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ตามแผนการตรวจสอบ ประจําป 2559 ท่ีไดรับอนุมัติใหดําเนินการตรวจสอบ จํานวน 43 หนวยรับตรวจ 

ท้ังหมด 10 กิจกรรม ซ่ึงไตรมาสท่ี 3 ตามแผนการตรวจสอบ จํานวน 7 กิจกรรม ไดดําเนินการ ตรวจสอบจํานวน 5 

กิจกรรม และตรวจติดตามการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ จํานวน 2 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 100  ดังนี้ 

1. การตรวจสอบรายงานงบการเงิน 

2. การตรวจติดตามการบริหารจัดการเงินทดรองราชการของหนวยรับตรวจ  

3. ตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) 

4. การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Auditing)  

5.   การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) 

6.   ตรวจสอบการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย (Management Auditing)   

7.   การติดตามผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 

 
จากการตรวจสอบมีประเด็นขอตรวจพบ ไตรมาสท่ี 3 ท้ังสิ้น 91 ประเด็น คิดเปนรอยละ 100  

โดยแยกเปน การตรวจสอบรายงานงบการเงิน จํานวน 12 ประเด็น คิดเปนรอยละ 13 การตรวจติดตามการ

บริหารจัดการเงินทดรองราชการของหนวยรับตรวจ จํานวน 28 ประเด็น คิดเปนรอยละ 31  การตรวจสอบ 

ทางการเงิน (Financial Auditing) จํานวน 28 ประเด็น คิดเปนรอยละ 31 การตรวจสอบสารสนเทศ 

(Information Technology Auditing) จํานวน 11 ประเด็น คิดเปนรอยละ 12 การตรวจสอบพิเศษ (Special 

Auditing) จํานวน 7 ประเด็น คิดเปนรอยละ 8 ตรวจสอบการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

(Management Auditing)  จํานวน 1 ประเด็น คิดเปนรอยละ 1 และการติดตามผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 

จํานวน 4 ประเด็น คิดเปนรอยละ  
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งานตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือท่ีสําคัญของฝายบริหารในการตรวจสอบ ติดตามประเมินผล

การดําเนินงาน เพ่ือใหผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด บทบาทท่ีสําคัญของการตรวจสอบภายใน

คือ การสนับสนุนสงเสริมใหการปฏิบัติงานใหทุกระดับของมหาวิทยาลัยบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย

อยางมีประสิทธิภาพ มีการใชทรัพยากรอยางคุมคาภายใตการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการ

กํากับดูแลท่ีดี เหมาะสม และมีประสิทธิผล ดังนั้นงานตรวจสอบภายในจึงมีสวนผลักดันใหเกิดความสําเร็จในการ

บริหารงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. สงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ของมหาวิทยาลัยเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2. สงเสริมใหมีการปฏิบัติงานของหนวยงานในมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. สงเสริมใหมีการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยใหเปนไปอยางคุมคา และกอใหเกิด 

ประโยชนแกสวนรวม และเสริมสรางมูลคาเพ่ิมใหกับมหาวิทยาลัย 

ตามแผนการตรวจสอบ ประจําป 2559 ท่ีไดรับอนุมัติใหดําเนินการตรวจสอบ จํานวน 43 

หนวยรับตรวจ ท้ังหมด 10 กิจกรรม ซ่ึงไตรมาสท่ี 3 ตามแผนการตรวจสอบ จํานวน 7 กิจกรรม ไดดําเนินการ 

ตรวจสอบจํานวน 5 กิจกรรม และตรวจติดตามการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ จํานวน 2 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 100 

มีรายละเอียด ดังนี้ 

5. การตรวจสอบรายงานงบการเงิน 

5.1 กองคลังและพัสดุ 

6. การตรวจติดตามการบริหารจัดการเงินทดรองราชการของหนวยรับตรวจ  

จํานวน 19 หนวยงาน 

7. ตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) 

3.1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

7.1 คณะการบัญชีและการจัดการ 
8. การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Auditing)  

4.1 สํานักคอมพิวเตอร 

5.   การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) 

      5.1  กองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 

6.   ตรวจสอบการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย (Management Auditing)   

7.   การติดตามผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 

จากการตรวจสอบขางตน มีประเด็นขอตรวจพบท่ีจะตองเรงดําเนินการปรับปรุงแกไข 

ดังตอไปนี้ 
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1. การจัดทําและรายงานงบการเงิน 

1.1  การสอบทานการปฏิบัติตามหลักการและนโยบายบัญชีของมหาวิทยาลัย  
 สําหรับเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2559 และไตรมาสท่ี 2 ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2559 

   มหาวิทยาลัยเปดเผยนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญท่ีมหาวิทยาลัยใชในการจัดทํารายงาน 
งบการเงิน ไมสอดคลองกับหลักการและนโยบายบัญชีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และไมสอดคลองกับการจัดทําบัญชี
ตามเกณฑคงคาง 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 
 
    1.2 กองคลังและพัสดุนําขอมูลงบการเงินของหนวยงานท่ีไมมีขอมูลในระบบ MIS ของ
มหาวิทยาลัยมาจัดทํางบการเงินเพ่ือแสดงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  
แตยังไมครบถวนตามหลักการและนโยบายบัญชีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  กลาวคือ มีการนํางบการเงินของ 
ศูนยหนังสือ และสํานักบริการวิชาการ มาจัดทํางบการเงินรวม แตยังไมนําขอมูลงบการเงินของหนวยงานอ่ืน ๆ  
ท่ีอยูภายในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชน รานยามหาวิทยาลัย, สถานปฏิบัติการฟารมแคร ฟารมมา 
ซูติคอล และโครงการฟารมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนตน มาจัดทํางบการเงินรวมตามหลักการและนโยบาย
บัญชีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
    1.3 จากการสอบทานการจัดทํางบการเงินรวมของมหาวิทยาลัย พบวา กองคลังและพัสดุ 
ไมไดปรับปรุงและตัดรายการบัญชีระหวางกัน เชน ลูกหนี้คาบริการพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย, ลูกหนี้การคาของ 
ศูนยหนังสือ และรายไดคาบริการพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย เปนตน ทําใหงบการเงินไมแสดงฐานะการเงิน และ 
ผลการดําเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยท่ีแทจริง   
 
 

2. การตรวจสอบงบทดลอง 
     2.1 จากการตรวจสอบยอดยกมาของรายการบัญชีในงบทดลองสําหรับปงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 พบวา หนวยงานนํายอดคงเหลือสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2558  มาเปนยอดยกมาของรายการ
บัญชีในงบทดลองสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ถูกตองและครบถวน 
     2.2 จากการตรวจสอบดุลบัญชีของรายการบัญชีสําหรับงบทดลองสําหรับเดือนมกราคม  
ถึง มีนาคม 2559 และไตรมาสท่ี 2 พบวา มีดุลบัญชีถูกตองทุกรายการ 
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3. การสอบทานการรับรูรายการ การวัดมูลคา การเปดเผยขอมูล และความมีอยูจริง 
ของรายการ 

     3.1 บัญชีเงินสด  
           จากการสอบทานบัญชีเงินสดคงเหลือในมือ จากงบแสดงฐานะการเงินของมหาวิทยาลัย  
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 พบวา บัญชีเงินสดในมือ มียอดคงเหลือ จํานวน 432,901.37 บาท (สี่แสนสามหม่ืนสอง
พันเการอยหนึ่งบาทสามสิบเจ็ดสตางค) ประกอบดวย เงินสดในมือของศูนยหนังสือ จํานวน 397,268.37 บาท  
(สามแสนเกาหม่ืนเจ็ดพันสองรอยหกสิบแปดบาทสามสิบเจ็ดสตางค) และเงินสดในมือของสํานักบริการวิชาการ 
จํานวน 35,633 บาท (สามหม่ืนหาพันหกรอยสามสิบสามบาทถวน) ท้ังนี้ กองคลังและพัสดุไมไดจัดสงรายงานเงิน
คงเหลือประจําวันของศูนยหนังสือ ใหสํานักตรวจสอบภายในเพ่ือดําเนินการตรวจสอบ          

     3.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร   
           จากการตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารจากงบทดลอง, รายงานการรับรองยอดบัญชี 
เงินฝากธนาคาร จํานวน 134 บัญชี เปนเงิน  1,437,070,271.22 บาท (หนึ่งพันสี่รอยสามสิบเจ็ดลานเจ็ดหม่ืน
สองรอยเจ็ดสิบเอ็ดบาทยี่สิบสองสตางค) ปรากฏผลการตรวจสอบ ดังนี้  
           3.2.1 ปรากฏเอกสารการรับรองยอดเงินฝากจากธนาคารใหตรวจสอบ จํานวน 105 บัญชี  
เปนเงิน  1,087,802,932.37 บาท (หนึ่งพันแปดสิบเจ็ดลานแปดแสนสองพันเการอยสามสิบสองบาทสามสิบเจ็ด
สตางค) จากการสอบทานเอกสารการรับรองยอดเงินฝากเขากับงบทดลองและรายการเดินบัญชี 
เงินฝากธนาคาร พบวา  
          3.2.1.1 ยอดคงเหลือตามงบทดลองกับยอดคงเหลือตามเอกสารการรับรองยอดบัญชี
เงินฝากธนาคารถูกตองตรงกัน จํานวน 43 บัญชี เปนเงิน 103,512,595.19 บาท (หนึ่งรอยสามลานหาแสนหนึ่งหม่ืน
สองพันหารอยเกาสิบหาบาทสิบเกาสตางค) 
          3.2.1.2 ยอดคงเหลือตามงบทดลองกับยอดคงเหลือตามเอกสารการรับรองยอดบัญชี
เงินฝากธนาคารไมตรงกัน จํานวน 43 บัญชี เปนเงิน 926,894,587.18 บาท (เการอยยี่สิบหกลานแปดแสนเกาหม่ืน 
สี่พันหารอยแปดสิบเจ็ดบาทสิบแปดสตางค) ท้ังนี้ กองคลังและพัสดุไดจัดทํารายงานงบกระทบยอดเพ่ือใหทราบ
สาเหตุขอแตกตางของจํานวนเงินไวจํานวน 42 บัญชี และไมรายงานงบกระทบยอดจํานวน 1 บัญชี คือ บัญชีเงินฝาก
ธนาคารกรุงเทพ ประเภทกระแสรายวันเลขท่ี 298-3-02329-8 ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภทต่ํากวายอด
คงเหลือตามเอกสารการรับรองยอดจากธนาคาร จํานวน 688,864.32 บาท (หกแสนแปดหม่ืนแปดพันแปดรอยหก
สิบสี่บาทสามสิบสองสตางค) 
          3.2.1.3 สําหรับบัญชีเงินทดรองราชการของหนวยงานยอย กองคลังและพัสดุ 
จะบันทึกเงินทดรองราชการท่ีโอนเงินใหหนวยงานยอย ในบัญชีเงินฝากธนาคารจํานวน 19 บัญชี เปนเงิน 
57,395,750.00 บาท (หาสิบเจ็ดลานสามแสนเกาหม่ืนหาพันเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน) ซ่ึงทําการบันทึกเต็มจํานวน
ตามวงเงินท่ีไดรับการอนุมัติสําหรับแตละหนวยงานยอย และใหเจาหนาท่ีประจําหนวยงานยอยเปนผูรับผิดชอบ
บันทึกควบคุมการเคลื่อนไหวของเงินทดรองราชการในทะเบียนคุมและรายงานฐานะเงินทดรองราชการใหกองคลัง
และพัสดุทราบเปนประจําทุกเดือน ทําใหบัญชีเงินฝากธนาคารของหนวยงานยอย ในบัญชีแยกประเภทเปนยอดคง 
ท่ีตลอดงวดบัญชี ซ่ึงเปนไปตามหลักเกณฑและนโยบายบัญชีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
           3.2.2 ไมปรากฏเอกสารการรับรองยอดเงินฝากจากธนาคารใหตรวจสอบ  
จํานวน 27 บัญชี เปนเงิน 349,267,338.85  บาท (สามรอยสี่สิบเกาลานสองแสนหกหม่ืนเจ็ดพันสามรอย
สามสิบแปดบาทแปดสิบหาสตางค) ท้ังนี้ สํานักตรวจสอบภายในไมรับรองยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร
ดังกลาว 
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           3.2.3 จากการสอบทานเอกสารการรับรองยอดเงินฝากจากธนาคาร พบวา มีบัญชีเงินฝาก
ธนาคารท่ีไมปรากฏในรายงานงบการเงินของมหาวิทยาลัย จํานวน 2 บัญชี เปนเงิน 15,026.42 บาท ไดแก  
       -  บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ ประเภทกระแสรายวัน คณะการบัญชีและการจัดการ 
เลขท่ี 298-3-02608-5  เปนเงิน 15,026.42 บาท  
       -  บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประเภทออมทรัพย เลขท่ี 101-1-55491-9  
เปนเงิน 0.00 บาท 
     3.2.4 การเปด-ปดบัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัย ดําเนินการขออนุมัติ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ แตไมนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม วาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2553 ขอ 14 
     3.2.5 การปดบัญชีเงินฝากธนาคาร ตามท่ีไดรับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร 
จํานวน 15 บัญชี ในการประชุมครั้งท่ี 16/2558 เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2558 มหาวิทยาลัย (กองคลังและพัสดุ)
ดําเนินการปดบัญชีเงินฝากธนาคารเพียง 4 บัญชี คงเหลือ 11 บัญชี ยังไมดําเนินการตามท่ีไดรับอนุมัติใหปดบัญชี 
ตามระเบียบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2553 ขอ 14  
แตอยางใด  

    3.3 บัญชีลูกหนี้ระยะส้ัน 
3.3.1 กองคลังและพัสดุจัดทํารายละเอียดประกอบงบการเงินสําหรับลูกหนี้แตละ 

