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สํานักตรวจสอบภายใน 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 



สรุปประเด็นการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ไตรมาสท่ี 4 

 
ตามแผนการตรวจสอบ ประจําป 2559 ท่ีไดรับอนุมัติใหดําเนินการตรวจสอบ จํานวน 43 

หนวยรับตรวจ ท้ังหมด 10 กิจกรรม ซ่ึงไตรมาสท่ี 4 ตามแผนการตรวจสอบ จํานวน 4 กิจกรรม ไดดําเนินการ 

ตรวจสอบจํานวน 3 กิจกรรม และตรวจติดตามการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ จํานวน 1 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 100 

 ดังนี้ 

1. การตรวจสอบรายงานงบการเงิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2. การตรวจเยี่ยมหนวยงานยอย  
3. การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Auditing) และการตรวจสอบการบริหารงาน 

(Management Auditing) 
4.   การตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 

 

 
 

จากการตรวจสอบมีประเด็นขอตรวจพบ ไตรมาสท่ี 4 ท้ังสิ้น 106 ประเด็น คิดเปนรอยละ 100  

โดยแยกเปน การตรวจสอบรายงานงบการเงิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน 14 ประเด็น คิดเปนรอยละ 13 
การตรวจเยี่ยมหนวยงานยอย จํานวน 41 ประเด็น คิดเปนรอยละ 39 การตรวจสอบการดําเนินงาน 
(Performance Auditing) และการตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing) จํานวน 48 ประเด็น 
คิดเปนรอยละ 45  และการตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ จํานวน 3 ประเด็น  คิดเปนรอยละ 3 

 

การตรวจสอบรายงาน                
งบการเงิน มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 
13% 

การตรวจเย่ียม                     
หนวยงานยอย 

39% 

การตรวจสอบ                   
การดําเนินงานและ               

การตรวจสอบ                
การบริหารงาน 

45% 

การติดตามผลการปฏิบัติ
ตามขอเสนอแนะ 

3% 

สรุปประเด็นขอตรวจพบ ไตรมาสที่ 4 
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รายงานผลการดําเนินงาน 
สํานักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ไตรมาสท่ี 4 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

งานตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือท่ีสําคัญของฝายบริหารในการตรวจสอบ ติดตามประเมินผล 
การดําเนินงาน เพ่ือใหผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด บทบาทท่ีสําคัญของการตรวจสอบภายใน
คือ การสนับสนุนสงเสริมใหการปฏิบัติงานใหทุกระดับของมหาวิทยาลัยบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายอยาง
มีประสิทธิภาพ มีการใชทรัพยากรอยางคุมคาภายใตการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกํากับดูแล
ท่ีดี เหมาะสม และมีประสิทธิผล ดังนั้นงานตรวจสอบภายในจึงมีสวนผลักดันใหเกิดความสําเร็จในการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. สงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ของมหาวิทยาลัยเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2. สงเสริมใหมีการปฏิบัติงานของหนวยงานในมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. สงเสริมใหมีการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยใหเปนไปอยางคุมคา และกอใหเกิด 

ประโยชนแกสวนรวม และเสริมสรางมูลคาเพ่ิมใหกับมหาวิทยาลัย 
ตามแผนการตรวจสอบ ประจําป 2559 ท่ีไดรับอนุมัติใหดําเนินการตรวจสอบ จํานวน 43 

หนวยรับตรวจ ท้ังหมด 10 กิจกรรม ซ่ึงไตรมาสท่ี 4 ตามแผนการตรวจสอบ จํานวน 4 กิจกรรม ไดดําเนินการ 

ตรวจสอบจํานวน 3 กิจกรรม และตรวจติดตามการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ จํานวน 1 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 100 

 มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การตรวจสอบรายงานงบการเงิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2. การตรวจเยี่ยมหนวยงานยอย จํานวน 33 หนวยงาน 
3. การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Auditing) และการตรวจสอบการบริหารงาน 

(Management Auditing) 
3.1 ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3.2 สํานักบริการวิชาการ 

4.   การตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 

จากการตรวจสอบขางตน มีประเด็นขอตรวจพบท่ีจะตองเรงดําเนินการปรับปรุงแกไข 
ดังตอไปนี้ 

 
1. การสอบทานการปฏิบัติตามหลักการและนโยบายบัญชีของมหาวิทยาลัย 

  1.1 มหาวิทยาลัยเปดเผยนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญท่ีมหาวิทยาลัยใชในการจัดทํารายงาน 
งบการเงิน ไมสอดคลองกับหลักการและนโยบายบัญชีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และไมสอดคลองกับการจัดทําบัญชี
ตามเกณฑคงคาง ดังนี้  
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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, สํานักบริการวิชาการ, สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (รานยามหาวิทยาลัย), สถานปฏิบัติการผลิต
ยาแผนโบราณ (โรงงานฟารมแคร ฟารมมาซูติคอล) มาจัดทํางบการเงินรวม แตยังไมนําขอมูลงบการเงินของศูนย
ถายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ (โครงการฟารมมหาวิทยาลัย) ซ่ึงเปนหนวยงาน ภายในสังกัด
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาจัดทํางบการเงินรวมตามหลักการและนโยบายบัญชีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
 

2. การตรวจสอบงบทดลอง 
     2.1 จากการตรวจสอบยอดยกมาของรายการบัญชีในงบทดลองสําหรับปงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 พบวา หนวยงานนํายอดคงเหลือสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2558  มาเปนยอดยกมาของรายการบัญชี
ในงบทดลองสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ถูกตองและครบถวน 
     2.2 จากการตรวจสอบดุลบัญชีของรายการบัญชีสําหรับงบทดลองสําหรับเดือนเมษายน 
ถึง มิถุนายน 2559 และไตรมาสท่ี 3 พบวา มีดุลบัญชีถูกตองทุกรายการ 
 

3. การสอบทานการรับรูรายการ การวัดมูลคา การเปดเผยขอมูล และความมีอยูจริง 
ของรายการ 

     3.1 บัญชีเงินสด  
           จากการสอบทานบัญชีเงินสดคงเหลือในมือ จากงบแสดงฐานะการเงินของมหาวิทยาลัย  
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 พบวา บัญชีเงินสดในมือ มียอดคงเหลือ จํานวน 303,379.00 บาท (สามแสนสามพัน-
สามรอยเจ็ดสิบเกาบาทถวน) ประกอบดวย เงินสดในมือของศูนยหนังสือ จํานวน 230,328.00 บาท (สองแสนสาม-
หม่ืนสามรอยยี่สิบแปดบาทถวน) เงินสดในมือของสํานักบริการวิชาการ จํานวน 49,660.00 บาท (สี่หม่ืนเกาพันหก-
รอยหกสิบบาทถวน) และเงินสดในมือของรานยามหาวิทยาลัย 23,391.00 (สองหม่ืนสามพันสามรอยเกาสิบเอ็ด- 
บาทถวน) ท้ังนี้ กองคลังและพัสดุไมไดจัดสงรายงานเงินคงเหลือประจําวันของศูนยหนังสือ ใหสํานักตรวจสอบภายใน
เพ่ือดําเนินการตรวจสอบ  
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     3.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร   
           จากการตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารจากงบทดลอง, รายงานการรับรองยอดบัญชี 
เงินฝากธนาคาร จํานวน 143 บัญชี เปนเงิน  2,086,084,867.82 บาท (สองพันแปดสิบหกลานแปดหม่ืนสี่พันแปด
รอยหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบสองสตางค) ปรากฏผลการตรวจสอบ ดังนี้  
           3.2.1 ปรากฏเอกสารการรับรองยอดเงินฝากจากธนาคารใหตรวจสอบ จํานวน 127 บัญชี  
เปนเงิน 1,413,899,547.69 บาท (หนึ่งพันสี่รอยสิบสามลานแปดแสนเกาหม่ืนเกาพันหารอยสี่สิบเจ็ดบาทหกสิบเกา-
สตางค) จากการสอบทานเอกสารการรับรองยอดเงินฝากเขากับงบทดลองและรายการเดินบัญชีเงินฝากธนาคาร 
พบวา  
            3.2.1.1 ยอดคงเหลือตามงบทดลองกับยอดคงเหลือตามเอกสารการรับรองยอดบัญชี
เงินฝากธนาคารถูกตองตรงกัน จํานวน 80 บัญชี เปนเงิน 112,485,948.23 บาท (หนึ่งรอยสิบสองลานสี่แสนแปด
หม่ืนหาพันเการอยสี่สิบแปดบาทยี่สิบสามสตางค) 
          3.2.1.2 ยอดคงเหลือตามงบทดลองกับยอดคงเหลือตามเอกสารการรับรองยอดบัญชี
เงินฝากธนาคารไมตรงกัน จํานวน 47 บัญชี เปนเงิน 1,301,413,599.46 บาท (หนึ่งพันสามรอยเอ็ดลานสี่แสนหนึ่ง
หม่ืนสามพันหารอยเกาสิบเกาบาทสี่สิบหกสตางค) ท้ังนี้ กองคลังและพัสดุไดจัดทํารายงานงบกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคารเพ่ือใหทราบสาเหตุขอแตกตางของจํานวนเงินไวจํานวน 47 บัญชี  
          3.2.1.3 สําหรับบัญชีเงินทดรองราชการของหนวยงานยอย กองคลังและพัสดุ 
จะบันทึกเงินทดรองราชการท่ีโอนเงินใหหนวยงานยอย ในบัญชีเงินฝากธนาคารจํานวน 19 บัญชี เปนเงิน 
34,773,746.76 บาท (สามสิบสี่ลานเจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนสามพันเจ็ดรอยสี่สิบหกบาทเจ็ดสิบหกสตางค) ซ่ึงทําการบันทึก
เต็มจํานวนตามวงเงินท่ีไดรับการอนุมัติสําหรับแตละหนวยงานยอย และใหเจาหนาท่ีประจําหนวยงานยอยเปน
ผูรับผิดชอบบันทึกควบคุมการเคลื่อนไหวของเงินทดรองราชการในทะเบียนคุมและรายงานฐานะเงินทดรองราชการให
กองคลังและพัสดุทราบเปนประจําทุกเดือน ทําใหบัญชีเงินฝากธนาคารของหนวยงานยอย ในบัญชีแยกประเภทเปน
ยอดคงท่ีตลอดงวดบัญชี ทําใหรายงานงบการเงินแสดงรายการเงินทดรองราชการท่ีสูงกวาขอเท็จจริง ท้ังนี้ กองคลัง
และพัสดุจะทําการปรับปรุงบัญชีเม่ือสิ้นปงบประมาณ 
           3.2.2 ไมปรากฏเอกสารการรับรองยอดเงินฝากจากธนาคารใหตรวจสอบ  
จํานวน 17 บัญชี เปนเงิน 704,828,174.64  บาท (เจ็ดรอยสี่ลานแปดแสนสองหม่ืนแปดพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบสี่
บาทหกสิบสี่สตางค)  ท้ังนี้ สํานักตรวจสอบภายในไมรับรองยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารดังกลาว 
           3.2.3 จากการสอบทานเอกสารการรับรองยอดเงินฝากจากธนาคาร พบวา มีบัญชี 
เงินฝากธนาคารท่ีไมปรากฏในรายงานงบการเงินของมหาวิทยาลัย จํานวน 9 บัญชี เปนเงิน 32,542,854.51 บาท  
(สามสิบสองลานหาแสนสี่หม่ืนสองพันแปดรอยหาสิบสี่บาทหาสิบเอ็ดสตางค)     
     3.2.4 การเปด-ปดบัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัย ดําเนินการขออนุมัติคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ แตไมนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
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 
ตารมระเบียบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2553 ขอ 14  
แตอยางใด  
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    3.3 บัญชีลูกหนี้ระยะส้ัน 
3.3.1 กองคลังและพัสดุจัดทํารายละเอียดประกอบงบการเงินสําหรับลูกหนี้แตละ 

ประเภทสําหรับเดือน เมษายน – มิถุนายน 2559 ไวครบถวน 
3.3.2 มหาวิทยาลัยมีลูกหนี้ระยะสั้น ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 รวมเปนเงินท้ังสิ้น  

33,917,299.62 บาท (สามสิบสามลานเกาแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันสองรอยเกาสิบเกาบาทหกสิบสองสตางค)
ประกอบดวย  

ประเภทลูกหนี้           จํานวนเงินคงคาง(บาท) 
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ  1,410,707.00 
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 11,659,528.90 
รายไดคางรับจากกรมบัญชีกลาง 297,573.29 
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารคางรับ 159.48 
ลูกหนี้งานบริหารพ้ืนท่ี 1,563,744.00 
ลูกหนี้โภชนบริการ 209,348.00 
ลูกหนี้นิสิต 6,908,300.00 
ลูกหนี้เงินรับฝาก 455,739,.10 
ลูกหนี้การคาศูนยหนังสือ 9,721,998.92 
จายเกินรอเรียกคืน 297,617.93 
สํารองจายงบประมาณแผนดิน 9,000.00 
รายไดคางรับโครงการ สํานักบริการวิชาการ 1,230,000.00 
ลูกหนี้การคารานยามหาวิทยาลัย 153,583.00 

