ ขอ 4.16 
 
  งบแสดงผลการดําเนินงาน 
สาเหตุปญหา 

1. รายได 
หนวยงานมีรายไดจากการขายสินคาและบริการ เปนเงิน 1,630,379.73 บาท ประกอบดวย 

   -  รายไดจากการขายสินคา จํานวน 1,608,029.73 บาท จากการสอบทานปรากฏเอกสาร 
ใหตรวจสอบ จํานวน 1,582,537.01 บาท และไมปรากฏเอกสารใหตรวจสอบ จํานวน 25,492.72 บาท 
   - รายไดคาบริการการศึกษาของหนวยงาน จํานวน 22,350 บาท ไมปรากฏเอกสารใหสอบ
ทานแตอยางใด 
   - รายไดอ่ืนของหนวยงาน จํานวน 4,783.60 บาท ไมปรากฏเอกสารการบันทึกบัญชี 
ใหตรวจสอบ 

2. คาใชจาย 
หนวยงานมีคาใชจายจากการดําเนินงาน เปนเงิน 954,602.68 บาท  จากการสอบทานปรากฏ 

เอกสารใหตรวจสอบ จํานวน  812,555.21 บาท และไมปรากฏเอกสารใหตรวจสอบ จํานวน 142,047.47 .-  
          3.  ตนทุนขายและตนทุนการผลิต 
               จากการสอบทานงบแสดงผลการดําเนินงาน หนวยงานไมจัดทําตนทุนขายและตนทุนการ 
ผลิตสินคา  
 

แนวทางแกไข 

1. รายได 
ใหหนวยงานจัดหาเอกสารการบันทึกบัญชีรายไดจากการขายสินคาและบริการ ใหสํานัก 

ตรวจสอบภายในดําเนินการตรวจสอบใหครบถวนตอไป  
  2. คาใชจาย 
      ใหหนวยงานจัดหาเอกสารการบันทึกบัญชีคาใชจายในการดําเนินงาน ใหสํานักตรวจสอบภายใน
ดําเนินการตรวจสอบใหครบถวนตอไป  
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           3. ตนทุนขายและตนทุนการผลิต 
ใหหนวยงานจัดหาเอกสารการบันทึกบัญชีตนทุนขายและตนทุนการผลิต ใหสํานักตรวจสอบ 

ภายในดําเนินการตรวจสอบใหครบถวนตอไป  
 

2.  การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) 

การบริหารการเงินและบัญชี 
สาเหตุปญหา 

การรับเงินและการนําเงินสงคลัง 
       จากการตรวจสอบรายงานการใชใบเสร็จรับเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558  
จํานวน 37 เลม พบวา มีใบเสร็จรับเงิน จํานวน 13 เลม และไมมีใหตรวจสอบ จํานวน 24 เลม 
   1. ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 13 เลม  รับเงินท้ังสิ้น จํานวน 2,345,658.21 บาท  
นําเงินสงคลังเพ่ือเปนรายไดคณะฯ  จํานวน 1,704,141.39 บาท  รับคืนเปนเงินสดและนําฝากเขาบัญชี 
เงินทดรองราชการของหนวยงาน จํานวน 657,266.82 บาท นําเงินสงขาดเกินบัญชี จํานวน 15,750 บาท 
            2. เจาหนาท่ีคณะฯ ไดนําเงินสงกองคลังและพัสดุลาชาซ่ึงไมเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
มหาสารคามวาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 ขอ 12  ไดแก 
              - ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี O0759/2-10 , 12-14 , 16-21 , 23-41 , 43-50 ลงวันท่ี 5 
กันยายน 2556 ไดนําสงเงิน เม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม 2556 ตามใบนําสงเลขท่ี 1/19 ลาชา จํานวน 27 วัน   
              - ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี O0760/1-37 ลงวันท่ี  5 กันยายน 2556 ไดนําสงเงิน เม่ือวันท่ี 2 
ตุลาคม 2556 ตามใบนําสงเลขท่ี 1/19 ลาชา จํานวน 27 วนั   
             - ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี O0761/1-11 ลงวันท่ี  5 กันยายน 2556 ไดนําสงเงิน เม่ือวันท่ี 2 
ตุลาคม 2556 ตามใบนําสงเลขท่ี 1/19 ลาชา จํานวน 27 วนั 
           3. หนวยงานมีการนําสงเงินเกิน จํานวน 26,850 บาท รายละเอียดดังนี้ 
             - ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี O0760/1-37 ลงวันท่ี 5 ก.ย. 56  จํานวน 205,700 บาท  
นําสงตามใบนําสงเลขท่ี 1/19 จํานวน 231,800 บาท นําสงเงินเกิน จํานวน 26,100  บาท     
              - ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี O0754/30-44 ลงวันท่ี 22 พ.ค. 56  จํานวน  4,500 บาท  
นําสงตามใบนําสงเลขท่ี 68/30 จํานวน 5,250 บาท เกินบัญชี  จํานวน 750 บาท 
            4. หนวยงานมีการออกใบเสร็จรับเงินแตไมนําสงเงิน  คือ  ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี O0760/39  
ลงวันท่ี 5 ก.ย. 56  จํานวน 11,100 บาท  
   5. ปงบประมาณ พ.ศ. 2557  จํานวน 13  เลม  ไมปรากฏใบเสร็จรับเงินใหตรวจสอบ 
   6. ปงบประมาณ พ.ศ. 2558  จํานวน 11  เลม  ไมปรากฏใบเสร็จรับเงินใหตรวจสอบ 
   7. ปงบประมาณ พ.ศ. 2559  หนวยงานมีการออกใบเสร็จรับเงินดวยระบบคอมพิวเตอร  
โดยตนฉบับไดใหแกผูรับเงินและสําเนาใบเสร็จรับเงินจัดสงกองคลังและพัสดุพรอมการนําสงเงิน ซ่ึงไมเปนไป 
ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง  ขอ 72  กลาวคือ  “ใหสวน
ราชการเก็บรักษาสําเนาใบเสร็จรับเงินซ่ึงสํานักงานการตรวจเงินแผนดินยังมิไดตรวจสอบไวในท่ีปลอดภัย  
อยาใหสูญหายหรือเสียหายได และเม่ือไดตรวจสอบแลวใหเก็บไวอยางเอกสารธรรมดาได” 
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แนวทางแกไข 
     การบริหารการเงินและบัญชี 