ประเภทสําหรับเดือน มกราคม – มีนาคม 2559 ไวครบถวน 
3.3.2 มหาวิทยาลัยมีลูกหนี้ระยะสั้น ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 รวมเปนเงินท้ังสิ้น  

149,627,667.40 บาท ประกอบดวย  
ประเภทลูกหนี้           จํานวนเงินคงคาง(บาท) 

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ  2,117,393.75 
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 14,694,234.42 
รายไดคางรับจากกรมบัญชีกลาง 920,000.00 
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารคางรับ 159.48 
ลูกหนี้งานบริหารพ้ืนท่ี** 1,148,950.00 
ลูกหนี้โภชนบริการ** 352,926.00 
ลูกหนี้นิสิต 118,193,870.00 
ลูกหนี้เงินรับฝาก 629,084.00 
ลูกหนี้การคาศูนยหนังสือ 10,149,049.75 
รายไดคางรับโครงการ สํานักบริการวิชาการ 1,422,000.00 

รวม 149,627,667.40 
    

จํานวนลูกหนี้ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 จํานวน 149,627,667.40 บาท (หนึ่งรอยสี่สิบเกา- 
ลานหกแสนสองหม่ืนเจ็ดพันหกรอยหกสิบเจ็ดบาทสี่สิบสตางค) ท้ังนี้ไมรวมลูกหนี้เงินทดรองราชการของ
หนวยงานยอย ซ่ึงกองคลังและพัสดุจะปรับปรุงบัญชีเพ่ือแสดงยอดลูกหนี้เงินทดรองราชการของมหาวิทยาลัยให
ตรงตามขอเท็จจริง เม่ือถึงสิ้นปงบประมาณ จากการสอบทาน พบวา 
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3.3.2.1 มหาวิทยาลัยบันทึกบัญชีรับรูรายการลูกหนี้บริหารพ้ืนท่ี ต่ํากวารายงาน 
ผูประกอบการคางชําระคาบริหารจัดการพ้ืนท่ี กลาวคือ บันทึกรับรูรายการจํานวน 1,148,950.00 บาท (หนึ่งลาน-
หนึ่งแสนสี่หม่ืนแปดพันเการอยหาสิบบาทถวน) แตรายงานฯ จํานวน 1,207,468.00 บาท (หนึ่งลานสองแสนเจ็ดพัน-
สี่รอยหกสิบแปดบาทถวน) บันทึกรับรูรายการต่ําไปจํานวน 58,518.00 บาท 

3.3.2.2 ลูกหนี้งานบริหารพ้ืนท่ี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 จํานวน 247 รายการ  
เปนเงิน 1,207,468.00 บาท (หนึ่งลานสองแสนเจ็ดพันสี่รอยหกสิบแปดบาทถวน) ประกอบดวย  
 

ประเภทลูกหนี้           จํานวน(รายการ) จํานวนเงินคงคาง(บาท) 
คางชําระไมเกิน 3 เดือน 79 411,938.00 
คางชําระเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน 54 230,960.00 
คางชําระเกิน 6 เดือน แตไมเกิน 9 เดือน 54 325,620.00 
คางชําระเกิน 9 เดือน แตไมเกิน 1 ป 37 164,080.00 
คางชําระเกิน 1 ป 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  74,870.00 

รวม 247 1,207,468.00 
3.3.2.3 ลูกหนี้โภชนบริการ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 จํานวน 76 ราย เปนเงิน  

368,058.00 บาท (สามแสนหกหม่ืนแปดพันหาสิบแปดบาทถวน) หนวยงานบันทึกบัญชีรับรูรายการลูกหนี้บริหาร
พ้ืนท่ี ต่ําไปกวารายงานลูกหนี้คางชําระงานโภชนบริการ กลาวคือ บันทึกรับรูรายการจํานวน 352,926.00 บาท 
(สามแสนหาหม่ืนสองพันเการอยยี่สิบหกบาทถวน) แตรายงานฯ จํานวน 368,058.00 บาท (สามแสนหกหม่ืนแปด-
พันหาสิบแปดบาทถวน) บันทึกรับรูรายการต่ําไปจํานวน 15,096.00 บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันเกาสิบหกบาทถวน) 

3.3.2.4 ลูกหนี้โภชนบริการ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 จํานวน 76 ราย  เปนเงิน  
368,058.00 บาท (สามแสนหกหม่ืนแปดพันหาสิบแปดบาทถวน) ประกอบดวย 

- ปงบประมาณ 2554 จํานวน 5 ราย เปนเงิน 23,825 บาท 
- ปงบประมาณ 2555 จํานวน 20 ราย เปนเงิน 44,335.00 บาท  
- ปงบประมาณ 2556 จํานวน 22 ราย เปนเงิน 64,649.00 บาท  
- ปงบประมาณ 2557 จํานวน 6 ราย เปนเงิน 85,309.00 บาท  
- ปงบประมาณ 2558 จํานวน 23 ราย เปนเงิน 149,940.00 บาท  

กองคลังและพัสดุ ไดดําเนินการตั้งกรรมการสอบหาขอเท็จจริง กรณีลูกหนี้โภชนบริการ 
คางนาน ตามหนังสือท่ี ศธ 0530.1(6.4)/1046 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2558 แตยังไมรายงานผลการสอบหา
ขอเท็จจริงใหสํานักตรวจสอบภายในทราบแตอยางใด    
     

           3.4 บัญชีเงินลงทุนระยะส้ัน 
       มหาวิทยาลัยมีเงินลงทุนระยะสั้นในบัญชีเงินฝากประจํา ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 

จํานวน 2 รายการ เปนเงิน 700,000,000.00 บาท (เจ็ดรอยลานบาทถวน) จากการสอบทานเอกสารการรับรอง
ยอดเงินฝากจากธนาคาร พบวา มียอดคงเหลือถูกตองตรงกัน จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 250,000,000 บาท  
(สองรอยหาสิบลานบาทถวน) และไมมีเอกสารการรับรองยอดเงินฝากจากธนาคาร จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 
450,000,000.00 บาท (สี่รอยหาสิบลานบาทถวน) คือ เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย ประเภทเงินฝากประจํา  
8 เดือน เลขท่ี 608-1-07506-6   
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           3.5 บัญชีสินคาคงเหลือและวัสดุคงเหลือ  
         มหาวิทยาลัยมีสินคาคงเหลือและวัสดุคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 จํานวน  
154,170,117.00 บาท (หนึ่งรอยหาสิบสี่ลานหนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนหนึ่งรอยเจ็ดสิบบาทถวน) แบงออกเปนสินคา
คงเหลือจํานวน 46,713,741.01 บาท (สี่สิบหกลานเจ็ดแสนหนึ่งหม่ืนสามพันเจ็ดรอยสี่สิบเอ็ดบาทหนึ่งสตางค) 
และวัสดุคงเหลือจํานวน 107,456,375.99 บาท (หนึ่งรอยเจ็ดลานสี่แสนหาม่ืนหกพันสามรอยเจ็ดสิบหาบาท- 
เกาสิบเกาสตางค) จากการสอบทาน พบวา ใชขอมูลยอดคงเหลือจากระบบ MIS และจากรายงานงบการเงินของ
ศูนยหนังสือ สํานักบริการวิชาการ โดยไมไดตรวจนับและตัดยอดวัสดุท่ีใชไปจริงระหวางงวดบัญชี ทําใหรายงาน
งบการเงินแสดงรายการวัสดุคงเหลือท่ีสูงกวาขอเท็จจริง ท้ังนี้ กองคลังและพัสดุจะทําการตรวจนับ และตัดยอด
วัสดุคงเหลือและสินคาคงเหลือท่ีใชไปจริงระหวางงวดบัญชีเม่ือสิ้นปงบประมาณ  

           3.6 บัญชีลูกหนี้ระยะยาว 
        มหาวิทยาลัยมีลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 จํานวน  5 ราย เปนเงิน 
10,914,864.50 บาท (สิบลานเกาแสนหนึ่งหม่ืนสี่พันแปดรอยหกสิบสี่บาทหาสิบสตางค) ไดแก สถานปฏิบัติการ 
น้ําดื่มยูนิเพียว จํานวน 806,000 บาท (แปดแสนหกพันบาทถวน),  สถานีวิทยุ มมส จํานวน 801,900 บาท 
(แปดแสนหนึ่งพันเการอยบาทถวน), หลักสูตรวัฒนธรรมศาสตร จํานวน 706,964.50 บาท (เจ็ดแสนหกพันเการอย
หกสิบสี่บาทหาสิบสตางค), โครงการฟารม มหาวิทยาลัย จํานวน 3,000,000 บาท (สามลานบาทถวน) และคณะ
เภสัชศาสตร โครงการผลิตยาฯ เปนเงิน 5,600,000 บาท (หาลานหกแสนบาทถวน) จากการสอบทานการจัดทํา 
งบการเงินรวมของมหาวิทยาลัย พบวา ลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนไมถือเปนลูกหนี้ของมหาวิทยาลัย เนื่องจาก  
เปนหนวยงานภายใตสังกัดมหาวิทยาลัย และการจัดทํางบการเงินรวมจะตองนําเสนอขอมูลฐานะการเงิน และ 
ผลการดําเนินงานเสมือนเปนหนวยงานทางเศรษฐกิจเดียวกัน ตามหลักการและนโยบายบัญชี ขอ 4.3  
  
  4. การสอบทานการปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2553 
      จากการสอบทานการจัดสงรายงานการเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามท่ีระเบียบฯ 
กําหนด พบวา กองคลังและพัสดุ จัดสงรายงานการเงินสําหรับงวดบัญชี ไตรมาสท่ี 2 ใหสํานักตรวจสอบภายใน 
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด แตจัดสงรายงานการเงินประจําเดือนมกราคม – มีนาคม 2559 ใหสํานักตรวจสอบ
ภายในลาชากวาท่ีระเบียบฯ กําหนด  
  

 ขอเสนอแนะ 
  เพ่ือใหการจัดทํารายงานงบการเงินมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถูกตองเปนไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐท่ีกําหนด เห็นควรใหมหาวิทยาลัย 
แจงกองคลังและพัสดุดําเนินการตามขอเสนอแนะ และรายงานผลการดําเนินการใหสํานักตรวจสอบภายในทราบ
ภายในวันท่ี 3 มิถุนายน 2559 ดังนี้ 
  การสอบทานการปฏิบัติตามหลักการและนโยบายบัญชีของมหาวิทยาลัย 

1. ใหกองคลังและพัสดุปรับปรุงนโยบายการบัญชีท่ีใชในการจัดทํารายงานงบการเงิน 
ใหสอดคลองกับหลักการและนโยบายบัญชีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
   2.  ใหกองคลังและพัสดุนําขอมูลงบการเงินของหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีอยูภายในสังกัดมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เชน รานยามหาวิทยาลัย, สถานปฏิบัติการฟารมแคร ฟารมมาซูติคอล และโครงการฟารม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนตน มาจัดทํางบการเงินรวมตามหลักการและนโยบายบัญชี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ขอ 5.1  
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   3.  การจัดทํางบการเงินรวมของมหาวิทยาลัย ใหกองคลังและพัสดุปรับปรุง และตัดรายการ 
บัญชีระหวางกัน เพ่ือใหงบการเงินแสดงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
 เสมือนเปนหนวยงานทางเศรษฐกิจเดียวกัน ตามหลักการและนโยบายบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 4.3  
และเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  
 

การสอบทานการรับรูรายการ การวัดมูลคา การเปดเผยขอมูล และความมีอยูจริง 
ของรายการ 
   1. ใหกองคลังและพัสดุจัดสงรายงานเงินคงเหลือประจําวันของศูนยหนังสือ ใหสํานักตรวจสอบภายใน 
เพ่ือทําการตรวจสอบ 
   2. ใหกองคลังและพัสดุจัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงเทพ ประเภทกระแสรายวัน เลขท่ี 
298-3-02329-8 ใหครบถวน และจัดสงใหสํานักตรวจสอบภายใน เพ่ือทําการตรวจสอบ 
   3. ใหมหาวิทยาลัย รายงานการเปด-ปดบัญชีเงินฝากธนาคาร เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2553 ขอ 14 
      4. ใหกองคลังและพัสดุ ดําเนินการขอเอกสารการยืนยันยอดเงินฝากธนาคารจากธนาคาร สําหรับ
รายการท่ีไมปรากฏหลักฐานการยืนยันยอดจํานวน 27 บัญชี โดยแจงใหธนาคารจัดสงเอกสารการยืนยันยอดเงินฝาก
ธนาคารใหสํานักตรวจสอบภายในโดยตรง เพ่ือจะไดดําเนินการสอบทานและรายงานผลใหคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจํามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือทราบตอไป   
   5. ใหกองคลังและพัสดุปรับปรุงรายการบัญชีลูกหนี้งานบริหารพ้ืนท่ี และลูกหนี้โภชนบริการ ให
เปนไปตามหลักการและนโยบายบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 6.6 และเพ่ือความถูกตองและความนาเชื่อถือ 
ของขอมูล 
   6. ใหกองคลังและพัสดุรายงานผลการสอบหาขอเท็จจริงมายังสํานักตรวจสอบภายใน เพ่ือจะได
รายงานผลใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบตอไป  
   7. กองคลังและพัสดุควรตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริงและจัดทํารายละเอียดประกอบ 
งบการเงินสําหรับรายการสินคาคงเหลือและวัสดุคงเหลือในระหวางงวดบัญชีประจําป เพ่ือความถูกตองและความ
นาเชื่อถือของขอมูล เชน การตรวจสอบเปนรายไตรมาส เปนตน 
  8. ใหกองคลังและพัสดุ จัดทําและจัดสงรายงานการเงินใหสํานักตรวจสอบภายใน ภายใน
ระยะเวลาตามท่ีระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2553  
ขอ 38.2 และขอ 40 
 

2. การตรวจติดตามการบริหารจัดการเงินทดรองราชการของหนวยรับตรวจ 
 2.1 การยืมเงินทดรองราชการของหนวยงาน 