รวม 33,917,299.62 
   

จํานวนลูกหนี้ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 จํานวน 33,917,299.62 บาท (สามสิบสามลาน 
เกาแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันสองรอยเกาสิบเกาบาทหกสิบสองสตางค) ท้ังนี้ไมรวมลูกหนี้เงินทดรองราชการของ
หนวยงานยอย ซ่ึงกองคลังและพัสดุจะปรับปรุงบัญชีเพ่ือแสดงยอดลูกหนี้เงินทดรองราชการของมหาวิทยาลัยให
ตรงตามขอเท็จจริง เม่ือถึงสิ้นปงบประมาณ จากการสอบทาน พบวา 

3.3.2.1 ลูกหนี้งานบริหารพ้ืนท่ี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 จํานวน 315 รายการ  
เปนเงิน 1,563,744.00 ประกอบดวย  

ประเภทลูกหนี้           จํานวน(รายการ) จํานวนเงินคงคาง(บาท) 
คางชําระไมเกิน 3 เดือน  108 541,016.00 
คางชําระเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน  64 327,238.00 
คางชําระเกิน 6 เดือน แตไมเกิน 9 เดือน  54 267,960.00 
คางชําระเกิน 9 เดือน แตไมเกิน 1 ป   47 256,120.00 
คางชําระเกิน 1 ป  42 171,410.00 

รวม 315 1,563,744.00 
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3.3.2.2 กองคลังและพัสดุ ไดรายงานผลการสอบขอเท็จจริง ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย 
มหาสารคามท่ี 1957/2558 ลงวันท่ี 2 มิถุนายน 2558 กรณี หนี้คางชําระงานโภชนบริการลูกหนี้โภชนบริการ  
จํานวน 368,058.00 บาท ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 ปรากฏยอดลูกหนี้คงเหลือในรายงานงบการเงิน  
จํานวน 49 ราย เปนเงิน 209,348.00  บาท ประกอบดวย 

- ปงบประมาณ 2554 จํานวน 5 ราย เปนเงิน 23,825 บาท 
- ปงบประมาณ 2555 จํานวน 18 ราย เปนเงิน 37,185.00 บาท  
- ปงบประมาณ 2556 จํานวน 18 ราย เปนเงิน 56,789.00 บาท  
- ปงบประมาณ 2557 จํานวน 6 ราย เปนเงิน 85,309.00 บาท  
- ปงบประมาณ 2558 จํานวน 2 ราย เปนเงิน 6,240.00 บาท  

           3.4 บัญชีเงินลงทุนระยะส้ัน 
       มหาวิทยาลัยมีเงินลงทุนระยะสั้นในบัญชีเงินฝากประจํา ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 

จํานวน 2 รายการ เปนเงิน 700,000,000.00 บาท (เจ็ดรอยลานบาทถวน) จากการสอบทานเอกสารการรับรอง
ยอดเงินฝากจากธนาคาร พบวา ไมมีเอกสารการรับรองยอดเงินฝากจากธนาคารใหตรวจสอบ จํานวน 2 รายการ  
คือ เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย ประเภทเงินฝากประจํา 8 เดือน เลขท่ี 608-1-07506-6  เปนเงิน 450,000,000 
บาท (สี่รอยหาสิบลานบาทถวน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประเภทเงินฝากประจํา 5 เดือน เลขท่ี 682-2-00183-3 
เปนเงิน 250,000,000 บาท (สองรอยหาสิบลานบาทถวน)  

           3.5 บัญชีสินคาคงเหลือและวัสดุคงเหลือ  
         มหาวิทยาลัยมีสินคาคงเหลือและวัสดุคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 จํานวน  
16,158,028.50 บาท แบงออกเปนสินคาคงเหลือจํานวน 6,627,933.90 บาท และวัสดุคงเหลือจํานวน 
9,530,094.60  บาท จากการสอบทาน พบวา ใชขอมูลยอดคงเหลือจากระบบ MIS และจากรายงาน 
งบการเงินของศูนยหนังสือ สํานักบริการวิชาการ โดยไมไดตรวจนับและตัดยอดวัสดุท่ีใชไปจริงระหวางงวดบัญชี 
อาจทําใหรายงานงบการเงินแสดงรายการวัสดุคงเหลือสูงกวาขอเท็จจริง ท้ังนี้ กองคลังและพัสดุจะทําการตรวจนับ 
และตัดยอดวัสดุคงเหลือและสินคาคงเหลือท่ีใชไปจริงระหวางงวดบัญชีเม่ือสิ้นปงบประมาณ  

           3.6 บัญชีลูกหนี้ระยะยาว 
        มหาวิทยาลัยมีลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 จํานวน  5 ราย เปนเงิน 
10,914,864.50 (สิบลานเกาแสนหนึ่งหม่ืนสี่พันแปดรอยหกสิบสี่บาทหาสิบสตางค) ไดแก สถานปฏิบัติการน้ําดื่ม 
ยูนิเพียว จํานวน 806,000 บาท,  สถานีวิทยุ มมส จํานวน 801,900 บาท, หลักสูตรวัฒนธรรมศาสตร จํานวน 
706,964.50 บาท, โครงการฟารม มหาวิทยาลัย จํานวน 3,000,000 บาท และคณะเภสัชศาสตร โครงการผลิตยาฯ 
เปนเงิน 5,600,000 บาท จากการสอบทานการจัดทํางบการเงินรวมของมหาวิทยาลัย พบวา ลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียน
ไมถือเปนลูกหนี้ของมหาวิทยาลัย เนื่องจาก เปนหนวยงานภายใตสังกัดมหาวิทยาลัย และการจัดทํางบการเงินรวม
จะตองนําเสนอขอมูลฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานเสมือนเปนหนวยงานทางเศรษฐกิจเดียวกัน ตามหลักการ
และนโยบายบัญชี ขอ 4.3  
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  4. การสอบทานการปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2553 
      จากการสอบทานการจัดสงรายงานการเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามท่ีระเบียบฯ 
กําหนด พบวา กองคลังและพัสดุ จัดสงรายงานการเงินสําหรับงวดบัญชี ไตรมาสท่ี 3 ใหสํานักตรวจสอบภายใน 
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด แตจัดสงรายงานการเงินประจําเดือนเมษายน – มิถุนายน 2559 ใหสํานักตรวจสอบ
ภายในลาชากวาท่ีระเบียบฯ กําหนด  
 

แนวทางแกไข 
เพ่ือใหการจัดทํารายงานงบการเงินมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถูกตองเปนไปตามระเบียบ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐท่ีกําหนด เห็นควรใหมหาวิทยาลัย 
แจงกองคลังและพัสดุดําเนินการตามขอเสนอแนะ และรายงานผลการดําเนินการใหสํานักตรวจสอบภายในทราบ
ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2559 ดังนี้ 
  การสอบทานการปฏิบัติตามหลักการและนโยบายบัญชีของมหาวิทยาลัย 
   1. ใหกองคลังและพัสดุปรับปรุงนโยบายการบัญชีท่ีใชในการจัดทํารายงานงบการเงิน  
ใหสอดคลองกับหลักการและนโยบายบัญชีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
   2.  ใหกองคลังและพัสดุนําขอมูลงบการเงินของหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีอยูภายในสังกัดมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เชน โครงการฟารมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนตน มาจัดทํางบการเงินรวมตามหลักการและ
นโยบายบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 5.1  
   3.  การจัดทํางบการเงินรวมของมหาวิทยาลัย ใหกองคลังและพัสดุปรับปรุง และตัดรายการ 
บัญชีระหวางกัน เพ่ือใหงบการเงินแสดงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
 เสมือนเปนหนวยงานทางเศรษฐกิจเดียวกัน ตามหลักการและนโยบายบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 4.3  
และเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  

การสอบทานการรับรูรายการ การวัดมูลคา การเปดเผยขอมูล และความมีอยูจริง 
ของรายการ 
   1. กองคลังและพัสดุควรตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริงและจัดทํารายละเอียดประกอบงบ
การเงินสําหรับรายการสินคาคงเหลือและวัสดุคงเหลือในระหวางงวดบัญชีประจําป เพ่ือความถูกตองและความนาเชื่อถือ
ของขอมูล  
  2. ใหกองคลังและพัสดุ จัดทําและจัดสงรายงานการเงินใหสํานักตรวจสอบภายใน ภายใน
ระยะเวลาตามท่ีระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2553 ขอ 
38.2 และขอ 40  
  บัญชีเงินสด 
   1. ใหกองคลังและพัสดุจัดสงรายงานเงินคงเหลือประจําวันของศูนยหนังสือ ใหสํานักตรวจสอบภายใน 
เพ่ือทําการตรวจสอบ 
   บัญชีเงินฝากธนาคาร 
   2. ใหกองคลังและพัสดุ ดําเนินการขอเอกสารการยืนยันยอดเงินฝากธนาคารจากธนาคาร สําหรับ
รายการท่ีไมปรากฏหลักฐานการยืนยันยอดจํานวน 17 บัญชี โดยแจงใหธนาคารจัดสงเอกสารการยืนยันยอดเงินฝาก
ธนาคารใหสํานักตรวจสอบภายในโดยตรง เพ่ือจะไดดําเนินการสอบทานและรายงานผลใหคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจํามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือทราบตอไป   
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      3.  ใหกองคลังและพัสดุ รายงานการเปด-ปดบัญชีเงินฝากธนาคาร เสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือทราบ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2553  
ขอ 14 
   4.  ใหกองคลังและพัสดุ ติดตามการจัดทําและจัดสงรายงานงบการเงินของโครงการฟารม  
เพ่ือความครบถวน และความนาเชื่อถือของงบการเงินของมหาวิทยาลัยตอไป 
      5.  ใหกองคลังและพัสดุชี้แจงในประเด็นดังตอไปนี้ 
       5.1 บัญชีเงินฝากธนาคารไมปรากฏในรายงานงบการเงินจํานวน 9 บัญชี ตามเอกสารหมายเลข 5 
เปนเงิน 32,542,854.51บาท (สามสิบสองลานหาแสนสี่หม่ืนสองพันแปดรอยหาสิบสี่บาทหาสิบเอ็ด-สตางค) 
       5.2 ใหกองคลังและพัสดุชี้แจง กรณีไมดําเนินการปดบัญชีเงินฝากธนาคาร จํานวน 11 บัญชีตามท่ี
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
   บัญชีลูกหนี้ระยะส้ัน 
   6.  กรณีหนี้คางชําระงานโภชนบริการ ใหกองคลังและพัสดุ รายงาน/ชี้แจง ผลการดําเนินงานตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงตามขอ 2-5 ตามเอกสารหมายเลข 7 
   บัญชีลูกหนี้ระยะยาว 
      7.  ใหกองคลังและพัสดุปรับปรุงรายการลูกหนี้ระยะยาวใหเปนไปตามหลักการและนโยบายบัญชี 
ท่ีกําหนด 
  8.  ใหกองคลังและพัสดุ ติดตามการสงใชคืนเงินทุนหมุนเวียน จํานวน 5 ราย เปนเงิน 
10,914,864.50 (สิบลานเกาแสนหนึ่งหม่ืนสี่พันแปดรอยหกสิบสี่บาทหาสิบสตางค) ไดแก สถานปฏิบัติการน้ําดื่มยูนิ
เพียว จํานวน 806,000 บาท,  สถานีวิทยุ มมส จํานวน 801,900 บาท, หลักสูตรวัฒนธรรมศาสตร จํานวน 
706,964.50 บาท, โครงการฟารม มหาวิทยาลัย จํานวน 3,000,000 บาท และคณะเภสัชศาสตร โครงการผลิตยาฯ 
เปนเงิน 5,600,000 บาท คืนใหกับมหาวิทยาลัยฯ ตอไป 
 

   
2.   การตรวจเย่ียมหนวยงานยอย 

2.1  ดานการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 2.1.1 การจายเงิน 
  หนวยงานดําเนินการไมเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน  
และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 34, 35, 47 และระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยการบริหาร 
ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2540 ขอ 35 
สาเหตุปญหา 

2.1.1.1 หนวยงานจัดทําสมุดจายเงินเปนปจจุบัน แตผูรับเงินลงลายมือชื่อรับเงินไมครบถวน 
จํานวน 3 หนวยงาน คือ คณะพยาบาลศาสตร คณะเภสัชศาสตร (สถานปฏิบัติการฟารมแคร ฟารมมา 
ซูติคอล)คณะเภสัชศาสตร(รานยามหาวิทยาลัย) และคณะศิลปกรรมศาสตร 