การรับเงินและการนําเงินสงคลัง 
  1. ใหหนวยงานจัดหาใบเสร็จรับเงิน ใหสํานักตรวจสอบภายในเพ่ือทําการตรวจสอบ  ภายใน 15 
วัน นับจากวันท่ีไดรับรายงาน  หากไมสามารถจัดหาไดใหตั้งกรรมการสอบหาขอเท็จจริงพิจารณาหา
ผูรับผิดชอบ 
     2. ใหหนวยงานแตงตั้งกรรมการสอบขอเท็จจริงกรณีเจาหนาท่ีการเงินนําเงินสงกองคลังและพัสดุ
ลาชา 
     3. ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบนําเงินสงกองคลังและพัสดุภายในวันท่ีไดรับหรือวันทําการถัดไป  
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 ขอ 12  
     4. ใหหนวยงานแตงตั้งกรรมการสอบขอเท็จจริงกรณีนําสงเงินเกิน  และรายงานใหสํานักตรวจสอบ
ภายในทราบ 
     5. ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจัดหาใบนําสงเงินหากไมสามารถจัดหาไดใหตั้งกรรมการสอบขอเท็จจริง
ตอไป 
     6. ใหถือปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง   
ขอ 72   
 
      การรายงานงบการเงิน 
สาเหตุปญหา 

1. ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 หนวยงานไมไดจัดทํางบการเงินประจําเดือน  เสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย   แตมีการจัดทํางบการเงินสําหรับงวดบัญชีแตละไตรมาส และสิ้นงวดบัญชีประจําป 
เสนอสํานักตรวจสอบภายใน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย (ฉบับ
ท่ี 4) พ.ศ. 2553 ขอ 38.3 

2. ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 หนวยงานไมไดจัดทํารายงานงบการเงินประจําเดือน เสนอคณะกรรรม
การบริหารมหาวิทยาลัย แตมีการจัดทํารายงานงบการเงินสําหรับงวดบัญชีแตละไตรมาสแตไมครบถวน  และ
สิ้นงวดบัญชีประจําป เสนอสํานักตรวจสอบภายใน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยเงินรายได
ของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2553 ขอ 38.3  

3. ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 หนวยงานจัดทํารายงานงบการเงินประจําเดือน เสนอคณะกรรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย และรายงานงบการเงินสําหรับงวดบัญชีแตละไตรมาส และสิ้นงวดบัญชีประจําป เสนอ
สํานักตรวจสอบภายใน  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ. 2553 ขอ 38.3 

 
แนวทางแกไข 

ใหหนวยงานจัดทําและจัดสงรายงานงบการเงินใหแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม วาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2553 ขอ 38.3  โดยเครงครัด 
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การตรวจสอบเอกสารใบสําคัญการเบิกจาย 

สาเหตุปญหา 
    จากการสุมตรวจเอกสารการเบิกจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558 จํานวน 130 ฉบับ ปรากฏ
ขอตรวจพบดังนี้ 