2.1.1 หนวยงานจัดทําหนังสือขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการของหนวยงานและไดรับอนุมัติ 
จากอธิการบดีครบถวน 
 

2.1.2 หนวยงานท่ีขอยืมเงินทดรองราชการ วงเงินต่ํากวา 1,000,000 บาท จํานวน 4  
หนวยงาน   

2.1.3 หนวยงานท่ีขอยืมเงินทดรองราชการ วงเงิน 1,000,000 บาท จํานวน  4  หนวยงาน 
2.1.4 หนวยงานท่ีขอยืมเงินทดรองราชการ วงเงินเกิน 1,000,000 บาท จํานวน 12  

หนวยงาน 
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2.2 การยืมเงินเงินทดรองราชการของบุคลากร 
 หนวยงานปฏิบัติไมเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยเงินทดรองราชการของ

บุคลากรจากเงินรายได พ.ศ. 2552 ขอ 7 ขอ 10 และขอ 12 
สาเหตุปญหา 

2.2.1 เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไมตรวจสอบยอดหนี้คางชําระ กอนการขออนุมัติยืมเงิน  
2.2.2 เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไมตรวจสอบยอดหนี้คางชําระ กอนการขออนุมัติยืมเงิน  

  2.2.3 การนับวันครบกําหนดในสัญญาการยืมเงินไมถูกตอง ตามระเบียบฯ ท่ีกําหนด  
  2.2.4 สัญญาการยืมเงินบางฉบับ ไมแนบเอกสาร ตนเรื่องขออนุมัติปฏิบัติราชการประกอบ 
การยืมเงิน 

2.2.5 สัญญาการยืมเงินทดรองราชการบางฉบับระบุรายละเอียดไมครบถวน ไดแก  
วัตถุประสงคของการยืมเงิน รายละเอียดคาใชจาย วันท่ีอนุมัติ ผูขอยืมเงิน ลงลายมือชื่อผูรับเงิน ไมครบถวน 
ขาดลายมือชื่อผูจายเงิน ฯลฯ เปนตน  

2.2.6 เจาหนาท่ีไมตรวจสอบยอดหนี้คางกอนจัดทําสัญญาการยืมเงิน  
 แนวทางแกไข 

1. สัญญาการยืมเงินตองไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ กอนการจายเงินยืมทดรองราชการ 
ทุกครั้ง เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวยเงินทดรองราชการของบุคลากรจากเงินรายได  
พ.ศ. 2552 ขอ 7 และระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ การนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551  
ขอ 33 

2. ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตรวจสอบยอดหนี้คางชําระ กอนการขออนุมัติยืมเงิน 
3. ใหหนวยงานนับวันครบกําหนดในสัญญาการยืมเงินใหถูกตอง ตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

มหาสารคาม วาดวยเงินทดรองราชการ ของบุคลากรจากเงินรายได พ.ศ. 2552 ขอ 12 
4. การจัดทําสัญญาการยืมเงินทดรองราชการของบุคลากร ตองแนบเอกสารตนเรื่อง 

ประกอบการยืมใหครบถวน เพ่ือการติดตามตรวจสอบ 
5. สัญญาการยืมเงินจะตองระบุรายละเอียดในสัญญาการยืมเงินใหครบถวน เพ่ือประโยชน 

ในการติดตามและตรวจสอบ 
6. ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตอง เปรียบเทียบ กับทะเบียนลูกหนี้รายตัว เพ่ือปองกัน 

การยืมซํ้า ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยเงินทดรองราชการ ของบุคลากรจากเงินรายได  
พ.ศ. 2552 ขอ 10 
 2.3 การจายเงินทดรองราชการ 
  หนวยงานปฏิบัติไมเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยเงินทดรองราชการของ
บุคลากรจากเงินรายได พ.ศ. 2552 ขอ 8 และขอ 9 
 
 สาเหตุปญหา 
   2.3.1 หนวยงานไมจัดทําใบมอบฉันทะ กรณีรับเงินแทนกัน  
   2.3.2 การจายเงินสดเกิน 5,000 บาท หนวยงานไมจายเปนเช็ค ตามระเบียบการเบิกจายเงิน 
จากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 47  
   2.3.3 การจายเงิน ผูรับเงิน ลงลายมือชื่อผูรับเช็คไมครบถวน และการสลักหลัง ตนข้ัวเช็ค  
ไมครบถวน  
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   2.3.4 บางหนวยงานมีการจายเงินยืมทดรองราชการกอนปฏิบัติราชการเกินหาวันทําการ  
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยเงินทดรองราชการ ของบุคลากรจากเงินรายได พ.ศ. 2552  
ขอ 9 
   2.3.5 กรณีท่ีผูยืมเงินไมมาติดตอขอรับเงินยืมทดรองราชการ และเม่ือพนระยะเวลา 
ของการปฏิบัติราชการแลว หนวยงานไดยกเลิกสัญญาการยืมเงิน โดยไมไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหยกเลิก
สัญญาการยืมเงิน  
 แนวทางแกไข 
   1. ใหหนวยงานจัดทําใบมอบฉันทะ กรณีรับเงินแทนกัน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
วาดวยเงินทดรองราชการของบุคลากรจากเงินรายได พ.ศ. 2552 ขอ 8 
   2. การจายเงินสดเกิน 5,000 บาท ใหหนวยงานจายเปนเช็ค ตามระเบียบการเบิกจายเงิน  
จากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 47 
   3. ใหผูรับเงินลงลายมือชื่อใหครบถวน และสลักหลังตนข้ัวเช็คใหครบถวน 
   4. การจายเงินยืมทดรองราชการใหผูยืมรับเงินยืม ทดรองราชการกอนไปปฏิบัติราชการ 
ไมเกินหาวันทําการ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวย เงินทดรองราชการของบุคลากรจากเงินรายได 
พ.ศ. 2552 ขอ 9 
   5. กรณีท่ีผูยืมเงินไมมาติดตอขอรับเงินยืมทดรองราชการ และเม่ือพนระยะเวลา 
ของการปฏิบัติ ราชการแลว ใหหนวยงานขออนุมัติยกเลิกสัญญาการยืมจากผูมีอํานาจเปนลายลักษณอักษร  
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยเงินทดรองราชการของบุคคล จากเงินรายได พ.ศ. 2552 ขอ 9 
 2.4 การคืนเงินทดรองราชการ 
   หนวยงานปฏิบัติไมเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยเงินทดรองราชการของ
บุคลากรจากเงินรายได พ.ศ. 2552 ขอ 13 
 สาเหตุปญหา 
   การสงใชคืนเงินยืมเปนใบสําคัญและเงินสดเพ่ือหักลางคืนเงินยืม เจาหนาท่ีสลักหลังสัญญา 
ไมถูกตอง/สลักหลังไมครบถวน 
  แนวทางแกไข 
   การรับชําระคืนเงินยืมเปนเงินสดหรือใบสําคัญ ใหหนวยงานบันทึกการรับคืนในสัญญาการยืม
เงินทุกครั้ง และถือปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยเงินทดรองราชการของบุคลากรจากเงิน
รายได พ.ศ. 2552 ขอ 13 
 2.5 การติดตามลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ 
   หนวยงานปฏิบัติไมเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยเงินทดรองราชการของ
บุคลากรจากเงินรายได พ.ศ. 2552 ขอ 17 
  สาเหตุปญหา 
   2.5.1 หนวยงานติดตามทวงถามลูกหนี้ท่ีคางชําระเปนลายลักษณอักษร แตจัดทําไมครบถวน  
   2.5.2 หนวยงานมีการติดตามทวงถามลูกหนี้เงินยืมดวยวาจา แตไมไดจัดทําเปน ลายลักษณ
อักษร 
   2.5.3 กรณีลูกหนี้ท่ีคางชําระนานเกินกําหนด หนวยงาน ยังไมดําเนินการจัดทําหนังสือถึงกอง
คลังและพัสดุ เพ่ือหักเงินเดือนตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยเงินทดรองราชการของบุคลากรจาก
เงินรายได พ.ศ. 2552 ขอ 17  
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 แนวทางแกไข 
   1. ใหหนวยงานจัดทําบันทึกติดตามทวงถามลูกหนี้ท่ีคางชําระเปนลายลักษณอักษรทันทีเม่ือ
ครบกําหนดชําระคืนเงินยืม เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบฯ กําหนด 
   2. การติดตามทวงถามลูกหนี้เงินยืม ใหถือปฏิบัติ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
วาดวยเงินทดรองราชการของบุคลากรจากเงินรายได พ.ศ. 2552 ขอ 17 
   3. กรณีลูกหนี้ท่ีคางชําระนานเกินกําหนด ใหคณะ/หนวยงาน จัดทําหนังสือถึงกองคลังและพัสดุ 
เพ่ือหักเงินเดือนพรอมดอกเบี้ย สําหรับลูกหนี้ท่ีคางชําระใหเปนไปตามท่ีระบุในสัญญาการยืมเงิน และ 
ถือปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยเงินทดรองราชการของบุคลากรจากเงินรายได  
พ.ศ. 2552 ขอ 17 
 2.6. การรับชดเชยเงินทดรองราชการ 
   หนวยงานปฏิบัติไมเปนไปตามแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยมหาสารคามกําหนด 
 สาเหตุปญหา 
    มีใบสําคัญคางเบิกขามปงบประมาณ 
 แนวทางแกไข 
   กรณีมีใบสําคัญคางเบิก ขามปงบประมาณ ใหหนวยงานขออนุมัติอธิการบดี เพ่ือประโยชน  
ของทางราชการตอไป 
 2.7. การจัดทําทะเบียนคุมและการรายงานฐานะเงินทดรองราชการ 

หนวยงานปฏิบัติไมเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยเงินทดรองราชการ 
ของบุคลากรจากเงินรายได พ.ศ. 2552 ขอ 14 
 สาเหตุปญหา 
   2.7.1 ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการจัดทําเปนปจจุบัน แตไมปรากฏลายมือชื่อผูสอบทาน
   2.7.2 รายงานฐานะเงินทดรองราชการประจําเดือน จัดสงใหกองคลังและพัสดุลาชา   
   2.7.3 ทะเบียนคุมลูกหนี้รายบุคคลจัดทําไมเปนปจจุบัน   
   2.7.4 หนวยงานจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันเปนปจจุบันและคณะกรรมการลงลายมือ
ชื่อครบถวน แตไมไดเสนอหัวหนาหนวยงานรับทราบ 
 แนวทางแกไข 

1. ใหหนวยงานสอบทานทะเบียนคุมเงินทดรองราชการพรอมลงลายมือชื่อผูสอบทาน  
เปนไป ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดฯ  

2. ใหหนวยงานจัดสงรายงานฐานะเงินทดรองราชการ ใหเปนปจจุบัน ตามระเบียบ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วาดวยเงินทดรองราชการ ของหนวยงานจากเงินรายได พ.ศ. 2552 ขอ 14 
 

3. ใหหนวยงานจัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้รายบุคคลใหเปนปจจุบัน เพ่ือการควบคุมและ 
ตรวจสอบ 

4. ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรายงานเงินคงเหลือประจําวันเสนอหัวหนาไดรับทราบ 
2.8 การเก็บรักษาเงิน ทดรองราชการ 

หนวยงานปฏิบัติไมเปนไปตามระเบียบการเบิกเงิน จากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงิน 

สงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 89 
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 สาเหตุปญหา 
   2.8.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน จัดทําเปนลายลักษณอักษร แตไมเปนปจจุบัน 
   2.8.2 คณะกรรมการเก็บรักษาเงินปฏิบัติหนาท่ีไมเปนไปตามระเบียบการเบิกเงินจากคลัง  
การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 89 
 แนวทางแกไข 
   1. รายงานเงินคงเหลือประจําวันและรายงานฐานะเงินทดรองราชการประจําวัน กอนการจัดสง
กองคลังฯ ตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาหนวยงานทุกครั้ง 
   2. ใหคณะกรรมการเก็บรักษาเงินปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามระเบียบการเบิกเงินจากคลัง  
การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 89 
 
 2.9 การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

หนวยงานปฏิบัติไมเปนไปตามตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการ 
นําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 66 และ ขอ 78 

สาเหตุปญหา 
2.9.1 บางหนวยงานแตงตั้งผูปฎิบัติหนาท่ีตรวจสอบ เอกสารการรับ-จาย และนําสงเงิน 

ประจําวัน แตผูท่ีไดรับมอบหมายปฏิบัติหนาท่ีไมเปนไปตามระเบียบฯ กําหนด  

2.9.2 หนวยงานมีการแตงตั้งผูตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 

ประจําวัน แตไมเปนปจจุบัน  

2.9.3 รายงานใบสําคัญคางเบิก และรายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ หนวยจัดทําเปน 

ประจําทุกวันตามรายการความเคลื่อนไหวของเงินทดรองราชการ แตรูปแบบรายงานใบสําคัญคางเบิกไมเปนไป

ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด  

2.9.4 หนวยงานยังไมไดจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินท่ีออกดวยระบบคอมพิวเตอร  

ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 66 

2.9.5 หนวยงานมีระบบควบคุมการพิมพใบเสร็จรับเงิน โดยมีการการกําหนดสิทธิ์ในการ 

เขาใชโปรแกรม เพ่ือพิมพใบเสร็จรับเงิน และสิทธิ์ในการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน แตหนวยงานไมไดมอบหมาย 