2.1.1.2 หนวยงานยังไมจัดทําสมุดจายเงินคือ คณะวัฒนธรรมศาสตร 
   2.1.1.3 หนวยงานยังไมจัดทําทะเบียนคุมเช็คจํานวน 2 หนวยงาน คือ สํานักบริการวิชาการและ 
คณะเภสัชศาสตร (สถานปฏิบัติการฟารมแคร ฟารมมาซูติคอล) 
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  2.1.1.4 หนวยงานเบิกถอนเงินเปนเงินสดเพ่ือนําไปจายใหแกผูมีสิทธิ์ ไมจายเงินเปนเช็ค จํานวน 4 
หนวยงาน คือ คณะวัฒนธรรมศาสตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม) 
คณะศิลปกรรมศาสตร และสํานักวิทยบริการ 
  2.1.1.5 หนวยงานมีการถอนเงินสดเพ่ือนําไปจายใหกับผูมีสิทธิ์ คือ คณะเภสัชศาสตร (สถาน 
ปฏิบัติการฟารมแคร ฟารมมาซูติคอล)และคณะเภสัชศาสตร (รานยามหาวิทยาลัย) 

2.1.1.6 หนวยงานยังไมไดเปดบัญชีเงินฝากธนาคาร  ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เพ่ือสั่งจาย 
เปนเช็ค คือ สํานักวิทยบริการ 

2.1.1.7 กรณีการถอนเงินสดเพ่ือนําไปจายใหกับผูมีสิทธิ์ เจาหนาท่ีไมไดจัดทําบันทึกขออนุมัติ 
ถอนเงินจากผูมีอํานาจ คือ  คณะเภสัชศาสตร (สถานปฏิบัติการฟารมแคร ฟารมมาซูติคอล)และคณะเภสัชศาสตร 
(รานยามหาวิทยาลัย 
   2.1.1.8 การจายเช็คผูรับเงินลงลายมือชื่อสลักหลังตนข้ัวเช็คไวเปนหลักฐานไมครบถวน คือ  
คณะเภสัชศาสตร(รานยามหาวิทยาลัย) 

2.1.1.9 หนวยงานไมมีการจัดทําทะเบียนคุมสัญญาการยืมเงินรายไดมหาวิทยาลัยฯ 
และทะเบียนคุมงบประมาณคือ กองกลาง 
แนวทางแกไข 

1. การจายเช็ค ใหผูรับเช็คลงลายมือชื่อในทะเบียนคุมการจายเช็คไวเปนหลักฐานทุกครั้ง 
 2. ใหหนวยงานจัดทําสมุดจายเงินและใหผูรับเงินลงลายมือชื่อรับเงินไวเปนหลักฐานทุกครั้ง 
 3. ใหหนวยงานจัดทําทะเบียนคุมเช็ค เพ่ือเปนหลักฐานการจายและประโยชนในการตรวจสอบ 

4. การจายเงินใหสั่งจายเปนเช็ค จายผานธนาคารหรือระบบอิเลคทรอนิกสใหแกเจาหนี้ 
หรือผูมีสิทธิรับเงินโดยตรง ตามท่ีระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง  
พ.ศ. 2551 ขอ 47 กําหนด 

5. การจายเงินใหสั่งจายเปนเช็ค จายผานธนาคาร หรือระบบอิเลคทรอนิกสใหแกเจาหนี้ หรือผูมีสิทธิรับ
เงินโดยตรง ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยการบริหารศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
พ.ศ. 2540 ขอ 35 กําหนด 

6. ใหหนวยงานขออนุมัติเปดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทบัญชีกระแสรายวัน คูกับบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร ประเภทบัญชีออมทรัพยของหนวยงาน เพ่ือสั่งจายเงินเปนเช็ค โดยมีขอตกลงใหธนาคารโอนเงินจากบัญชี
ออมทรัพย ไปบัญชีกระแสรายวันเพ่ือสั่งจายเงินตามท่ีระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการ
นําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 47 กําหนด 

7. การจายเงินรองจายใหหนวยงานจายเปนเงินสดได แตในวงเงินไมเกิน 1,000 บาท และตองรับอนุมัติ
การจายจากผูจัดการเปนลายลักษณอักษรทุกครั้ง ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
วาดวยการบริหารศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2540 ขอ 37 

8. ใหผูรับเงินลงลายมือชื่อสลักหลังตนข้ัวเช็คไวเปนหลักฐานใหครบถวน เพ่ือประโยชนในการติดตาม 
และตรวจสอบ 

9. ใหหนวยงานจัดทําทะเบียนคุมสัญญาการยืมเงินรายไดมหาวิทยาลัยฯ และจัดทําทะเบียนคุม
งบประมาณเพ่ือทําการตรวจสอบและติดตามการชดใชคืนเงินยืมและเพ่ือควบคุมการเบิกจายงบประมาณตามท่ี
หนวยงานไดรับ 
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2.1.2 การรับเงิน 
  หนวยงานดําเนินการไมเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน 
และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 71, 74 
สาเหตุปญหา 
   2.1.2.1 หนวยงานออกใบเสร็จรับเงินไวเปนหลักฐานไมครบถวน คือ คณะวัฒนธรรมศาสตร  
  2.1.2.2 หนวยงานมีการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน แตไมไดทําการขีดฆาและลงลายมือชื่อกํากับ 
การขีดฆานั้นไว คือสํานักบริการวิชาการ 
  2.1.2.3 หนวยงานยังไมจัดทํารายงานการใชใบเสร็จรับเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ใหเปนไปตามระเบียบฯ กําหนดคือ คณะเภสัชศาสตร (สถานปฏิบัติการฟารมแคร ฟารมมาซูติคอล) 
  2.1.2.4 หนวยงานจัดทํารายงานการใชใบเสร็จรับเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เปนไป
ตามระเบียบฯ แตไมระบุรายละเอียดการใชใบเสร็จรับเงินท่ีออกดวยระบบคอมพิวเตอร วาอยูในความรับผิดชอบ
จํานวนเทาใด ใชไปแลวจํานวนเทาใด และคงเหลือจํานวนเทาใด เพ่ือการควบคุมและตรวจสอบ 
  2.1.2.5 แบบฟอรมใบเสร็จรับเงินท่ีออกดวยระบบคอมพิวเตอร มีสาระสําคัญของรายการไม
ครบถวนตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด ในหนังสือท่ี กค 0526.7/ว 41 ลงวันท่ี 9 พฤษภาคม 2543 กลาวคือ 
ขาดขอความระบุวาไดมีการรับเงินไวเปนการถูกตองแลว คือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝาย
ประถม) 
  2.1.2.6 สถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยืมเงินทุนหมุนเวียนกับมหาวิทยาลัย  จํานวน 
1,801,900 บาทสงคืนแลวจํานวน 1,000,000 บาท คงเหลือ 801,900 บาทคือ กองประชาสัมพันธฯ 
แนวทางแกไข 

1. ใหหนวยงานออกใบเสร็จรับเงินไวเปนหลักฐานทุกครั้งท่ีมีการรับเงิน ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม วาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 ขอ 11 

2. กรณีท่ีหนวยงานมีการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ใหทําการขีดฆาและลงลายมือชื่อกํากับการขีดฆาตาม
ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 71 

3. ใหหนวยงานจัดทํารายงานการใชใบเสร็จรับเงินใหเปนไปท่ีตามตามระเบียบ 
การเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 69 

4. ใหหนวยงานจัดทํารายงานการใชใบเสร็จรับเงินใหเปนไปตามท่ีมหาลัย ฯ กําหนด 
5. การจัดทํารายงานการใชใบเสร็จรับเงิน หนวยงานตองระบุรายละเอียดการใชใบเสร็จรับเงินท่ีอยูใน

ความรับผิดชอบวามีจํานวนเทาใด ใชไปแลวเทาใด และคงเหลือใบเสร็จรับเงินท่ียังไมใชจํานวนเทาใด 
เพ่ือการควบคุมและตรวจสอบ  
 6. ใหหนวยงานปรับปรุงฟอรมใบเสร็จรับเงินท่ีออกดวยระบบคอมพิวเตอร ใหมีสาระสําคัญ 
ของรายการครบถวน ตามหนังสือท่ี กค 0526.7/ ว 41 ลงวันท่ี 9 พฤษภาคม 2543 กําหนด 
 7. ใหหนวยงานสงคืนเงินทุนหมุนเวียนใหมหาวิทยาลัย จํานวน 801,900 บาท เพ่ือนําไปบริหารจัดการ
ภายในมหาวิทยาลัยตอไป 
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 2.1.3 การเก็บรักษาเงิน 
  หนวยงานดําเนินการไมเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน 
และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 88, 89 
สาเหตุปญหา 

2.1.3.1 หนวยงานมีการแตงตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินเปนลายลักษณอักษร แตกรรมการ 
เก็บรักษาเงินไมปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบฯ กําหนด จํานวน 8 หนวยงาน คือ กองกิจการนิสิตสํานักบริการวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตรคณะวิทยาศาสตรคณะเภสัชศาสตรศิลปกรรมศาสตรสํานักวิทยบริการและ 
คณะศึกษาศาสตร 

2.1.3.2 หนวยงานจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน ไมเปนปจจุบันคือ กองกิจการนิสิต 
  2.1.3.3 หนวยงานยังไมจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันตามระเบียบฯ กําหนด 
จํานวน 2 หนวยงาน คือ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชและคณะเภสัชศาสตร (สถานปฏิบัติการฟารมแครฟารมา 
ซูติคอล) 
แนวทางแกไข 
 1. ใหคณะกรรมการเก็บรักษาเงินท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินจาก
คลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 89 
 2. ใหหนวยงานจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันเปนประจําทุกวัน เวนแตในกรณีท่ีวันใดไมมีรายการ
รับจายเงิน หนวยงานจะไมจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันสําหรับวันนั้นก็ได แตใหหมายเหตุไวในรายงานเงิน
คงเหลือประจําวันท่ีมีการรับจายเงินของวันถัดไปดวย ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ
การนําสงเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 88 
 

2.1.4 การนําเงินสงคลัง 
  หนวยงานดําเนินการไมเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน 
และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 78 
สาเหตุปญหา 

2.1.4.1 หนวยงานยังไมมีการแตงตั้งใหมีผูรับผิดชอบตรวจสอบรายไดท่ีจัดเก็บ และการนําสง 
กับหลักฐานและรายการท่ีบันทึกไว เปนลายลักษณอักษรจํานวน 2 หนวยงาน คือ สํานักบริการวิชาการ 
และคณะเภสัชศาสตร (สถานปฏิบัติการฟารมแคร ฟารมมาซูติคอล) 
  2.1.4.2 หนวยงานมีการแตงตั้งกรรมการตรวจสอบการรับและนําสงเงินเปนลายลักษณอักษร 
ตามระเบียบฯ ท่ีทางราชการกําหนด แตไมปฏิบัติหนาท่ีทุกครั้งท่ีมีการรับและนําสงเงิน จํานวน 8 หนวยงาน 

2.1.4.3 หนวยงานมีการแตงตั้งกรรมการตรวจสอบการรับและนําสงเงินเปนลายลักษณอักษร  
แตปฏิบัติหนาท่ีไมเปนไปตามคําสั่งท่ีไดมอบหมาย จํานวน 2 หนวยงาน คือ คณะพยาบาลศาสตร และคณะ
แพทยศาสตร 
แนวทางแกไข 

ใหผูทําหนาท่ีตรวจสอบการรับและนําสงเงิน ปฏิบัติหนาท่ีโดยแสดงยอดรวมเงินรับ 
ตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับท่ีไดรับในวันนั้น ไวในสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทาย พรอมลงลายมือกํากับ 
ทุกครั้ง ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนําสงเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 78 
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 2.1.5 เงินทดรองราชการ 
 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยเงินทดรองราชการของบุคลากรจากเงินรายได พ.ศ. 2552 
สาเหตุปญหา 

2.1.5.1 หนวยงานระบุรายละเอียดสัญญาการยืมเงิน ไมครบถวนเชน ไมลงวันท่ีอนุมัติการยืม 
เงิน ผูรับเงินไมลงวันท่ีรับเงิน และผูยืมลงลายมือชื่อรับเงินในสัญญาการยืมเงินจํานวน 6 หนวยงาน คือ  
คณะพยาบาลศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรคณะแพทยศาสตร 
คณะเภสัชศาสตรคณะศึกษาศาสตร 
 2.1.5.2 กรณีสงใชคืนเงินยืมเปนใบสําคัญ เจาหนาท่ีไมไดออกใบรับใบสําคัญไวเปนหลักฐานการ 
รับคืน คือ คณะเภสัชศาสตร (สถานปฏิบัติการฟารมแคร ฟารมมาซูติคอล) 
 2.1.5.3 หนวยงานสลักหลังการสงใชคืนเงินยืมในสัญญาการยืมเงินทดรองราชการไมครบถวน  
คือ คณะสถาปตยกรรมศาสตรฯ 
 2.1.5.4 หนวยงานระบุวันท่ีครบกําหนดสงใชคืนเงินทดรองราชการคลาดเคลื่อนจากท่ีระเบียบฯ 
กําหนด คือ คณะศึกษาศาสตร 
 2.1.5.5 หนวยงานไมไดติดตามทวงถามลูกหนี้ท่ีคางชําระเปนลายลักษณอักษร คือ  
คณะเภสัชศาสตร (สถานปฏิบัติการฟารมแคร ฟารมมาซูติคอล) 