     1. หนวยงานแนบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจายไมครบถวน    
                  1.1 ใบเบิกเลขท่ี 12407/2558-11 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน จํานวน 5 รายการ  
เพ่ือใชงานในคณะวิศวกรรมศาสตร จํานวนเงิน 1,170 บาท ลงวันท่ี 30 เม.ย. 58 เปนเงิน 1,170 บาท  
ขาดใบสงของ เลขท่ี DSB255806/0006  
 
แนวทางแกไข 

ใหคณะกรรมการตรวจรับชี้แจงกรณีตรวจรับวัสดุสํานักงาน   โดยไมมีใบสงของประกอบการตรวจรับ 
 
      การบริหารงานวิจัย 
สาเหตุปญหา 
        จากการตรวจสอบการบริหารงานวิจัยแหลงทุนภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558  
จํานวน 35 โครงการ รวมเปนเงิน  2,799,000 บาท ปรากฏผลการตรวจสอบดังนี้ 

ปงบประมาณพ.ศ. 2556 
       1. หนวยงานจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัยจากเงินรายไดคณะฯ  จํานวน 14 โครงการ เปนเงิน 980,000.-  
          1.1 ผูไดรับทุนอุดหนุนงานวิจัยดําเนินการไมแลวเสร็จตามสัญญา  จํานวน 3 โครงการ ซ่ึง
เบิกจายงวดท่ี 1 และ งวดท่ี 2 เปนเงิน 132,000 บาท  และไมปรากฏหนังสือขอขยายระยะเวลาดําเนินการ 
       1.2 หนวยงานจัดทําทะเบียนคุมสัญญางานวิจัย แตไมจัดทําบัญชีควบคุมการเบิกจายเงิน 
แตละงวด 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
        1. หนวยงานไดรับจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัยจากเงินรายไดคณะฯ จํานวน 11 โครงการ  
เปนเงิน 909,000 บาท   
          1.1 ผูไดรับทุนอุดหนุนงานวิจัยดําเนินการไมแลวเสร็จตามสัญญา  จํานวน 5 โครงการ ซ่ึง
เบิกจายงวดท่ี 1 และ งวดท่ี 2 เปนเงิน 266,400 บาท  และปรากฏหนังสือขอขยายระยะเวลาดําเนินการแตไม
ครบถวน 
          1.2 เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไดจัดทําหนังสือติดตามผูรับทุนอุดหนุนงานวิจัยกรณีไมดําเนินการ
เปนไปตามสัญญา 
                 1.5 หนวยงานจัดทําทะเบียนคุมสัญญางานวิจัย แตไมจัดทําบัญชีควบคุมการเบิกจายเงิน 
แตละงวด 
        2. ผูไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก จํานวน 12 โครงการ เปนเงิน 8,720,056 บาท โดยไดรับยกเวน
นําสงเงิน 10% จากแหลงทุน จํานวน 12 โครงการ    
                 2.1 หนวยงานไมจัดทําทะเบียนคุมสัญญางานวิจัยท่ีไดรับอุดหนุนจากภายนอก  
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
       1. หนวยงานจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัยจากเงินรายไดคณะฯ จํานวน 14 โครงการ เปนเงิน 980,000.-  
          1.1 ผูไดรับทุนอุดหนุนงานวิจัยดําเนินการไมแลวเสร็จตามสัญญา  จํานวน 7 โครงการ ซ่ึง
เบิกจายงวดท่ี 1 และ งวดท่ี 2 เปนเงิน 483,000 บาท  และไมปรากฏหนังสือขอขยายระยะเวลาดําเนินการ 
          1.2 เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไดจัดทําหนังสือติดตามผูรับทุนอุดหนุนงานวิจัยกรณีไมดําเนินการ
เปนไปตามสัญญา 
       2.  ผูไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก จํานวน 16 โครงการ รวมเปนเงิน 5,539,600 บาท 
ไดรับยกเวนนําสงเงิน 10% จาํนวน 7 โครงการ  ไมปรากฏหลักฐานการนําสงเงิน 10% เปนเงิน 234,580 
บาท เขาเปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัย และไมมีสัญญาใหตรวจสอบ จํานวน 1 โครงการ 
                 2.1 หนวยงานไมจัดทําทะเบียนคุมสัญญางานวิจัยท่ีไดรับอุดหนุนจากภายนอก 

โครงการบริการวิชาการ 
   โครงการบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558 จํานวน 17 โครงการ รวมเปน

เงิน 672,000 บาท  ปรากฏผลการตรวจสอบดังนี้ 
      1. หนวยงานดําเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ จํานวน 6 โครงการ ปรากฏขอตรวจสอบดังนี้ 