เปนลายลักษณอักษร  

แนวทางแกไข 

   1. ใหผูท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีตรวจสอบเอกสารการเบิกเงิน และรายการ 
รับ – จายเงินประจําวัน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 78 
   2. ใหหนวยงานปรับปรุงคําสั่งแตงตั้งผูตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทดรอง
ราชการประจําวันใหเปนปจจุบัน 
   3. รายงานใบสําคัญคางเบิก ใหหนวยงานจัดทําตามคูมือปฏิบัติงานเงินทดรองราชการ 
ท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด 
   4. ใหหนวยงานจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินท่ีออก ดวยระบบคอมพิวเตอร ตามระเบียบการ
เบิกจายเงิน จากคลังการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 66 
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   5. ใหหนวยงานมอบหมายผูท่ีมีสิทธิ์ในการเขาโปรแกรมการเงิน เพ่ือออกใบเสร็จรับเงิน และผูท่ี
มีสิทธิ์ในการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน เปนลายลักษณอักษร 
 
 2.10 การตรวจสอบใบสําคัญการเบิกจายเงินทดรองราชการ 
   จากการสุมตรวจเอกสารใบสําคัญการเบิกจาย หนวยงานปฏิบัติไมเปนไปตามระเบียบ 
ท่ีทางราชการกําหนด 

สาเหตุปญหา 
2.10.1 การเบิกจายไมถูกตอง และไมเปน ไปตามระเบียบท่ีทางราชการกําหนด 
2.10.2 หนวยงานแนบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจายไมครบถวน 

แนวทางแกไข 

1. กรณีเบิกจายไมเปนไป ตามระเบียบ ใหหนวยงานเรียกเงินคืน และนําสงเปนเงินรายได 
ของหนวยงาน และปฏิบัติตามระเบียบท่ีทางราชการกําหนดโดยเครงครัด 
   2. กรณีเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจาย ไมครบถวน ใหหนวยงานจัดหาเอกสารหลักฐาน
ประกอบ การเบิกจายใหครบถวน และผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบจะตองตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร
กอนการเบิกจายทุกครั้งเปนไปตามระเบียบ ประกาศขอบังคับ ท่ีทางราชกรกําหนด 
 
3.  การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)  

    2.1     การบริหารการเงินและบัญชี 
   การรับเงินและการนําเงินสงคลัง 

สาเหตุปญหา 
          1. หนวยงานจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินเพ่ือควบคุมการเบิกจายแตขาดลายมือชื่อผูสงคืน 
การยืมใบเสร็จรับเงิน คือ คณะมนุษยศาสตรฯ 
       2. หนวยงานมีการนําใบเสร็จรับเงินท่ีออกดวยระบบคอมพิวเตอร ปงบประมาณ พ.ศ. 2559   
แตยังไมไดจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน  ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการ 
นําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 66  ท้ังนี้หนวยงานไดดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะเรียบรอยแลว คือ  
คณะมนุษยศาสตรฯ 
           3.  หนวยงานมีระบบควบคุมการพิมพใบเสร็จรับเงิน แตไมไดกําหนดสิทธิ์ในการเขาใชโปรแกรม 
เพ่ือพิมพใบเสร็จรับเงิน - การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน เปนลายลักษณอักษร   ท้ังนี้ไดดําเนินการตามขอเสนอแนะ
เรียบรอยแลว ตามคําสั่งคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ท่ี 493/2559 เรื่อง แตงตั้งผูปฏิบัติหนาท่ีการเขา
โปรแกรมการพิมพใบเสร็จรับเงินดวยระบบคอมพิวเตอร ลงวันท่ี 3 มิถุนายน 2559 คือ คณะมนุษยศาสตรฯ 
       4. หนวยงานมีการออกใบเสร็จรับเงินดวยระบบคอมพิวเตอร  โดยตนฉบับมอบใหแกผูรับเงิน และ
สําเนาใบเสร็จรับเงินจัดสงกองคลังและพัสดุพรอมการนําสงเงิน และสําเนาใบเสร็จรับเงินแนบหลักฐานการนําสง
เงินเก็บไวท่ีหนวยงาน แตไมครบถวน ซ่ึงไมเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการ
นําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551  ขอ 72  กลาวคือ “ใหสวนราชการเก็บรักษาสําเนาใบเสร็จรับเงินซ่ึงสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดินยังมิไดตรวจสอบไวในท่ีปลอดภัย อยาใหสูญหายหรือเสียหายได และเม่ือไดตรวจสอบแลวใหเก็บ
ไวอยางเอกสารธรรมดาได” คือ คณะมนุษยศาสตรฯ 
       5. การตรวจสอบการใชใบเสร็จรับเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559 จํานวน 37 เลม  
และใบเสร็จรับเงินท่ีออกดวยระบบคอมพิวเตอร รับเงินจํานวนท้ังสิ้น 3,756,339.56 บาท นําเงินสงคลังเพ่ือ 
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เปนรายไดคณะฯ จํานวน 2,015,597.62 บาท รับคืนเงินยืมเปนเงินสดและนําฝากเขาบัญชีเงินทดรองราชการ
ของหนวยงาน จํานวน 1,740,741.81 บาท  นําเงินสงขาดเกินบัญชี จํานวน 0.13 บาท คือ คณะมนุษยศาสตร 
           6. เจาหนาท่ีการเงินคณะมนุษยศาสตร ไดนําเงินสงกองคลังและพัสดุลาชา ซ่ึงไมเปนไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามวาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 ขอ 12  ไดแก 
   6.1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกอบดวย 
              - ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี Q 300/1-3 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 ไดนําสงเงิน เม่ือวันท่ี 5 
พฤศจิกายน 2556  ลาชา จํานวน 22 วัน 
              - ใบเสร็จรับเงิน เลมท่ี P0035/1-3 ลงวันท่ี 10 มกราคม 2557 ไดนําสงเงิน เม่ือวันท่ี 4 
กุมภาพันธ 2557 ลาชา จํานวน 17 วัน 
             - ใบเสร็จรับเงิน เลมท่ี P0036/14  ลงวันท่ี 7 กรกฎาคม 2557 ไดนําสงเงิน เม่ือวันท่ี 28 
กรกฎาคม 2557  ลาชา จํานวน 15 วัน 
   6.2  ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบดวย 
          - ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี Q 303/22-50 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2558  ไดนําสงเงิน เม่ือวันท่ี 27 
มกราคม 2558   ลาชา จํานวน 3 วัน 
           - ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี Q 306/49 ลงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2558   ไดนําสงเงิน เม่ือวันท่ี 8 
พฤษภาคม 2558   ลาชา จํานวน 5 วัน  

    7. คณะการบัญชีและการจัดการ นําสงเงินขาดบัญชีจํานวน 300 บาท กลาวคือ หนวยงานรับเงิน 
คาสมัครสอบของนิสิตปริญญาโทจํานวน 800 บาทตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี o 0589 เลขท่ี 33 จํานวน 800 บาท 
แตนําสงตามใบนําสงเลขท่ี 52/30 ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2556 จํานวน 500 บาท   
 
แนวทางแกไข 

การบริหารการเงินและบัญชี 
การรับเงินและการนําเงินสงคลัง 

       1. ใหถือปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง  
พ.ศ. 2551 ขอ 66 
 
     2. ใหถือปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง   
พ.ศ. 2551 ขอ 72   
     3. ใหหนวยงานแตงตั้งกรรมการสอบขอเท็จจริงกรณีนําสงเงินขาดเกินบัญชี  และรายงานใหสํานัก
ตรวจสอบภายในทราบ 
     4. ใหหนวยงานแตงตั้งกรรมการสอบขอเท็จจริงกรณีเจาหนาท่ีการเงินนําเงินสงกองคลังและพัสดุ
ลาชา 
     5. ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบนําเงินสงกองคลังและพัสดุภายในวันท่ีไดรับหรือวันทําการถัดไป  
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 ขอ 12  
 
     การบริหารงบประมาณ 
 ไมปรากฏขอผิดพลาดท่ีเปนสาระสําคัญ 
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     การรายงานงบการเงิน 
  คณะมนุษยศาสตรฯ ดําเนินการไมเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2553 ขอ 38.3 
สาเหตุ 
    ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
          1. คณะมนุษยศาสตรฯ จัดทํางบการเงินประจําเดือน จัดสงกองคลังและพัสดุ  แตไมไดเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2553 ขอ 38.3  
         2. คณะมนุษยศาสตรฯ ไมไดจัดทํารายงานงบการเงินสําหรับงวดบัญชีแตละไตรมาส แตรายงาน 
งบการเงินสิ้นงวดบัญชีประจําป และรายงานกองคลังและพัสดุ  แตไมไดเสนอสํานักตรวจสอบภายในตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2553 ขอ 38.3 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
          1. คณะมนุษยศาสตรฯ จัดทํางบการเงินประจําเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับจายเงินแต 
ไมครบถวน และบางเดือนจัดสงลาชา ไมเปนไปตามหนังสือท่ี ศธ 0530.1(6)ว.2683 ลงวันท่ี 11 มีนาคม 2558  
และตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2553  
ขอ 38.3 
         2.  คณะมนุษยศาสตรฯ จัดทํารายงานงบการเงินสําหรับงวดบัญชีแตละไตรมาส และสิ้นงวดบัญชี
ประจําป เสนอสํานักตรวจสอบภายในแตลาชา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2553 ขอ 38.3 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
    คณะมนุษยศาสตรฯ จัดทํารายงานงบการเงินประจําเดือน เสนอคณะกรรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
และรายงานงบการเงินสําหรับงวดบัญชีแตละไตรมาส  เสนอกองคลังและพัสดุ  เสนอสํานักตรวจสอบภายใน   
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2553 ขอ 38.3 
แนวทางแกไข 
  1. ใหหนวยงานดําเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2553 ขอ 38.3 
 2. ผูบังคับบัญชาควรกํากับติดตามการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีอยางใกลชิดเพ่ือลดขอผิดพลาดท่ีเกิดจาก
การปฏิบัติงาน 
 
 การตรวจสอบเอกสารใบสําคัญการเบิกจาย 
 หนวยงานดําเนินการไมเปนไปตามระเบียบท่ีทางราชการกําหนด  
สาเหตุ 
         จากการสุมตรวจสําเนาเอกสารการเบิกจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 จํานวน 156 
ฉบับ ปรากฏขอผิดพลาดท่ีเปนสาระสําคัญ ดังนี้ 
     1. หนวยงานเบิกจายไมเปนไปตามระเบียบท่ีราชการกําหนด คือ 
         1.1 ใบเบิกเลขท่ี 8401/2559-62 ขออนุมัติเบิกเงินเดินทางไปราชการเพ่ือนิเทศนิสิต
ฝกงาน  จํานวน 48,713.56.- หนวยงานเบิกคาท่ีพักเกินสิทธิท่ีระเบียบกําหนด กลาวคือหนวยงานเบิกคาท่ีพัก 
จํานวน 2 คืน เปนเงิน 3,500 บาท ตามสิทธิสามารถเบิกจายได 1,700 บาท/หอง/คืน  เปนเงิน 3,400 บาท    
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จึงขอเรียกเงินคืน จํานวน 100 บาท ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 (บัญชีหมายเลข 3) คือ คณะมนุษยศาสตรฯ 
                1.2 ใบเบิกเลขท่ี 2183/2559-62 ขออนุมัติเบิกคาอาหารและเครื่องดื่มโครงการลอยกระทง 
จํานวน 15,000 บาท หลักฐานการจายขาดรายละเอียด คือ บิลเงินสดไมปรากฏสถานท่ีอยูหรือท่ีทําการของผูรับ
เงิน ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 41 และ ขอ 43 
คือ คณะมนุษยศาสตรฯ 
  1.3 ใบเสร็จรับเงินท่ีเปนภาษาตางประเทศไมแนบคําแปลภาษาไทย คือ คณะการบัญชีและ
การจัดการ 

          2. หนวยงานแนบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจายไมครบถวน    
           2.1  ใบเบิกเลขท่ี 8469/2559-62 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ เพ่ือไปนิเทศนิสิตฝกงาน  
ณ กรุงเทพมหานคร จํานวน 5,968 บาท ขาดหนังสือตอบรับการฝกงาน หนังสือขอเขานิเทศฝกงาน และตาราง
นิเทศฝกงาน คือ คณะมนุษยศาสตรฯ 
              2.2 ใบเบิกเลขท่ี 9416/2559-62 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ เพ่ือเขารวมสัมมนาวิชาการ
ระดับชาติ ณ กรุงเทพฯ จํานวน 5,588 บาท ขาดใบเสร็จรับเงินคาท่ีพัก ท้ังนี้หนวยงานไดดําเนินการแนบ
ใบเสร็จรับเงินคาท่ีพักประกอบเอกสารการเบิกจายเรียบรอยแลว คือ คณะมนุษยศาสตรฯ 
               2.3 ใบเบิกเลขท่ี 5027/2559-62 ขออนุมัติเบิกคาใชจายไปราชการเพ่ือแสดงวิสัยทัศน  
ณ กรุงเทพมหานคร จํานวน 7,120 บาท ขาดใบแจงรายการคาท่ีพัก (Folio) คือ คณะมนุษยศาสตรฯ 
               2.4 ใบเบิกเลขท่ี 8434/2558-62 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ เพ่ือเขารวมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเขียนบทความวิชาการเพ่ือรับใชสังคม ครั้งท่ี 2 ณ จังหวัดขอนแกน  จํานวน 1,560 บาท  
ขาดเอกสารตนเรื่องการเขารวมอบรมฯ คือ คณะมนุษยศาสตรฯ 
      2.5 ขาดสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนแนบประกอบการเบิกจาย 
คือ คณะการบัญชีและการจัดการ 
 
แนวทางแกไข 

การตรวจสอบเอกสารใบสําคัญการเบิกจาย 
1. ใหหนวยงานเรียกเงินคืน จํานวน 100 บาท ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจาย 

ในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 (บัญชีหมายเลข 3) 
2. ใหถือปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง  

พ.ศ. 2551 ขอ 41 และ ขอ 43  
3. ใหหนวยงานแนบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจายใหครบถวน   ไดแก 
    - หนังสือตอบรับการฝกงาน หนังสือขอเขานิเทศฝกงาน และตารางนิเทศฝกงาน 
    - ใบแจงรายการคาท่ีพัก (Folio) 
    - เอกสารตนเรื่องการเขารวมอบรมฯ 
    - สัญญารับทุนอุดหนุนโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนแนบประกอบการเบิกจาย 

 
    การบริหารงานวิจัย 

             จากการตรวจสอบการบริหารงานวิจัยแหลงทุนภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559  
จํานวน 43 โครงการ รวมเปนเงิน  3,215,562 บาท ปรากฏผลการตรวจสอบดังนี้ 
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    ปงบประมาณพ.ศ. 2557 
       1. คณะมนุษยศาสตรฯ จัดสรรทุนอุดหนุนวิจัยจากเงินรายไดคณะฯ จํานวน 11 โครงการ เปนเงิน 
675,065 บาท  
          1.1 การเบิกจายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย หนวยงานเบิกจายเปนไปตามระเบียบฯ และเปนไป 
ตามสัญญาการรับทุนอุดหนุนงานวิจัย 
          1.2 ผูไดรับทุนอุดหนุนวิจัยดําเนินการแลวเสร็จเปนไปตามสัญญาการรับทุนอุดหนุนงานวิจัย 
จํานวน 2 โครงการ เปนเงิน 167,665 บาท 
          1.3 ผูไดรับทุนอุดหนุนงานวิจัยดําเนินการไมแลวเสร็จตามสัญญาการรับทุนอุดหนุนงานวิจัย  
จํานวน 7 โครงการ ซ่ึงเบิกจายงวดท่ี 1 และงวดท่ี 2 เปนเงิน 306,627 บาท  และไมปรากฏหนังสือขอขยาย
ระยะเวลาดําเนินการ 

      1.4 ผูไดรับทุนอุดหนุนงานวิจัยไดขอยกเลิกสัญญาการรับทุนอุดหนุนงานวิจัย จํานวน 2 โครงการ  
เปนเงิน 38,313 บาท ไดแก      
       1.4.1 การสรางอัตลักษณความเปนนิสิตในเฟซบุก : กรณีศึกษานิสิตสาขาวิชาภาษาไทย  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เบิกจายงวดท่ี 1 จํานวน 26,313 บาท    
        1.4.2 ความพึงพอใจตอผูรับบริการวิชาการเรียนรูศิลปวัฒนธรรมทางภูมิศาสตรกับการ 
บูรณาการดานการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เบิกจายงวดท่ี 1 จํานวน 12,000 บาท    
          2. เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไดจัดทําหนังสือติดตามผูรับทุนอุดหนุนงานวิจัยกรณีไมดําเนินการ 
เปนไปตามสัญญาการรับทุนอุดหนุนงานวิจัย 
          3. หนวยงานจัดทําทะเบียนคุมสัญญางานวิจัย แตไมจัดทําบัญชีควบคุมการเบิกจายเงินแตละงวด 
           4. ผูไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก จํานวน 1 โครงการ เปนเงิน 889,350 บาท ไมนําสงเงิน 10% 
เปนเงิน 88,935 บาท เขาเปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
           1. หนวยงานไดรับจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัยจากเงินรายไดคณะฯ จํานวน 15 โครงการ เปนเงิน 
1,298,007 บาท           
           1.1 การเบิกจายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย หนวยงานเบิกจายเปนไปตามระเบียบฯ และเปนไป 
ตามสัญญาการรับทุนอุดหนุนงานวิจัย 

1.2 ผูประสงคไมขอรับทุน จํานวน 2 ราย เปนเงิน 175,000 บาท ไมปรากฏหลักฐานกรณี 
ไมประสงคขอรับทุน  
                  1.3 ผูไดรับทุนอุดหนุนวิจัยดําเนินการแลวเสร็จเปนไปตามสัญญาการรับทุนอุดหนุนงานวิจัย 
จํานวน 3 โครงการ เปนเงิน 215,000 บาท 
                   1.4 ผูไดรับทุนอุดหนุนงานวิจัยดําเนินการไมแลวเสร็จตามสัญญาการรับทุนอุดหนุนงานวิจัย  
จํานวน 10 โครงการ ซ่ึงเบิกจายงวดท่ี 1 และ งวดท่ี 2 เปนเงิน 486,304.20 บาท อยูระหวางดําเนินการ   
และไมปรากฏหนังสือขอขยายระยะเวลาดําเนินการ 
         2. เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไดจัดทําหนังสือติดตามผูรับทุนอุดหนุนงานวิจัยกรณีไมดําเนินการเปนไป 
ตามสัญญาการรับทุนอุดหนุนงานวิจัย 
               3. หนวยงานจัดทําทะเบียนคุมสัญญางานวิจัย แตไมจัดทําบัญชีควบคุมการเบิกจายเงินแตละงวด 
         4. ผูไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก จํานวน 5 โครงการ เปนเงิน 3,756,300 บาท รายละเอียดดังนี้  
        4.1 มีสัญญาใหตรวจสอบ จํานวน 2 โครงการ เปนเงิน 2,555,900 บาท ไมนําสงเงิน 10%  
เปนเงิน 255,590 บาท เขาเปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ฯ 
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        4.2 ไมมีสัญญาใหตรวจสอบ จํานวน 3 โครงการ  เปนเงิน 1,200,400 บาท 
              5. หนวยงานไมจัดทําทะเบียนคุมสัญญางานวิจัยท่ีไดรับอุดหนุนจากภายนอก  
 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
       1. หนวยงานจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัยจากเงินรายไดคณะฯ จํานวน 17 โครงการ เปนเงิน 
1,242,490.00 บาท 
          1.1 การเบิกจายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย หนวยงานเบิกจายเปนไปตามระเบียบฯ และเปนไปตาม
สัญญาวิจัย 
          1.2 ผูไดรับทุนอุดหนุนงานวิจัยอยูระหวางดําเนินการตามสัญญาการรับทุนอุดหนุนงานวิจัย  
จํานวน 17 โครงการ เบิกจายงวดท่ี 1 จํานวน 745,494 บาท  
       2. หนวยงานจัดทําทะเบียนคุมสัญญางานวิจัย แตไมจัดทําบัญชีควบคุมการเบิกจายเงินแตละงวด 

   3. หนวยงานพิจารณาคุณสมบัติผูมีสิทธิขอรับทุนวิจัยไมเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
วาดวยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2541 ขอ 6 (4) 

โครงการบริการวิชาการ 
   โครงการบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559 จํานวน 55 โครงการ รวมเปนเงิน 

5,165,000 บาท  ปรากฏผลการตรวจสอบดังนี้ 
      1. หนวยงานดําเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ จํานวน 30 โครงการ ปรากฏขอตรวจสอบดังนี้ 
                  1.1 หนวยงานไมรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการนับจากวันสิ้นสุด จํานวน 30 โครงการ  
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยการใหบริการวิชาการ พ.ศ. 2539 ขอ 16.3  
            1.2 หนวยงานไมจัดทํารายงานการรับจายเงิน  จํานวน 30 โครงการ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม วาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2553 ขอ 38.4 
          1.3 โครงการบริการวิชาการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไมมีเอกสารการเบิกจายใหตรวจสอบ 
จํานวน 2 โครงการ  
      2. หนวยงานไมดําเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559
จํานวน 25 โครงการ เปนเงิน 1,490,000 บาท 
 
แนวทางแกไข 
       การบริหารงานวิจัย 

1. งานวิจัยปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ท่ีดําเนินการไมแลวเสร็จ  จํานวน 7 โครงการ เปนเงิน 306,627.-  
ใหคณะฯ แตงตั้งกรรมการสอบขอเท็จจริงผูวิจัยท่ีดําเนินการงานวิจัยไมแลวเสร็จตามสัญญา และเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบท่ีไมดําเนินการเรียกเงินคืนจากผูวิจัยท่ีดําเนินการงานวิจัยไมแลวเสร็จตามสัญญา หากมีความผิดทาง
วินัยใหดําเนินการลงโทษทางวินัยตอไป 
 2. ใหหนวยงานเรียกเงินคืน จํานวน 38,313 บาท จากผูไดรับทุนอุดหนุนงานวิจัยท่ีขอยกเลิกสัญญา 
การรับทุนอุดหนุนงานวิจัยและนําสงเขาไปเงินรายไดหนวยงานตอไป  
    3. งานวิจัยปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ใหหนวยงานจัดหาเอกสารหลักฐานกรณีผูรับทุนไมประสงคขอรับทุน 

4. ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจัดหาหนังสือติดตามผูรับทุนอุดหนุนงานวิจัยกรณีไมดําเนินการเปนไปตาม
สัญญาใหตรวจสอบใหครบถวน 

5. ใหหนวยงานจัดทําบัญชีควบคุมการเบิกจายเงินแตละงวดเพ่ือสอบทานการเบิกจายเงิน ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยการบริหารงานวิจัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552 ขอ 10 
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           6.  ใหผูรับทุนอุดหนุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกชี้แจงไมนําสงเงิน 10 % ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม วาดวยเงินอุดหนุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 ขอ 5 
    7. ใหหนวยงานหาสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก จํานวน 3 โครงการ  
ใหตรวจสอบใหครบถวน 
    8. ใหหนวยงานจัดทําทะเบียนคุมสัญญางานวิจัยท่ีไดรับอุดหนุนจากแหลงทุนภายนอกเพ่ือควบคุม 
การบริหารจัดการทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก 
 9. ใหหนวยงานดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยการบริหารงานวิจัย 
พ.ศ. 2541 ขอ 6 (4) โดยเครงครัด 
โครงการบริการวิชาการ 
   1. ใหหนวยงานชี้แจงกรณีไมไดดําเนินการจัดโครงการ  จํานวน 25 โครงการ 
     2. ใหหนวยงานรายงานผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ จํานวน 30 โครงการ ตอผูบริหาร 
ไดรับทราบ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวย การใหบริการวิชาการ พ.ศ. 2539 ขอ 16.3  และ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2553 ขอ 38.4 
   3. ใหหนวยงานจัดหาเอกสารประกอบการเบิกจาย จํานวน 2 โครงการ ใหครบถวน 
  
     การบริหารพัสดุ 

ดานวัสดุสํานักงาน 
       1. การตรวจนับวัสดุคงเหลือท่ีมีอยูจริง จํานวน 185 รายการ เปนเงิน 298,426.24 บาท  
ตรงตามบัญชี จํานวน 7 รายการ และไมตรงกับบัญชีวัสดุ จํานวน 178 รายการ เนื่องจากบันทึกรายการวัสดุ 
ในบัญชีวัสดุไมเปนปจจุบัน 
        2. ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 หนวยงานมีการจัดทําบัญชีวัสด ุไมเปนปจจุบัน 
        3. การเบิกจายวัสดุ ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจกอนเบิกจายถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแกไขเพ่ิมเติม ขอ 152-154 
        4. การควบคุมการเบิกจายวัสดุ ผูเบิกจายและผูบันทึกบัญชีวัสดุเปนคนละคนกัน เปนไปตาม
หลักการควบคุมภายในท่ีดี 
        5. การจัดเก็บวัสดุ จัดเก็บในตูวัสดุภายในหองเก็บพัสดุ มีกุญแจล็อค และแบงตามประเภท 
หมวดหมูโดยชัดเจน 

 6. หนวยงานจัดทําใบยืม-คืนครุภัณฑ แตมีบางใบยืมระบุรายละเอียดไมครบถวน เชน หมายเลข
ครุภัณฑ และวันท่ีสงคืนครุภัณฑ    

ครุภัณฑ 
        ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559  จากการสุมตรวจครุภัณฑ จํานวน 147 รายการ จากครุภัณฑ 
จํานวน 162 รายการ คิดเปนรอยละ 90.74 % ปรากฏผลการตรวจสอบดังนี้   
     1. ครุภัณฑมีใหตรวจสอบไมครบถวน และลงหมายเลขครุภัณฑลงบนตัวครุภัณฑครบถวน   
     1.1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2557  รายการเครื่องคอมพิวเตอรยี่หอ Apple รุน Macbook   
Pro Retina MC975/ภาษาไทย หมายเลขครุภัณฑ 90105001-171239-5520003 มูลคา 39,900 บาท  
สูญหายเนื่องจากเหตุโจรกรรม  พรอมนี้หนวยงานไดดําเนินการรายงานทรัพยสินของทางราชการถูกโจรกรรม 
ตามหนังสือท่ี ศธ 0530.3/2066 ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2557  และมีการคํานวณคาเสื่อมราคาของครุภัณฑ
คอมพิวเตอร สงใหคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  
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ตามหนังสือท่ี ศธ 0530.3/1228 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2558 ซ่ึงยังไมไดมีการรายงานความคืบหนาของรายการ
คอมพิวเตอรดังกลาว 

2. หนวยงานจัดทําทะเบียนครุภัณฑครบถวน และแยกประเภทเปนหมวดหมู 
     3. การยืม – คืนครุภัณฑ จัดทําเปนลายลักษณอักษร และไดรับอนุมัติ แตระบุรายละเอียด 
ไมครบถวน ไดแก ไมมีการระบุหมายเลขครุภัณฑท่ียืมทําใหไมทราบวายืมครุภัณฑหมายเลขใด    
  4. ครุภัณฑบางรายการลงหมายเลขประจําตัวครุภัณฑไมครบถวน คือ ตูไมเก็บเอกสาร 3 บาน 
1 ชุด และ โตะทํางานพรอมเกาอ้ี 2 ชุด                   
  5. หนวยงานจัดทําทะเบียนซอมครุภัณฑและบันทึกรายการครบถวนตามท่ีไดรับอนุมัติ 
     6. การรายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2558  หนวยงานมีการรายงาน 
พัสดุชํารุด จํานวน 91 รายการ พัสดุเสื่อมสภาพ จํานวน 129 รายการ และพัสดุสูญหาย จํานวน 22 รายการ  
และครุภัณฑรอแทงจําหนาย จํานวน 221 รายการ        