2.1.5.6 หนวยงานไมไดจัดทําใบมอบฉันทะกรณีรับเงินแทนไวเปนหลักฐาน จํานวน 2  
หนวยงาน คือ คณะพยาบาลศาสตร  คณะศึกษาศาสตร 

2.1.5.7 กรณีลูกหนี้ท่ีคางชําระนานเกินกําหนด หนวยงานยังไมดําเนินการจัดทําหนังสือถึง 
กองคลังและพัสดุ เพ่ือหักเงินเดือนตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยเงินทดรองราชการของบุคลากร
จากเงินรายได พ.ศ. 2552 ขอ 17 จํานวน 2 หนวยงาน คือ คณะพยาบาลศาสตร  และคณะวิทยาศาสตร 
แนวทางแกไข 

1. ใหหนวยงานระบุรายละเอียดในสัญญาการยืมเงินใหครบถวน เพ่ือประโยชนในการติดตาม 
และตรวจสอบ 

2. กรณีสงใชคืนเงินยืมเปนใบสําคัญ ใหเจาหนาท่ีออกใบรับใบสําคัญใหผูยืมเงินไวเปนหลักฐานการรับคืน
ทุกครั้ง 
 3. ใหเจาหนาท่ีบันทึกการรับคืนเงินยืมทดรองราชการในสัญญาการยืมเงิน ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม วาดวยเงินทดรองราชการของบุคลากรจากเงินรายได พ.ศ. 2552 ขอ 13 
 4. ใหหนวยงานนับวันครบกําหนดในสัญญาการยืมเงินใหเปนไปตามท่ีระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
วาดวยเงินทดรองราชการของบุคลากรจากเงินรายได พ.ศ. 2552 ขอ 12 
 5. ใหหนวยงานมีติดตามทวงถามลูกหนี้ท่ีคางชําระเปนลายลักษณอักษร 

6. การจายเงินยืมทดรองราชการจะจายไดแตเฉพาะผูยืมไดแตเฉพาะผูยืมไดทําสัญญาการยืมเงินเทานั้น 
หากผูยืมไมสามารถมารับเงินดวยตนเองได ใหจัดทําใบมอบฉันทะใหผูอ่ืนรับเงินแทนไวเปนหลักฐาน ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยเงินทดรองราชการของบุคลากรจากเงินรายได พ.ศ. 2552 ขอ 8 

7. กรณีลูกหนี้ท่ีคางชําระนานเกินกําหนด ใหคณะฯ จัดทําหนังสือแจงกองคลังและพัสดุ เพ่ือหักเงินเดือน
พรอมดอกเบี้ย สําหรับลูกหนี้ท่ีคางชําระใหเปนไปตามท่ีระบุในสัญญาการยืมเงิน ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม วาดวยเงินทดรองราชการของบุคลากรจากเงินรายได พ.ศ. 2552 ขอ 17  
โดยเครงครัดตอไป 
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   2.1.6 การงบประมาณ 
        หนวยงานดําเนินการเปนไปตามระเบียบท่ีทางราชการกําหนด 

 
 2.2   การรายงานงบการเงิน 

       หนวยงานดําเนินการไมเปนไปตามระเบียบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยเงินรายได 
ของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2539 ขอ 38.3 
สาเหตุปญหา 
        2.2.1 หนวยงานจัดทําและจัดสงรายงานงบการเงินครบถวน แตไมทันตามระยะเวลาท่ีกําหนดตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2539 ขอ 38.3 จํานวน 4 
หนวยงาน คือ คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
และคณะวัฒนธรรมศาสตร 

       2.2.2 หนวยงานยังไมจัดทํารายงานงบการเงินตามระเบียบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวย 
เงินรายไดของมหาวิทยาลัย(ฉบับท่ี4) พ.ศ. 2539 ขอ 38.3จํานวน 2 หนวยงาน คือ ศูนยวิจัยและการศึกษาบรรพ
ชีวินวิทยา  และคณะเภสัชศาสตรฯ 

       2.2.3 หนวยงานมีการจัดทํารายงานงบการเงินเปนรายไตรมาส และรายงานงบการเงินประจําป 
แตยังไมเสนอใหผูสอบบัญชีทําการตรวจสอบเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
วาดวยสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2546 ขอ 29-31 คือ สํานักบริการวิชาการ 
แนวทางแกไข 

1. ใหจัดสงรายงานงบการเงินใหแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม วาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 ขอ 38.3 โดยเครงครัด 

2. ใหจัดสงรายงานงบการเงินใหแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวย
เงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553ขอ 38.3 โดยเครงครัด 

3. ใหหนวยงานจัดทําและจัดสงรายงานงบการเงินใหแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม วาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553ขอ 38 โดยเครงครัด 

4. ใหหนวยงานจัดสงรายงานงบการเงินเปนรายไตรมาส และรายงานงบการเงินประจําป  
เสนอใหผูสอบบัญชีทําการตรวจสอบเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
วาดวยสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2546ขอ 29-31 
 

2.3  การตรวจสอบใบสําคัญเบิกจาย 
            จากการสุมตรวจเอกสารใบสําคัญการเบิกจาย หนวยงานปฏิบัติไมเปนไปตามระเบียบท่ีทางราชการ
กําหนด 
สาเหตุปญหา 
        1. หนวยงานแนบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจายไมครบถวน 
        2. การเบิกจายไมถูกตองและไมเปนไปตามระเบียบท่ีทางราชการกําหนด 
แนวทางแกไข 

1. ใหหนวยงานแนบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจายใหครบถวน และถือปฏิบัติ 
ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 34 

2. ใหหนวยงานเบิกจายใหถูกตองตามระเบียบท่ีทางราชการกําหนด  
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2.4 ดานการบริหารงานวิจัยและโครงการบริการวิชาการ 

สาเหตุปญหา 
1. หนวยงานจัดเก็บสัญญาในการรับเงินอุดหนุนการวิจัยไวเปนหลักฐานไมครบถวน คือ คณะการบัญชี

และการจัดการ 
2.หนวยงานไมจัดทําทะเบียนคุมสัญญาและทะเบียนคุมการเบิกจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย จํานวน 4 

หนวยงาน คือ คณะการบัญชีและการจัดการ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช คณะเภสัชศาสตร และคณะสถาปตยกรรม-
ศาสตรฯ 

3. กรณีผูไดรับทุนตามประกาศ ไมประสงคขอรับทุนฯ หนวยงานไมจัดทําหลักฐานเพ่ือยืนยันการไมขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยตามประกาศฯ กําหนด คือ คณะการบัญชีและการจัดการ  และคณะสัตวแพทยศาสตร 
แนวทางแกไข 

   1. ใหหนวยงานจัดเก็บสัญญาในการรับเงินอุดหนุนการวิจัยไวเปนหลักฐานใหครบถวน เพ่ือประกอบการ
เบิกจาย และการตรวจสอบ 

2. ใหจัดทําทะเบียนคุมสัญญาการรับทุนอุดหนุนวิจัยและโครงการบริการวิชาการ 

3. ใหหนวยงานจัดหาหลักฐานยืนยัน กรณีผูรับทุนไมประสงครับทุนฯ เพ่ือยืนยันไมรับทุนอุดหนุน 
การวิจัย ตามประกาศฯ กําหนดเพ่ือเปนหลักฐานในการควบคุมงบประมาณ 
 

2.5 ดานการบริหารพัสดุ 
สาเหตุปญหา 

1. ดานวัสดุ 
1.1 บัญชีวัสดุจัดทําไมเปนปจจุบัน จํานวน 7 หนวยงาน 

  1.2 ใบเบิกวัสดุระบุรายละเอียดไมครบถวนเชน ขาดผูอนุมัติกอนการเบิกจาย ชื่อผูเบิกจายพัสดุ 
เลขท่ีใบเบิก วัตถุประสงค เปนตน จํานวน 4  หนวยงาน คือ กองกิจการนิสิตคณะเภสัชศาสตร (รานยา
มหาวิทยาลัย) คณะสถาปตยกรรมศาสตรฯ  และวิทยาลัยดุริยางคศิลป 
   1.3 ใบเบิกวัสดุจัดทําไมเปนปจจุบัน จํานวน 3 หนวยงาน คือ คณะสิ่งแวดลอมและ 
ทรัพยากรศาสตร  คณะสัตวแพทยศาสตรและสํานักศึกษาท่ัวไป 
 1.4 หนวยงานยังไมจัดทําใบเบิกวัสดุและบัญชีคุมวัสดุ ตามระเบียบท่ีทางราชการกําหนด คือ 
คณะเภสัชศาสตร (สถานปฏิบัติการฟารมแคร ฟารมมาซูติคอล) 

2. ดานครุภัณฑ 
2.1 ทะเบียนครุภัณฑจัดทําไมเปนปจจุบัน จํานวน 3 หนวยงาน คือ คณะวิทยาศาสตร 

คณะเภสัชศาสตร (รานยามหาวิทยาลัย) กองกลาง 
  2.2 หนวยงานบันทึกทะเบียนครุภัณฑวัสดุคงรูป ซ่ึงมีราคาต่ํากวา 5,000 บาท บันทึกเปน
ครุภัณฑ คือ คณะวัฒนธรรมศาสตร 

2.3 จากการสุมตรวจครุภัณฑท่ีมีอยูในครอบครอง หนวยงานลงหมายเลขประจําตัวครุภัณฑ 
ไมครบถวนจํานวน 16 หนวยงาน 

2.4 หนวยงานยังไมจัดทําทะเบียนซอมครุภัณฑ คือ คณะเภสัชศาสตร (รานยามหาวิทยาลัย) 
2.5 หนวยงานจัดทําประวัติการซอมครุภัณฑ แตยังไมบันทึกรายการลงในประวัติการซอม 

ครุภัณฑใหเปนปจจุบัน ตามระเบียบฯ กําหนดคือ กองอาคารสถานท่ี 
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2.6 หนวยงานยังไมสํารวจตรวจสอบการรับจายพัสดุประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแกไขเพ่ิมเติม ขอ 155คือ วิทยาลัยการเมือง 
การปกครอง 
 2.7 กรณีพัสดุท่ีชํารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไมจําเปนตองใชในราชการตอไปหนวยงาน 
ยังไมดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ  
พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 156 จํานวน 7 หนวยงาน 

2.8 ครุภัณฑท่ีรับโอนระหวางหนวยงาน ยังไมไดรับการตัดโอน ทําใหรายการครุภัณฑยัง 
ปรากฏในระบบ MIS จํานวน 4 หนวยงาน คือ คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร  คณะวัฒนธรรมศาสตร 
คณะเทคโนโลย ี และคณะศิลปกรรมศาสตร 

2.9 หนวยงานไมไดจัดทําใบยืม-คืนครุภัณฑจํานวน 4 หนวยงาน คือ กองกิจการนิสิต 
คณะวิทยาศาสตรคณะเภสัชศาสตร  และสํานักวิทยบริการ 
  2.10 หนวยงานจัดทําใบยืม-คืนครุภัณฑ แตมีบางใบยืมระบุรายละเอียดไมครบถวน เชน 
หมายเลขครุภัณฑ ขาดลายมือชื่อผูอนุมัติใหเบิกจาย และวันท่ีสงคืนครุภัณฑจํานวน 9 หนวยงาน 
 3. ดานยานพาหนะ 
  3.1 ยานพาหนะอยูในครอบครองของหนวยงาน จัดทําทะเบียนคุมยานพาหนะและติดตรา
เครื่องหมายของสวนราชการครบถวนจํานวน 28 หนวยงาน 
   3.2 หนวยงานจัดทําใบขออนุญาตใชรถไมครบถวนจํานวน 2 หนวยงาน คือ สถาบันวิจัยศิลปะ
และวัฒนธรรมอีสาน  และสํานักบริการวิชาการ 
   3.3 หนวยงานจัดทําทะเบียนประวัติการซอมบํารุงรักษารถไมครบถวนตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 ขอ 20 จํานวน 2 หนวยงาน คือ กองอาคารสถานท่ี 
และคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
  3.4 หนวยงานบันทึกการใชน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นในระบบฯ ไมเปนปจจุบันจํานวน 3 
หนวยงาน คือ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง กองกิจการนิสิตและกองกลาง 
แนวทางแกไข 

1. ดานวัสดุ 
    1.1 บัญชีวัสดุตองจัดทําใหเปนปจจุบัน สอดคลองตรงกับวัสดุคงเหลือท่ีมีอยูในครอบครองเปนไปตาม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุพ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 152 
    1.2 ใหจัดทําบัญชีวัสดุใหครบทุกรายการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 

และแกไขเพ่ิมเติม ขอ 152 
              1.3 ใบเบิกวัสดุจัดทําใหเปนปจจุบัน สอดคลองตรงกันกับวัสดคงเหลือท่ีมีอยูจริงเปนไปตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุพ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 152 

   1.4 ใหจัดทําใบเบิกวัสดุและบัญชีคุมวัสดุใหเปนปจจุบัน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย 
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 152 

2. ดานครุภัณฑ 
              2.1 ใหจัดทําทะเบียนครุภัณฑใหเปนปจจุบันตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  
พ.ศ. 2535 และแกไขเพ่ิมเติม ขอ 152 
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              2.2 ใหหนวยงานบันทึกหมายเลขครุภัณฑลงบนตัวครุภัณฑใหครบถวนตามรายการครุภัณฑ 
ท่ีมีอยูในครอบครอง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแกไขเพ่ิมเติม ขอ 152  
         2.3 ใหหนวยงานบันทึกหมายเลขครุภัณฑลงบนตัวครุภัณฑใหครบถวนตามระเบียบสํานักนายก 
รัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมขอ 152 
              2.4 ใหหนวยงานบันทึกหมายเลขครุภัณฑลงบนตัวครุภัณฑใหครบถวนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมขอ 152 
              2.5 ใหหนวยงานบันทึกรายการซอม ลงในประวัติการซอมครุภัณฑ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแกไขเพ่ิมเติม ขอ 152 
              2.6 ใหหนวยงานชี้แจงกรณีไมดําเนินการตรวจสอบพัสดุ ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2557 
และดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 155 
อยางเครงครัด 
    2.7 ใหหนวยงานดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 156 หลังจากการตรวจสอบแลวใหดําเนินการตามระเบียบฯ 
ขอ 157-161 
   2.8 ใหหนวยงานดําเนินการสํารวจครุภัณฑท่ีจะรับตัดโอนระหวางหนวยงาน และจัดทําเอกสารใหกับ
คณะ/หนวยงาน เพ่ือทําการตัดโอนครุภัณฑจํานวนดังกลาว 
   2.9 ใหจัดทําใบยืม-คืนครุภัณฑ และระบุรายละเอียดในใบยืม-คืนครุภัณฑ ใหครบถวนเพ่ือการติดตาม
และการตรวจสอบ 
   2.10 ใหหนวยงานระบุรายละเอียดในใบยืม-คืนครุภัณฑ ใหครบถวน เพ่ือประโยชนในการติดตามและ
ตรวจสอบ 
   2.11 ใหหนวยงานจัดทําใบขออนุญาตการใชรถใหครบถวน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย   
รถราชการ พ.ศ. 2523 ขอ 13 (แบบ 3 ทายระเบียบ) 
   2.12 ใหหนวยงานจัดทําทะเบียนประวัติการซอมบํารุงยานพาหนะใหครบถวน เพ่ือการควบคุม และ
ตรวจสอบตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 ขอ 20 
   2.13 ใหหนวยงานบันทึกการใชน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นในระบบฯ ใหเปนปจจุบัน 
         3. ดานยานพาหนะ 
   3.1 ใหหนวยงานจัดทําใบขออนุญาตการใชรถใหครบถวน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย   
รถราชการ พ.ศ. 2523 ขอ 13 (แบบ 3 ทายระเบียบ) 
   3.2 ใหหนวยงานจัดทําทะเบียนประวัติการซอมบํารุงยานพาหนะใหครบถวน เพ่ือการควบคุม  
และตรวจสอบตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 ขอ 20 
   3.3 ใหหนวยงานบันทึกการใชน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นในระบบฯ ใหเปนปจจุบัน 
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3.  การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Auditing) และการตรวจสอบการบริหารงาน  
    (Management Auditing) 
     3.1 ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ดานการบริหารงาน    
      ศูนยหนังสือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
จากการตรวจสอบการดําเนินงาน ไมเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยการบริหารงานศูนย
หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2540  
สาเหตุปญหา 

1. ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามครั้งท่ี 19/2556 เม่ือวันท่ี 12  
พฤศจิกายน 2556 ไดมีมติใหศูนยหนังสือปรับปรุงแกไขระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยการบริหารงาน  
ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2540 แตหนวยงานยังไมดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยแตอยางใด  

2. ศูนยหนังสือฯ มีวัตถุประสงคในการดําเนินงาน ดังนี้ 
1.1 ผลิตและจัดจําหนวยหนังสือ ตํารา แบบเรียน และหนังสือท่ัวไป 
1.2 จัดจําหนายสินคาประเภทเครื่องเขียน สมุด กระดาษรายงาน เครื่องมือและอุปกรณ 

ตาง ๆ สําหรับการใชงานของนิสิต บุคลากร และหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
1.3 จัดจําหนายสินคาท่ีมีตรา หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานตาง ๆ  

ของมหาวิทยาลัย 
1.4 จัดจําหนายสินคาประเภทเครื่องแตงกาย ของใชประจําตัวนิสิต 
1.5 จัดแสดงนิทรรศการหนังสือ และสิ่งพิมพใหม ๆ เพ่ือสงเสริมความกาวหนาทาง 

วิชาการ 
1.6 จัดบริการทางการศึกษาท่ีจะเปนประโยชนตอนิสิต บุคลากรในมหาวิทยาลัยและ 

บุคคลท่ัวไป 
1.7 จัดจําหนายสินคาอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินงานเห็นสมควรศูนยหนังสือ 

ดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด 
3. คณะกรรมการอํานวยการฯ ประเมินผลการดําเนินงานของศูนยหนังสือ โดยพิจารณาให 

ความเห็นตอรายงานงบการเงิน แลวนําเสนออธิการบดีเพ่ือทราบ เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยการบริหารงานศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2540 ขอ 11 (11.5) 
แตยังไมประเมินผลการดําเนินงานดานตาง ๆ เชน การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
หนวยงาน เปนตน 

4. การจายเงินทุกประเภท ไมไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ โดยบันทึกรายการในสมุดเซ็นยืม 
กอนจัดทําเอกสาร  ไมเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยการบริหารงานศูนยหนังสือ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2540 ขอ 35 และขอ 37  

5. การจายเงินคาจัดซ้ือสินคา และจายเงินรองจายท่ีมีวงเงินเกินกวา 1,000 บาท ไมจาย 
เปนเช็ค ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยการบริหารงานศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
พ.ศ. 2540 ขอ 35 
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6. หนวยงานไมจัดทําบัญชี แสดงรายการการใชเงินรองจายเสนอคณะกรรมการดําเนินงาน  
ไมเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยการบริหารงานศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
พ.ศ. 2540 ขอ 36 

7. หนวยงานจายเงินรองจายวงเงินเกิน 1,000 บาท และไมไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ 
กอนการเบิกจาย ไมเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยการบริหารงานศูนยหนังสือมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พ.ศ. 2540 ขอ 37 

8. โรงผลิตน้ําดื่มยูนิเพียวเปนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยและเขามาสังกัดศูนยหนังสือ  
เม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ 2550 โดยยืมเงินทุนหมุนเวียนมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือใชในการดําเนินงานจํานวน 1,000,000 
บาท และสงใชคืนมหาวิทยาลัยแลวจํานวน 194,000 บาท คงเหลือ 806,000 บาท ยังไมสงใชคืนเงินทุนหมุนเวียน
แตอยางใด 

9. หนวยงานตรวจนับสินคาคงเหลือ ไมถูกตอง กลาวคือ สินคาท่ีขายเปนเงินเชื่อ หนวยงาน 
นับรวมเขาเปนสินคาคงเหลือ ซ่ึงไมถูกตอง ทําใหสินคาคงเหลือมียอดสูงเกินกวาขอเท็จจริง 

10. รายไดจากการขายสินคาและจากการถายหนวยงานนําฝากเขาบัญชีเงินฝากประเภท 
ออมทรัพยธนาคารทหารไทย เลขท่ี 517-2-03313-5 ชื่อบัญชี ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

11. หนวยงานใหรานคามินิมารท แตละรานมีเงินสดเพ่ือใชทอนใหลูกคาและจัดเก็บไวตูนิรภัย 
ประจําแตละราน ดังนี้  

- ท่ีตั้ง ณ อาคารราชนครินทร จํานวน 10,000 บาท 
- ท่ีตั้ง ณ อาคารพลาซา จํานวน 5,000 บาท 
- ท่ีตั้ง ณ คณาสวัสดิ์ จํานวน 5,000 บาท 
- ท่ีตั้ง ณ คณะบัญชี จํานวน 5,000 บาท 
- ศูนยถายเอกสาร จํานวน 10 แหง ๆ และ 250 บาท รวม 2,500 บาท 

    รวมเงินทอนท้ังสิ้น จํานวน 27,500 บาท 
12. หนวยงานมีแคชเชียร ท้ังหมดจํานวน 21 คน โดยใหแคชเชียรแตละคนมีเงินไวสําหรับทอน 

และจัดเก็บไวกับตัวเอง คนละ 3,000 บาท จํานวน 18 คน เปนเงิน 54,000 บาท จํานวน 1,500 บาท จํานวน 2 
คน เปนเงิน 3,000 บาท และ 1,000 บาท จํานวน 1 คน รวมเปนเงินท้ังสิ้น 58,000 บาท 

13. หนวยงานไมจัดทําคําสั่งแตงตั้งผูมีหนาท่ีถือกุญแจตูนิรภัยสําหรับรานคามินิมารทแตละราน  
แตจะใหแคชเชียรประจํารานเปนผูถือกุญแจ 

14. กรรมการเก็บรักษาเงินไมตรวจนับเงินคงเหลือตามรานคามินิมารทกอนการจัดเก็บเขา 
ตูนิรภัย 
 
แนวทางแกไขปญหา 

1. ใหหนวยงานชี้แจง กรณีไมดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยกําหนด 
มายังสํานักตรวจสอบภายใน ภายใน 30 วันนับจากวันท่ีไดรับรายงาน 

2. คณะกรรมการอํานวยการฯ ควรประเมินความเพียงพอของระบบการความคุมภายใน  
และการบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน เพ่ือจะไดวางแผนปองกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนตอไป 
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3. การจายเงินทุกประเภทตองไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจกอนการเบิกจายทุกครั้งเปนไปตาม 
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยการบริหารงานศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2540  
ขอ 35 และขอ 37 และในกรณีดังกลาวใหหนวยงานชี้แจงการจายเงินกอนท่ีจะไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ  
มายังสํานักตรวจสอบภายใน ภายใน 30 วันนับจากวันท่ีไดรับรายงาน 

4. การจายเงินท่ีมีวงเงินเกิน 1,000 บาทตองจายเปนเช็คใหเปนไปตามระเบียบท่ีทางราชการ 
กําหนด 

5. ใหหนวยงานจัดทําบัญชีแสดงรายการรับ-จายเงินรองจายเสนอคณะกรรมการดําเนินงาน 
ไมเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยการบริหารงานศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
พ.ศ. 2540 ขอ 36 

6. ใหหนวยงานชี้แจงเหตุผลและความจําเปนกรณีการจายเงินรองจายวงเงินเกิน 1,000 บาท  
มายังสํานักตรวจสอบภายใน และใหดําเนินการตามระเบียบท่ีทางราชการกําหนดโดยเครงครัด  

7. ใหหนวยงานสงใชคืนเงินทุนหมุนเวียนใหมหาวิทยาลัยจํานวน 806,000 บาท ตอไป 
8. เม่ือขายสินคาออกไปเปนเงินเชื่อ จะไมนํามานับเปนสินคาคงเหลือ ดังนั้น ใหหนวยงานตรวจ 

นับสินคาคงเหลือท่ีมีอยูจริง เพ่ือจะไดนํายอดท่ีถูกตองไปทําการปรับปรุงบัญชีตอไป และใหรายงานยอดขายให
ผูบริหารไดรับทราบเปนประจําทุกเดือน 

9. เห็นควรใหเรียกเงินทอนจากแคชเชียรคืนศูนยหนังสือ จํานวน 58,000 บาทเนื่องจากแตละ 
รานคามินิมารท มีเงินสําหรับทอนแตละแหงอยูแลว และกรรมการเก็บรักษาเงินตองตรวจนับเงินสดคงเหลือทุกวัน
กอนการจัดเก็บเขาตูนิรภัย 

10. ใหหนวยงานจัดทําคําสั่งแตงตั้งใหมีผูรับผิดชอบในการถือกุญแจตูนิรภัยของรานคามินิมารท  
เพ่ือใหเปนไปตามท่ีระเบียบกําหนดใหกรรมการเก็บรักษาเงินปฏิบัติหนาท่ีตรวจนับเงินสดคงเหลือประจําวัน
สําหรับรานคามินิมารททุกรานกอนการจัดเก็บเงินสดคงเหลือเขาตูนิรภัยใหเปนไปตามระเบียบกําหนด 
 
การสอบทานการปฏิบัติตามหลักการและนโยบายบัญชีของมหาวิทยาลัย 
 ศูนยหนังสือฯ ดําเนินการไมเปนไปตามหลักการและนโยบายบัญชีของมหาวิทยาลัย 
สาเหตุปญหา 

1. หนวยงานจัดทํารายงานงบการเงินตามเกณฑคงคาง ยกเวนขอมูลเก่ียวกับกระแสเงินสด  
ซ่ึงเปนไปตามหลักการและนโยบายบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 5.3 

2. หนวยงานยังไมจัดทํางบกระแสเงินสด ตามหลักการและนโยบายบัญชีมหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม ขอ 5.2 กําหนดกลาวคือ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปนหนวยงานภาครัฐตองจัดทํางบการเงิน 
รายงานและแสดงฐานะทางการเงินซ่ึงงบการเงินท่ีจัดทําข้ึนประกอบดวย (1) งบแสดงฐานะการเงิน (2)  
งบแสดงผลการดําเนินงาน (3) งบกระแสเงินสด (4) หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

3. หนวยงานจัดทํารายงานงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 ป หรือ 12 เดือน โดยใช 
ปปฏิทินเปนเกณฑ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยการบริหารงานศูนยหนังสือ พ.ศ. 2540 ขอ 27  
ไมเปนไปตาม หลักการและนโยบายบัญชีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เนื่องจากศูนยหนังสือเปนหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยตองนํางบการเงินจัดทําในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ซ่ึงรอบระยะเวลาบัญชีท่ีมหาวิทยาลัยจัดทําใช
ปงบประมาณเปนเกณฑ เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม ปปจจุบัน ถึง 30 กันยายน ของปถัดไป  

4. ศูนยหนังสือเปนหนวยงานท่ีผลิตสินคาเพ่ือจําหนาย คือ โรงผลิตน้ําดื่มยูนิเพียว แตไมจัดทํา 
งบตนทุนผลิตสินคาแยกตางหากจากงบแสดงฐานะทางการเงิน 
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แนวทางแกไขปญหา   

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

2. เห็นควรใหศูนยหนังสือ ปรับรอบระยะเวลาบัญชีใหเปนไปตามหลักการและนโยบายบัญชี 
ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และปรับปรุงระเบียบฯ เพ่ือใหรอบระยะเวลาบัญชีสอดคลองกับหลักการและนโยบายบัญชี
ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

3. ใหศูนยหนังสือจัดทํางบตนทุนผลิต แยกจากงบแสดงฐานะทางการเงินพรอมหมายเหตุ 
ประกอบงบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป   
 
การสอบทานรายงานงบการเงิน 

สํานักตรวจสอบภายใน ไดดําเนินการสอบทานรายงานงบการเงินของรานยามหาวิทยาลัย  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สําหรับเดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2559 จากรายงานงบการเงิน งบทดลอง เอกสาร
ประกอบการบันทึกบัญชี และเอกสารท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวา รายงานการเงินได
แสดงรายการสอดคลองกับหลักการและนโยบายบัญชีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2553 
และเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยการบริหารศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
พ.ศ. 2540 ขอ 43 จากการสอบทาน พบวา รายงานงบการเงินไมมีความนาเชื่อถือ 
สาเหตุปญหา 

1. งบแสดงฐานะการเงิน  
      1. บัญชีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  
          1.1 บัญชีเงินสด  
                   1.1.1 หนวยงานบันทึกบัญชีรับรูรายการเงินสดดวยมูลคาท่ีตราไว เปนไปตามหลักการและ
นโยบายบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 6.6 (1)  
                   1.1.2 จากการสอบทานบัญชีเงินสดคงเหลือในมือ จากงบแสดงฐานะการเงิน และงบทดลอง 
ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2559 พบวา บัญชีเงินสดในมือแสดงยอดคงเหลือตามงบแสดงฐานะการเงิน และงบทดลอง
มียอดไมตรงกัน กลาวคือ งบแสดงฐานะการเงินมียอดคงเหลือ จํานวน 637,306.00 แตในงบทดลอง มียอด
คงเหลือ 632,803.75 บาท มียอดแตกตาง จํานวน 4,502.25 บาท  
           1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร  
                    1.2.1 หนวยงานบันทึกบัญชีรับรูรายการเงินฝากธนาคารดวยมูลคาท่ีตราไว เปนไปตาม
หลักการและนโยบายบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 6.6 (1)  
                   1.2.2 จากการตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารจากงบแสดงฐานะการเงิน, รายงานการรับรอง
ยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร จํานวน 7 บัญชี คือ  

- เงินฝากออมทรัพย - ธ.ทหารไทย เลขท่ี 517-2-03313-5 
- เงินฝากออมทรัพย - ธ.กรุงไทย เลขท่ี 982-6-61998-1 
- เงินฝากออมทรัพย - ธ.กรุงเทพ เลขท่ี 630-00857-8 
- เงินฝากออมทรัพย - ธ.กรุงเทพ เลขท่ี 630-008964-3 
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- เงินฝากกระแสรายวัน - ธ.ทหารไทย เลขท่ี 517-1-07004-7 
- เงินฝากประจํา 3 เดือน - ธ.ทหารไทย เลขท่ี 517-3-30022-8 
- เงินฝากประจํา 3 เดือน - ธ.ไทยพาณิชย เลขท่ี 608-1-03310-3 

จากการสอบทาน พบวา  
- บัญชีเงินฝากธนาคารแสดงยอดคงเหลือตามงบแสดงฐานะการเงิน และสมุดบัญชีเงินฝาก 

ธนาคารไมตรงกัน กลาวคือ ตามงบแสดงฐานะการเงิน มียอดคงเหลือ 20,922,871.08 บาท แตตามสมุดบัญชี 
เงินฝากธนาคาร มียอดคงเหลือ 20,923,523.47 บาท ยอดแตกตาง 652.39 บาท 

- หนวยงานไมไดจัดสงเอกสารการรับรองยอดเงินฝากจากธนาคารใหสํานักตรวจสอบภายใน 
ดําเนินการตรวจสอบ สํานักตรวจสอบภายในไมรับรองยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารดังกลาว  

   2. บัญชีลูกหนี้ระยะส้ัน  
              2.1 ลูกหนี้ระยะสั้นศูนยหนังสือ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2559 หนวยงานบันทึกรับรูรายการเปนไป 
ตามหลักการและนโยบายบัญชี 

2.2 บัญชีลูกหนี้ระยะสั้นแสดงยอดคงเหลือตามงบแสดงฐานะการเงิน และรายละเอียดลูกหนี้ 
ไมตรงกัน กลาวคือ หนวยงานมีลูกหนี้ระยะสั้น ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2559 ตามงบแสดงฐานะการเงิน จํานวน 
9,381,595.16 บาท แตจากรายละเอียดลูกหนี้ จํานวน 9,749,750.28  บาท ยอดแตกตางจํานวน 368,155.12 
บาท 
              2.3 หนวยงานมีลูกหนี้คางนาน ปกอน จํานวน 74 ราย เปนเงิน 3,692,205.01 บาท และลูกหนี้ป
ปจจุบันเดือน มกราคม ถึงมิถุนายน 2559 จํานวน 83 ราย เปนเงิน 4,983,308.77 บาท ลูกหนี้เดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2559 จํานวน 78 ราย เปนเงิน 1,074,236.50 บาท ท้ังนี้หนวยงานไดทําบันทึกติดตามการชําระหนี้ แตยัง
ไมไดรับการชําระหนี้แตอยางใด   

      2.4 หนวยงานรับรูรายการบัญชีลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน ตามมูลคาท่ีจะไดรับ โดยไมตั้งคาเผื่อ 
หนี้สงสัยจะสูญ สําหรับลูกหนี้ท่ีคาดวาจะไมสามารถเรียกเก็บเงินได ซ่ึงไมเปนไปตามหลักการและนโยบายบัญชี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 6.6 (7)   

  3. บัญชีเงินลงทุนระยะส้ัน 
หนวยงานไมบันทึกบัญชีรับรูรายการเงินลงทุนระยะสั้นในบัญชีเงินฝากประจํา 3 เดือน คือ บัญชี 

เงินฝากประจํา 3 เดือน - ธ.ทหารไทย เลขท่ี 517-3-30022-8 และ เงินฝากประจํา 3 เดือน  ธ.ไทยพาณิชย เลขท่ี 
608-1-03310-3 แตนําไปรวมกับบัญชีเงินฝากธนาคาร ไมเปนไปตามหลักการและนโยบายบัญชี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ขอ 6.6 (14) 

  4. บัญชีสินคาคงเหลือ  
           สินคาคงเหลือ คือ สินคาสําเร็จรูป วัตถุดิบ งานระหวางทําคงเหลือ ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชี ณ 
วันท่ี 31 กรกฎาคม 2559 สินคาคงเหลือตามงบแสดงฐานะการเงิน มีจํานวน 5,177,588.75 บาท จากการสอบ
ทานพบวา หนวยงานบันทึกรับรูรายการจากวัตถุดิบคงเหลือ เพียงรายการเดียว โดยไมนําสินคาสําเร็จรูป และงาน
ระหวางทํา มารวมคํานวณเปนสินคาคงเหลือ ไมเปนไปตามหลักการและนโยบายบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ขอ 6.6 (10)  

5. บัญชีวัสดุคงเหลือ  
          หนวยงานมีวัสดุคงเหลือ คือ วัสดุ และอุปกรณท่ีมีราคาตอหนวยหรือชุมไมเกิน 5,000 บาท  
ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2559 ไมปรากฏยอดวัสดุคงเหลือใน งบแสดงฐานะการเงิน ไมเปนไปตามหลักการและ 
นโยบายบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 6.6 (11)  
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     6. บัญชีสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 
          สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน คือ คาใชจายจายลวงหนา รายไดคางรับ และสินทรัพยหมุนเวียนรายการ 
อ่ืน ๆ หนวยงานบันทึกรับรูรายการไมถูกตอง กลาวคือ หนวยงานบันทึกรายการเงินทดรองจายคาสินคา จํานวน 
1,183,869.16 บาท และเงินทดรองจายคา EMS จํานวน 1,764.00 บาท นํามารวมเปนสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน  
ซ่ึงไมถูกตองไมเปนไปตามหลักการและนโยบายบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 6.6 (15)  
     7. หนี้สิน 
            7.1 หนี้สินหมุนเวียน 
          หนวยงานบันทึกรับรูรายการหนี้สินเปนไปตามหลักการและนโยบายบัญชี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ขอ 7.1 แตนํารายการจายลวงหนามารวมกับรายการหนี้สินหมุนเวียน ซ่ึงไมถูกตอง ไมเปนไปตาม
หลักการและนโยบายบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 7.3 
     8. ทุน 
          หนวยงานไมบันทึกรับรูรายการทุนในงบแสดงฐานะการเงินซ่ึงไมถูกตองตามหลักการและ
นโยบายบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 8  
 
แนวทางแกไข 

1. ใหหนวยงานชี้แจงกรณีบัญชีเงินสดในมือแสดงยอดคงเหลือตามงบแสดงฐานะการเงิน และงบทดลอง 
ไมตรงกัน และปรับปรุงรายการบัญชี พรอมรายงานผลใหสํานักตรวจสอบภายในทราบ ภายใน 30 วันนับจากวันท่ี
ไดรับรายงาน  

2.   ใหหนวยงานตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือจากสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร และ Statement 
บัญชีเงินฝากธนาคารกอนการจัดทํารายงานงบการเงิน และใหหนวยงานปรับปรุงรายการบัญชีเงินฝากธนาคารให 
ยอดบัญชีเงินฝากธนาคารถูกตองตรงกัน เพ่ือความนาเชื่อถือของรายงานงบการเงิน 

3.    ใหหนวยงานจัดสงเอกสารการรับรองยอดเงินฝากจากธนาคารใหสํานักตรวจสอบภายในดําเนินการ 
ตรวจสอบตอไป    

4.    ใหหนวยงานติดตามทวงถามลูกหนี้คางนาน จํานวน 9,749,750.28 บาท และรายงานผลการติดตาม 
ใหสํานักตรวจสอบภายในทราบ  

5.    ใหหนวยงานตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สําหรับลูกหนี้ท่ีคาดวาจะไมสามารถเรียกเก็บเงินได  
ตามหลักการและนโยบายบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 6.6 (7)   

6.    ใหหนวยงานปรับปรุงรายการบัญชีเงินลงทุนระยะสั้นใหเปนไปตามหลักการและนโยบายบัญชี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 6.6 (14) 

7.    ใหหนวยงานปรับปรุงรายการบัญชีสินคาคงเหลือใหเปนไปตามหลักการและนโยบายบัญชี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 6.6 (10) 

8.    ใหหนวยงานปรับปรุงการแสดงรายการวัสดุคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงินใหเปนไปตามหลักการ
และนโยบายบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 6.6 (11)  

9.    ใหหนวยงานปรับปรุงการแสดงรายการสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน ในงบแสดงฐานะการเงินใหเปนไป 
ตามหลักการและนโยบายบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 6.6 (15)  

10.   ใหหนวยงานปรับปรุงการแสดงรายการหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินใหเปนไปตาม 
หลักการและนโยบายบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 7.3  
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  11.   ใหหนวยงานปรับปรุงการแสดงรายการสวนของทุนในงบแสดงฐานะการเงินใหเปนไปตามหลักการ
และนโยบายบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 8  
 
งบแสดงผลการดําเนินงาน  

1. รายได  
        หนวยงานมีรายไดจากการดําเนินงาน สําหรับเดือน กรกฎาคม 2559 จํานวน 6,125,207.99 
บาท ประกอบดวย รายไดจากการขายและบริการ จํานวน 6,114,628.99 บาท และรายไดอ่ืน จํานวน 10,579.00 
บาท จากการสอบทานการรับรูรายการ การวัดมูลคา และการเปดเผยขอมูลรายไดจาการดําเนินงาน ปรากฏขอ
ตรวจพบดังนี้  
         1.1 รายไดจากการขายและบริการ 
                  หนวยงานบันทึกบัญชีรับรูรายไดจากการขายและบริการ จํานวน 6,114,628.99 บาท ดวย
มูลคาของสินคา ณ วันท่ีสงมอบ เปนไปตามหลักการและนโยบายบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 9.4 (5)  
        1.2 รายไดอ่ืน 
              หนวยงานบันทึกบัญชีรับรูรายไดอ่ืน จํานวน 10,579.00 บาท เปนไปตามหลักการและ
นโยบายบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 9.4 (11)  
     2. คาใชจาย 
          หนวยงานมีคาใชจายจากการดําเนินงาน สําหรับเดือน กรกฎาคม 2559 จํานวน 6,565,306.70 
บาท จากการสุมตรวจสอบทานการรับรูรายการ การวัดมูลคา และการเปดเผยขอมูล ปรากฏขอตรวจพบดังนี้  
           2.1 บัญชีตนทุนขาย 
                     หนวยงานรับรูรายการตนทุนขาย ณ วันท่ีเกิดรายการ จํานวน 5,177,588.75 บาท เปนไป
ตามหลักการและนโยบายบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 10.4 (3) 
         2.2 บัญชีตนทุนผลิต 
                    หนวยงานรับรูรายการตนทุนผลิต ณ วันท่ีเกิดรายการ จํานวน 160,865.87 บาท เปนไป
ตามหลักการและนโยบายบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 10.4 (1) 
         2.3 บัญชีคาใชจายบุคลากร  
                   หนวยงานมีคาใชจายเก่ียวกับบุคลากรสําหรับเดือน กรกฎาคม 2559 จํานวน 858,361.00 
บาท จากการตรวจสอบพบวา หนวยงานรับรูรายการ ณ วันท่ีเกิดรายการครบถวนเปนไปตามหลักการและนโยบาย
บัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 10.4 (3) 
         2.4 บัญชีคาตอบแทน 
                    หนวยงานมีคาใชจายเก่ียวกับคาตอบแทน สําหรับเดือน กรกฎาคม 2559 จํานวน 34,150 
บาท จากการตรวจสอบพบวา หนวยงานรับรูรายการ ณ วันท่ีเกิดรายการครบถวนเปนไปตามหลักการและนโยบาย
บัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 10.4 (4)  
         2.5 บัญชีคาใชสอย 
                   หนวยงานมีคาใชจายเก่ียวกับคาใชสอย สําหรับเดือน กรกฎาคม 2559 จํานวน 226,272.51 
บาท จากการตรวจสอบพบวา หนวยงานรับรูรายการ ณ วันท่ีเกิดรายการครบถวนเปนไปตามหลักการและนโยบาย
บัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 10.4 (4)  
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         2.6 บัญชีคาวัสดุและคาสาธารณูปโภค 
                    หนวยงานมีคาใชจายเก่ียวกับคาวัสดุและคาสาธารณูปโภคสําหรับเดือน กรกฎาคม 2559 
จํานวน 7,656.89 บาท จากการตรวจสอบพบวา หนวยงานรับรูรายการ ณ วันท่ีเกิดรายการครบถวนเปนไปตาม
หลักการและนโยบายบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอ 10.4 (4)  
         2.7 บัญชีคาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 
                   หนวยงานมีคาใชจายเก่ียวกับคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย จํานวน 100,411.68 บาท 
หนวยงานรับรูรายการ ณ วันท่ีเกิดรายการครบถวนเปนไปตามหลักการและนโยบายบัญชีมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ขอ 10.4 (7 และ 8)  
 
 3.2  สํานักบริการวิชาการ 

      3.2.1 การดําเนินงาน  
         สํานักบริการวิชาการ การดําเนินงานไมเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยสํานัก

บริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2546  
สาเหตุปญหา 

     1. คณะกรรมการอํานวยการจัดทํารายงานงบการเงินทุก 3 เดือน และงบการเงินประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 แตไมไดเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  วาดวยสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2546 ขอ 29 

   2. งบการเงินประจําป พ.ศ. 2558 สํานักบริการวิชาการทําการปดบัญชีและจัดทํารายงานการเงิน  
เสนอผูสอบบัญชีทําการตรวจสอบแตลาชา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยสํานักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2546 ขอ 30 
       3. การดําเนินการเก่ียวกับพัสดุ คณะกรรมการอํานวยการยังไมกําหนดระเบียบเก่ียวกับการพัสดุ  
แตดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม รายละเอียดดังนี้ 

     ดานวัสดุ 
        1. จากการตรวจนับวัสดุคงเหลือท่ีมีอยูจริง จํานวน 100 รายการ มูลคา 126,511.70 บาท  

ถูกตอง จํานวน 48 รายการ  และไมตรงกับบัญชีวัสดุ จํานวน 52 รายการ เนื่องจากลงบัญชีไมเปนปจจุบัน 
                2. ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 หนวยงานมีการจัดทําบัญชีวัสดุไมเปนปจจุบัน 
                 3. การเบิกจายวัสดุ ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจหลังเบิกจายไมถูกตองตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแกไขเพ่ิมเติม ขอ 152-154 
                 4. การควบคุมการเบิกจายวัสดุ ผูเบิกจาย และผูบันทึกบัญชีวัสดุเปนบุคลเดียวกัน ซ่ึงไมเปนไปตาม
หลักการควบคุมภายในท่ีดี 
                 5.  การจัดเก็บวัสดุ จัดเก็บในตูวัสดุภายในหองเก็บพัสดุ มีกุญแจล็อค และแบงตามประเภท 
หมวดหมูโดยชัดเจน  
         ดานครุภัณฑ 
              ปงบประมาณ พ.ศ. 2558– 2559 จากการตรวจครุภัณฑ จํานวน 50 รายการ คิดเปนรอยละ 100 
ปรากฏผลการตรวจสอบดังนี้ 
         1. ครุภัณฑมีใหตรวจสอบครบถวน 
         2. หนวยงานไมไดลงหมายเลขครุภัณฑลงบนตัวครุภัณฑจํานวน 10 ตัว และครุภัณฑประจําป 
พ.ศ. 2559 ชํารุด จํานวน 10 ตัว 
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         3. หนวยงานจัดทําทะเบียนครุภัณฑครบถวนและแยกประเภทเปนหมวดหมู 
         4. หนวยงานไมไดจัดทําทะเบียนซอมครุภัณฑ 
         5. การรายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามหนังสือท่ี ศธ 
0530.33/553 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2558 หนวยงานไมมีพัสดุชํารุด พัสดุเสื่อมสภาพ และพัสดุสูญหาย  
แนวทางแกไข 
   1. ใหคณะกรรมการอํานวยการจัดทําและจัดสงรายงานงบการเงินทุก 3 เดือน และงบการเงิน
ประจําป  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วาดวยสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
พ.ศ. 2546 ขอ 29 
   2. ใหจัดทําและจัดสงรายงานงบการเงิน เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวย
สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2546 ขอ 30 และ ขอ 31 
   3. ใหจัดทําบัญชีวัสดุและใบเบิก ใหเปนปจจุบัน เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 154 
   4. การเบิกจายวัสดุ ตองไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจกอนเบิกจายตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแกไขเพ่ิมเติม ขอ 152-154 
   5. ใหแบงแยกหนาท่ีในการควบคุมวัสดุเพ่ือใหเปนไปตามหลักการควบคุมภายในท่ีดี 
   6. ใหออกหมายเลขครุภัณฑ พรอมบันทึกหมายเลขครุภัณฑบนตัวครุภัณฑใหครบถวน 
   7. ครุภัณฑท่ีชํารุดใหหนวยงานดําเนินการซอมแซม เพ่ือจะไดนํามาใชงานภายในหนวยงานหาก
ซอมไมไดใหดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแกไขเพ่ิมเติม ขอ 155 
และ ขอ 156 

8. ใหจัดทําทะเบียนซอมครุภัณฑ ตามแบบฟอรมท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  

   3.2.2. การดําเนินงานของสํานักบริการวิชาการ เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บ
รักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551  ยกเวน 
       ดานการจายเงิน 
            1. ตนข้ัวเช็คผูรับเงินไมไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 
            2. การจายเงินดวยเช็คผูอนุมัติเช็คไมไดลงนามในตนข้ัวเช็ค 
       ดานการรับเงินและการนําสงเงิน 
           1. หนวยงานลงลายมือชื่อผูรับเงินในใบเสร็จรับเงินกอนไดรับเงิน ซ่ึงไมเปนไปตามระเบียบการเบิก
จายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 35 
           2. หนวยงานมีการแตงตั้งผูทําหนาท่ีตรวจสอบการรับและนําสงเงินกับหลักฐานเปนลายลักษณอักษร 
แตไมปฏิบัติหนาท่ีตรวจสอบยอดรวมเงินรับไวในสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทายท่ีไดรับเงินในวันนั้นพรอมลง
ลายมือกํากับทุกครั้งท่ีมีการรับเงิน ซ่ึงไมเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนํา
เงิน  สงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 78 
 
แนวทางแกไข 
   1. ตนข้ัวเช็คผูรับเงินตองลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานทุกครั้ง เพ่ือการควบคุมและตรวจสอบ 
   2. การจายเงินดวยเช็คผูอนุมัติเช็คตองลงนามในตนข้ัวเช็คไวเปนเพ่ือเปนหลักฐานทุกครั้ง และ
เพ่ือการควบคุมและตรวจสอบ 
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   3. ใหถือปฏิบัติ ใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนําเงิน
สงคลัง    พ.ศ. 2551 ขอ 35 กลาวคือ การจายโดยท่ียังมิไดมีการจายเงินใหแกเจาหนี้หรือผูมีสิทธิ์ หามมิใหผูมี
หนาท่ีจายเงินเรียกหลักฐานการจาย หรือใหผูรับเงินลงลายมือชื่อรับเงินในหลักฐาน  
   4. ใหดําเนินการตรวจสอบยอดรวมเงินรับไวในสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทายท่ีไดรับเงินในวัน
นั้น พรอมลงลายมือกํากับทุกครั้งท่ีมีการรับเงิน  ใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการนําเงิน  สงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 78 
 
    3.2.3. การดําเนินงานของสํานักบริการวิชาการ เปนไปตามระเบียบสํานักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   วาดวย หลักเกณฑและอัตราคาตอบแทนบุคลากรและคาใชจายของสํานักบริการ
วิชาการ พ.ศ. 2555 ยกเวน 

1. หนวยงานเบิกจายคาตอบแทนและคาใชจาย โดยเบิกจายจากเงินรายไดของสํานักบริการ 
วิชาการ แตการเบิกจายสูงกวางบประมาณรายจายท่ีตั้งไว ไมเปนไปตามระเบียบสํานักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวย หลักเกณฑและอัตราคาตอบแทนบุคลากรและคาใชจายของสํานักบริการ
วิชาการ พ.ศ. 2555 ขอ 3    

2. หนวยงานเบิกจายคาใชสอยและวัสดุในการดําเนินงานของสํานักบริการวิชาการ ซ่ึงเบิกจาย 
คาใชจายท่ีนอกเหนือจากท่ีระเบียบฯ กําหนด  เชน คาทําตรายาง,คาตนเทียน, คาวัสดุเครื่องเขียน, คาธรรมเนียม
โอนเงิน, คาตอบแทนแมบาน, คาหมึกเครื่องปริ้น, คาซอมกุญแจหองครัว,คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย (เงินเดือน ผอ.)  
ซ่ึงไมเปนตามระเบียบสํานักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยหลักเกณฑและอัตราคาตอบแทน
บุคลากรและคาใชจายของสํานักบริการวิชาการ พ.ศ. 2555  ขอ 5 

3. หนวยงานเบิกจายคาใชสอย คาวัสดุ และคาใชจายในการจัดอบรมสัมมนา ซ่ึงเบิกจายคาใชจายท่ี
นอกเหนือจากท่ีระเบียบฯ กําหนด ไมเปนตามระเบียบสํานักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวย
หลักเกณฑและอัตราคาตอบแทนบุคลากรและคาใชจายของสํานักบริการวิชาการ พ.ศ. 2555  ขอ 6 ไดแก  
          3.1. คาตอบแทนประธานพิธีปดและมอบเกียรติบัตร  
           3.2 คาของท่ีระลึก  
        3.3 คาตอบแทนพนักงานโรงแรม  
        3.4 คาตอบแทนท่ีปรึกษา   
        3.5 คาเชาหองสัมมนา  

4. หนวยงานเบิกจายคาใชสอย คาวัสดุ และคาใชจายในการจัดอบรมสัมมนา ซ่ึงเบิกจายคาใชจาย 
ไมสอดคลองกับระเบียบ สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยหลักเกณฑและอัตราคาตอบแทน
บุคลากรและคาใชจาย ของสํานักบริการวิชาการ พ.ศ. 2555 ขอ 6.2 กําหนด ไดแก  
          4.1 คาพาหนะของวิทยากร  
          4.2 คาตอบแทนผูชวยวิทยากร  
          4.3 คาตอบแทนเจาหนาท่ีฝกอบรม   
       5. หนวยงานอนุมัติและไดรับอนุมัติจัดโครงการฝกอบรมทุกครั้ง  แตมีบางโครงการไมมีประมาณการ
รายรับ และประมาณการรายจายทําใหไมสามารถควบคุมคาใชจายท่ีเกิดข้ึนได โดยหนวยงานรับรูคาใชจาย
โครงการฯ ตามรายการท่ีจาย 
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แนวทางแกไข 
   1. ใหผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ ควบคุม  ดูแล การเบิกจายอยางเครงครัด เพ่ือใหเปน 
ไปตามภาระงบประมาณรายจายประจําป ตามระเบียบสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วาดวย 
หลักเกณฑและอัตราคาตอบแทนบุคลากรและคาใชจายของสํานักบริการวิชาการ พ.ศ. 2555 ขอ 3 
   2. ใหคณะกรรมการอํานวยการ ทบทวน หลักเกณฑและคาใชจายของสํานักบริการวิชาการ  
ตามระเบียบสํานักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยหลักเกณฑและอัตราคาตอบแทนบุคลากร
และคาใชจายของสํานักบริการวิชาการ พ.ศ. 2555  ขอ 5 เพ่ือความคลองตัวและสอดคลองกับการปฏิบัติงาน 
   3. ใหคณะกรรมการอํานวยการ ทบทวน หลักเกณฑและคาใชจายของสํานักบริการวิชาการ  
ตามระเบียบสํานักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยหลักเกณฑและอัตราคาตอบแทนบุคลากร
และคาใชจายของสํานักบริการวิชาการ พ.ศ. 2555  ขอ 6 เพ่ือความคลองตัวและสอดคลองกับการปฏิบัติงาน 

4. ใหคณะกรรมการอํานวยการ ทบทวน หลักเกณฑและคาใชจายของสํานักบริการวิชาการ  
ตามระเบียบสํานักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยหลักเกณฑและอัตราคาตอบแทนบุคลากร
และคาใชจายของสํานักบริการวิชาการ พ.ศ. 2555  ขอ 6 เพ่ือความคลองตัวและสอดคลองกับการปฏิบัติงาน 
   5. ใหผูรับผิดชอบโครงการประมาณการรายรับ – รายจาย เพ่ือทราบคาใชจายท่ีดําเนินโครงการ
และควบคุมคาใชจายท่ีเกิดข้ึน 
 
    3.2.4. การดําเนินงานของสํานักบริการวิชาการ เปนไปตามระเบียบสํานักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2555 ยกเวน 
      การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
       หนวยงานนําผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเพ่ือประกอบการพิจารณาแตงตั้ง การเพ่ิม
คาจางและคาตอบแทน  ทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ปละ 1 ครั้ง  โดยหัวหนางานทําการ
ประเมินเสนอตอผูบริหาร แตไมเปนลายลักษณอักษร  และไมมีการประกาศรายชื่อพนักงานผูท่ีมีผลการปฏิบัติงาน
ในระดับดีเดนและดีมากเพ่ือเปนการยกยองชมเชย  ซ่ึงไมเปนไปตามระเบียบสํานักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม วาดวยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ. 2555 ขอ 31-36   
      การรักษาวินัยและการลงโทษ 
      1. พนักงานไมมีการลงบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน  ตามระเบียบสํานักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม วาดวยการบริหาร งานบุคคล  พ.ศ. 2555  ขอ 61 (2) 
      2. พนักงานไมไดแขวนบัตรพนักงานในตําแหนงท่ีเห็นไดชัดเจนตลอดเวลาท่ีอยูในบริเวณของสํานัก
บริการวิชาการ ตามระเบียบสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยการบริหาร งานบุคคล   
พ.ศ. 2555  ขอ 61 (5) 
       3. หนวยงานมีการลงโทษกรณีพนักงานทําผิดวินัย  เชน ตักเตือนดวยวาจา,  ตักเตือนเปนหนังสือ,   
ลดตําแหนงหรือโยกยายตําแหนงหนาท่ี,  ลดเงินเดือน, ตัดเงินรางวัลประจําป  เปนไปตามระเบียบสํานักบริการ
วิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วาดวยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ. 2555 ขอ 64 
แนวทางแกไข 
   1. เห็นควรใหผูบริหารประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ปละ 2 รอบ รอบละ 6 เดือน   
คือ รอบท่ี 1 ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม  ถึงวันท่ี 31 มีนาคมของปถัดไป  และรอบท่ี 2 ระหวางวันท่ี 1 เมษายน ถึง
วันท่ี 30 กันยายน ของปเดียวกัน  และประกาศรายชื่อพนักงานผูท่ีมีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเดนและดีมาก



28 
 

เพ่ือเปนการยกยองชมเชย  ตามระเบียบสํานักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วาดวยการบริหารงาน
บุคคล  พ.ศ. 2555 ขอ 31-36 
   2. ใหพนักงานทําการลงบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน  ตามระเบียบสํานักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วาดวยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ. 2555  ขอ 61 (2) 
   3. ใหพนักงานแขวนบัตรพนักงานในตําแหนงท่ีเห็นไดชัดเจนตลอดเวลาท่ีอยูในบริเวณของสํานัก
บริการวิชาการตามระเบียบสํานักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วาดวยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ. 
2555  ขอ 61 (5) 
   
      3.2.5 การบริหารจัดการการดําเนินการจัดฝกอบรม 
           สํานักบริการวิชาการใหบริการในดานตาง ๆ ดังนี้ 
              1. การคําปรึกษาทางวิชาการ   
              2. จัดการฝกอบรม สัมมนา  
              3. ดําเนินการโดยตัวแทน (supplier)  เพ่ือหากลุมเปาหมายเขารวมอบรมและดําเนินการจัดโครงการ  
โดยจัดสรรคาตอบแทนตามนโยบายของผูอํานวยการ ฯ และขอตกลงรวมกันระหวางสํานักบริการวิชาและตัวแทน 
(supplier) โดยแบงสวน  ดังนี้ 
                 3.1 โครงการฝกอบรมท่ีมีการศึกษาดูงานในประเทศ หรือตางประเทศ สํานักบริการวิชาการจะรับ
คาตอบแทนรอยละ 5 และตัวแทน (supplier) รับคาตอบแทนรอยละ 95 ของรายรับจริง 
                 3.2 โครงการฝกอบรมท่ีขอเขามาพิเศษ เปนหลักสูตรเฉพาะหรือชั่วคราวไมไดมีประจํา  สํานัก
บริการวิชาการจะรับคาตอบแทนรอยละ 12 และตัวแทน (supplier) รับคาตอบแทนรอยละ 88 ของรายรับจริง 
                 3.3 โครงการหลักสูตรฝกอบรมแบบปกติ  ไมมีศึกษาดูงาน สํานักบริการวิชาการจะรับคาตอบแทน
รอยละ 15 และตัวแทน (supplier) รับคาตอบแทนรอยละ 85 ของรายรับจริง 
                 3.4 โครงการท่ีปรึกษา และโครงการอบรม  กรณีตัวแทน (supplier) หาลกูคาทํายอด จํานวน 
10,000,000 บาท สํานักบริการวิชาการจะรับคาตอบแทนรอยละ 10 และตัวแทน (supplier) รับคาตอบแทนรอย
ละ 90 ของรายรับจริง  ในเดือนถัดจากท่ีทํายอดได ในปงบประมาณนั้นๆ ท้ังนี้ไมปรากฏรายงานการประชุม/
หลักฐานขอตกลงการจัดสรรคาตอบแทนใหสอบทาน 
              4. โครงการฝกอบรม  ประจําปงบประมาณ 2558 – 2559 จํานวนท้ังสิ้น 315 โครงการ   
เปนเงิน 64,605,961 บาท ดังนี้ 
                 - งบประมาณ 2558 จํานวน 180 โครงการ เปนเงิน 25,177,801 บาท  
                 - ประจําปงบประมาณ 2559 จํานวน 135 โครงการ  เปนเงิน 39,428,160 บาท  

        จากการสุมตรวจเอกสาร/หลักฐานการจายคาตอบแทนตัวแทน (supplier) จํานวน 156 รายการ 
        1. สัญญาจาง ระบุรายละเอียดไมครบถวน เชน ไมระบุเลขท่ีสัญญา, ไมลงวันท่ีทําสัญญา, ไมระบุชื่อ
โครงการ, ไมระบุรายละเอียดผูรับจาง, ผูวาจาง - ผูรับจาง และพยานไมลงลายมือชื่อ   
       2. หนวยงานไมแนบสัญญาจาง  
      3. ผูรับเงินและผูจายเงินไมไดลงลายมือชื่อในใบสําคัญรับเงิน  
แนวทางแกไข 
 1. ใหเจาหนาท่ีจัดหาเอกสารขอตกลงรวมกันระหวางสํานักบริการวิชาและตัวแทน (supplier) ในการ
จัดสรรคาตอบแทนใหตรวจสอบ 
 2. ใหระบุรายละเอียดในสัญญาใหครบถวน 
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 3. ใหจัดหาสัญญาจางประกอบการเบิกจายใหครบถวน 
 4. ใหผูรับเงินและผูจายเงินลงลายมือชื่อใหครบถวน 
 
4. การตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามขอเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบภายในประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน จํานวน 13 กิจกรรม  พบวา  

1. การตรวจสอบตามแผน  จํานวน 11 กิจกรรมการตรวจสอบ พบวา สํานักตรวจสอบภายใน  
ใหขอเสนอแนะไว จํานวนท้ังสิ้น  216 ประเด็น ดังนี้ 

   1.1 เปนประเด็นท่ีมีความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญยังไมดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ   
จํานวน1ประเด็น คือ กองกิจการนิสิต ไมปรากฏเอกสารการเบิกจายใหตรวจสอบ จํานวน 10,357,678.14 บาท  
คิดเปนรอยละ 0.46   

   1.2 เปนประเด็นท่ีมีความเสี่ยงท่ีไมมีนัยสําคัญ  ดังนี้ 
                           1.2.1 หนวยงานดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ จํานวน 148 ประเด็น คิดเปนรอยละ 68.52 
                           1.2.2 หนวยงานไมดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ จํานวน 67 ประเด็น คิดเปนรอยละ 31.02   
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กองการ
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กองคลัง
และพัสดุ 

กองอาคาร
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สํานัก
คอมพิวเต

อร  

คณะ
วิศวกรรมศ

าสตร 

กอง
สงเสริม
การวิจัย

และบริการ
วิชาการ 

คณะเภสัช
ศาสตร 

คณะ
มนุษยศาส

ตรและ
สังคมศาส

ตร 

คณะการ
บัญชีและ
การจัดการ 

กองกิจการ
นิสิต 

จํานวนขอตรวจพบ/                                                                                           
ขอเสนอแนะ 

33 2 5 4 1 35 12 51 46 9 18

ดําเนินการแกไขแลว 33 2 - 4 1 30 5 38 29 6 -

ยังไมรายงานผลฯ - - 5 - - 5 7 13 17 3 18
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            2. การสอบทานการประเมินระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหนวยงานยอย  
จํานวน 43 หนวยงาน ใหขอเสนอแนะไว จํานวน 41 หนวยงาน  หนวยงานดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ จํานวน 
33 หนวยงาน และยังไมดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ จํานวน 8 หนวยงาน 

3. การตรวจติดตามเงินทดรองราชการ ใหขอเสนอแนะไว จํานวน 115 ประเด็น หนวยงาน
ดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ จํานวน 103 ประเด็น และยังไมดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ  
จํานวน 12 ประเด็น 
 
 
 

 