        1.1 หนวยงานไมรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการนับจากวันสิ้นสุด จํานวน 6 โครงการ  
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวย การใหบริการวิชาการ พ.ศ. 2539 ขอ 16.3  
            1.2 หนวยงานไมจัดทํารายงานการรับจายเงิน  จํานวน 6 โครงการ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม วาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2553 ขอ 38.4 
          1.3 เอกสารการเบิกจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2557 ไมมีใหตรวจสอบ  
จํานวน 4 โครงการ  
      2. หนวยงานไมดําเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558
จํานวน 11 โครงการ เปนเงิน 246,000 บาท 
               3. ไมปรากฏทะเบียนคุมโครงการบริการวิชาการใหตรวจสอบ 
 
แนวทางแกไข 
การบริหารงานวิจัย 

1. งานวิจัยปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558 ท่ีดําเนินการไมแลวเสร็จ  จํานวน 15 โครงการ  
เปนเงิน 881,400 บาท  ใหเรียกเงินคืนและนําสงเขาเปนเงินรายไดคณะฯ เปนไปตามประกาศท่ีมหาวิทยาลัยฯ 
กําหนด   
 

2. ใหคณะฯ แตงตั้งกรรมการสอบขอเท็จจริงผูวิจัยท่ีดําเนินการงานวิจัยไมแลวเสร็จตามสัญญา และ
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบท่ีไมดําเนินการเรียกเงินคืนจากผูวิจัยท่ีดําเนินการงานวิจัยไมแลวเสร็จตามสัญญา  
หากมีความผิดทางวินัยใหดําเนินการลงโทษทางวินัยตอไป 
 3. ใหหนวยงานเรียกเงินคืน จํานวน 48,000 บาท จากผูไดรับทุนอุดหนุนงานวิจัยโครงการการหา
สภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดตอสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของใบหมอนและนําสงเขาไปเงินรายไดหนวยงาน
ตอไป  
    4. ใหหนวยงานจัดทําบัญชีควบคุมการเบิกจายเงินแตละงวดเพ่ือสอบทานการเบิกจายเงิน 
    5. ใหหนวยงานหาสัญญาใหตรวจสอบใหครบถวน 
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           6.  ใหหนวยงานจัดหาหลักฐานการนําสงเงิน 10 % ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวย
เงินอุดหนุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 ขอ 5 

   7. ใหหนวยงานจัดทําทะเบียนคุมสัญญางานวิจัยท่ีไดรับอุดหนุนจากแหลงทุนภายนอกเพ่ือควบคุม 
การบริหารจัดการทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก 
โครงการบริการวิชาการ 
   1. ใหหนวยงานชี้แจงกรณีไมไดดําเนินการจัดโครงการ  จํานวน 11 โครงการ 
     2. ใหหนวยงานรายงานผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ จํานวน 6 โครงการ ตอผูบริหาร 
ไดรับทราบ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวย การใหบริการวิชาการ พ.ศ. 2539 ขอ 16.3  และ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2553 ขอ 38.4 
   3. ใหหนวยงานจัดหาเอกสารประกอบการเบิกจายโครงการใหครบถวน 
            4. ใหจัดหาทะเบียนคุมโครงการบริการวิชาการใหตรวจสอบ 
 
      การบริหารพัสดุ 
สาเหตุปญหา 

ดานวัสดุสํานักงาน 
       1. จากการตรวจนับวัสดุคงเหลือท่ีมีอยูจริง จํานวน 81 รายการ เปนเงิน 44,956 บาท ตรงตาม
บัญชี จํานวน 10 รายการ  และรายการวัสดุคงเหลือไมตรงกับบัญชีวัสดุ  จํานวน 71 รายการ เนื่องจาก
ลงบัญชีไมเปนปจจุบัน 
        2. ปงบประมาณ พ.ศ. 2559  มีการจัดทําบัญชีวัสดุแตไมเปนปจจุบัน  ท้ังนี้ไดดําเนินการแกไข 
โดยจัดทําบัญชีวัสดุครบถวน จํานวน 81 รายการ 
        3. การเบิกจายวัสดุ ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจหลังเบิกจาย  ไมถูกตองตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแกไขเพ่ิมเติม ขอ 152-154 
        4. การควบคุมการเบิกจายวัสดุ ผูเบิกจายวัสดุ และผูบันทึกบัญชีวัสดุเปนบุคคลเดียวกัน   
ซ่ึงไมเปนไปตามหลักการควบคุมภายในท่ีดี  
        5. การจัดเก็บวัสดุ จัดเก็บในตูวัสดุภายในหองเก็บพัสดุ มีกุญแจล็อค และแบงตามประเภท 
หมวดหมูโดยชัดเจน  

ครุภัณฑ 
        ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558  จากการสุมตรวจครุภัณฑ จํานวน 105 รายการ จากครุภัณฑ  
118 รายการ คิดเปนรอยละ 88.98 ปรากฏผลการตรวจสอบดังนี้ 
     1. ครุภัณฑมีใหตรวจสอบครบถวน และลงหมายเลขครุภัณฑลงบนตัวครุภัณฑครบถวน   

2. หนวยงานจัดทําทะเบียนครุภัณฑครบถวน และแยกประเภทเปนหมวดหมู 
     3. การยืม – คืนครุภัณฑ จัดทําเปนลายลักษณอักษรและไดรับอนุมัติ แตระบุรายละเอียด 
ไมครบถวน ไดแก ไมมีการระบุหมายเลขครุภัณฑท่ียืมทําใหไมทราบวายืมครุภัณฑหมายเลขใด 
     4. หนวยงานจัดทําทะเบียนซอมครุภัณฑและบันทึกรายการครบถวนตามท่ีไดรับอนุมัติ 
     5. การรายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2558  หนวยงานมีการ
รายงาน พัสดุชํารุด จํานวน 260 รายการ พัสดุเสื่อมสภาพ จํานวน 87 รายการ และพัสดุสูญหาย จํานวน 8 
รายการ  จากการสอบทานหนวยงานมีการรายงาน รายการพัสดุสูญหายคลาดเคลื่อนเนื่องจากรายการ
ดังกลาวฯ เปนครุภัณฑท่ีไมไดใชงาน   
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แนวทางแกไข 
ดานวัสดุสํานักงาน 
  1. ใหหนวยงานแบงแยกหนาท่ีในการควบคุมวัสดุเพ่ือใหเปนไปตามหลักการควบคุมภายในท่ีดี 
   2. การเบิกจายวัสดุ ตองไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจกอนเบิกจาย  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา
ดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแกไขเพ่ิมเติม ขอ 152-154 
ครุภัณฑ 

1. ใหหนวยงานจัดทําแบบฟอรมการยืม – คืนครุภัณฑใหมีรายละเอียดครบถวน  งายตอการติดตาม 
ทวงถามคืนครุภัณฑในกรณีมีการยืมหรือเคลื่อนยายครุภัณฑออกนอกสถานท่ีตั้ง 

       2. ใหหนวยงานจัดทําบันทึกแกไขรายงานผลการตรวจสอบครุภัณฑประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2558   
ในรายการครุภัณฑท่ีสูญหายเปนรายการครุภัณฑท่ีไมไดใชงาน ไปยังกองคลังและพัสดุ และรายงานผลให
สํานักตรวจสอบภายในทราบ 
 
3. การตรวจสอบการบริหารงบประมาณ (Management Auditing & Compliance Audit) 

 
        3.1 การบริหารงบประมาณ  
      งบประมาณเงินรายได 
       ปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 
               จากการตรวจสอบการบริหารงบประมาณพบวา คณะ/หนวยงานในมหาวิทยาลัยใชจายเงิน
เปนไปตามท่ีไดรับจัดสรร ดังนี้ 

- มหาวิทยาลัย อนุมัติวงเงินรอยละ 50 ในภาพรวมท้ังหมดของหนวยงานเพ่ือการ 
บริหารงานในชวงไตรมาสท่ี 1-2 

- ไตรมาสท่ี 3-4 อนุมัติวงเงินเพ่ิมเติม ตามผลการตรวจสอบรายรับจริง  สวนงบประมาณ 
ท่ีขอใชจากเงินสะสมใหเบิกจายไดเต็มจํานวนรอยละ 100  
 งบประมาณแผนดิน 
   ปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 
                  มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณแผนดินใหคณะ/หนวยงาน เต็มจํานวนของงบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรรตามท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ยกเวน งบเงินอุดหนุน ท่ีกําหนดใหตองจัดทําแผนการใชจาย
งบประมาณ  มหาวิทยาลัยจะจัดสรรงบประมาณให เม่ือไดรับการอนุมัติแผนการใชจายงบประมาณแลวเทานั้น 
 
      3.2 การโอนเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณ 
                จากการตรวจสอบเอกสารการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณพบวา 
                3.2.1 มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบ
ลงทุน เพ่ือพิจารณากลั่นกรองคําขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณประจําป ท้ังงบประมาณเงินแผนดิน 
และงบประมาณเงินรายได ท่ีเก่ียวของกับงบลงทุนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 
มหาวิทยาลัย  มหาสารคาม ตามคําสั่งท่ี 3849/2557 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557 และตามคําสั่งท่ี 
4019/2558 ลงวันท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง นโยบาย
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หลักเกณฑและแนวปฏิบัติ วาดวยการบริหารงบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
และ พ.ศ. 2559 

   3.2.2 คณะ/หนวยงานในมหาวิทยาลัยท่ีขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณไดดําเนินการตาม 
หลักเกณฑท่ีกําหนดไวในประกาศท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
       4.  การกํากับ และติดตามผลการเบิกจายงบประมาณ  
              4.1 งบประมาณเงินแผนดิน  
                   4.1.1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
                    มหาวิทยาลัยไดกําหนดเปาหมายการเบิกจายงบประมาณเงินแผนดิน ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง นโยบายการบริหารงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้  
 

งบรายจาย 
ไตรมาส 

ท่ี1 
ไตรมาส 

ท่ี2 
ไตรมาส 

ท่ี3 
ไตรมาส 

ท่ี4 
งบประจํา 35 % 60 % 80 % 100 % 
งบลงทุน 40 % 60 % 70 % 90 % 
 
           จากการตรวจสอบ รายงานสรุปผลการใชจายเงินงบประมาณแผนดิน จากระบบ MIS ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 การเบิกจายไมเปนไปตามนโยบายการบริหารงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด คือ  
งบประจําเบิกจายไดเพียง รอยละ 75.82 จากเปาหมาย รอยละ 100 และงบลงทุนเบิกจายไดเพียง รอยละ 
39.56 จากเปาหมายรอยละ 90  
  สาเหตุเนื่องจาก  
         1. หาผูประกอบการไมไดตามแผนฯ 
          2. เจาหนาท่ีดําเนินการลาชา 
           3. เอกสารประกอบการเบิกจายมีการแกไขหรือเอกสารประกอบการเบิกจายไมครบถวน 
  
             4.1.2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2559  
                      มหาวิทยาลัยไดกําหนดเปาหมายการเบิกจายงบประมาณเงินแผนดิน ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง นโยบายการบริหารงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้ 
 

งบรายจาย เปาหมายการเบิกจาย 
งบประจํา ไมนอยกวา รอยละ 98 
งบลงทุน ไมนอยกวา รอยละ 87 
ภาพรวม ไมนอยกวา รอยละ 96 

 
       จากการตรวจสอบ รายงานสรุปผลการใชจายเงินงบประมาณแผนดิน ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
จากระบบ MIS ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสท่ี 1 งบประจําเบิกจาย รอยละ 55.94 จากเปาหมาย
ท้ังป รอยละ 98 และงบลงทุน เบิกจายไดเพียง รอยละ 2.830  จากเปาหมายท้ังป รอยละ 87 
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             4.2 งบประมาณเงินรายได  
                    กองแผนงาน จัดทํารายงานผลการใชจายงบประมาณโดยใชขอมูลจากระบบ MIS (ระบบ
งบประมาณ) และระบบติดตามการใชจายงบประมาณ เพ่ือวิเคราะหและประเมินผลการเบิกจายรายเดือน
เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รายงานสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามเปนรายไตรมาส ตาม
หลักเกณฑการกํากับ และติดตามผลการเบิกจายงบประมาณเงินรายไดสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2558  
ถึงพ.ศ. 2559 ท่ีกําหนด 
  
         4.3 การดําเนินงานของคณะกรรมการฯ 
 
สาเหตุปญหา 
                    จากการสอบทานการกํากับและติดตามผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559 พบวา มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการกํากับติดตามและเรงรัดผลการเบิกจาย
งบประมาณแตงตั้งปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท่ี 4536/2556 ลงวันท่ี 6 
พฤศจิกายน 2556 แตไมไดดําเนินการประชุมเพ่ือติดตามการใชจายงบประมาณรายจายประจําป 
แตอยางใด ซ่ึงมหาวิทยาลัยมหาสารคามไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการกํากับเรงรัดและติดตามผลการใชจาย
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายจายงบลงทุน ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท่ี 
4536/2556 ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2556 และมีการประชุมกํากับติดตามการใชจายงบลงทุนแลว เม่ือเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เพียงครั้งเดียวเทานั้น 
 
แนวทางแกไข 

1. ใหคณะกรรมการกํากับ ติดตามและเรงรัดผลการเบิกจายงบประมาณ ของมหาวิทยาลัย 
ปฏิบัติตามคําสั่งมหาวิทยาลัย โดยกํากับ ติดตาม และเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจายท้ังงบประมาณ
รายจายเงินแผนดิน และงบประมาณรายจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ใหสอดคลองตามมติคณะรัฐมนตรี
ตลอดจนนโยบาย หลักเกณฑและแนวปฏิบัติท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และรายงานผลการดําเนินงานพรอม
ขอเสนอแนะ แนวทางแกไขในการบริหารจัดการตอผูบริหารมหาวิทยาลัย 

2. ใหคณะกรรมการเรงรัด ติดตามการเบิกจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ จัดทําแผนการกํากับ 
ติดตามฯ เพ่ือกํากับติดตามการใชจายงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยฯ 
 

5. การบริหารงบลงทุน 
           จากการตรวจสอบการใชจายงบลงทุน วงเงินเกิน 100,000 บาท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  
ถึง 2559 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปรากฏผลการตรวจสอบ ดังนี้ 

5.1 งบประมาณ พ.ศ. 2558 
มหาวิทยาลัย ไดรับอนุมัติงบประมาณการจัดซ้ือจัดจาง งบลงทุน  ดังนี้ 

                5.1.1 งบประมาณเงินแผนดิน งบลงทุน จํานวน 53 รายการ เปนเงิน 187,919,000 บาท  

(หนึ่งรอยแปดสิบเจ็ดลานเกาแสนหนึ่งหม่ืนเกาพันบาทถวน) รายละเอียดดังนี้ 

- เบิกจายแลว จํานวน  34 รายการ เปนเงิน 172,227,000 (หนึ่งรอยเจ็ดสิบสองลานสอง 

แสนสองหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน)  
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- ยังไมดําเนินการ จํานวน 19 รายการ เปนเงิน 13,469,000 บาท (สิบสามลานสี่แสนหก 

หม่ืนเกาพันบาทถวน) 

                 5.1.2 งบประมาณเงินรายได จํานวน 165 รายการ เปนเงิน 221,161,000 บาท (สองรอย
ยี่สิบเอ็ดลานหนึ่งแสนหกหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) รายละเอียดดังนี้   

- เบิกจายแลว จํานวน 91 รายการ เปนเงิน 62,691,000 บาท (หกสิบสองลานหกแสนเกา 
หม่ืนหนึ่งพันบาทถวน)  

- ยังไมดําเนินการ จํานวน 42 รายการ เปนเงิน 24,900,000 บาท (ยี่สิบสี่ลานเกาแสน 
บาทถวน) 

- โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จํานวน 9 รายการ จํานวน 3,307,000 บาท (สามลานสาม 
แสนเจ็ดพันบาทถวน) 

- ไดรับอนุมัติกันเงินไวเบิกเหลื่อมป จํานวน 9 รายการ เปนเงิน 24,520,000 บาท (ยี่สิบสี่ 
ลานหาแสนสองหม่ืนบาทถวน) 

- ยกเลิกการดําเนินการ จํานวน 14 รายการ เปนเงิน 105,743,000 บาท (หนึ่งรอยหาลาน 
เจ็ดแสนสี่หม่ืนสามพันบาทถวน) โดยแยกเปนสวนกลาง จํานวน 6 รายการ เปนเงิน 98,274,000 บาท  
(เกาสิบแปดลานสองแสนเจ็ดหม่ืนสี่พันบาทถวน) คณะ/หนวยงาน จํานวน 8 รายการ เปนเงิน 7,469,000 
บาท (เจ็ดลานสี่แสนหกหม่ืนเกาพันบาทถวน) ถือเปนเงินสะสมเหลือจายของมหาวิทยาลัย และเปนเงินสะสม
ของหนวยงานเจาของงบประมาณ ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง นโยบายการบริหาร
งบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 
      5.2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

           มหาวิทยาลัย ไดรับอนุมัติงบประมาณการจัดซ้ือจัดจาง งบลงทุน  ดังนี้ 
                 5.2.1 งบประมาณเงินแผนดิน งบลงทุน จํานวน 85 รายการ เปนเงิน 223,420,000 บาท 

(สองรอยยี่สิบสามลานสี่แสนสองหม่ืนบาทถวน) รายละเอียดดังนี้ 

- เบิกจายแลว จํานวน 56 รายการ เปนเงิน 39,354,000 บาท (สามสิบเกาลานสามแสน 

หาหม่ืนสี่พันบาทถวน)  

- ยังไมดําเนินการ 29 รายการ เปนเงิน 180,580,000 บาท (หนึ่งรอยแปดสอบลานหาแสน 

แปดหม่ืนบาทถวน) 

                 5.2.2 งบประมาณเงินรายได จํานวน 121 รายการ เปนเงิน 249,070,000 บาท (สองรอยสี่
สิบเกาลานเจ็ดหม่ืนบาทถวน)  

- เบิกจายแลว จํานวน 44 รายการ เปนเงิน 16,431,000 บาท (สิบหกลานสี่แสนสามหม่ืน 
หนึ่งพันบาทถวน)  

- ยังไมดําเนินการ จํานวน 77 รายการ เปนเงิน 230,480,000 บาท (สองรอยสามสิบลาน 
สี่แสนแปดหม่ืนบาทถวน) 
 
     5.3 การดําเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจาง 

    หนวยงานจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง งบลงทุน และรายงานผลฯ เสนอคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยเปนรายเดือน และรายงานสภามหาวิทยาลัยเปนรายไตรมาส ดังนี้  
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         5.3.1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
- งบประมาณแผนดิน ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางเปนไปตามแผน จํานวน 30 รายการ เปนเงิน  

87,132,000 บาท ไมเปนไปตามแผน จํานวน 4 รายการ เปนเงิน 87,318,000 บาท ไมรายงานผล จํานวน 19 
รายการ เปนเงิน 13,469,000 บาท 

- งบประมาณเงินรายได ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางเปนไปตามแผน จํานวน 48 รายการ  
เปนเงิน 39,104,000 บาท ไมเปนไปตามแผน จํานวน 79 รายการ เปนเงิน 75,252,000 บาท ไมรายงานผล 
จํานวน 42 รายการ เปนเงิน 106,805,000 บาท 
              5.3.2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

- งบประมาณแผนดิน ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางเปนไปตามแผน จํานวน 55 รายการ เปนเงิน  
153,200,000 ไมเปนไปตามแผน จํานวน 30 รายการ เปนเงิน 70,220,000 บาท 

- งบประมาณเงินรายได ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางเปนไปตามแผน จํานวน 70 รายการ  
เปนเงิน 215,270,000 บาท ไมเปนไปตามแผน จํานวน 51 รายการ เปนเงิน 33,800,000 บาท 
     3.3 กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามแผน เนื่องจาก 

         - เจาหนาท่ีดําเนินการลาชา   
         - หาผูประกอบการไมได  
         - ไมสํารวจสภาพอาคารกอนจัดทําคําขอตั้งงบประมาณปรับปรุงอาคาร  

 
แนวทางแกไข 

    การดําเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจาง กรณีดําเนินการไมเปนไปตามแผน ใหหนวยงานปรับ 
แผนการจัดซ้ือจัดจาง ใหสอดคลองกับการดําเนินงาน  
 
4. การตรวจสอบพิเศษการจัดซ้ือจัดจาง 

 
    4.1 การจัดซ้ือจัดจาง 

          หนวยงานดําเนินการไมเปนไปตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เรื่อง การจัดทํา

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง พ.ศ. 2546 ขอ 4 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 

และแกไขเพ่ิมเติม ขอ 22 วรรคสอง 

สาเหตุปญหา 

1. หนวยงานจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 เฉพาะ 

งบลงทุน ไมเปนไปตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง 

พ.ศ. 2546 ขอ 4  

2. หนวยงานมีการจัดซ้ือครุภัณฑโดยแยกซ้ือเปนแตละรายการ โดยวิธีตกลงราคา จํานวน 4  

รายการ ซ่ึงถือเปนการแบงซ้ือแบงจาง จากบริษัทสยามไทยพิพัฒน ซ่ึงเปนครุภัณฑท่ีมีลักษณะเดียวกัน และมี

ความตองการใชในระยะเวลาเดียวกัน รวมเปนเงินท้ังสิ้น 903,080 บาท ไมเปนไปตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแกไขเพ่ิมเติม ขอ 22 วรรคสอง  
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แนวทางแกไข 
1. ใหหนวยงานจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง ใหครอบคลุมงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรใหครบถวน 

พรอมติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซ้ือจัดจาง และรายงานผลใหมหาวิทยาลัยทราบตอไป 

2. กรณีการแบงซ้ือแบงจาง ใหตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงเพ่ือพิจารณา และรายงานให 

มหาวิทยาลัย และสํานักตรวจสอบภายในทราบ หลังจากสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จ ภายใน 30 วัน 

 
     4.2 ตรวจสอบใบสําคัญการเบิกจายดานการจัดซ้ือจัดจาง 
 หนวยงานดําเนินการไมเปนไปตามระเบียบท่ีทางราชการกําหนด 

สาเหตุปญหา 
4.2.1 แนบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจายไมครบถวน  คือ ขาดใบสงของแนบ 

ประกอบเอกสารการเบิกจาย จํานวน 14 ฉบับ  
           4.2.2 การดําเนินการจัดซ้ือไมเปนไปตามใบเปรียบเทียบราคาพัสดุท่ีหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ (ผู

อํานวยการฯ)  ใหความเห็นชอบในการจัดซ้ือ จํานวน 24 ฉบับ  

  4.2.3 การจัดเก็บเอกสารใบสําคัญการเบิกจายไมเปนระบบ กลาวคือ หนวยงานไมแยก

ประเภทใบสําคัญรายการจัดซ้ือจัดจางตามปงบประมาณ 

 

แนวทางแกไข 

1. ใหหนวยงานจัดหาเอกสารประกอบการเบิกจายใหสํานักตรวจสอบภายใน ภายใน 15 วันนับจาก 
วันท่ีไดรับรายงาน 

2. ใหหนวยงานชี้แจงกรณี ไมจัดซ้ือจัดจางตามใบเปรียบเทียบราคา ท่ีหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ  
(ผูอํานวยการฯ)  ใหความเห็นชอบ มายังสํานักตรวจสอบภายใน ภายใน 15 วันนับจากวันท่ีไดรับรายงาน 

3. ใหหนวยงานจัดเก็บเอกสาร โดยแยกเปนหมวด ประเภท และตามปงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 
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