ยานพาหนะ 
  หนวยงานมียานพาหนะในครอบครอง จํานวน 6 คัน ไดแก รถยนต 3 คัน และรถจักรยานยนต 2 คัน 
และรถหกลอ จํานวน 1 คัน ดังนี้  
           1. มีการรายงานในระบบรายงานการใชเชื้อเพลิงและหลอลื่นเปนปจจุบัน จํานวน 2 คัน  ไดแก   
รถตูหมายเลขทะเบียน นข 1581 มค และรถเกง หมายเลขทะเบียน กค 4616 มค  
             2. มีการรายงานในระบบรายงานการใชน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นไมเปนปจจุบัน จํานวน 3 คัน  
ไดแก รถกระบะสี่ประตู หมายเลขทะเบียน กข 2564 มค,  รถจักรยานยนต หมายเลขทะเบียน 1 กค 7820 มค 
และรถจักยานยนต  หมายเลขทะเบียน กทธ 260 มค   
        3. ยังไมไดดําเนินการบันทึกขอมูลรถหกลอในระบบรายงานการใชน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
(จัดซ้ือเม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2557) เนื่องจากระบบไมสามารถลงรายละเอียดรถหกลอได แตไดมีการจัดทํา
รายงานการใชน้ํามันรถไวในสมุดรายงานน้ํามันของหนวยงาน คือ รถหกลอ หมายเลขทะเบียน 40-0155 มค  
 4. มีตราเครื่องหมายของสวนราชการครบถวน 
        5. หนวยงานจัดทําใบขออนุญาตการใชรถครบถวน   และรายการซอมบํารุงยานพาหนะ ไดรับอนุมัติ
จากผูมีอํานาจในการซอมบํารุงทุกครั้ง 
 
แนวทางแกไข 
 การบริหารพัสดุ 
    ดานวัสดุสํานักงาน 

1. ใหหนวยงานจัดทําบัญชีวัสดุและใบเบิก ใหเปนปจจุบัน เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบสํานัก 
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 154 
  ครุภัณฑ 
    1. ใหหนวยงานจัดทําแบบฟอรมการยืม – คืนครุภัณฑใหมีรายละเอียดครบถวน  งายตอการติดตาม 
ทวงถามคืนครุภัณฑในกรณีมีการยืมหรือเคลื่อนยายครุภัณฑออกนอกสถานท่ีตั้ง 
   2. ใหหนวยงานดําเนินการติดตามหนังสือท่ี ศธ 0530.3/1228 เรื่องครุภัณฑคอมพิวเตอร สงให 
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความผิดละเมิด มหาวิทยาลัยมหาสารคามเพ่ือจะไดดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ
ตอไป 
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           3. ใหคณะฯ ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงและดําเนินการในข้ันตอนตอไป  
กรณีครุภัณฑท่ีชํารุด จํานวน 91 รายการ, ครุภัณฑท่ีเสื่อมสภาพ จํานวน 129 รายการ,  ครุภัณฑท่ีสูญหาย 
จํานวน 22 รายการ และครุภัณฑรอแทงจําหนวย จํานวน 221 รายการ  ตามระเบียบสํานักนายก รัฐมนตรี 
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 156 – ขอ 161 
           4. ใหหนวยงานลงหมายเลขบนตัวครุภัณฑใหครบถวน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 

การพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 152 
        ดานยานพาหนะ 

ใหหนวยงานรายงานการใชรถในระบบฯ ใหเปนปจจุบัน 
 
 

4. ตรวจติดตามการควบคุมดานการรักษาความปลอดภัยดานสารสนเทศ (Information Technology   
   Auditing) 

ตามท่ีสํานักตรวจสอบภายใน ไดเขาทําการตรวจสอบการดําเนินงานระบบความม่ันคงปลอดภัย 
ดานสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซ่ึงมีขอตรวจพบ/
ขอเสนอแนะ จํานวน 7 ประเด็น   

สํานักตรวจสอบภายในไดตรวจติดตามผลการตรวจสอบระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  โดยดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะเรียบรอยแลว จํานวน 1 ประเด็น  
แตยังพบประเด็นท่ียังไมไดดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ จํานวน 6 ประเด็น ดังนี้ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
            1. การจัดทําขอปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยตามประกาศของคณะกรรมการฯ ท่ีกําหนด  
มหาวิทยาลัยยังไมไดจัดทําขอปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศแตไดยึดถือปฏิบัติ 
ตามประกาศสํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง กําหนดนโยบายรักษาความปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2549 
            2. มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการกําหนดผูรับผิดชอบนโยบายชัดเจน โดยสํานักคอมพิวเตอรผูรับผิดชอบ 
ยังไมไดทําการทบทวนนโยบายรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศใหสอดคลองและเหมาะสม กลาวคือ 
มหาวิทยาลัยประกาศใหบุคลากรและผูใชงานถือปฏิบัติตามประกาศสํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เรื่อง กําหนดนโยบายรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2549 
            3. มหาวิทยาลัยฯ โดยผูรับผิดชอบยังไมไดจัดทําขอปฏิบัติสําหรับการใชงานสารสนเทศตามภารกิจ 
ท่ีครอบคลุมเก่ียวกับการควบคุมการเขาถึงสารสนเทศ และการปรับปรุงใหสอดคลองกับขอกําหนดในการปฏิบัติ
และขอกําหนดดานความปลอดภัย  ในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงาน ซ่ึงจะตอง
สอดคลองกับนโยบายรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ โดยประกาศเผยแพรนโยบายและขอปฏิบัติ
ดังกลาว ใหผูเก่ียวของทราบ เพ่ือใหสามารถเขาถึง เขาใจ และถือปฏิบัติตามนโยบายและขอปฏิบัติท่ีกําหนด 
อยางชัดเจน  รวมท้ังจะตองมีการทบทวนปรับปรุงนโยบายและขอปฏิบัติใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 
       4.  การสํารอง/เตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการ และผูรับผิดชอบ  
ไดมีการจัดระบบสํารอง/แผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉิน ไดกําหนดไวในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2553 – 2557  ไดผานความเห็นชอบสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 11/52 ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2552  และจัดทําแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน งานระบบ
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เครือขายคอมพิวเตอรสํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เฉพาะแผนระยะยาวเพียงอยางเดียว    
ขาดจัดทําแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินระยะสั้น (แผนประจําป) เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
          1.  มหาวิทยาลัยฯ รับทราบวาตองจัดทําแนวนโยบายและแนวปฏิบัติตามมาตรา 7 และทราบข้ันตอน
การจัดทําแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ  ซ่ึงปจจุบันไดจัดทํา (ราง) นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ
ม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2557 - 2558  โดยมีการเตรียมความพรอม 
ในการจัดทํารางนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2557 และอยูระหวางกําหนดการประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณารางฯรวมถึง
มีการเตรียมความพรอมในการจัดทําโครงการอบรมการสรางความตระหนักดานความปลอดภัยสารสนเทศเพ่ือ
เปนไปตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ
ม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 ขอ 7  
          2.  มีการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรไวโดยชัดเจนดานระบบสารสนเทศดานระบบ
สํารองและดานการจัดทําแผนและทบทวนไวในประกาศสํานักคอมพิวเตอรฯ เรื่องกําหนดอํานาจหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานดานความปลอดภัยของขอมูลและระบบเครือขายคอมพิวเตอรลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549  
ซ่ึงจัดใหมีการทดสอบระบบใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอท้ังนี้ระบบสานสนเทศมีการทดสอบจํานวน 1 ครั้ง 
โดยครั้งลาสุดเม่ือวันท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2557 ระบบสํารองมีการทดสอบจํานวน 2 ครั้ง โดยครั้งลาสุดเม่ือวันท่ี 
17 มีนาคม 2557 แตแผนฉุกเฉินไมปรากฏการทดสอบแตอยางใด 
 
แนวทางแกไข 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
  1.  ใหมหาวิทยาลัยฯ กํากับติดตามใหคณะกรรมการ/หนวยงานท่ีรับผิดชอบไดดําเนินการจัดทํา 
ขอปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศสอดคลองกับประกาศสํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เรื่อง กําหนดนโยบายรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2549 
  2.  ใหมหาวิทยาลัยฯ กํากับติดตามใหคณะกรรมการ/หนวยงานท่ีรับผิดชอบไดดําเนินการทบทวน/
ปรับปรุง/แกไข  นโยบายการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใหสอดคลองตามประกาศ
คณะกรรมการการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 ใหเปนปจจุบันและประกาศเผยแพรใหทราบ 
  3.  ใหมหาวิทยาลัยฯ โดยสํานักคอมพิวเตอรไดจัดทําขอปฏิบัติหรือหลักเกณฑสําหรับการใชงาน
สารสนเทศตามภารกิจโดยครอบคลุมการควบคุมการเขาถึงสารสนเทศ และการปรับปรุงใหสอดคลองกับขอกําหนด
ในการปฏิบัติและขอกําหนดดานความปลอดภัย  และครอบคลุมในสวนการควบคุมอุปกรณคอมพิวเตอรและ
สื่อสารเคลื่อนท่ีและการปฏิบัติงานจากภายนอกหนวยงาน  ในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของ
หนวยงาน ตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 ขอ 5 (6) และ  
ขอ 11 
  4. ใหคณะกรรมการ/ผูรับผิดชอบ ไดจัดทําแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินระยะสั้น (แผนประจําป) 
และพรอมท้ังไดทําการทบทวนแผนทุก 3 เดือน และรายงานผลใหมหาวิทยาลัยทราบ  
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
1.  ใหมหาวิทยาลัยฯ ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรม 

ทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ. 2549 และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่องแนวนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 ขอ 7 อยาง
เครงครัด 
       2.  ใหมีการทดสอบระบบท่ีวางไวทุกครั้งเพ่ือเตรียมความพรอมเม่ือเกิดความเสี่ยงข้ึน และเปนการ
ปองกันเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึนได 

สํานักตรวจสอบภายในไดตรวจติดตามผลการตรวจสอบระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  มหาวิทยาลัยมหาสารคามดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ จํานวน 5 ประเด็น 
และอยูระหวางดําเนินการปรับปรุงแกไขตามท่ีคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสไดแจงผล จํานวน 1 ประเด็น 
คือ การจัดทําแนวนโยบายและแนวปฏิบัตใินการรักษาความม่ันคงปลอดภัย ของหนวยงานของรัฐ ตามมาตรา 7 ใน 
พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสของรัฐ พ.ศ. 2549  
 
     ผลจากการติดตามการดาํเนินงาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
     1. มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แนวนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสานสนเทศของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2559  
     2. มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการทบทวน/ปรับปรุง/แกไข  นโยบายการรักษาความปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใหสอดคลองตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง แนวนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 และประกาศ
เผยแพรใหทราบ 
     3. มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการจัดทําขอปฏิบัติหรือหลักเกณฑสําหรับการใชงานสารสนเทศตามภารกิจ
โดยครอบคลุมการเขาถึงสารสนเทศ และการปรับปรุงใหสอดคลองกับขอกําหนดในการปฏิบัติและขอกําหนดดาน
ความปลอดภัย  และครอบคลุมในสวนการควบคุมอุปกรณคอมพิวเตอรและสื่อสารเคลื่อนท่ีและการปฏิบัติงานจาก
ภายนอกหนวยงาน  ในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงาน ตามประกาศคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2553  ขอ 5 (6)  และขอ 11 
     4. ผูรับผิดชอบดําเนินการจัดทําแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉิน แผนแกไขปญหาจากสถานการณ
ความไมแนนอนและภัยพิบัติท่ีอาจเกิดข้ึนกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือใชเปน
แนวทางการปฏิบัติงาน  
 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
             1. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดรับทราบผลการพิจารณาเบื้องตนการประเมินการดําเนินงาน 
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานรัฐตามหนังสือ 
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท่ี ทก 0209.4/3817 ลงวันท่ี 19 เมษายน 2558 
          2. มหาวิทยาลัยฯ  ดําเนินการปรับปรุงแกไขตามท่ีคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสไดแจง 
ผลการพิจารณาเบื้องตนการประเมินการดําเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ดานสารสนเทศของหนวยงานรัฐ ตามแบบประเมินประกอบการพิจารณาการดําเนินงานตาม แนวนโยบายและ
แนวปฏิบัติ ในการรักษาความม่ันคงปลอดภัย ของหนวยงานของรัฐ  
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          3. มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดสงแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการักษาความม่ันคงปลอดภัยดาน
สารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามฯ ตอสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสตามหนังสือศธ 
ท่ี 0530.8/713 เรื่อง จัดสงแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามฯ ลงวันท่ี  6 พฤศจิกายน 2558 
          4. มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการโดยเจาหนาท่ีผูดูแลมีการตรวจสอบระบบทุกวัน เพ่ือปองกันเหตุ 
ท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
     5. ผูดูแลระบบของบริษัทฯ เขามาตรวจสอบและทดสอบระบบทุก 3 เดือน 
 
 
5. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) 

การบริหารงานวิจัย 
      จากการสอบทานการบริหารงานวิจัย จากงบประมาณเงินแผนดินและงบประมาณเงินรายได 
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 จํานวน 358 โครงการ เปนเงิน 
รวมท้ังสิ้น 51,349,478 บาท (หาสิบเอ็ดลานสามแสนสี่หม่ืนเกาพันสี่รอยเจ็ดสิบแปดบาทถวน)  
ปรากฏผลการตรวจสอบดังนี้ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
       กองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการพิจารณาทุนอุดหนุนวิจัย จํานวน 218 โครงการ รวมเปนเงิน 
25,515,550 บาท (ยี่สิบหาลานหาแสนหนึ่งหม่ืนหาพันหารอยหาสิบบาทถวน) ดังนี้ 
      1. งบประมาณเงินแผนดิน 
             ทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณเงินแผนดิน จํานวน 132 โครงการ เปนเงิน 23,690,550 บาท  
(ยี่สิบสามลานหกแสนเกาหม่ืนหารอยหาสิบบาทถวน) รายละเอียด ดังนี้ 

1.1 ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือผลิตงานสรางสรรค/สิ่งประดิษฐ จํานวน 2 โครงการ เปนเงิน 440,000  
บาท (สี่แสนสี่หม่ืนบาทถวน) เบิกจายเงินอุดหนุนวิจัย งวดท่ี 1 เปนเงิน 54,000 บาท (หาหม่ืนสี่พันบาทถวน),  
งวดท่ี 2-3 อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ และยังไมเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ 

1.2 ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทอาจารยและนักวิจัย จํานวน 57 โครงการ เปนเงิน 5,277,550 บาท  
(หาลานสองแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพันหารอยหาสิบบาทถวน) เบิกจายเงินอุดหนุนวิจัยงวดท่ี 1 จํานวน 56 โครงการ 
เปนเงิน 3,136,530 บาท (สามลานหนึ่งแสนสามหม่ืนหกพันหารอยสามสิบบาทถวน), งวดท่ี 2 จํานวน 45 โครงการ  
เปนเงิน 1,283,865 บาท (หนึ่งลานสองแสนแปดหม่ืนสามพันแปดรอยหกสิบหาบาท) และงวดท่ี 3 จํานวน 9 โครงการ  
เปนเงิน 89,000 บาท (แปดหม่ืนเกาพันบาทถวน) 

1.3 ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทอาจารยและนักวิจัยไมมีสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยใหตรวจสอบ  
จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการอัตลักษณกลุมชาติพันธุกูย : การศึกษาเพ่ือพัฒนาเปนสารคดีและหนังสือวิชาการ 

1.4 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) จํานวน 42 โครงการ เปนเงิน 11,403,000 บาท  
(สิบเอ็ดลานสี่แสนสามพันบาท-ถวน)  เบิกจายเงินอุดหนุนวิจัยงวดท่ี 1 จํานวน 42 โครงการ เปนเงิน 6,700,680 
บาท (หกลานเจ็ดแสนหกรอยแปดสิบบาทถวน) งวดท่ี 2 จํานวน 38 โครงการ เปนเงิน 3,125,430 บาท (สามลาน
หนึ่งแสนสองหม่ืนหาพันสี่รอยสามสิบบาทถวน) งวดท่ี 3 จํานวน 10 โครงการ เปนเงิน 270,480 บาท (สองแสน
เจ็ดหม่ืนสี่รอยแปดสิบบาทถวน) 

1.5 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 25 โครงการ  เปนเงิน 5,540,000 บาท  
(หาลานหาแสนสี่หม่ืนบาทถวน) เบิกจายเงินอุดหนุนวิจัยงวดท่ี 1 จํานวน 25 โครงการ เปนเงิน 3,324,000 บาท  
(สามลานสามแสนสองหม่ืนสี่พันบาทถวน) งวดท่ี 2 จํานวน 25 โครงการ เปนเงิน 1,662,000 บาท (หนึ่งลานหกแสน 



~ 25 ~ 
 
หกหม่ืนสองพันบาทถวน) งวดท่ี 3 จํานวน 6 โครงการเปนเงิน 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนบาทถวน) 

1.6 โครงการวิจัยทุนอุดหนุนโครงการวิจัยมุงเปา ประเภทหมอนไหม จํานวน 6 โครงการ เปนเงิน 
1,030,000 บาท (หนึ่งลานสามหม่ืนบาทถวน) เบิกจายเงินอุดหนุนวิจัยงวดท่ี 1 จํานวน 6 โครงการ เปนเงิน 
618,000 บาท (หกแสนหนึ่งหม่ืนแปดพันบาทถวน) งวดท่ี 2 จํานวน 6 โครงการ เปนเงิน 309,000 บาท (สาม
แสนเกาพันบาทถวน) งวดท่ี 3 ยังไมดําเนินการเบิกจาย  
 2. งบประมาณเงินรายได 
           ทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได จํานวน 86 โครงการ รวมเปนเงิน 1,825,000 บาท  
(หนึ่งลานแปดแสนสองหม่ืนหาพันบาทถวน) ดังนี้ 

2.1 ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) จํานวน 65 โครงการ  
เปนเงิน 1,240,000 บาท (หนึ่งลานสองแสนสี่หม่ืนบาทถวน) เบิกจายเงินอุดหนุนวิจัยงวดท่ี 1 จํานวน 62 
โครงการ เปนเงิน 711,000 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) งวดท่ี 2 จํานวน 33 โครงการ เปนเงิน 
187,500 บาท (หนึ่งแสนแปดหม่ืนเจ็ดพันหารอยบาทถวน) งวดท่ี 3 จํานวน 25 โครงการ เปนเงิน 46,500 บาท 
(สี่หม่ืนหกพันหารอยบาทถวน) 

2.2 ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ไมมีสัญญาการรับทุนอุดหนุน 
การวิจัยใหตรวจสอบ จํานวน 3 โครงการ เปนเงิน 55,000 บาท (หาหม่ืนหาพันบาทถวน) 
 2.3 ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) จํานวน 14 โครงการ  
เปนเงิน 430,000 บาท (สี่แสนสาหม่ืนบาทถวน) เบิกจายเงินอุดหนุนวิจัยงวดท่ี 1 จํานวน 14 โครงการ  
เปนเงิน 258,000 บาท (สองแสนหาหม่ืนแปดพันบาทถวน) งวดท่ี 2 จํานวน 8 โครงการ เปนเงิน 78,000 บาท 
(เจ็ดหม่ืนแปดพันบาทถวน) งวดท่ี 3 จํานวน 4 โครงการ เปนเงิน 16,000 บาท (หนึ่งหม่ืนหกพันบาทถวน) 
      2.4 ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาองคกรและพัฒนาบุคลากร จํานวน 7 โครงการ เปนเงิน 155,000 
บาท (หนึ่งแสนหาหม่ืนหาพันบาทถวน) เบิกจายเงินอุดหนุนวิจัยงวดท่ี 1 จํานวน 6 โครงการ เปนเงิน 81,000 บาท 
(แปดหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) งวดท่ี 2 จํานวน 2 โครงการ เปนเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน) และ 
ขอยกเลิกโครงการวิจัย จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการพฤติกรรมความรับผิดชอบของนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เปนเงิน 20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถวน)  
 3. ทุนอุดหนุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก 
      3.1 ทุนอุดหนุนวิจัยจากจากแหลงทุนภายนอกผานมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการเบิกจาย จํานวน 9 
โครงการ รวมเปนเงิน 5,063,900 บาท (หาลานหกหม่ืนสามพันเการอยบาทถวน) เบิกจายเงินอุดหนุนวิจัยงวด 
ท่ี 1 จํานวน 7 โครงการ เปนเงิน 2,221,450 บาท (สองลานสองแสนสองหม่ืนหนึ่งพันสี่รอยหาสิบบาทถวน)  
งวดท่ี 2 จํานวน 5 โครงการ  เปนเงิน 930,585 บาท (เกาแสนสามหม่ืนหารอยแปดสิบหาบาทถวน)  
งวดท่ี 3 จํานวน 4 โครงการ เปนเงิน 301,585 บาท (สามแสนหนึ่งพันหารอยแปดสิบหาบาทถวน) ไมปรากฏ
หลักฐานการนําสงเงิน 10%  จํานวน 5 โครงการ เปนเงิน 185,840 บาท (หนึ่งแสนแปดหม่ืนหาพันแปดรอย 
สี่สิบบาทถวน) 

3.2 หนวยงานไมไดจัดทําทะเบียนคุมทุนอุดหนุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก เพ่ือดําเนินการ 
ติดตามและตรวจสอบ 
 4. การดําเนินงานกรณีทําวิจัยไมแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดในสัญญา ผูวิจัยจัดทําหนังสือการ 
ขอขยายระยะเวลาการทําวิจัยเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด 
 5. หนวยงานไมรายงานผลการดําเนินงานการเบิกจายทุนอุดหนุนวิจัยท้ังจากแหลงทุนภายในและ
ภายนอกใหผูบริหารไดรับทราบ  
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 6. จากการสุมตรวจเอกสารการเบิกจายทุนอุดหนุนวิจัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 พบวา  
    6.1 การเบิกจายเงินอุดหนุนวิจัยลาชา เนื่องจากมีการแกไขเอกสารท่ีแนบประกอบการเบิกจาย
ระหวางผูวิจัยกับเจาหนาท่ีกองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงทําใหการเบิกจายลาชา อาทิเชน ผูวิจัย
จัดสงเอกสารเบิกจาย วันท่ี 22 กันยายน 2558 แตไดรับเงินวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2558 ลาชา 57 วัน, ผูวิจัย
จัดสงเอกสารการเบิกจาย วันท่ี  20 กรกฎาคม 2558 แตไดรับเงินวันท่ี 23 กันยายน 2558 ซ่ึงลาชา 66 วัน เปน
ตน ท้ังนี้หนวยงานทําแบบ Checklist การจัดสงเอกสารและทําผังกระบวนการแลว 
      6.2 การเบิกจายเงินทุนอุดหนุนวิจัยผูรับผิดชอบไมแนบสําเนาสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย
ประกอบการเบิกจายใหตรวจสอบ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
      กองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการพิจารณาทุนอุดหนุนวิจัย จํานวน 140 โครงการ รวมเปนเงิน 
25,833,928 บาท (ยี่สิบหาลานแปดแสนสามหม่ืนสามพันเการอยยี่สิบแปดบาทถวน) ดังนี้  

1. งบประมาณเงินแผนดิน 
         ทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณเงินแผนดิน จํานวน 97 โครงการ เปนเงิน 21,958,928 บาท  
(ยี่สิบเอ็ดลานเกาแสนหาหม่ืนแปดพันเการอยยี่สิบแปดบาทถวน) รายละเอียดดังนี้ 

1.1 ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือผลิตงานสรางสรรค/สิ่งประดิษฐ จํานวน 1 โครงการ เปนเงิน 100,000 .- 
(หนึ่งแสนบาทถวน) เบิกจายเงินอุดหนุนวิจัยงวดท่ี 1 เปนเงิน 60,000 บาท อยูระหวางดําเนินการ งวดท่ี 2-3  

1.2 ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทอาจารยและนักวิจัย  จํานวน 27 โครงการ เปนเงิน 2,660,000 บาท  
(สองลานหกแสนหกหม่ืนบาทถวน) เบิกจายเงินอุดหนุนวิจัยงวดท่ี1 จํานวน 27 โครงการ เปนเงิน 1,434,000 บาท  
(หนึ่งลานสี่แสนสามหม่ืนสี่พันบาทถวน) อยูระหวางดําเนินการ งวดท่ี 2-3  

1.3 ทุนอุดหนุนวิจัยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) จํานวน 53 โครงการ เปนเงิน  
15,438,928 บาท (สิบหาลานสี่แสนสามหม่ืนแปดพันเการอยยี่สิบแปดบาทถวน) เบิกจายเงินอุดหนุนวิจัย  
งวดท่ี 1 จํานวน 46 โครงการเปนเงิน 8,128,757 บาท (แปดลานหนึ่งแสนสองหม่ืนแปดพันเจ็ดรอยหาสิบเจ็ด
บาทถวน), งวดท่ี 2 จํานวน 4 โครงการ  เปนเงิน 360,000 บาท (สามแสนหกหม่ืนบาทถวน) อยูระหวาง
ดําเนินการ งวดท่ี 2-3  

1.4 ทุนอุดหนุนวิจัยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ไมมีสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
ใหตรวจสอบ จํานวน 10 โครงการ   
          1.5 ทุนอุดหนุนวิจัยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 16 โครงการ  เปนเงิน 
3,760,000 บาท (สามลานเจ็ดแสนหกหม่ืนบาทถวน)  เบิกจายเงินอุดหนุนวิจัยงวดท่ี 1 จํานวน 16 โครงการ  
เปนเงิน 2,256,000 บาท (สองลานสองแสนหาหม่ืนหกพันบาทถวน) อยูระหวางดําเนินการ งวดท่ี 2-3  
 2. งบประมาณเงินรายได 
             ทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได จํานวน 43 โครงการ รวมเปนเงิน 3,875,000 บาท  
(สามลานแปดแสนเจ็ดหม่ืนหาพันบาทถวน) ดังนี้  

2.1 ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) จํานวน 15 โครงการ เปนเงิน  
235,000 บาท (สองแสนสามหม่ืนหาพันบาทถวน) เบิกจายเงินอุดหนุนวิจัยงวดท่ี 1 จํานวน 15 โครงการ เปนเงิน 
141,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) งวดท่ี 2 จํานวน 2 โครงการ เปนเงิน 10,500 บาท งวดท่ี 3 
จํานวน 2 โครงการ เปนเงิน 3,500 บาท  
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2.2 ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) จํานวน 9 โครงการ เปนเงิน  
270,000 บาท (สองแสนเจ็ดหม่ืนบาทถวน) เบิกจายเงินอุดหนุนวิจัยงวดท่ี 1 จํานวน 9 โครงการ เปนเงิน 
162,000 บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนสองพันบาทถวน) งวดท่ี 2 จํานวน 2 โครงการ เปนเงิน 18,000 บาท อยูระหวาง
ดําเนินการ งวดท่ี 2-3  

2.3 ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาองคกรและพัฒนาบุคลากร จํานวน 12 โครงการ เปนเงิน  
270,000 บาท (สองแสนเจ็ดหม่ืนบาทถวน) เบิกจายเงินอุดหนุนวิจัยงวดท่ี 1 จํานวน 12 โครงการ เปนเงิน 
162,000 บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนสองพันบาทถวน) งวดท่ี 2 จํานวน 2 โครงการ เปนเงิน 12,000 บาท งวดท่ี 3 
จํานวน 1 โครงการ เปนเงิน 2,000 บาท  

2.4 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จํานวน 6 โครงการ เปนเงิน 2,100,000 บาท  
(สองลานหนึ่งแสนบาทถวน) เบิกจายเงินอุดหนุนวิจัยงวดท่ี 1 จํานวน 6 โครงการ เปนเงิน 2,100,000 บาท  
อยูระหวางดําเนินการ งวดท่ี 2-3  

2.5 ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือผลิตงานสรางสรรค/สิ่งประดิษฐ จํานวน 1 โครงการ เปนเงิน  
1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน) เบิกจายเงินอุดหนุนวิจัยงวดท่ี 1 เปนเงิน 600,000 บาท (หกแสนบาทถวน)
งวดท่ี 2 เปนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถวน) อยูระหวางดําเนินการ งวดท่ี 3  
 3. ทุนอุดหนุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก 
         ทุนอุดหนุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก จํานวน 3 โครงการ รวมเปนเงิน 2,426,999 บาท  
(สองลานสี่แสนสองหม่ืนหกพันเการอยเกาสิบเกาบาทถวน) ไมปรากฏหลักฐานการนําสงเงิน 10%   
จํานวน 3 โครงการ เปนเงิน 242,699.90 บาท (สองแสนสี่หม่ืนสองพันหกรอยเกาสิบเกาบาทเกาสิบสตางค) 
      3.1 ผูรับทุนดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 2 โครงการ และอยูระหวางดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ 
      3.2 หนวยงานไมไดจัดทําทะเบียนคุมทุนอุดหนุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก เพ่ือดําเนินการติดตาม
และตรวจสอบ 

 4. หนวยงานไมรายงานผลการดําเนินงานการเบิกจายทุนอุดหนุนวิจัยท้ังจากแหลงทุนภายในและ 
ภายนอกใหผูบริหารไดรับทราบ  

5. จากการสุมตรวจเอกสารการเบิกจายทุนอุดหนุนวิจัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 พบวา  
      5.1  การเบิกจายเงินทุนอุดหนุนวิจัยผูรับผิดชอบไมแนบสําเนาสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
ประกอบการเบิกจายใหตรวจสอบ 
 
แนวทางแกไข 

1. ใหหนวยงานจัดหาสัญญา/ชี้แจง การรับทุนอุดหนุนวิจัยไมมีใหตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 จํานวน 4 โครงการ และปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 10 โครงการ พรอมท้ังจัดทําสรุปผลการ
พิจารณาทุนอุดหนุนวิจัยเสนอผูบริหารเพ่ือทราบ 

2. ใหหนวยงานจัดหาหลักฐานการนําสงเงิน 10% เขาเปนเงินรายไดมหาวิทยาลัย จํานวน 8  
โครงการ เปนเงิน 428,539.90 บาท 

3. ใหหนวยงานจัดทําทะเบียนคุมการเบิกจายทุนอุดหนุนวิจัยท้ังจากแหลงทุนภายในและแหลงทุน 
ภายนอก เพ่ือประโยชนในการติดตามและตรวจสอบ 

4. ใหหนวยงานชี้แจง กรณีการเบิกจายเงินอุดหนุนวิจัยลาชา พรอมท้ังจัดทําข้ันตอนการเบิกจาย 
ทุนอุดหนุนวิจัย โดยกําหนดระยะเวลาการการดําเนินงานใหชัดเจน 

5. ใหหนวยงานแนบสําเนาสัญญาการรับทุนอุดหนุนวิจัยประกอบการเบิกจายใหครบถวน 
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6. ใหหนวยงานเรงรัดการเบิกจายทุนอุดหนุนวิจัย เพ่ือประโยชนในการงานวิจัย และแจงเวียน 
แนวปฏิบัติในการจัดสงเอกสารประกอบการเบิกจายใหแกนักวิจัยถือปฏิบัติ  
  7.   ใหหนวยงานรายงานผลการดําเนินการเบิกจายทุนอุดหนุนวิจัยท้ังจากแหลงทุนภายในและ 
แหลงทุนภายนอกใหผูบริหารไดรับทราบเปนประจําทุกเดือน เพ่ือใชเปนขอมูลในการบริหารงานวิจัย 
 
6. ตรวจสอบการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย (Management Auditing)   

การติดตามผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะเบิกจายงบประมาณ  ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ไตรมาสท่ี 1 

ตามท่ีสํานักตรวจสอบภายในไดรายงานผลการตรวจสอบและมีขอเสนอแนะใหดําเนินการ 
ปรับปรุงแกไขและรายงานผลปรับปรุงแกไข มายังสํานักตรวจสอบภายใน ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีไดรับ
รายงาน  

1. ใหหนวยงานจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง ใหครอบคลุมงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 
ใหครบถวนตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง 
พ.ศ. 2546 ขอ 4 พรอมติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซ้ือจัดจาง และรายงานผลใหมหาวิทยาลัย 
ทราบตอไป 

2. ใหคณะกรรมการกํากับ ติดตามและเรงรัดผลการเบิกจายงบประมาณ ของมหาวิทยาลัย 

ปฏิบัติตามคําสั่งมหาวิทยาลัย โดยกํากับ ติดตาม และเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจายท้ังงบประมาณ

รายจายเงินแผนดิน และงบประมาณรายจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ใหสอดคลองตามมติคณะรัฐมนตรี

ตลอดจนนโยบาย หลักเกณฑและแนวปฏิบัติท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และรายงานผลการดําเนินงานพรอม

ขอเสนอแนะ แนวทางแกไขในการบริหารจัดการตอผูบริหารมหาวิทยาลัย 

3. ใหคณะกรรมการเรงรัด ติดตามการเบิกจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ จัดทํา 

แผนการกํากับติดตามฯ เพ่ือกํากับติดตามการใชจายงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยฯ 

4. ใหกองคลังและพัสดุชี้แจง กรณีคณะ/หนวยงาน การดําเนินการจัดซ้ือจัดจางไมเปนไป 
ตามแผน และไมรายงานผลการจัดซ้ือจัดจาง มายังสํานักตรวจสอบภายใน ภายใน 15 วันนับจากวันท่ีได 
รับรายงาน 

5. กรณีดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ไมเปนไปตามแผน ใหหนวยงานปรับแผนฯ ใหสอดคลอง 
กับการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกองคลังและพัสดุ ไมรายงานผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 
และไดติดตามผลรายงานผลการตรวจสอบ การบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 และไดติดตามแกไขตามขอเสนอแนะ ครั้งท่ี 2 โดยใหรายงานผล ภายในวันท่ี 24 
มิถุนายน 2559 แตไมรายงานใหทราบรายละเอียด ตามหนังสือท่ี ศธ 0530.26/517 ลงวันท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 
2559 
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การกํากับ และติดตามผลการเบิกจายงบประมาณ  
           ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

งบประมาณเงินแผนดิน  

                     มหาวิทยาลยัไดกําหนดเปาหมายการเบิกจายงบประมาณเงินแผนดิน ตามประกาศมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 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  
  งบประจํา  
  การเบิกจายในไตรมาสท่ี 2 เบิกจาย รอยละ 24.25 และไตรมาสท่ี 3 เบิกจาย รอยละ 22.86 รวมผลการ
เบิกจายงบประจํา ไตรมาสท่ี 1-3 คิดเปนรอยละ 64.60 จากเปาหมายท้ังป รอยละ 98  
  งบลงทุน  
  การเบิกจายในไตรมาสท่ี 2 เบิกจาย รอยละ 21.35 และไตรมาสท่ี 3 เบิกจาย รอยละ 27.62 รวมผลการ
เบิกจายงบประจํา ไตรมาสท่ี 1-3 คิดเปนรอยละ 51.69 จากเปาหมายท้ังป รอยละ 87  
  จากการตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนการจัดซ้ือและจัดจางเงินงบประมาณแผนดิน จํานวน 88 
รายการ พบวา 

1. ดําเนินงานเปนไปตามแผน จํานวน 56 รายการ ไดแก การจัดซ้ือครุภัณฑ จํานวน 53 รายการ  
ท่ีดินและสิ่งกอสราง จํานวน 3 รายการ 
            2. ดําเนินงานไมเปนไปตามแผน จํานวน 32 รายการ ไดแก การจัดซ้ือครุภัณฑ จํานวน 31 รายการ  
ท่ีดินและสิ่งกอสราง จํานวน 1 รายการ  
    เนื่องจาก  

1. หนวยงานอยูระหวางจัดทํา TOR 
2. เจาหนาท่ีดําเนินการลาชา 
3. เอกสารประกอบการเบิกจายมีการแกไขหรือเอกสารประกอบการเบิกจายไมครบถวน 
 

 งบประมาณเงินรายได 
 งบประจํา  
  การเบิกจายในไตรมาสท่ี 2 เบิกจาย รอยละ 18.85 และไตรมาสท่ี 3 เบิกจาย รอยละ 19.44 รวมผลการ
เบิกจายงบประจํา ไตรมาสท่ี 1-3 คิดเปนรอยละ 54.24 
 งบลงทุน  
  การเบิกจายไตรมาสท่ี 2 เบิกจาย รอยละ 36.15 และไตรมาสท่ี 3 เบิกจาย รอยละ 18.55 รวมผลการ
เบิกจายงบประจํา ไตรมาสท่ี 1-3 คิดเปนรอยละ 60.55  
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  จากการตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนการจัดซ้ือและจัดจางเงินงบประมาณเงินรายได จํานวน 75 
รายการ พบวา 

1. ดําเนินงานเปนไปตามแผน จํานวน 48 รายการ ไดแก การจัดซ้ือครุภัณฑ จํานวน 48 รายการ 
2. ดําเนินงานไมเปนไปตามแผน จํานวน 27 รายการ ไดแก การจัดซ้ือครุภัณฑ จํานวน 26 รายการ  

ท่ีดินและสิ่งกอสราง จํานวน 1 รายการ เนื่องจากปรับแผนอยูระหวางการทําสเปค  
 
แนวทางแกไข 

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

2. ใหหนวยงานผูรับผิดชอบไดเรงดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ใหเปนไปตามแผนแผนการจัดซ้ือ 
และจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

3. ใหรายงานผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะมายังสํานักตรวจสอบภายใน ภายใน 15 วันนับจากวันท่ี

ไดรับรายงาน 

 
7. การติดตามผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามขอเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน
สําหรับไตรมาส 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ตามท่ีมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการ  
และระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ. 2551 กําหนดใหผูตรวจสอบ
ภายใน จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานหรือผลการตรวจสอบ ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบ รวมท้ังให
มีการติดตามผลการตรวจสอบภายใน เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวา ขอเสนอแนะหรือแนวทางแกไขการปฏิบัติงานท่ี
ไดจากการตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบฯ นั้น หนวยรับตรวจสามารถนําไปปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพหรือไม และผลการปฏิบัติเปนอยางไร   

สํานักตรวจสอบภายใน จึงขอรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามขอเสนอแนะของรายงาน 
ผลการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สําหรับไตรมาส 3 ดังนี้  
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  จากการติดตามการปฏิบัติตามขอเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 7 กิจกรรม พบวา สํานักตรวจสอบภายใน ใหขอเสนอแนะไว จํานวนท้ังสิ้น   
80 ประเด็น ซ่ึงท้ังหมดเปนประเด็นท่ีมีความเสี่ยงท่ีไมมีนัยสําคัญ  หนวยรับตรวจรายงานผลการดําเนินการแกไข
ตามขอเสนอแนะแลว จํานวน 43 ประเด็น คิดเปนรอยละ 53.75 และยังไมรายงานผลการปฏิบัติตาม
ขอเสนอแนะ จํานวน 37 ประเด็น คิดเปนรอยละ 46.25 

การตรวจติดตามเงินทดรองราชการของหนวยงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  
       จากการตรวจติดตามเงินทดรองราชการของหนวยงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  
จํานวน 19 หนวยงาน พบวา สํานักตรวจสอบภายใน ใหขอเสนอแนะไว จํานวนท้ังสิ้น 115 ประเด็น  
ซ่ึงท้ังหมดเปนประเด็นท่ีมีท่ีไมมีนัยสําคัญ  หนวยงานดําเนินการปฏิบัติตามขอเสนอแนะแลว จํานวน 76 ประเด็น 
คิดเปนรอยละ 66.09 และยังไมรายงานผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ จํานวน 39 ประเด็น คิดเปนรอยละ 
33.91  ไดแก 

1. มีการแตงตั้งผูปฎิบัติหนาท่ีตรวจสอบเอกสารการรับเงิน และการนําสงเงินประจําวัน  
แตไมปฏิบัติหนาท่ีทุกครั้งท่ีมีการรับและนําสงเงิน ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และ
การเบิกจายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนําสงเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 78 (คณะสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรศาสตร , คณะเภสัชศาสตร) 

2. นับวันครบกําหนดในสัญญาการยืมเงินไมถูกตองตามระเบียบท่ีกําหนด  (กองอาคารและ 
สถานท่ี , คณะเภสัชศาสตร , วิทยาลัยการเมืองการปกครอง) 

3. สัญญาการยืมเงินระบุรายละเอียดในสัญญาการยืมเงินไมครบถวน (กองอาคารสถานท่ี,  
กองกลาง) 

4. สัญญาการยืมเงินไดแนบตนเรื่องและเอกสารประมาณการคาใชจายประกอบไมครบถวน  
(คณะเภสัชศาสตร , วิทยาลัยการเมืองการปกครอง) 

5. มีการติดตามทวงถามลูกหนี้เงินยืมเปนลายลักษณอักษร แตไมครบถวน  (คณะสิ่งแวดลอม 
และทรัพยากรศาสตร , คณะเภสัชศาสตร, วิทยาลัยการเมืองการปกครอง) 
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จํานวนขอเสนอแนะที่ใหไว 33 2 5 - 4 1 35

ดําเนินการแกไขแลว  33 2 - - - 1 7

ยังไมรายงานผล - - 5 - 4 - 28


	Report59 Tri3.pdf
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ
	2. ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 32 รายการ ได้แก่ การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 31 รายการ
	3. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายมีการแก้ไขหรือเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน


