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งานตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของฝ่ายบริหารในการตรวจสอบ ติดตามประเมิน 
ผลการด าเนินงาน เพื่อให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด บทบาทที่ส าคัญของการตรวจสอบ
ภายใน คือ การสนับสนุนส่งเสริมให้การปฏิบัติงานให้ทุกระดับของมหาวิทยาลัยบรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าภายใต้การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน  
และการก ากับดูแลที่ดี เหมาะสม และมีประสิทธิผล ดังนั้นงานตรวจสอบภายในจึงมีส่วนผลักดันให้เกิดความ 
ส าเร็จในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 1. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ของมหาวิทยาลัยเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. ส่งเสริมให้มีการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า และก่อให้เกิด 
ประโยชน์แก่ส่วนรวม และเสริมสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับมหาวิทยาลัย 

ตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการ จ านวน 43 หน่วยรับตรวจ ทั้งหมด 9 
กิจกรรม ซึ่งไตรมาส 4 ตามแผนการตรวจสอบ จ านวน 4 กิจกรรม 39 หน่วยงาน และผลการด าเนินงาน 
ตามแผนการตรวจสอบ จ านวน 4 กิจกรรม 39 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 100 การด าเนินการตรวจสอบ 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การตรวจเยี่ยมหน่วยงานย่อย 
2. การตรวจสอบทางการเงิน 

            2.1 กองคลังและพัสดุ  (รายงานงบการเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
3. การตรวจสอบพิเศษ    

            3.1 กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ 
4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด, ตรวจสอบการเงิน การบัญชี และพัสดุ  และ

ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
            4.1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

           4.2 ส านักวิทยบริการ 
      4.3 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
      4.4 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ 
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1. การตรวจเยี่ยมหน่วยงานย่อย 
     ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม  2561 
     ผลการตรวจสอบ 
 จากการตรวจเยี่ยมหน่วยรับตรวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามท่ีได้รับอนุมัติให้ตรวจสอบ 
การด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ จ านวน 35 หน่วยงาน พบประเด็น ดังนี้ 
 ด้านการบริหารการเงินและงบประมาณ 
      1. การจ่ายเงิน 
  1.1 หน่วยงานจัดท าสมุดจ่ายเงินเป็นปัจจุบัน และผู้รับเงินลงลายมือชื่อรับเงินไว้เป็นหลักฐาน
ครบถ้วน จ านวน 20 หน่วยงาน 
  1.2 หน่วยงานจัดท าทะเบียนคุมเช็คครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน จ านวน 15 หน่วยงาน 
  1.3 การจ่ายเช็คผู้รับเงินลงลายมือชื่อสลักหลังต้นขั้วเช็คไว้เป็นหลักฐานครบถ้วน  
จ านวน 14 หน่วยงาน 
  1.4 การจ่ายเช็คผู้รับเงินลงลายมือชื่อสลักหลังต้นขั้วเช็คไว้เป็นหลักฐานไม่ครบถ้วน  
จ านวน 1 หน่วยงาน คือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ 
  1.5 การเบิก - จ่ายเงิน เจ้าหน้าที่การเงินส่งเบิกท่ีกองคลังและพัสดุ โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารหน่วยงาน / ผู้มีสิทธิ์ จ านวน 19 หน่วยงาน 

     2. การรับเงิน 
  2.1 หน่วยงานออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานทุกครั้งที่มีการรับเงิน จ านวน 25 หน่วยงาน 
  2.2 หน่วยงานจัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินเป็นปัจจุบัน ระบุรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญ

ครบถ้วน จ านวน 25 หน่วยงาน 
  2.3 หน่วยงานจัดท ารายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นไป 

ตามระเบียบการเบิกเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 69 จ านวน 25 หน่วยงาน 
  2.4 หน่วยงานมีการใช้ใบเสร็จรับเงินที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แต่จัดท าทะเบียนคุม
ใบเสร็จรับเงินไม่เป็นปัจจุบัน ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง  
พ.ศ. 2551 ข้อ 66 จ านวน 1 หน่วยงาน คือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ 

2.5 หน่วยงานมีการใช้ใบเสร็จรับเงินที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แต่ไม่ได้จัดท าทะเบียนคุม 
ใบเสร็จรับเงิน จ านวน 1 หน่วยงาน คือ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

2.6 หน่วยงานมีระบบควบคุมการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และได้ก าหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้โปรแกรม  
เพ่ือพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน-การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน เป็นลายลักษณ์อักษร จ านวน 19 หน่วยงาน 

2.7 บัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชีงานประชาสัมพันธ์ เลขท่ี 517-2-05873-6   
ไม่ปรากฏรายการเคลื่อนไหวทางการเงิน จ านวน 1 หน่วยงาน คือ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ 
  2.8 สถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยืมเงินทุนหมุนเวียนกับมหาวิทยาลัยฯ จ านวนเงิน
1,801,900 บาท ไดน้ าส่งเงินคืนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 1,000,000 บาท คงเหลือ จ านวน 801,900 .-
จ านวน 1 หน่วยงาน คือ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ 
      3. การเก็บรักษาเงิน 

 3.1 หน่วยงานมีการแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินเป็นลายลักษณ์อักษร และปฏิบัติหน้าที่เป็นไป
ตามระเบียบการเบิกเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 82 จ านวน 31 หน่วยงาน 
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  3.2 หน่วยงานมีการแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินเป็นลายลักษณ์อักษร แต่กรรมการปฏิบัติ
หน้าที่ไม่ครบถ้วน ไมเ่ป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ 82 จ านวน 1 หน่วยงาน คือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ 
   3.3 หน่วยงานจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันเป็นปัจจุบัน จ านวน 35 หน่วยงาน 
         4. การน าเงินส่งคลัง 
  4.1 หน่วยงานมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตรวจสอบรายได้ที่จัดเก็บ การน าส่งกับหลักฐานรายการ 
ที่บันทึกไว้ และแสดงยอดรวมเงินรับตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับที่ได้รับในวันนั้น ในส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบับ
สุดท้าย ผู้รับผิดชอบตรวจสอบรายได้ที่จัดเก็บปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบถ้วน ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 
การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 78  จ านวน 2 หน่วยงาน คือ ส านักคอมพิวเตอร์ และ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  4.2 หน่วยงานมีการออกใบเสร็จรับเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยต้นฉบับมอบให้แก่ผู้จ่ายเงิน 
และส าเนาใบเสร็จรับเงินจัดส่งกองคลังและพัสดุพร้อมการน าส่งเงิน แต่ไม่ได้ถ่ายส าเนาใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็น
หลักฐานการน าส่งเงินเก็บไว้ที่หน่วยงาน ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่ง
คลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 72 จ านวน 2 หน่วยงาน คือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) และ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 

     5. เงินทดรองราชการ 
 5.1 สัญญาการยืมเงินได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ ก่อนการจ่ายเงินยืมเงินทดรองราชการทุกครั้ง

จ านวน 15 หน่วยงาน 
  5.2 หน่วยงานจ่ายเงินให้ผู้ยืมเงินทดรองราชการก่อนไปปฏิบัติราชการเกินห้าวันท าการไม่เป็นไป
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินทดรองราชการของบุคลากรจากเงินรายได้ พ.ศ. 2552 ข้อ 9 
จ านวน 2 หน่วยงาน คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
  5.3 สัญญาการยืมเงินทดรองราชการมีให้ตรวจสอบไม่ครบถ้วน จ านวน 2 หน่วยงาน คือ 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และ กองกลาง (งานประสานงาน) 
  5.4 หน่วยงานระบุวันที่ครบก าหนดส่งใช้คืนเงินทดรองราชการ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 13 หน่วยงาน 
  5.5 รายงานเงินคงเหลือประจ าวันและใบตรวจนับเงินทดรองราชการจัดท าเป็นปัจจุบัน 
จ านวน 15 หน่วยงาน 

5.6 การรับช าระคืนเงินยืมเป็นเงินสดหรือใบส าคัญได้ออกหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินหรือใบรับ 
ใบส าคัญแก่ลูกหนี้  และการสลักหลังสัญญาการยืมเงินครบถ้วน จ านวน 15 หน่วยงาน 

5.7 หน่วยงานมีการติดตามทวงถามลูกหนี้เงินยืมเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ไม่ครบถ้วน 
จ านวน 3 หน่วยงาน คือ คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ 
  5.8 หน่วยงานจัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัวเงินทดรองราชการไม่เป็นปัจจุบัน  
จ านวน 2 หน่วยงาน คือ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และ กองกลาง (งานประสานงาน) 
  5.9 กรณีลูกหนี้เงินยืมค้างช าระเกินระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญาการยืมเงิน หน่วยงาน 
ไม่ด าเนินการคิดดอกเบี้ยทันทีเมื่อครบก าหนด จ านวน 1 หน่วยงาน คือ ส านักบริการวิชาการ 
  5.10 หน่วยงานจัดท ารายงานฐานะเงินทดรองราชการประจ าเดือนเป็นไปตามระเบียบฯ  
จ านวน 14 หน่วยงาน และการจัดส่งรายงานให้กองคลังและพัสดุล่าช้า ไม่เป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด  
จ านวน 1 หน่วยงาน คือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ 
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      6. การงบประมาณ 
  6.1 หน่วยงานมีการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือนของงบประมาณเงินรายได้
โดยได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ จ านวน 35 หน่วยงาน 
  6.2 หน่วยงานมีการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาสของงบประมาณเงินรายได้
ในระบบ แต่ไม่ได้เสนอผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติก่อนบันทึกข้อมูล จ านวน 1 หน่วยงาน คือ กองกลาง 
  6.3 หน่วยงานมีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณาเป็นประจ า
ทุกเดือน/ทุกรายไตรมาส จ านวน 34 หน่วยงาน และหน่วยงานทีไ่ม่รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เสนอ
ผู้บริหารเพ่ือทราบ จ านวน 1 หน่วยงาน คือ กองแผนงาน  
 7. การรายงานงบการเงิน 

 7.1 หน่วยงานจัดท าและจัดส่งรายงานงบการเงินประจ าเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ
จ่ายเงิน, รายงานงบการเงินส าหรับงวดบัญชีแต่ละไตรมาส และสิ้นงวดบัญชีประจ าปี เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ข้อ 38.3 และตามหนังสือ 
ที่ ศธ 0530.1(6) ว.2683 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2558  จ านวน 21 หน่วยงาน 

 7.2 หน่วยงานจัดส่งรายงานงบการเงินประจ าเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับจ่ายเงิน, 
รายงานงบการเงินส าหรับงวดบัญชีแต่ละไตรมาส และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แตก่ารจัดส่งรายงานฯ
ล่าช้า จ านวน 3 หน่วยงาน คอื คณะพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายมัธยม 
และส านักคอมพิวเตอร์ 
  7.3 หน่วยงานจัดท าและจัดส่งรายงานงบการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่ครบถ้วน  
คือขาดรายงานงบการเงินส าหรับงวดบัญชีไตรมาสที่ 1 จ านวน 1 หน่วยงาน คือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ 
                      8. การสุ่มตรวจส าเนาเอกสารใบส าคัญการเบิกจ่าย 
  8.1 หน่วยงานแนบหลักฐานประกอบใบส าคัญการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ปรากฏหลักฐาน
การจ่ายเงิน 

8.2 หน่วยงานเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบที่ราชการก าหนด เช่น 
     8.2.1 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานขับรถ ไม่เป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด 
     8.2.2 การเดินทางไปร่วมดูงานชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ไม่ถือว่าเป็นการเดินทางไปราชการชั่วคราว ไม่สามารถ
เบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการได้ 

     8.2.3 การรายงานใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) ไม่สอดคล้อง 
กับใบเสร็จรับเงิน ค่าน้ ามันและเชื้อเพลิงในวันเดินทางกลับ 

     8.2.4 หน่วยงานเบิกคา่เบี้ยเลี้ยงเกินกว่าระเบียบฯ ก าหนด 
     8.2.5 หน่วยงานด าเนินการจัดจ้างพัสดุไม่เป็นไปตามรายการที่ขออนุมัติด าเนินการ 
     8.2.6 ผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่ได้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ในวันนั้น ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
พ.ศ. 2550  ข้อ 9.1  
                      9. ด้านการบริหารงานวิจัย 
  9.1 หน่วยงานได้จัดท าประกาศ เรื่องผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปตามท่ีระเบียบฯ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวน 19 หน่วยงาน 

9.2 หน่วยงานจัดเก็บสัญญาในการรับเงินอุดหนุนการวิจัยไว้เป็นหลักฐานไมค่รบถ้วน  
จ านวน 1 หน่วยงาน คือ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
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9.3 หน่วยงานจัดท าทะเบียนคุมสัญญา และคุมการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยไม่ครบถ้วน 
จ านวน 1 หน่วยงาน คือ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

9.4 หน่วยงานเบิกจ่ายเงินอุดหนุนงานวิจัยเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด จ านวน 19 หน่วยงาน 
      10. ด้านการบริหารพัสดุ 
  ด้านวัสดุ 

 10.1 ใบเบิกวัสดุจัดท าเป็นปัจจุบัน และได้รับอนุมัติก่อนการเบิกจ่าย จ านวน 35 หน่วยงาน 
 10.2 หน่วยงานจัดท าบัญชีวัสดุไม่เป็นปัจจุบัน จ านวน 4 หน่วยงาน คือ คณะสถาปัตยกรรม-

ศาสตร์ ฯ คณะนิติศาสตร์ กองอาคารสถานที่ และสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
  ด้านครุภัณฑ์ 
  10.3 ทะเบียนครุภัณฑ์จัดท าเป็นปัจจุบัน จ านวน 35 หน่วยงาน 
  10.4 จากการสุ่มตรวจตรวจครุภัณฑ์และวัสดุคงรูปที่มีอยู่ในครอบครอง หน่วยงานลงหมายเลข
ประจ าตัวไม่ครบถ้วน จ านวน 2 หน่วยงาน คือ คณะเภสัชศาสตร์ และศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 
  10.5 หน่วยงานจัดท าทะเบียนซ่อมครุภัณฑ์ครบถ้วน และได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
ในการซ่อมแซมครุภัณฑ์ จ านวน 35 หน่วยงาน 
  10.6 หน่วยงานจัดท ารายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  
ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 213-214 และกรณีพัสดุที่ช ารุด เสื่อมสภาพ 
หรือสูญไป หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป หน่วยงานได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงพร้อม
ทั้งได้รายงานมหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบ เป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด จ านวน 34 หน่วยงาน 
  10.7 หน่วยงานมีครุภัณฑ์ที่ช ารุด จ านวน 22 รายการ ครุภัณฑ์สูญหาย จ านวน 9 รายการ  
โดยครุภัณฑ์ที่ช ารุด จ านวน 22 รายการ ได้ด าเนินการขายทอดตลาด และครุภัณฑ์สูญหาย จ านวน 9 รายการ 
หน่วยงานได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง แต่ยังไม่ได้รายงานมหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบ  
จ านวน 1 หน่วยงาน คือ คณะศึกษาศาสตร์ 
  ด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
  หน่วยงานจัดท าและจัดส่งแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไป 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  มาตรา 11  ก าหนด  
จ านวน 35 หน่วยงาน 
  ด้านยานพาหนะ 
  10.11 หน่วยงานที่มียานพาหนะในครอบครอง จัดท าทะเบียนคุมยานพาหนะ และมีตรา
เครื่องหมายของส่วนราชการครบถ้วน จ านวน 27 หน่วยงาน 
  10.12 หน่วยงานจัดท าทะเบียนแสดงรายการซ่อมบ ารุงรักษารถราชการแต่ละคัน ตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 ข้อ 20 จ านวน 27 หน่วยงาน 
  10.14 หน่วยงานจดัท าใบขออนุญาตการใช้รถราชการครบถ้วน จ านวน 27 หน่วยงาน  
  10.15 สมุดบันทึกการใช้รถราชการระบุรายละเอียดครบถ้วนเป็นตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 ข้อ 14 จ านวน 27 หน่วยงาน 
  10.16 การรายงานการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นในระบบฯไม่เป็นปัจจุบัน/ไม่ได้รายงาน
ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ ก าหนด จ านวน 9 หน่วยงาน คือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ คณะเภสัชศาสตร์ 
คณะนิติศาสตร์ คณะการบัญชีและการจัดการ คณะเทคโนโลย ีศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กองกลาง  และกองกิจการนิสิต 
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ข้อเสนอแนะจากผลการตรวจสอบ 
 ด้านการบริหารการเงินและงบประมาณ 
      1. การจ่ายเงิน 
  การจ่ายเช็คให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อสลักหลังต้นขั้วเช็คไว้เป็นหลักฐานการรับเช็คให้ครบถ้วน 

      2. การรับเงิน 
  2.1 ให้หน่วยงานจัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ให้เป็นปัจจุบัน   
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 66 ก าหนด 
  2.2 ให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการน าเงิน
ส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 66 ก าหนด 

2.3 บัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชีงานประชาสัมพันธ์ เลขท่ี 517-2-05873-6   
หากหมดความจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานให้หน่วยงานขออนุมัติปิดบัญชีเงินฝาก ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ข้อ 14 
  2.4 ให้กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ตรวจสอบยอดเงินทุนหมุนเวียนคงเหลือ 
จ านวน 801,900 บาท พร้อมดอกเบี้ยระหว่างปีและรายงานมหาวิทยาลัย เพ่ือน าส่งคืนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ต่อไป 
      3. การเก็บรักษาเงิน 
  ให้หน่วยงานถือปฏิบัติ ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และ 
การน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 89 
      4. การน าเงินส่งคลัง 
  4.1 ให้หน่วยงานถือปฏิบัติ ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงิน และ 
การน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 78 
  4.2 ให้หน่วยงานถือปฏิบัติ ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ 
การน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 72 กล่าวคือ “ให้ส่วนราชการเก็บรักษาส าเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งส านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินยังมิได้ตรวจสอบไว้ในที่ปลอดภัย อย่าให้สูญหายหรือเสียหายได้ และเมื่อได้ตรวจสอบแล้ว 
ให้เก็บไว้อย่างเอกสารธรรมดาได้” 
      5. เงินทดรองราชการ 
  5.1 ให้หน่วยงานจ่ายเงินให้ผู้ยืมเงินทดรองราชการก่อนไปปฏิบัติราชการไม่เกินห้าวันท าการ  
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินทดรองราชการของบุคลากรจากเงินรายได้ พ.ศ. 2552 ข้อ 9 
  5.2 ให้หน่วยงานติดตามทวงถามลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการเป็นลายลักษณ์อักษร และ 
ให้ครบถ้วน 
  5.3 ให้หน่วยงานจัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัวเงินทดรองราชการให้เป็นปัจจุบัน 
  5.4 กรณีลูกหนี้เงินยืมค้างช าระเกินระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญาการยืมเงิน ให้หน่วยงาน 
คิดดอกเบี้ยทันทีเมื่อครบก าหนด ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินทดรองราชการของบุคลากร
จากเงินรายได้ พ.ศ. 2552 ข้อ 17 
  5.5 ให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย มหาสารคาม ว่าด้วยเงินทดรองราชการ 
ของหน่วยงานจากเงินรายได้ พ.ศ. 2552 ข้อ 14 
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      6. การงบประมาณ 
  6.1 การปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาสของงบประมาณเงินรายได้ในระบบ  
ให้หน่วยงานเสนอผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติก่อนบันทึกข้อมูลทุกครั้ง   
  6.2 ให้หน่วยงานรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เสนอให้ผู้บริหารรับทราบเป็นประจ า 
ทุกเดือน/ไตรมาส เพื่อให้ทราบว่าการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนฯ หรือไม่ และใช้เป็นข้อมูลประกอบ 
การปรับแผนฯ ต่อไป 
      7. การรายงานงบการเงิน 
  ให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามระเบียบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ข้อ 38.3 และตามหนังสือ ศธ 0530.1(6)/ว 2683 ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558  
เรื่อง การจัดส่งรายงานงบการเงิน 
      8. การสุ่มตรวจส าเนาเอกสารใบส าคัญการเบิกจ่าย 
  8.1 กรณีหน่วยงานแนบหลักฐานประกอบใบส าคัญการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ให้แนบหลักฐาน 
การจ่ายให้ครบถ้วนตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551ข้อ 37 

8.2 กรณีหน่วยงานเบิกจ่าย ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ ราชการก าหนด ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ 
อย่างเคร่งครัด และกรณีมีเรียกเงินคืนให้หน่วยงานน าส่งเป็นรายของมหาวิทยาลัยต่อไป 

     9. ด้านการบริหารงานวิจัย 
 9.1 ให้หน่วยงานจัดเก็บสัญญาในการรับเงินอุดหนุนการวิจัยไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน 
 9.2 ให้หน่วยงานจัดท าทะเบียนคุมสัญญา และคุมการเบิกจ่ายเงิน ทุนอุดหนุนการวิจัย 

ให้ครบถ้วน 
     10. ด้านการบริหารพัสดุ 
 10.1 ให้หน่วยงานจัดท าบัญชีวัสดุให้เป็นปัจจุบัน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย 

การจดัซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 203 ก าหนด 
 10.2 ให้หน่วยงานบันทึกหมายเลขครุภัณฑ์และวัสดุคงรูปให้ครบถ้วน ตามระเบียบระทรวง 

การคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 203 
  10.3 ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการสอบหาข้อเท็จจริงในกรณีครุภัณฑ์สูญหาย ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 217  
  10.4 ให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลรถในระบบฯให้ครบถ้วน และบันทึกการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
และหล่อลื่นในระบบฯ ให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือการควบคุมและตรวจสอบโดยเคร่งครัด 
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2. การสอบทานรายงานงบการเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1. การสอบทานการปฏิบัติตามหลักการและนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
  1.1 มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ใช้ในการจัดท ารายงานงบการเงิน สอดคล้องกับการจัดท าบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง และสอดคล้องกับหลักการและ
นโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ (ฉบับที่ 2) ข้อ 5.16 และข้อ 8 ก าหนด ดังนี้ 
 

รายการ 
 

หลักการและนโยบายบัญชีส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 

นโยบายการบัญชีที่ 
ใช้ในการจัดท ารายงานงบการเงิน 

1. รายได้จากเงินงบประมาณ รับรู้รายได้ทันทีที่ประกาศใช้
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  

เมื่อได้รับอนุมัติการเบิก (จ่ายตรง) 
หรือเมื่อตั้งเบิก (จ่ายผ่าน) 

2. รายได้จากการจัดการศึกษา  รับรู้รายได ้ณ วันที่นักเรียนและนิสิต
ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน 

รบัรู้รายได้ ณ วันที่นักเรียนและ
นิสิตลงทะเบียนเรียนในแต่ละ 
ภาคเรียน 

3. รายได้จากการขายสินค้าและ
บริการ 

รับรู้รายได้ ณ วันที่ส่งมอบสินค้า 
หรือบริการ 

รับรู้รายได้ ณ วันที่ส่งมอบสินค้า 
หรือบริการ 

4. รายได้อ่ืน ๆ รับรู้รายได้เมื่อเกิดรายการ รับรู้รายได้เมื่อเกดิรายการ 
      

2. การตรวจสอบงบทดลอง 
 การตรวจสอบยอดยกมาของรายการบัญชีในงบทดลองส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
ไตรมาส ที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2561) พบว่า หน่วยงานน ายอดคงเหลือส าหรับไตรมาส ที่ 2 (มกราคม 
– มีนาคม 2561) มาเป็นยอดยกมาของรายการบัญชีในงบทดลองส าหรับไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2561) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถูกต้องและครบถ้วน 

3. การสอบทานการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การเปิดเผยข้อมูล และความมีอยู่จริงของรายการ 
3.1 บัญชีเงินสด  

    งบแสดงฐานะการเงินของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2561 จากการ 
สอบทานบัญชีเงินสดคงเหลือในมือกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน พบว่าบัญชีเงินสดในมือ มียอดคงเหลือ  
จ านวน 231,334.25 บาท  (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบสี่บาทยี่สิบห้าสตางค์) ประกอบด้วย  
   

รายการ เงินแผ่นดิน เงินรายได้ 
เงินสดในมือ-ศูนย์หนังสือ - 155,095.25 
เงินสดในมือ-ส านักบริการวิชาการ - 40,965.00 
เงินสดในมือ-ร้านยามหาวิทยาลัย - 33,302.00 
เงินสดในมือ-ฟาร์มแคร์ ฟาร์มาซูติคอล - 1,972.00 

รวม - 231,334.25 
 จากการสอบทาน พบว่า มหาวิทยาลัยฯ ถือปฏิบัติเป็นไปตามหลักการและนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ (ฉบับที่ 2) ข้อ 6.10 และจัดท ารายงานเงินคงเหลือครบถ้วน 
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3.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร   
    การตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารจากงบทดลอง, รายงานการรับรองยอดบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร จ านวน 157 บัญชี เป็นเงิน 2,339,826,653.94  บาท (สองพันสามร้อยสามสิบเก้าล้านแปดแสน 
สองหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบสามบาทเก้าสิบสี่สตางค์) ปรากฏผลการตรวจสอบ ดังนี้  
    3.2.1 ปรากฏเอกสารการรับรองยอดเงินฝากจากธนาคารให้ตรวจสอบ จ านวน 157 บัญชี  
เป็นเงิน  2,339,826,653.94  บาท (สองพันสามร้อยสามสิบเก้าล้านแปดแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบสาม
บาทเก้าสิบสี่สตางค์) จากการสอบทานเอกสารการรับรองยอดเงินฝากเข้ากับงบทดลองและรายการเดินบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร พบว่า  
     3.2.1.1 ยอดคงเหลือตามงบทดลองกับยอดคงเหลือตามเอกสารการรับรองยอดบัญชี 
เงินฝากธนาคารถูกต้องตรงกัน จ านวน 90 บัญชี เป็นเงิน 960,290,691.50 บาท (เก้าร้อยหกสิบล้านสองแสน 
เก้าหมื่นหกร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสิบห้าสตางค์)  
     3.2.1.2 ยอดคงเหลือตามงบทดลองกับยอดคงเหลือตามเอกสารการรับรองยอดบัญชี 
เงินฝากธนาคารไม่ตรงกัน จ านวน 30 บัญชี เป็นเงิน 1,357,417,880.02  บาท (หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเจ็ดล้าน 
สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบบาทศูนย์สองสตางค์) ทั้งนี้ กองคลังและพัสดุได้จัดท ารายงานงบกระทบ 
ยอดเพ่ือให้ทราบสาเหตุข้อแตกต่างของจ านวนเงินไว้ครบถ้วน  
    3.2.2 ส าหรับบัญชีเงินทดรองราชการของหน่วยงานย่อยกองคลังและพัสดุบันทึกยอดเงินยืม 
ทดรองราชการของหน่วยงานย่อย จ านวน 37 บัญชี เป็นเงิน 22,118,082.42  บาท (ยี่สิบสองล้านหนึ่งแสน 
หนึ่งหมื่นแปดแปดห้าสิบสองบาทสี่สิบสองสตางค์) เป็นไปตามหลักการและนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
(ฉบับที่ 2) ข้อ 6 (6.11)  
       3.2.3 การเปิด-ปิดบัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด าเนินการขออนุมัติ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามฯ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามเพ่ือทราบ  
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาสารคาม ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ. 2553 ข้อ 14 
  3.3 ลูกหนี้ระยะสั้น 

3.3.1 กองคลังและพัสดุจัดท ารายละเอียดประกอบงบการเงินส าหรับลูกหนี้แต่ละประเภท  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ไว้ครบถ้วน และถือปฏิบัติเป็นไปตามหลักการและนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ (ฉบับที่ 2) ข้อ 6 

3.3.2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีลูกหนี้ระยะสั้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 รวมเป็นเงิน 
ทั้งสิ้น 34,795,699.77 บาท (สามสิบสี่ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) 
ประกอบด้วย   
           (หน่วย:บาท) 

ประเภทลูกหนี้ เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวม 
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 1,532,178.00 - 1,532,178.00 
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 

 
7,158,317.20 7,158,317.20 

ลูกหนี้เงินรับฝาก - 659,884.00 659,884.00 
ลูกหนี้งานบริหารพ้ืนที่ - 7,458,823.00 7,458,823.00 
ลูกหนี้โภชนบริการ - 53,302.00 53,302.00 
ลูกหนี้นิสิต - 2,076,300.00 2,076,300.00 
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ประเภทลูกหนี้ เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวม 
รายได้ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง 1,794,120.00 - 1,794,120.00 
จ่ายเกินรอเรียกคืน - 211,368.52 211,368.52 
ลูกหนี้การค้าศูนย์หนังสือ - 4,116,059.95 4,116,059.95 
ลูกหนี้เงินยืมโครงการ-ส านักบริการวิชาการ - 11,566,424.03 11,566,424.03 
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้โครงการ-
ส านักบริการวิชาการ 

- 
(11,566,424.03) (11,566,424.03) 

รายได้ค้างรับโครงการ-ส านักบริการ
วิชาการ 

- 7,761,200.00 7,761,200.00 

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-โครงการ-ส านัก
บริการวิชาการ 

- 
(6,661,200.00) (6,661,200.00) 

เช็ครอเรียกเก็บ-ส านักบริการวิชาการ - 7,798,765.00 7,798,765.00 
ลูกหนี้ร้านยามหาวิทยาลัย - 42,853.00 42,853.00 
ลูกหนี้ฟาร์มแคร์ซูมาติคอล - 793,729.10 793,729.10 

รวม 3,326,298.00 31,469,401.77 34,795,699.77 
 
       3.4 เงินลงทุนระยะสั้น 

 งบแสดงฐานะการเงินของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีเงินลงทุน
ระยะสั้นในบัญชีเงินฝากประจ า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 จ านวน 4 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 726,840,028.79 
บาท (เจ็ดร้อยยี่สิบหกล้านแปดแสนสี่หมื่นยี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) ได้แก่  

 
รายการเงินลงทุนระยะสั้น  ประเภทเงินลงทุน  จ านวนเงิน (บาท)  

เงินฝากประจ า 12 เดือน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
เลขที่ 682-2-00217-3 

กองทุนสวัสดิภาพนิสิต 25,000,000.00 

เงินฝากประจ า 12 เดือน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
เลขที่ 682-2-00211-6  

เงินลงทุนระยะสั้นฝาดประจ า 700,000,000.00 

เงินฝากประจ า 12 เดือน  ธนาคารไทยพาณิชย์ 
เลขที่ 608-1-04435-8  

กองทุนรางศาสตราจารย์รัถพร 
ชังธาดา 

574,544.44 

เงินฝากประจ า 12 เดือน  ธนาคารกรุงเทพ  
เลขที่ 630-2-01027-4 

กองทุนพัฒนาคณะวิทยาการ
สารสนเทศ 

1,265,484.35 

 รวม    726,840,028.79 
 

 จากการสอบทานเอกสารการรับรองยอดเงินฝากจากธนาคาร กับยอดคงเหลือตามบัญชี 
แยกประเภท พบว่า มียอดคงเหลือถูกต้องตรงกัน เป็นไปตามหลักการและนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
(ฉบับที่ 2) ข้อ 6 (6.25) 
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3.5 สินค้าคงเหลือ  
 งบแสดงฐานะการเงินของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561  มีสินค้า
คงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 จ านวน 25,507,291.33 บาท (ยี่สิบห้าล้านห้าแสนเจ็ดพันสองร้อยเก้า- 
สิบเอ็ดบาทสามสิบสามสตางค์)  
 

ล าดับ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

1 สินค้าคงเหลือ-ศูนย์หนังสือ 22,093,959.49 

2 สินค้าคงเหลือ-ร้านยามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1,363,612.16 

3 สินค้าคงเหลือ-ฟาร์มแคร์ซูมาติคอล 2,049,719.68 

  รวม 25,507,291.33 
 
 จากการสอบทาน พบว่า หน่วยงานมีการตรวจนับและตัดยอดวัสดุ ที่ใช้ไปจริง เป็นไปตาม
หลักการและนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ (ฉบับที่ 2) ข้อ 6 (6.20) 
 3.6 วัสดุคงเหลือ 
 งบแสดงฐานะการเงินของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีวัสดุคงเหลือ 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 จ านวน 762,518.12 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยสิบแปดบาท 
สิบสองสตางค์) ประกอบด้วย  

ล าดับ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

1 วัสดุคงเหลือ-ศูนย์หนังสือ 439,486.96 

2 วัสดุคงเหลือ-ส านักบริการวิชาการ 275,557.75 

3 วัสดุคงเหลือ-ร้านยามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 44,844.44 

4 วัสดุคงเหลือ-ฟาร์มแคร์ซูมาติคอล 2,628.97 

  รวม 762,518.12 
 จากการสอบทาน พบว่า หน่วยงานมีการตรวจนับและตัดยอดวัสดุที่ใช้ไปจริง เป็นไปตาม
หลักการและนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ (ฉบับที่ 2) ข้อ 6 (6.22)  
 3.7 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  
 งบแสดงฐานะการเงินของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีสินทรัพย์
หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เป็นเงิน 2,987,970.12 (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อย 
เจ็ดสิบบาทสิบสองสตางค์) ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ศูนย์หนังสือ จ านวน 2,987,970.12 บาท  
พบว่า หน่วยงานแสดงรายการบัญชี เป็นไปตามหลักการและนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ (ฉบับที่ 2)  
ข้อ 6.1, ข้อ 6.9 และ ข้อ 6.31 

      3.8 ลูกหนี้ระยะยาว 
 งบแสดงฐานะการเงินของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีลูกหนี้ 
ระยะยาว ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2561  เป็นเงิน 162,714.31 (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสิบสี่บาทสามสิบ
เอ็ดสตางค์) ประกอบด้วย ลูกหนี้ฟ้องร้องคดี พบว่า มหาวิทยาลัยฯ ถือปฏิบัติเป็นไปตามหลักการและนโยบาย
บัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ (ฉบับที่ 2) ข้อ 6 (6.40) 
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 3.9 เงินลงทุนระยะยาว   
 มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีเงินลงทุนระยะยาว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 จ านวน 5 รายการ 
รวมเป็นเงิน 10,006,649.29  (สิบล้านหกพันหกร้อยสี่สิบเก้าบาทยี่สิบเก้าสตางค์) ได้แก่  

ล าดับ เงินลงทุนระยะยาว 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1 เงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุม-สถานปฏิบัติการน้ าดื่มยูนิเพียว 806,000.00 

2 เงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุม-สถานนีวิทยุ มมส 801,900.00 

3 เงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุม-หลักสูตรวัฒนธรรมศาสตร์ 706,964.50 

4 เงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุม-โครงการฟาร์ม มมส 3,000,000.00 

5 เงินฝากประจ า 36 เดือน กองทุนคณะพยาบาล (ธนาคารออมสิน 3-0000234967-2) 4,691,784.79 

  รวม 10,006,649.29 
จากการสอบทาน พบว่า มหาวิทยาลัยฯ ถือปฏิบัติเป็นไปตามหลักการและนโยบายบัญชีส าหรับ

หน่วยงานภาครัฐ (ฉบับที่ 2) ข้อ 6 (6.25) และตามประกาศกระทรวงการคลังนโยบายการบัญชีภาครัฐ  
เรื่องเงินลงทุน ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555, ประกาศกระทรวงการคลัง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1  
เรื่อง การน าเนองบการเงิน ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ก าหนด 
 
 3.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 งบแสดงฐานะการเงินของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีที่ดิน  
อาคารและอุปกรณ ์ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2561 เป็นเงิน 4,399,732,587.63 บาท (สี่พันสามร้อยเก้าสิบเก้าล้าน 
เจ็ดแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทหกสิบสามสตางค์) ประกอบด้วย  

รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จ านวน (บาท) 

ที่ดิน 205,521,240.00 

อาคารและสิ่งก่อสร้าง 2,222,870,777.91 

ครุภัณฑ์ 1,125,766,199.28 

งานระหว่างก่อสร้าง 836,740,091.70 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-ศูนย์หนังสือ 6,167,859.01 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-ส านักบริการวิชาการ 1,835,851.67 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-ร้านยามหาวิทยาลัย 464,118.50 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-ฟาร์มแคร์ ฯ 366,449.56 

รวม 4,399,732,587.63 

  จากการสอบทาน พบว่า มหาวิทยาลัยฯ เปิดเผยข้อมูลผลรวมของมูลค่างานระหว่าง
ก่อสร้างคงเหลือในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 11 เป็นไปตามหลักการและนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ (ฉบับที่ 2) ข้อ 6 (6.33)  
 
 



13 
 

 3.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
  งบแสดงฐานะการเงินของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีสินทรัพย์ 
ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 รวมเป็นเงิน 30,987.86 บาท (สามหมื่นเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาท 
แปดสิบหกสตางค์) ประกอบด้วย  
 

รายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จ านวน (บาท) 

ค่าลิขสิทธิ์ 6,943.05 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 8 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ร้านยามหาวิทยาลัย 14,702.18 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ฟาร์มแคร์ ฟาร์มาซูติคอล 9,334.63 

รวม 30,987.86 
  จากการสอบทาน พบว่า หน่วยงานถือปฏิบัติเป็นไปตามหลักการและนโยบายบัญชีส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐ (ฉบับที่ 2) ข้อ 6 (6.37) 
 

3.12 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 
 งบแสดงฐานะการเงินของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีสินทรัพย์ 

ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2561 เป็นเงิน 7,000 บาท ประกอบด้วย เงินประกันการไฟฟ้าร้านยา 
มหาวิทยาลัยฯ จากการสอบทาน พบว่า หน่วยงานถือปฏิบัติเป็นไปตามหลักการและนโยบายบัญชีส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐ (ฉบับที่ 2) ข้อ 6 (6.40) 

3.13 เจ้าหนี้ระยะสั้น 
 งบแสดงฐานะการเงินของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีเจ้าหนี้ระยะ
สั้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2561 รวมเปน็เงิน 430,868,447.07  บาท (สี่ร้อยสามสิบล้านแปดแสน 
หกหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสตางค์) ประกอบด้วย 
       

รายการเจ้าหนี้ระยะสั้น เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวม 

เจ้าหนี้การค้า 531,209.50   531,209.50 

รับสินค้า/ใบส าคัญ 60,345.00   60,345.00 

เจ้าหนี้อ่ืน 267,636.47   267,636.47 

เจ้าหนี้การค้า ศูนย์หนังสือ   2,379,590.73 2,379,590.73 

เจ้าหนี้การค้า ส านักบริการวิชาการ   190,084.92 190,084.92 

เจ้าหนี้การค้า ร้านยามหาวิทยาลัย   1,473,240.03 1,473,240.03 

เจ้าหนี้การค้า ฟาร์มแคร์ ฟาร์มาซูติคอล   68,973.23 68,973.23 

ดอกเบี้ยค้างจ่ายบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนพล   347,871,154.94 347,871,154.94 

ใบส าคัญค้างจ่าย 2,900,800.62 67,604,270.21 70,505,070.83 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ส านักบริการวิชาการ   7,476,099.00 7,476,099.00 
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รายการเจ้าหนี้ระยะสั้น เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวม 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ร้านยามหาวิทยาลัย   40,914.42 40,914.42 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ฟาร์มแคร์ ฟาร์มาซูติคอล   4,128.00 4,128.00 

รวม 3,759,991.59 427,108,455.48 430,868,447.07 
   จากการสอบทาน พบว่า มหาวิทยาลัยฯ ปฏิบัติเป็นไปตามหลักการและนโยบายบัญชีส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐ (ฉบับที่ 2) ข้อ 7 (7.6), (7.7)   
 

3.14 เงินรับฝากระยะสั้น 
       งบแสดงฐานะการเงินของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีเงินรับฝาก
ระยะสั้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 รวมเป็นเงิน 525,504,064.56 บาท (ห้าร้อยยี่สิบห้าล้านห้าแสน 
สี่พันหกสิบสี่บาทห้าสิบหกสตางค์) ประกอบด้วย 
             (หน่วย:บาท) 

รายการเงินฝากระยะสั้น เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวม 

เงินรับฝากอ่ืน - 504,753,731.40 504,753,731.40 

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน าส่ง - 378,188.93 378,188.93 

รายการรอน าส่ง ศูนย์หนังสือ - 277,099.86 277,099.86 

เงินประกันอ่ืน ส านักบริการวิชาการ - 13,867.87 13,867.87 

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน าส่ง ฟาร์มแคร์ ฯ - 372.11 372.11 

เงินประกันอ่ืน 12,341,249.69 6,742,477.00 19,083,726.69 

เงินประกันผลงาน - 36,800.00 36,800.00 

เงินประกันอ่ืน ศูนย์หนังสือฯ - 892,027.70 892,027.70 

เงินประกันอ่ืน ส านักบริการวิชาการ - 68,250.00 68,250.00 

รวม 12,341,249.69 513,162,814.87 525,504,064.56 
 
  จากการสอบทาน พบว่า มหาวิทยาลัยฯ ถือปฏิบัติเป็นไปตามหลักการและนโยบายบัญชีส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐ (ฉบับที่ 2) ข้อ 7.13  
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3.15 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
งบแสดงฐานะการเงินของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีหนี้สิน

หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 รวมเป็นเงิน 6,120,309.69 บาท (หกล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามร้อย- 
เก้าบาทหกสิบเก้าสตางค์) ประกอบด้วย 
 

รายการหนี้สินหมุนเวียนอื่น รวม (บาท) 

รายได้ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมรับล่วงหน้า 2,076,300.00 

รายได้ค่าธรรมเนียมจากการบริหารพ้ืนที่รับล่วงหน้า 3,583,889.61 

เช็คจ่ายล่วงหน้า-ศูนย์หนังสือ 101,975.08 

รายได้รับล่วงหน้า ส านักบริการวิชาการ 358,145.00 

รวม 6,120,309.69 
 

จากการสอบทาน พบว่า มหาวิทยาลัยฯ ถือปฏิบัติเป็นไปตามหลักการและนโยบายบัญชีส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐ (ฉบับที่ 2) ข้อ 7.1 และ 7.10 

3.15 ประมาณการหนี้สิน - ระยะยาว 
งบแสดงฐานะการเงินของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีประมาณ

การหนี้สิน-ระยะยาว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 รวมเป็นเงิน  241,646,153.85 บาท (สองร้อยสี่สิบเอ็ดล้านบาท
หกแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามบาทแปดสิบห้าสตางค์) ประกอบด้วย ประมาณการหนี้สิน-บริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ธนพล 241,646,153.85 บาท จากการสอบทาน พบว่า มหาวิทยาลัยฯ ถือปฏิบัติเป็นไปตามหลักการ
และนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ (ฉบับที่ 2) ข้อ 7.1, 7.16  

3.16 หนี้สินไม่หมุนเวียน 
งบแสดงฐานะการเงินของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีหนี้สิน 

ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 รวมเป็นเงิน 241,943,525.44 บาท (สองร้อยสี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสน 
สี่หมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทสี่สิบสี่สตางค์) ประกอบด้วย 

 เงินกองทุน        232,073,237.13  บาท 
 เงินทุนและบริจาค           9,870,288.31  บาท 
 จากการสอบทาน พบว่า มหาวิทยาลัยฯ ถือปฏิบัติเป็นไปตามหลักการและนโยบายบัญชีส าหรับ

หน่วยงานภาครัฐ (ฉบับที่ 2) ข้อ 7.1, 7.17  
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3.17 ทุน 
งบแสดงฐานะการเงินของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561  มีทุน  

ณ วันที่ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 รวมเป็นเงิน 3,877,542,559.97 บาท (สามพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้าน 
ห้าแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) ประกอบด้วย 
          (หน่วย:บาท) 

รายการทุน เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวม 

ทุนหน่วยงาน 1,792,122,524.54 307,718,172.08 2,099,840,696.62 

ทุนจากการบริจาค   1,375,104,791.72 1,375,104,791.72 

ทุนของหน่วยงาน-ส านักบริการวิชาการ   4,624,909.28 4,624,909.28 

ทุนของหน่วยงาน-ร้านยามหาวิทยาลัย   2,750,900.00 2,750,900.00 

ทุนจากเงินรับฝาก   150,912,111.11 150,912,111.11 

ทุนรักษาฐานะทางการเงิน   244,309,151.24 244,309,151.24 

รวม 1,792,122,524.54 2,085,420,035.43 3,877,542,559.97 
      จากการสอบทาน พบว่า มหาวิทยาลัยฯ ถือปฏิบัติเป็นไปตามหลักการและนโยบายบัญชีส าหรับ

หน่วยงานภาครัฐ (ฉบับที่ 2) ข้อ 7.19  
 

  4. การสอบทานการปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาสารคาม ว่าด้วยเงินรายได้ 
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 
 จากการสอบทานการจัดส่งรายงานงบการเงิน ไตรมาส ที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561) ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด พบว่า กองคลังและพัสดุ จัดส่งรายงานการเงิน 
การเงิน ไตรมาส ที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ส านักตรวจสอบภายใน ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาสารคาม ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ข้อ 38.2  
 
 ข้อเสนอแนะ 
  เพ่ือให้การจัดท ารายงานงบการเงินมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐที่ก าหนด เห็นควรให้มหาวิทยาลัย
มหาสารคามแจ้งกองคลังและพัสดุ  ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ และรายงานผลการด าเนินการให้ส านัก
ตรวจสอบภายในทราบภายในวันที่ 15 กันยายน 2561 ดังนี้ 
 1. การสอบทานการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การเปิดเผยข้อมูล และความมีอยู่จริงของรายการ 
   1.1 ให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แจ้งกองคลังและพัสดุ ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการ
จ่ายช าระหนี้ของลูกหนี้โภชนบริการ จ านวนเงิน 53,302.00 บาท และจ่ายเกินรอเรียกคืน จ านวนเงิน 
211,368.52 บาท เพื่อมิให้เกิดหนี้สูญ และเป็นไปตามนโยบายการติดตามเร่งรัดลูกหนี้ (ข้อตรวจพบที่ 3.3 
รายการลูกหนี้ระยะสั้น) 
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   1.2 ให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แจ้งคณะเภสัชศาสตร์ และศูนย์หนังสือฯ เพื่อด าเนินการ
ติดตามการจ่ายช าระหนี้ของลูกหนี้ร้านยาฯ ,ลูกหนี้ฟาร์มแคร์ซูมาติคอล และลูกหนี้การค้าศูนย์หนังสือ ในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการติดตามเร่งรัดลูกหนี้  
      1.3 ให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แจ้งกองการเจ้าหน้าที่ (กลุ่มงานนิติกร) ได้รายงานความ
คืบหน้าลูกหนี้ระยะยาว (ลูกหนี้ฟ้องร้องคดี คุณดวงจันทร์ ศรีธรรมมา) จ านวน 162,714.31 บาท 
 
3. ตรวจสอบพิเศษกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ 

จากการตรวจสอบครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งแตป่ีงบประมาณ พ.ศ. 2544  
ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ของกลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ์และกลุ่มงานสถานีวิทยายุและโทรทัศน์ จ านวน 92 รายการ  เป็นเงิน 5,395,107.00 บาท  
(ห้าล้าสามแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทถ้วน) ปรากฏผลการตรวจสอบดังนี้  

   1. ครุภัณฑ์มีให้ตรวจสอบ จ านวน 71 รายการ เป็นเงิน 4,267,913.00 บาท (สี่ล้านสองแสนหกหมื่น
เจ็ดพันเก้าร้อยสิบสามบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้  

 1.1  สภาพครุภัณฑ์ใช้งานได้  จ านวน  63 รายการ 
 1.2  ครุภัณฑ์ช ารุด   จ านวน  5 รายการ 
        1.2.1  ช ารุดและด าเนินการส่งซ่อม  จ านวน 1 รายการ คือ โดรนถ่ายภาพมุมสูง * ตัว

โดรน แบตเตอรี่ กระเป๋าใส่โดรน Apple ipad mini  หมายเลขครุภัณฑ์ 92710002-030894-5820001 
        1.2.2  ช ารุดยังไม่ได้ด าเนินการส่งซ่อม  จ านวน 4 รายการ  ได้แก่ 
  -  ชุดแสดงผล LCD ขนาด 42 นิ้ว หมายเลขครุภัณฑ์  2010927-030003-5420003 
  -  ชุดแสดงผล LCD ขนาด 42 นิ้ว หมายเลขครุภัณฑ์  2010927-030003-5420004 
  -  เครื่องปริ้น Label CD  หมายเลขครุภัณฑ์  92710002-030807-5820001 
  -  เครื่องกรองสัญญาณไฟฟ้า จ านวน 3 เครื่อง  หมายเลขครุภัณฑ์  92710002-

030886-5520001 
 1.3  ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ  จ านวน 3 รายการ  ได้แก่ 
  -  กล้องวิดีโอ HVR-V1P 3CMOS HDV Comcorder ระบบ HDV  92710001-

030006-5520001 
  -  กล้องวิดีโอ HVR-V1P 3CMOS HDV Comcorder ระบบ HDV  92710001-

030006-552000 
     -  ครุภัณฑ์ประกอบห้องถ่ายท าข่าว (Studio) ประกอบด้วยเครื่อง Tele Prompter 

ส าหรับผู้ประกาศข่าว จ านวน 2 ตัว 92710002-030892-5920001 
   2. ครุภัณฑไ์ม่มีให้ตรวจสอบ  จ านวน 21 รายการ เป็นเงิน 1,127,194.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสอง

หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) โดยท าการตรวจสอบเข้ากับทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ได้แก่  
 2.1  แฟสซ Nikn รุ่น SB 600  หมายเลขครุภัณฑ์ 1000405-030820-5220001 

2.2  ขาตั้งกล้องแบบขาเดี่ยว (monopod) Manfrotto รุ่น 681B หมายเลขครุภัณฑ์ 1000405- 
030066-5120002  

2.3  ฐานรองกล้องแบบปลดล็อค Manfrotto รุ่น 577หมายเลขครุภัณฑ์ 1000405-030066- 
5120003  

2.4  ฐานรองกล้องแบบปลดล็อค Manfrotto รุ่น 577 หมายเลขครุภัณฑ์ 1000405-030066- 
5120004  
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2.5  กล้องถ่ายภาพแบบดิจิตอล หมายเลขครุภัณฑ์ 1000405-030005-5120001 Sony  
รุ่น HVR-VIP 
   2.6  เลนส์เสริมกล้อง พร้อมเมาส์กล้อง  เลนส์ Nikon รุ่น AF-S VR 24-120 mm f/4 G  
หมายเลขครุภัณฑ์ 92710001-230788-5620001 
  2.7  เลนส์เสริมกล้อง พร้อมเมาส์กล้อง  เลนส์ Nikon รุ่น SB910  หมายเลขครุภัณฑ์ 
92710001-230788-5620001 

2.8  ชุดแสดงผล LCD ขนาด 42 นิ้ว  หมายเลขครุภัณฑ์ 2010927-030003-5420005 
2.9  กล้องบันทึกภาพนิ่งดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์เสริม  หมายเลขครุภัณฑ์ 2010927-030005- 

5420001 
2.10  กล้องบันทึกภาพนิ่งดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์เสริม  หมายเลขครุภัณฑ์ 2010927-030005- 

5420002 
2.11  กล้องบันทึกวิดีทัศน์  หมายเลขครุภัณฑ์ 92710002-030005-5820001 
2.12  กล้องบันทึกวิดีทัศน์  หมายเลขครุภัณฑ์ 92710002-030005-5820002 
2.13  กล้องบันทึกวิดีทัศน์ แบบ HDV จ านวน 1 ชุด  หมายเลขครุภัณฑ์ 92710002-030006- 

5920002    คือ  แผ่นหน่วยความจ า 64 GB ยี่ห้อ Sandisk 6 อัน 
2.14 ชุดอัปเกรดกล้องบันทึกวีดิทัศน์  เลนส์ชนิด macro close 100mm  F2.8 Macro  

lens ยี่ห้อ Sony S/N 2083802  หมายเลขครุภัณฑ์   92710002-030041-5920001     
2.15 ชุดอัปเกรดกล้องบันทึกวีดิทัศน์  เลนส์ชนิด telephoto zoom 70-300mm  F4.5-5.6G  

SSM ยี่ห้อ Sony S/N 1801602 
2.16  เครื่องเล่นและบันทึกการออกอากาศ  หมายเลขครุภัณฑ์ 92710002-030790-5620001 
2.17  เครื่องประสมสัญญาณภาพ-เสียง (16 channel mixing)  หมายเลขครุภัณฑ์ 92710002- 

030814-5720001 Tascam รุ่น M164UF 
2.18  เครื่องเข้ารหัสและส่งสัญญาณภาพ/เสียง ส าหรับออกอากาศทาง Internet และอุปกรณ์ 

ชุดปรับปรุงประสิทธิภาพ  หมายเลขครุภัณฑ์ 2010927-030874-5420001 
2.19  ครุภัณฑ์ประกอบห้องถ่ายท าข่าว (Studio) หมายเลขครุภัณฑ์ 92710002-030892- 

5920001   คือ  กล้องบันทึกภาพมุมกว้าง ส าหรับงาน Action Camera จ านวน 1 ชุด 
2.20  ตู้แร็คใส่เครื่องเสียงและอุปกรณ์ถ่ายท านอกสถานที่  คือ เครื่องกรองไฟ 1 เครื่อง 

หมายเลขครุภัณฑ์ 92710002-030899-5820001 
2.21  ตู้แร็คใส่เครื่องเสียงและอุปกรณ์ถ่ายท านอกสถานที่ คือ  Power Calbles 2 เส้น 

   3. หน่วยงานระบหุมายเลขครุภัณฑ์รายการที่จัดซื้อจัดจ้างเป็นชุดเพียงชิ้นเดียว โดยไม่ได้ระบหุมายเลข
ก ากับครุภัณฑ์ชิ้นอ่ืน ๆ เพ่ือให้ทราบครุภัณฑ์ชุดดังกล่าวมีครุภัณฑ์ประกอบจ านวนกี่ชิ้น  เช่น ครุภัณฑ์ประกอบ
ห้องถ่ายท าข่าว (Studio), ชุดแขนกันสั่น (Steady cam) เครน(Crane)และรางดอลลี่   และตู้แร็คใส่เครื่องเสียง
และอุปกรณ์ถ่ายท านอกสถานที่ เป็นต้น 
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     ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

 1.  ครุภัณฑ์รายการทีจ่ัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานระบุชุด/ระบบ ให้ก าหนดหรือระบุหมายเลขก ากับ 
โดยเรียงล าดับความส าคัญของรายการประกอบครุภัณฑ์ชุด/ระบบ เพ่ือทราบครุภัณฑ์ชุดดังกล่าวมีครุภัณฑ์
ประกอบจ านวนกี่ชิ้น 

 2.  ครุภัณฑ์ที่ช ารุด จ านวน 4 รายการ  และครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ  จ านวน 3 รายการ ให้
หน่วยงานด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ข้อ 214  และ ข้อ 215 และรายงานผลให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป 

    3.  ให้จัดหาครุภัณฑ์ให้ตรวจสอบ  จ านวน 21 รายการ ภายใน 10 วัน  นับจากวันที่ได้รับ
รายงานหากไม่สามารถจัดหาได้ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
 
4.  การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด, ตรวจสอบการเงิน การบัญชี และพัสดุ  และตรวจสอบ 
การปฏิบัติงาน 
     4.1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
สรุปผลการตรวจสอบ 
     การบริหารการเงินและบัญชี 
 การจ่ายเงิน การรับเงินและการน าเงินส่งคลัง 
 การจ่ายเงิน 
      1. หน่วยงานจัดท าสมุดจ่ายเงินและทะเบียนคุมเช็คเป็นปัจจุบัน และผู้รับเงินลงลายมือชื่อรับเงิน 
ไว้เป็นหลักฐานครบถ้วน 
         2. ต้นขั้วเช็คมีให้ตรวจสอบครบถ้วน จ านวน 65 เล่ม  และผู้รับเงินลงลายมือชื่อหลังต้นขั้วเช็ค 
ไว้เป็นหลักฐานครบถ้วน 

การรับเงินและการน าเงินส่งคลัง 
          1. หน่วยงานออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานทุกครั้งที่มีการรับเงิน 
          2. หน่วยงานจัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินเพ่ือควบคุมการเบิกใช้ ระบุรายละเอียดที่เป็น
สาระส าคัญครบถ้วน 
          3. การสอบทานใบเสร็จรับเงิน พบว่าเจ้าหน้าที่ได้ท าการปรุ เจาะรู หรือประทับตราเลิกใช้
ใบเสร็จรับเงินที่เหลือไว้ในเล่มเป็นไปตามระเบียบฯ ก าหนด 
       4. หนว่ยงานมีการน าใบเสร็จรับเงินที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
และจัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน  ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการน าเงิน 
ส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 66   
           5.  หน่วยงานมีระบบควบคุมการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ก าหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้โปรแกรมเพ่ือพิมพ์
ใบเสร็จรับเงิน - การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน เป็นลายลักษณ์อักษร   
           6. หนว่ยงานมีการออกใบเสร็จรับเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยต้นฉบับมอบให้แก่ผู้รับเงิน และ
ส าเนาใบเสร็จรับเงินจัดส่งกองคลังและพัสดุพร้อมการน าส่งเงิน และได้ถ่ายส าเนาใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็นหลักฐาน
การน าส่งเงินเก็บไว้ที่หน่วยงาน  โดยเริ่มเมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา  ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน 
จากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 72 กล่าวคือ “ให้ส่วนราชการเก็บรักษาส าเนา
ใบเสร็จรับเงินซึ่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินยังมิได้ตรวจสอบไว้ในที่ปลอดภัย อย่าให้สูญหายหรือเสียหายได้ 
และเม่ือได้ตรวจสอบแล้วให้เก็บไว้อย่างเอกสารธรรมดาได้”   
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       7. การตรวจสอบการใช้ใบเสร็จรับเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561 (1 ตุลาคม  2557 – 
31 กรกฎาคม 2561)  จ านวน 43 เล่ม  รับเงินจ านวนทั้งสิ้น 3,992,623.12 บาท (สามล้านเก้าแสนเก้าหมื่น- 
สองพันหกร้อยยี่สิบสามบาทสิบสองสตางค์) น าเงินส่งคลังเพ่ือเป็นรายได้คณะฯ จ านวน 2,222,829.90 บาท (สอง
ล้านสองแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบเก้าบาทเก้าสิบสตางค์) รับคืนเงินยืมเป็นเงินสดและน าฝาก 
เข้าบัญชีเงินทดรองราชการของหน่วยงาน จ านวน 1,769,793.22 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ด-ร้อย
เก้าสิบสามบาทยี่สิบสองสตางค์)  
           8. เจ้าหน้าที่คณะฯ ได้น าเงินส่งกองคลังและพัสดุล่าช้า  ไม่เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
มหาสารคามว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 ข้อ 12   

    9. หนว่ยงานมีการแต่งตั้งให้มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบรายได้ที่จัดเก็บ และการน าส่งกับหลักฐานและ 
รายการที่บันทึกไว้ในระบบว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ เป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นปัจจุบัน  โดยผู้ที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบรายได้ที่จัดเก็บ และการน าส่งกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ในระบบว่า
ครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบยอดรับเงินตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ และลงลายมือชื่อก ากับ 
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ การน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 78 

การเก็บรักษาเงิน 
     1. จากการตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2561  หน่วยงานไม่มี 
เงินสดคงเหลือในมือ    
  2. หน่วยงานจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันครบถ้วน  ทุกครั้งที่มีการรับจ่ายเงิน เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 88 
       3. หน่วยงานแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินเป็นปัจจุบันและปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปตามท่ีระเบียบฯ 
ก าหนด  ตามค าสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 413/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
เก็บรักษาเงิน ลงวันที่ 16 พฤษภาคม  2559 
     การบริหารงบประมาณ 
    หน่วยงานได้ด าเนินการเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง นโยบายการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนด 
     การรายงานงบการเงิน 
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
      1. หน่วยงานจัดท าและจัดส่งงบการเงินประจ าเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับจ่ายเงิน และรายงาน
งบการเงินส าหรับงวดบัญชีแต่ละไตรมาสแต่ส่งล่าช้า ได้แก่ รายงานงบการเงินประจ าเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน 
ธันวาคม มกราคม มีนาคมและไตรมาสที่ 1 ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ข้อ 38.3  
      2. หน่วยงานจัดท าและจัดส่งรายงานงบการเงินสิ้นงวดบัญชีประจ าปีครบถ้วน ตามระเบียบฯ ก าหนด 
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
       ไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานให้ตรวจสอบ 
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
       1. หน่วยงานจัดท าและจัดส่งงบการเงินประจ าเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับจ่ายเงินครบถ้วน 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553  
ข้อ 38.3   
       2. รายงานงบการเงินส าหรับงวดบัญชีแต่ละไตรมาส  และสิ้นงวดบัญชีประจ าปี ไม่ปรากฏเอกสาร
หลักฐานให้ตรวจสอบ  
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        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
       1. หน่วยงานจัดท าและจัดส่งงบการเงินประจ าเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับจ่ายเงินแต่ไม่ครบถ้วน 
ขาดประจ าเดือนตุลาคม 2560 และเดือนพฤศจิกายน ไม่เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ข้อ 38.3     
        2. หน่วยงานจัดท าและจัดส่งรายงานงบการเงินส าหรับงวดบัญชีแต่ละไตรมาส  เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ข้อ 38.3   
     การบริหารจัดการเงินทดรองราชการ 
    หน่วยงานขอยืมเงินทดรองราชการจากมหาวิทยาลัยฯ จ านวน 2,000,000 บาท จากการตรวจสอบ 
ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ตรงตามบัญชี  

การยืมเงินทดรองราชการ  
      จากการตรวจสอบสัญญาการยืมเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปรากฏข้อตรวจพบ ดังนี้ 
      1. สัญญาการยืมเงินหน่วยงานจัดท าสองชุด โดยจัดเก็บไว้ที่หน่วยงานจ านวนหนึ่งชุด และผู้ขอยืมเงิน 
ทดรองราชการจัดเก็บไว้เพ่ือเป็นหลักฐาน จ านวนหนึ่งชุด เป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด 
      2. สัญญาการยืมเงินแนบต้นเรื่องประกอบการยืมเงินพร้อมระบุรายละเอียดครบถ้วน และได้รับการอนุมัติ
จากผู้มีอ านาจ ผู้รับเงินลงลายมือชื่อทุกฉบับ รวมทั้งระบุวันครบก าหนดเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด 
      3. ณ วันที่เข้าตรวจสอบ ปรากฏยอดลูกหนี้ทั้งสิ้น จ านวน 14 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 826,150.00 บาท 
รายละเอียดดังนี้ 

     3.1 ลูกหนี้ครบก าหนด จ านวน 1 ราย คือ สัญญายืมเงินเลขท่ี 136/61 จ านวนเงิน 99,595 บาท  
ครบก าหนดวันที่ 7 สิงหาคม 2561 หนว่ยงานด าเนินการจัดท าหนังสือติดตามลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยเงินทดรองราชการของบุคลากรจากเงิน 
รายได้ พ.ศ. 2552 ข้อ 17 

     3.2 ลูกหนี้ค้างนาน จ านวน 3 ราย เป็นเงิน  345,476.00 บาท ได้แก่  
    5.2.1 สัญญาการยืมเงินเลขท่ี 87/61 จ านวนเงิน 122,940 บาท ครบก าหนดวันที่ 22 

พฤษภาคม  2561  
    5.2.2 สัญญาการยืมเงินเลขท่ี 99/61 จ านวนเงิน 149,205 บาท ครบก าหนดวันที่ 13 มิถุนายน 

 พ.ศ. 2561  
    5.2.2 สัญญาการยืมเงินเลขท่ี 130/61 จ านวนเงิน 73,331 บาท ครบก าหนดวันที่ 31 กรกฎาคม 

2561  
     หน่วยงานยังไมด่ าเนินการขออนุมัติหักเงินเดือนและค่าจ้างเพ่ือหักล้างเงินยืม ตามระเบียบ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยเงินทดรองราชการของบุคลากรจากเงินรายได้ พ.ศ.2552 ข้อ 17 
การคืนเงินทดรองราชการ 

      การส่งใช้คืนเงินยืมเป็นเงินสดและใบส าคัญ เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินและใบรับใบส าคัญทุกครั้ง 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินทดรองราชการของบุคลากรจากเงินรายได้ ข้อ 13 

การติดตามลูกหนี้เงินทดรองราชการ  
      หน่วยงานมีการติดตามทวงถามลูกหนี้ที่ค้างช าระเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ไม่ครบถ้วน  ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินทดรองราชการของบุคลากรจากเงินรายได้ ข้อ 17  
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การรับชดเชยเงินทดรองราชการ 
      1. หน่วยงานจัดส่งใบส าคัญเพ่ือเบิกชดเชยคืนเงินทดรองราชการน าเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารครบถ้วน 
      2. ณ วันที่เข้าตรวจสอบปรากฏมีใบส าคัญค้างเบิก จ านวน 92 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,161,948.06 บาท  
ส่งเบิกกองคลังและพัสดุแล้วแต่ยังไม่ได้รับชดเชย จ านวน 1,056,161.00 บาท  และอยู่ระหว่างการด าเนินการ 
ของหน่วยงาน  จ านวน 105,787.06 บาท 

การจัดท าทะเบียนคุมและการายงานฐานะเงินทดรองราชการ 
     1. รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  และใบตรวจนับเงินทดรองราชการประจ าวันจัดท าเป็นปัจจุบัน 
ทุกวันที่มีการเคลื่อนไหว  และกรรมการลงลายมือชื่อครบถ้วน 
    2. หน่วยงานจัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้รายบุคคลและทะเบียนคุมเงินทดรองราชการเป็นปัจจุบัน 
    3. รายงานฐานะเงินทดรองราชการจัดส่งเป็นปัจจุบัน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย 
เงินทดรองราชการของหน่วยงานจากเงินรายได้ พ.ศ. 2552 ข้อ 14 
     การบริหารงานวิจัย 

จากการตรวจสอบการบริหารงานวิจัยแหล่งทุนภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561  
จ านวน 25 โครงการ รวมเป็นเงิน 1,915,620บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
ปรากฏผลการตรวจสอบดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
     1. หน่วยงานจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงาน จ านวน 2 โครงการ   
เป็นเงิน 97,100 บาท 
     2. การจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัยผู้ขอรับทุนไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการติดค้างการรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
หรือถูกระงับการให้ทุน และเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยไม่เกิน 1 โครงการ  เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2541 ข้อ 6 
     3. จากการตรวจสอบสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยพบว่าสัญญามีให้ตรวจสอบครบถ้วน และการเบิกจ่าย 
เงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย หน่วยงานเบิกจ่ายเป็นไปตามสัญญาวิจัยซึ่งเป็นไปตามระเบียบฯ 
    4. ผู้ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยด าเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามสัญญา จ านวน 2 โครงการเป็นเงิน 97,100 บาท  
     6. เอกสารเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนงานวิจัยมีให้ตรวจสอบครบถ้วน และจัดท าทะเบียนคุมสัญญางานวิจัย 
และบญัชีควบคุมการเบิกจ่ายเงินแต่ละงวด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
             หนว่ยงานไม่ได้จัดสรรทุนวิจัย 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
     1. หน่วยงานจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงาน  จ านวน 12 โครงการ  
เป็นเงิน 938,520 บาท   
     2. การจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย ผู้ขอรับทุนไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการติดค้างการรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  
หรือถูกระงับการให้ทุน และเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยไม่เกิน 1 โครงการ  เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2541 ข้อ 6 

3. จากการตรวจสอบสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย  พบว่าสัญญามีให้ตรวจสอบครบถ้วน 
     4. วงเงินที่ระบุในสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยไม่เป็นไปตามงบประมาณที่อนุมัติตามประกาศผล
พิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยฯ จ านวน 8 โครงการ  กล่าวคือ ประกาศผลพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ได้อนุมัติ
งบประมาณ จ านวน 100,000.- แต่ในสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยระบุวงเงิน จ านวน 80,000 บาท  
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จ านวน 7 โครงการ และประกาศผลพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ได้อนุมัติงบประมาณ จ านวน 80,000  บาท 
แต่ในสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยระบุวงเงิน จ านวน 76,000 บาท จ านวน 1 โครงการ  
     5. การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย หน่วยงานเบิกจ่ายเป็นไปตามสัญญาวิจัยซึ่งเป็นไปตามระเบียบฯ      
    6. ผู้ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยด าเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามสัญญา จ านวน 2 โครงการเป็นเงิน 109,400.-  
    7. ผู้ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยอยู่ระหว่างด าเนินการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 3  
จ านวน 10 โครงการ เป็นเงิน 685,120 บาท 
    8. เอกสารเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนงานวิจัยมีให้ตรวจสอบครบถ้วน และจัดท าทะเบียนคุมสัญญางานวิจัย 
และบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายเงินแต่ละงวด 
    9. หน่วยงานมีหนังสือขอขยายระยะเวลาด าเนินงานตามที่ได้รับจัดสรรทุนวิจัยกรณีไม่ด าเนินการเป็นไป
ตามสัญญาครบถ้วน แต่ไม่เป็นไปตามประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2560 
(เงินรายได้) กล่าวคือ “ผู้รับทุนจะต้องรีบด าเนินการรีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วท่ีสุด หากเกินสิ้นปีงบประมาณ 2560 แล้ว อาจขออนุมัติขยายเวลาออกไปได้ครั้งละ 
6 เดือนโดยส่งรายงานความก้าวหน้าของขั้นตอนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยทุกครั้งที่ขอขยายเวลาโดยการขอขยายเวลา
เพ่ือรอตอบรับการตีพิมพ์ต้องไม่เกินสองปีงบประมาณนับแต่ปีงบประมาณท่ีได้รับทุน”  แต่ผู้วิจัยขออนุมัติขยาย
เวลาในการด าเนินโครงการออกไปอีก จ านวน 3 เดือน, จ านวน 5 เดือน และจ านวน 8 เดือน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
     1. หน่วยงานจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงาน จ านวน 11 โครงการ  
เป็นเงิน 880,000 บาท 
     2. ผู้ที่ได้รับการจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการติดค้างการรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  
หรือถูกระงับการให้ทุน และเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยไม่เกิน 1 โครงการ  เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2541 ข้อ 6 

    3. จากการตรวจสอบสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย  พบว่าสัญญามีให้ตรวจสอบครบถ้วน   
    4. การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย หน่วยงานเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบฯ และเป็นไปตามสัญญา 

วิจัย 
    5. ผู้ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยอยู่ระหว่างด าเนินการตามสัญญา จ านวน 11 โครงการ ซ่ึงด าเนินการเบิกจ่าย 

งวดที่ 1 จ านวน 528,000 บาท 
    6. เอกสารเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนงานวิจัยมีให้ตรวจสอบครบถ้วน และจัดท าทะเบียนคุมสัญญางานวิจัย 
และบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายเงินแต่ละงวด 
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 

1. การตรวจสอบการบริหารงานวิจัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561 จ านวน 4 โครงการ  
จ านวนเงิน 5,367,720 บาท ปรากฏผลการตรวจสอบดังนี้ 
          1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย จ านวน 2 โครงการเป็นเงิน 2,531,600 บาท 
ได้แก่ 
                 1.1 การสร้างระบบสนามไฟฟ้าแบบพัลส์หลายห้องส าหรับการลดปริมาณเชื้อในการผลิต 
เปปโดนจากวัสดุเศษเหลือของอุตสาหกรรมอาหารและการประยุกต์ จ านวน  600,000 บาท  ได้รับการยกเว้นการ
น าส่งเงิน 10% เข้าเป็นเงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ 
                1.2 การพัฒนาและทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของผลิตภัณฑ์ขนมขบเค้ียวส าหรับผู้สูงอายุ  
จ านวน 1,931,600บาท ไม่ปรากฏหลักฐานการน าส่งเงิน  10 % เข้าเป็นเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
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           2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย จ านวน 2 โครงการ เป็นเงิน 2,836,120.- 
ได้แก่  
              2.1 การศึกษาประสิทธิภาพของการออกฤทธิ์ในการป้องกันและรักษาแผลในกระเพราะอาหารของเห็ด
ขอนขาว (Lentinus squarrosulus Zmont) และพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดขอนขาว จ านวน 2,134,620 บาท  ไม่
ปรากฏหลักฐานการน าส่งเงิน  10 % เข้าเป็นเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
               2.2 ผลทันทีของการนวดฝ่าเท้าและการออกก าลังกายเท้าที่มีต่อการไหลเวียนเลือดของไตและความ
แปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจในผู้สูงอายุ  จ านวน 701,500 บาท ไม่ปรากฏสัญญาให้ตรวจสอบ  
          3. หน่วยงานไม่ได้จัดท าทะเบียนคุมการได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก และ 
การหักเงิน 10 % ให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
     โครงการบริการวิชาการ 

  1. โครงการบริการวิชาการที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 
2561 จ านวน 24 โครงการ รวมเป็นเงิน 610,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ปรากฏผลการตรวจสอบดังนี้ 
      1. หนว่ยงานด าเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ จ านวน 10 โครงการ ปรากฏข้อตรวจสอบดังนี้ 

        1.1 หน่วยงานไม่รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการนับจากวันสิ้นสุด จ านวน 8 โครงการ  
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2539 ข้อ 16.3  
         1.2 เอกสารเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ  มีเอกสารให้ตรวจสอบครบถ้วน   
            2. หนว่ยงานไม่ด าเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ จ านวน 14 โครงการ เป็นเงิน 330,000 บาท 
(สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 

     3. หนว่ยงานมีการจัดท าทะเบียนคุมโครงการบริการวิชาการ 
2. โครงการบริการวิชาการท่ีได้รับจัดสรรจากงบประมาณเงินแผ่นดิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

จ านวน 2 โครงการ รวมเป็นเงิน  100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ปรากฏผลการตรวจสอบดังนี้ 
      1. หนว่ยงานด าเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ จ านวน 2 โครงการ ปรากฏข้อตรวจสอบดังนี้ 

        1.1 หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการนับจากวันสิ้นสุด จ านวน 1 โครงการ  
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2539 ข้อ 16.3  

        1.2 หน่วยงานไม่รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการนับจากวันสิ้นสุด จ านวน 1 โครงการ  
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2539 ข้อ 16.3  
          1.3 เอกสารเบิกจ่ายโครงการบริการวิชาการ ไมม่ีให้ตรวจสอบ 
       3. หน่วยงานมีการจัดท าทะเบียนคุมโครงการบริการวิชาการ 
     การบริหารพัสดุ 

ด้านวัสดุส านักงาน 
       1. การตรวจนับวัสดุคงเหลือที่มีอยู่จริง จ านวน 202 รายการ เป็นเงิน 442,310 บาท ตรงตามบัญชี 
จ านวน 5รายการ และไม่ตรงกับบัญชีวัสดุ จ านวน 197 รายการ เนื่องจากบันทึกรายการวัสดุในบัญชีวัสดุไม่เป็น
ปัจจุบัน   
          2. เจ้าหน้าที่ไม่ได้ลงบัญชีวัสดุทุกครั้งที่มีการเบิกจ่าย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 203  
          3. การเบิกจ่ายวัสดุ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจก่อนเบิกจ่ายถูกต้อง  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 205 
          4. การควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ผู้เบิกจ่ายและผู้บันทึกบัญชีวัสดุเป็นคนละคนกัน เป็นไปตามหลักการ
ควบคุมภายในที่ดี 
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          5.  การจัดเก็บวัสดุ จัดเก็บในตู้วัสดุภายในห้องเก็บพัสดุ มีกุญแจล็อค และแบ่งตามประเภทหมวดหมู่
โดยชัดเจน 
 

 ครุภัณฑ์ 
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2561 จากการตรวจสอบครุภัณฑ์ จ านวน 73 รายการ จากครุภัณฑ์ จ านวน 
120รายการ คิดเป็นร้อยละ 94.90  ปรากฏผลการตรวจสอบดังนี้  
    1. ครุภัณฑ์มีให้ตรวจสอบไม่ครบถ้วน คือ รายการค่ารถยกสไลด์ไปที่ศูนย์เชฟฯ มหาสารคาม ทะเบียน กจ 
923 มค จ านวนเงิน 1,500 บาท 
    2. หน่วยงานลงหมายเลขครุภัณฑ์ลงบนตัวครุภัณฑ์ครบถ้วน 
    3. หน่วยงานจัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ ครบถ้วน และแยกประเภทเป็นหมวดหมู่  
    4. การยืม – คืนครุภัณฑ์ จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับอนุมัติ พร้อมระบุหมายเลขครุภัณฑ์ในใบ
ยืมครุภัณฑ์ครบถ้วน 
   5. หน่วยงานจัดท าทะเบียนซ่อมครุภัณฑ์ และบันทึกรายการครบถ้วนตามท่ีได้รับอนุมัติ 
   6. การรายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560  ไม่มีครุภัณฑ์ช ารุด เสื่อมสภาพและ
ไม่ได้ใช้งาน  
    ด้านยานพาหนะ 
    1. หน่วยงานมียานพาหนะในครอบครอง จ านวน 8 คัน มีตราเครื่องหมายของส่วนราชการครบถ้วน 
   2. หน่วยงานบันทึกข้อมูลในระบบรายงานน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นปัจจุบัน  จ านวน 4 คัน และไม่
เป็นปัจจุบัน จ านวน 4 คัน 
   3. หน่วยงานจัดท าใบขออนุญาตการใช้รถครบถ้วน 
   4. หน่วยงานมีการจัดท าทะเบียนซ่อมยานพาหนะ  และรายการซ่อมบ ารุงยานพาหนะ ได้รับอนุมัติ 
จากผู้มีอ านาจในการซ่อมบ ารุงทุกครั้ง 
   5. การเตมิน้ ามันโดยใช้บัตรเครดิตการ์ดของทางมหาวิทยาลัยและมีการควบคุมดูแลการเบิกจ่าย 
จากเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงาน 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
         จากการตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561 ปรากฏ 
ข้อตรวจพบดังนี้ 
      1. หน่วยงานมีการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรในหมวดงบลงทุน 
     2. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานได้รับจัดสรร
งบประมาณจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ จ านวน 27 รายการ เป็นเงิน 5,033,750 บาท ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป
ตามแผน จ านวน 27 รายการ เป็นเงิน 5,019,028 บาท เงินคงเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง  
จ านวน  14,722 บาท  

3.  เงินคงเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 14,722 บาท  ได้น าเข้าเป็นเงินสะสมเหลือจ่าย 
ของหน่วยงาน 
     การตรวจสอบเอกสารใบส าคัญการเบิกจ่าย 
      จากการสุ่มตรวจส าเนาเอกสารการเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 
2560 จ านวน 63 ฉบับ ปรากฏข้อตรวจพบ ดังนี้ 
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           - ใบตรวจรับงานเลขที่ 100/2560-12 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ขออนุมัติจัดจ้างรถยกสไลด์น า
รถยนต์เข้าซ่อมบ ารุงรักษา จ านวน 1,500 บาท  กล่าวคือ หน่วยงานจดัจ้างรถยกสไลด์น ารถยนต์เข้าซ่อม
บ ารุงรักษาแต่ได้มีการก าหนดหมายเลขครุภัณฑ์ในรายการดังกล่าวซึ่งไม่ถูกต้อง 
  - ใบเบิกเลขท่ี 6063/2560-62 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2560 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากร 
ในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 2,400 บาท ขาด
หนังสือตอบรับเป็นวิทยากร แนบประกอบการเบิกจ่าย 

 
     ข้อเสนอแนะ 

การบริหารการเงินและบัญชี 
การน าเงินส่งคลัง 

  ให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2539 ข้อ 12  อย่างเคร่งครัด 

การรายงานงบการเงิน 
ให้หน่วยงานจัดท าและจัดส่งรายงานงบการเงินเสนอกองคลังและพัสดุ และส านักตรวจสอบภายใน  

ให้ครบถ้วน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ข้อ 
38.3 โดยเคร่งครัด 

การบริหารจัดการเงินทดรองราชการ 
     1. ให้หน่วยงานจัดท าหนังสือขออนุมัติหักเงินเดือนและค่าจ้างเพ่ือหักล้างเงินยืม ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยเงินทดรองราชการของบุคลากรจากเงินรายได้ พ.ศ. 2552 ข้อ 17 
  2. ให้หน่วยงานด าเนินการจัดท าหนังสือติดตามลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการให้ครบถ้วน ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยเงินทดรองราชการของบุคลากรจากเงินรายได้ พ.ศ. 2552 ข้อ 17 
  3. ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการส่งเบิกใบส าคัญที่อยู่ระหว่างการด าเนินการของหน่วยงาน  จ านวน 
105,787.06 บาท ต่อกองคลังและพัสดุ  

     การบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ 
       การบริหารงานวิจัย 

  1. ให้หน่วยงานชี้แจงกรณีวงเงินที่ระบุในสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยไม่เป็นไปตามงบประมาณท่ี
อนุมัติตามประกาศผลพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยฯ 
  2. เมื่อครบก าหนด หากผู้วิจัยด าเนินการไม่แล้วเสร็จตามสัญญา  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเรียก
เงินคืนจากผู้วิจัย 
  3. ให้หน่วยงานชี้แจงกรณีขอขยายระยะเวลาด าเนินงานไม่เป็นไปตามประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุน
การวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

     งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
  7. ให้หน่วยงานจัดหาสัญญาการรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกให้ตรวจสอบให้ครบถ้วน 
  8. ให้หน่วยงานจัดหาหลักฐานการน าส่งเงิน 10 % เข้าเป็นเงินรายได้มหาวิทยาลัย จ านวน 2 โครงการ 

เป็นเงิน 406,622 บาท 
     9. ให้หน่วยงานจัดท าทะเบียนคุมสัญญางานวิจัยที่ได้รับอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก และการ 

หักเงิน 10 % ให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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โครงการบริการวิชาการ 
  1. ให้หน่วยงานชี้แจงกรณีไม่ได้ด าเนินการจัดโครงการ จ านวน 14 โครงการ 
    2. ให้หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ จ านวน 8 โครงการ ต่อผู้บริหาร 
ได้รับทราบ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย การให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2539 ข้อ 16.3  
 การบริหารพัสดุ 
    ด้านวัสดุส านักงาน 
   1. ให้หน่วยงานบันทึกรายการในบัญชีวัสดุให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 203 และข้อ 205 
    2. ให้จัดหาครุภัณฑ์ให้ตรวจสอบหากไม่สามารถจัดหาได้ ให้ตั้งกรรมการสอบเท็จจริง 

    3. หน่วยงานบันทึกรายการการใช้รถราชการให้เป็นปัจจุบัน ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
รถราชการ พ.ศ. 2523  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2538 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541  (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545 ข้อ 14 

การตรวจสอบเอกสารใบส าคัญการเบิกจ่าย 
  1. ให้หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีก าหนดหมายเลขครุภัณฑ์ในรายการ 
จัดจ้างรถยกสไลด์  ตามระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ข้อ 203 
  2. ให้หน่วยงานจัดหาหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน 
 
     4.2 ส านักวิทยบริการ 
     การจ่ายเงิน 

1. หน่วยงานส่งเอกสารเบิก - จ่ายที่กองคลังและพัสดุ โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผู้มีสิทธิ์ 
2. หน่วยงานจัดท าสมุดจ่ายเงินเป็นปัจจุบันและผู้รับเงินลงลายมือชื่อรับเงินไว้เป็นหลักฐานครบถ้วน  

 การรับเงินและการน าเงินส่งคลัง 
1. ส านักวิทยบริการ มีรายได้ต่าง ๆ เช่น ค่าปรับส่งหนังสือช้า, ค่าสมัครสอบพนักงาน/ลูกจ้างชั่วคราว 

เป็นต้น 
  2. หน่วยงานออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานทุกครั้งที่มีการรับเงิน 
  3. หน่วยงานจัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินเพื่อควบคุมการเบิกใช้ บุรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญ
ครบถ้วน 
  4. การสอบทานใบเสร็จรับเงิน พบว่าเจ้าหน้าที่ได้ท าการปรุ เจาะรู หรือประทับตราเลิกใช้ใบเสร็จรับเงินที่
เหลือไว้ในเล่มเป็นไปตามระเบียบฯ ก าหนด 

5. หน่วยงานมีการรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบเสนอผู้บริหาร และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเป็นไปตามระเบียบฯ ก าหนด 

6. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 หน่วยงานน าใบเสร็จรับเงิน ที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์มาใช้  มี
ระบบควบคุมการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินปฏิบัติดังนี้         
         6.1  หน่วยงานได้ก าหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้โปรแกรมเพ่ือพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน-การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
เป็นลายลักษณ์อักษร ตามหนังสือท่ี ศธ 0530.9/950 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2559  
             6.2 หน่วยงานมีการใช้ใบเสร็จรับเงินที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 - 2561 แต่ไม่ได้จัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน  ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษา
เงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 66 
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             6.3 การออกใบเสร็จรับเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยต้นฉบับมอบให้แก่ผู้รับเงิน และส าเนา
ใบเสร็จรับเงินจัดส่งกองคลังและพัสดุพร้อมการน าส่งเงิน และถ่ายส าเนาใบเสร็จรับเงินเพ่ือเป็นหลักฐานการน าส่ง
เงินเก็บไว้ที่หน่วยงาน เป็นตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 
2551 ข้อ 72 
             6.4 การน าส่งเงินใบเสร็จรับเงินที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสารการรับเงิน และการน าส่งเงินประจ าวัน ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บ
รักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 78 
          7. การตรวจสอบใบเสร็จรับเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 (1 ตุลาคม 2558 ถึง 27 สิงหาคม 
2561) จ านวน 30 เล่ม จ านวนเงินทั้งสิ้น 2,560,612.00 บาท  และน าเงินส่งคลังเพ่ือเป็นรายได้มหาวิทยาลัยฯ 
จ านวน 2,560,462.00 ปรากฏรายละเอียด ดังนี้  
             -  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 11 เล่ม รวมเป็นเงิน 1,143,286.00 บาท  
             -  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใบเสร็จที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน 11 เล่ม รวมเป็นเงิน 
734,849.00   
             -  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใบเสร็จที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน 8 เล่ม รวมเป็นเงิน 
682,477.00 บาท  
           8. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไม่ปรากฏหลักฐานใบน าส่งเงิน คือ ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ Q929 เลขที่ 6 และ 
7 รายการค่าพิมพ์ผลข้อมูล Internet จ านวนเงิน 150 บาท 
           9. หน่วยงานน าเงินส่งกองคลังและพัสดุล่าช้า จ านวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 830 บาท คือ 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 8 เลขที่ 25-26 ล่าช้า จ านวน 3 วัน ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 ข้อ 12  
         10. หน่วยงานมีการแต่งตั้งให้มีเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบรายได้ที่จัดเก็บ และการน าส่งกับหลักฐาน และ
ตรวจสอบเอกสารการรับเงิน และการน าส่งเงินประจ าวัน ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 78  

การเก็บรักษาเงิน 
     1. การตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ณ วันที่ 14  สิงหาคม 2561  หน่วยงานไม่มีเงินสดคงเหลือ
ในมือ  
        2. หน่วยงานจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันเป็นปัจจุบัน 
        3. หน่วยงานแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินเป็นปัจจุบัน และปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด 
ตามค าสั่งส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 7/2561 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน และ
กรรมการตรวจสอบการรับและน าส่งเงิน ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 

การรายงานงบการเงิน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561 

      หน่วยงานได้จัดท ารายงานงบการเงินประจ าเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับจ่ายเงิน,  งบการเงิน
ส าหรับงวดบัญชีแต่ละไตรมาส และสิ้นงวดบัญชีประจ าปี  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ข้อ 38.3 และตามหนังสือที่ ศธ 0530.1(6)/ว 2683 ลงวันที่ 11 
มีนาคม 2558 รายละเอียด 
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การสุ่มตรวจเอกสารใบส าคัญการเบิกจ่าย 
     1. ใบเบิกเงินรายได้เลขที่ 6406/2561-62 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชร่วมโครงการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 พบว่าการ
รายงานใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) ไม่สอดคล้องกับใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามันและ
เชื้อเพลิงในวันเดินทางกลับ กล่าวคือ แบบ 8708 รายงานวันเดินทางกลับวันที่ 9 มีนาคม  
พ.ศ. 2561 เวลา 18.30 น. แต่ในใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามันฯ เลขที่ TI1803-00212 ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 
ระบเุวลา 15.35 น. ณ หจก. ฟ้าธานี มหาสารคาม จงึขอให้หน่วยงานชี้แจงกรณีดังกล่าว และรายงานให้ส านัก
ตรวจสอบภายในทราบ 

1. การบริหารงานวิจัย 
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายใน 

          จากการตรวจสอบการบริหารงานวิจัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 ของบุคลากรส านักวิทย
บริการ จ านวน 4 โครงการ จ านวน 80,000 บาท ปรากฏผลการตรวจสอบดังนี้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  1. หน่วยงานจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงานให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน 
จ านวน 2 โครงการ เป็นเงิน 40,000 บาท  
  2. การตรวจสอบสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย  สัญญามีให้ตรวจสอบครบถ้วน  
  3. การเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนเพ่ือการวิจัย เป็นไปตาม 
ระเบียบฯ กล่าวคือ เบิกจ่ายเป็น 3 งวด คือ งวดที่ 1 60% งวดที่ 2 30% และ งวดที่ 3 10% เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ข้อ 8 

4. โครงการวิจัยที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญาการรับทุนฯ จ านวน 2 โครงการ 
จ านวน 40,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 
     4.1 โครงการแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างอาจารย์และบรรณารักษ์ในการส่งเสริมการใช้
บริการส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หัวหน้าโครงการ นางสาว  น้ าลิน เทียมแก้ว จ านวน 20,000  
             4.2 โครงการการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดหนังสือข้ึนชั้นด้วยระบบสัญลักษณ์ของส านักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หัวหน้าโครงการ นายรุ่งเรื่อง สิทธิจันทร์ จ านวน 20,000 บาท 
5. จัดท าทะเบียนคุมเงินอุดหนุนทุนวิจัยเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ข้อ 10 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  1. หน่วยงานจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงานให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน 
จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพ่ือการท าวิจัย ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม หัวหน้าโครงการ นางสาวมะลิวัลย์ น้อยบัวทิพย์ จ านวน 20,000 บาท  
          2. จากการตรวจสอบสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย พบว่าสัญญามีให้ตรวจสอบครบถ้วน  
          3. การเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนเพื่อการวิจัย เป็นไปตามระเบียบฯ กล่าวคือ เบิกจ่าย งวดที่ 1 60% เป็นไป
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ข้อ 8 
          4. โครงการวิจัยที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญาในการรับทุนฯ จ านวน 1 
โครงการ คือโครงการพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพ่ือการท าวิจัย ของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
หัวหน้าโครงการ นางสาวมะลิวัลย์ น้อยบัวทิพย์ โดยเบิกจ่ายงวดที่ 1 60%  จ านวน 12,000 บาท เรียบร้อยแล้ว 
และได้ขยายระยะเวลาด าเนินการโครงการฯ  เบิกจ่ายเงิน งวดที่ 2 และงวดที่ 3 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 
ตามหนังสือที่ ศธ 0530.9/  ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561   
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          5. จัดท าทะเบียนคุมเงินอุดหนุนทุนวิจัยเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหาร
งานวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ข้อ 10 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
         1. หนว่ยงานจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงานให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน 
จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการการพัฒนารูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ส าหรับผู้ใช้บริการด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป Endnote หัวหนา้โครงการ นางสาวน้ าลิน เทียนแก้ว จ านวน 20,000.-  
         2. จากการตรวจสอบสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย  สัญญามีให้ตรวจสอบครบถ้วน  
         3. โครงการวิจัยที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการโครงการที่ก าหนดในสัญญาการรับทุนฯ จ านวน 1 
โครงการ คือ โครงการการพัฒนารูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หัวหน้า
โครงการ นางสาวน้ าลิน เทียนแก้ว โดยเบิกจ่าย งวดที่ 1 60% จ านวน 12,000 บาท เรียบร้อยแล้ว  
         4. จัดท าทะเบียนคุมเงินอุดหนุนทุนวิจัยครบถ้วน 

งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
        จากการตรวจสอบการบริหารงานวิจัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561  บุคลากรส านักวิทยบริการ
ไม่ได้รับทุนอุดหนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 

2. โครงการบริการวิชาการ 
โครงการบริการวิชาการภายใน 

        จากการตรวจสอบโครงการบริการวิชาการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 – พ.ศ. 2561 จ านวน 5 โครงการ จ านวน 140,000 บาท ปรากฏผลการตรวจสอบ ดังนี้   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
1.  หน่วยงานจัดสรรทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการจากงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงาน  

จ านวน 3 โครงการ จ านวน 80,000 บาท  
         2. หนว่ยงานด าเนินการจัดโครงการ และรายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ เสนอผู้บริหารได้รับ 
ทราบเรียบร้อยแล้ว จ านวน 3 โครงการ จ านวน 80,000 บาท ได้แก่  

    2.1 โครงการรักการอ่าน (ค่ายห้องสมุดสุดสนุกภาคฤดูร้อน) จ านวน 30,000 บาท 
    2.2 โครงการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอละการเรียนรู้ จ านวนเงิน 30,000 บาท 
    2.3 โครงการ Mobile@Library Service ปี 6 จ านวน 20,000 บาท 

         3. หน่วยงานมีเอกสารเบิกจ่ายโครงการฯ ให้ตรวจสอบครบถ้วน 
         4. หน่วยงานจัดท าทะเบียนคุมโครงการบริการวิชาการครบถ้วน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
1. หน่วยงานจัดสรรทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการจากงบประมาณเงินรายได้ ของหน่วยงาน  

จ านวน 1 โครงการ จ านวน 30,000 บาท  คือ โครงการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ได้
ด าเนินการจัดโครงการ และรายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ เสนอผู้บริหารได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว  
        2. หน่วยงานมีเอกสารเบิกจ่ายโครงการฯ ให้ตรวจสอบครบถ้วน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1. หน่วยงานจัดสรรทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ จากงบประมาณเงินรายได้ จ านวน 1 โครงการ  

จ านวน 30,000 บาท คือ โครงการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ อยู่ระหว่างด าเนินการซึ่งยังไม่
สิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการจัดโครงการ  

   2. หนว่ยงานจัดท าทะเบียนคุมโครงการบริการวิชาการเป็นปัจจุบัน 
 



31 
 

โครงการบริการวิชาการภายนอก 
        จากการตรวจสอบโครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559– 2561 
ส านักวิทยบริการไม่ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก 

การบริหารพัสดุ 
ด้านวัสดุ 
    1. จากการตรวจนับวัสดุคงเหลือ จ านวน 78 รายการ เป็นเงิน 99,648  บาท ปรากฏรายการวัสดุ 

ตรงตามบัญชีเลข  
      2. การเบิกจ่ายวัสดุ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจก่อนเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 203 
     3. การควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ผู้เบิกจ่ายและผู้บันทึกบัญชีวัสดุแบ่งแยกหน้าที่โดยชัดเจน เป็นไปตาม
หลักการควบคุมภายในที่ดี 
     4. การจัดเก็บวัสดุ จัดเก็บในตู้วัสดุภายในห้องเก็บพัสดุ มีกุญแจล็อค และแบ่งตามประเภท หมวดหมู่
โดยชัดเจน 
     5. หน่วยงานมีวัสดุส านักงานค้างนาน จ านวน 2 รายการ คือ หมึก Printer EP-52 จ านวน 1 กล่อง และ
หมึก Printer HP LaserJet 06F จ านวน 1 กล่อง 

ด้านครุภัณฑ์ 
     จากการสุ่มตรวจครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน  664 รายการ จากครุภัณฑ์ 1,114  
รายการ คิดเป็น 59.61%  ปรากฏข้อตรวจพบ ดังนี้  
    1. หน่วยงานจัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ เป็นปัจจุบัน 
           2. หน่วยงานมีครุภัณฑ์ให้ตรวจสอบครบถ้วน แต่ไม่ลงหมายเลขครุภัณฑ์  จ านวน 5 รายการ  
           3. หน่วยงานจัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ ครบถ้วน และแยกประเภทเป็นหมวดหมู่  
           4. การยืม – คืนครภุัณฑ์ จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับอนุมัติ พร้อมระบุหมายเลขครุภัณฑ์ในใบ
ยืมครุภัณฑ์ครบถ้วน 
           5. หน่วยงานจัดท าทะเบียนซ่อมครุภัณฑ์ และบันทึกรายการครบถ้วนตามที่ได้รับอนุมัติ 
           6. จากรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 ปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 
        - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พบครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ จ านวน 298 รายการ หน่วยงานได้แต่งตั้ง
กรรมการสอบหาข้อเท็จจริง  และได้สอบหาข้อเท็จจริง พร้อมทั้งได้รายงานให้มหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบเรียบร้อย
แล้ว 

     - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบครุภัณฑ์ช ารุด จ านวน 165 รายการ หน่วยงานได้แต่งตั้งกรรมการสอบ
หาข้อเท็จจริง  และได้สอบหาข้อเท็จจริง พร้อมทั้งได้รายงานให้มหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว 
 การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

1. หน่วยงานมีการก าหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน และการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานแต่ตามค าสั่ง 
ส านักวิทยบริการ 2 มีนาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ และมีการแต่งตั้งค าสั่งให้บุคลากรเก็บรักษา
เงินในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ตามค าสั่งส านักวิทยบริการ ที่ 56/2559 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบการรับและน าส่งเงิน    

2. หน่วยงานจัดท าทะเบียนคุมการน าส่งเงินค่าปรับของงานบริการ และมีการน าส่งเงินครบถ้วน  
เป็นปัจจุบัน  

3. หน่วยงานถือปฏิบัติตามข้ันตอน/กระบวนงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
4.  
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4.  หน่วยงานมีการสรุปข้อมูล/สถิติ รายงานผลสัมฤทธิ์ในการน าระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ในการ 
ปฏิบัติงานของส านักวิทยาบริการต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ในรูปแบบต่างๆ เช่น น าเข้าที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย , จัดท ารายงานประจ าปี เป็นต้น  
 
ข้อเสนอแนะ 

การรับและน าส่งเงิน 
1. ให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการน าเงิน 

ส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 66  
2. ให้หน่วยงานจัดหาหลักฐานใบน าส่งเงินประกอบกับใบเสร็จรับเงิน เพ่ือเป็นหลักฐานการน าส่งเงิน 

ให้ครบถ้วน 
 3. ให้หน่วยงานถือปฏิบัติ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2539 ข้อ 12 

การสุ่มตรวจเอกสารใบส าคัญการเบิกจ่าย 
          ให้หน่วยงานชี้แจงกรณีรายงานใบเบิกค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ (แบบ 8708) ไม่สอดคล้อง 

กับใบเสร็จรับเงิน และรายงานให้ส านักตรวจสอบภายในทราบ 
1. การบริหารงานวิจัย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
         -  ให้ส านักวิทยบริการ ก ากับติดตามการด าเนินงานโครงการวิจัยให้เป็นไปตามสัญญาในการรับทุนอุดหนุน 
การวิจัย 

2. โครงการบริการวิชาการ 
โครงการบริการวิชาการภายใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

          1. เมื่อด าเนินการจัดโครงการเรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการ
วิชาการเสนอผู้บริหารได้รับทราบ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ  
พ.ศ. 2539  ข้อ 16.3 

การบริหารพัสดุ 
ครุภัณฑ์ 
1. ให้หน่วยงานบริหารจัดการวัสดุส านักงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
2. ให้หน่วยงานลงหมายเลขครุภัณฑ์ให้ครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ 

จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 203 
 
     4.3 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
     การบริหารการเงินและบัญชี 
 การจ่ายเงิน การรับเงินและการน าเงินส่งคลัง 
 การจ่ายเงิน 
      1. หน่วยงานจัดท าสมุดจ่ายเงินและทะเบียนคุมเช็คเป็นปัจจุบัน และผู้รับเงินลงลายมือชื่อรับเงิน 
ไว้เป็นหลักฐานครบถ้วน 
         2. ต้นขั้วเช็คมีให้ตรวจสอบครบถ้วน จ านวน 36 เล่ม  และผู้รับเงินลงลายมือชื่อหลังต้นขั้วเช็ค 
ไว้เป็นหลักฐานครบถ้วน 
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การรับเงินและการน าเงินส่งคลัง 
          1. หน่วยงานออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานทุกครั้งที่มีการรับเงิน 
          2. หน่วยงานจัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินเพ่ือควบคุมการเบิกใช้ ระบุรายละเอียดที่เป็น
สาระส าคัญครบถ้วน 
          3. การสอบทานใบเสร็จรับเงิน พบว่าเจ้าหน้าที่ได้ท าการปรุ เจาะรู หรือประทับตราเลิกใช้
ใบเสร็จรับเงินที่เหลือไว้ในเล่มเป็นไปตามระเบียบฯ ก าหนด 

     4. ใบเสร็จรับเงินมีให้ตรวจสอบ จ านวน 32 เล่ม และไม่มีให้ตรวจสอบ จ านวน 2 เล่ม ได้แก่  
ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ R 262 และ R 265 สอบทานเข้ากับรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินและทะเบียนคุม
ใบเสร็จรับเงิน 
       5. หนว่ยงานมีการน าใบเสร็จรับเงินที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
และจัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน  ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการน าเงิน 
ส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 66   
           6.  หน่วยงานมีระบบควบคุมการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ก าหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้โปรแกรมเพ่ือพิมพ์
ใบเสร็จรับเงิน - การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน เป็นลายลักษณ์อักษร   
           7. หนว่ยงานมีการออกใบเสร็จรับเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยต้นฉบับมอบให้แก่ผู้รับเงิน และ
ส าเนาใบเสร็จรับเงินจัดส่งกองคลังและพัสดุพร้อมการน าส่งเงิน และได้ถ่ายส าเนาใบเสร็จรับเงินเพ่ือเป็นหลักฐาน
การน าส่งเงินเก็บไว้ที่หน่วยงาน  ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง 
พ.ศ. 2551 ข้อ 72 กล่าวคือ “ให้ส่วนราชการเก็บรักษาส าเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินยัง
มิได้ตรวจสอบไว้ในที่ปลอดภัย อย่าให้สูญหายหรือเสียหายได้ และเมื่อได้ตรวจสอบแล้วให้เก็บไว้อย่างเอกสาร
ธรรมดาได้”   
       7. การตรวจสอบการใช้ใบเสร็จรับเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561 (1 ตุลาคม  2557 – 
31 สิงหาคม 2561)  จ านวน 32 เล่ม  รับเงินจ านวนทั้งสิ้น 2,032,120.86 บาท (สองล้านสามหมื่นสองพันหนึ่ง
ร้อยยี่สิบบาทแปดสิบหกสตางค์) น าเงินส่งคลังเพ่ือเป็นรายได้คณะฯ จ านวน 660,067.70  บาท (หกแสนหกหมื่น
หกสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์) รับคืนเงินยืมเป็นเงินสดและน าฝากเข้าบัญชีเงินทดรองราชการของหน่วยงาน 
จ านวน 1,374,662.97 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ด-ร้อยเก้าสิบสามบาทยี่สิบสองสตางค์)  
ไม่ปรากฏหลักฐานการน าส่งเงินเพ่ือเป็นรายได้ จ านวน  22,390.19 บาท  และน าเงินส่งคลังเกิน  
จ านวน 11,500.00 บาท   
           8. เจ้าหน้าที่คณะฯ ได้น าเงินส่งกองคลังและพัสดุล่าช้า  ไม่เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
มหาสารคามว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 ข้อ 12   

    9. หนว่ยงานมีการแต่งตั้งให้มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบรายได้ที่จัดเก็บ และการน าส่งกับหลักฐานและ 
รายการที่บันทึกไว้ในระบบว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ เป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นปัจจุบัน  โดยผู้ที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบรายได้ที่จัดเก็บ และการน าส่งกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ในระบบว่า
ครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบยอดรับเงินตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ และลงลายมือชื่อก ากับ 
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ การน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 78 

การเก็บรักษาเงิน 
     1. จากการตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ณ วันที่ 6 กันยายน 2561  หน่วยงานไม่มี 
เงินสดคงเหลือในมือ    
  2. หน่วยงานจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันครบถ้วน  ทุกครั้งที่มีการรับจ่ายเงิน เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 88 



34 
 

       3. หน่วยงานแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินเป็นปัจจุบันและปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปตามท่ีระเบียบฯ 
ก าหนด  ตามค าสั่งวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 224/2561 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ
เก็บรักษาเงิน ลงวันที่ 2 พฤษภาคม  2561 
     การบริหารงบประมาณ 
    หน่วยงานได้ด าเนินการเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง นโยบายการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนด 
     การรายงานงบการเงิน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
      1. หน่วยงานจัดท าและจัดส่งงบการเงินประจ าเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับจ่ายเงิน และรายงาน
งบการเงินส าหรับงวดบัญชีแต่ละไตรมาสแต่ส่งล่าช้า ได้แก่ รายงานงบการเงินประจ าเดือนเมษายน, กันยายน, ไตร
มาสที่ 1, ไตรมาสที่ 3 - 4 ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ข้อ 38.3  
      2. หน่วยงานไม่ไดจ้ัดท าและจัดส่งงบการเงินประจ าเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับ  ได้แก่ 
ประจ าเดือนตุลาคม ถึง เดือนมกราคม และรายงานงบการเงินสิ้นงวดบัญชีประจ าปี ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ข้อ 38.3  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
      1. หน่วยงานจัดท าและจัดส่งงบการเงินประจ าเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับจ่ายเงินแต่ส่งล่าช้า 
ได้แก่ รายงานงบการเงินประจ าเดือนตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ไม่เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ข้อ 38.3  
      2. หน่วยงานจัดท าและจัดส่งรายงานงบการเงินส าหรับงวดบัญชีแต่ละไตรมาส และรายงานงบการเงินสิ้น
งวดบัญชีประจ าปีครบถ้วน ตามระเบียบฯ ก าหนด 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
       หน่วยงานจัดท าและจัดส่งงบการเงินประจ าเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับจ่ายเงิน, รายงานงบ
การเงินส าหรับงวดบัญชีแต่ละไตรมาส และรายงานงบการเงินสิ้นงวดบัญชีประจ าปีครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ข้อ 38.3    

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 หน่วยงานจัดท าและจัดส่งงบการเงินประจ าเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับจ่ายเงิน,  รายงาน 

งบการเงินส าหรับงวดบัญชีแต่ละไตรมาส  เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินรายได้ 
ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ข้อ 38.3 
     การบริหารจัดการเงินทดรองราชการ 
    หน่วยงานขอยืมเงินทดรองราชการจากมหาวิทยาลัยฯ จ านวน 5,000,000 บาท จากการตรวจสอบ 
ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561  ตรงตามบัญชี  

การยืมเงินทดรองราชการ  
      จากการตรวจสอบสัญญาการยืมเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปรากฏข้อตรวจพบ ดังนี้ 
      1. สัญญาการยืมเงินหน่วยงานจัดท าสองชุด โดยจัดเก็บไว้ที่หน่วยงานจ านวนหนึ่งชุด และผู้ขอยืมเงิน 
ทดรองราชการจัดเก็บไว้เพ่ือเป็นหลักฐาน จ านวนหนึ่งชุด เป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด 
      2. สัญญาการยืมเงินแนบต้นเรื่องประกอบการยืมเงินพร้อมระบุรายละเอียดครบถ้วน และได้รับการอนุมัติ
จากผู้มีอ านาจ ผู้รับเงินลงลายมือชื่อทุกฉบับ รวมทั้งระบุวันครบก าหนดเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด 
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      3. ณ วันที่เข้าตรวจสอบ ปรากฏยอดลูกหนี้ทั้งสิ้น จ านวน 11 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 260,373.00 บาท 
รายละเอียดดังนี้ 

   3.1 ลูกหนี้ครบก าหนด จ านวน 1 ราย คือ สัญญายืมเงินเลขที่ 134/61 จ านวนเงิน 3,063 บาท ครบ 
ก าหนดวันที่ 8 สิงหาคม 2561 หน่วยงานด าเนินการจัดท าหนังสือติดตามลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยเงินทดรองราชการของบุคลากรจากเงินรายได้ พ.ศ. 2552 ข้อ 17 

   3.2 ลูกหนี้ค้างนาน จ านวน 3 ราย เป็นเงิน 67,550 บาท ได้แก่  
      3.2.1 สัญญายืมเงินเลขที่ 108/61 จ านวนเงิน 32,300 บาท ครบก าหนดวันที่ 23 มิถุนายน 2561 
      3.2.2 สัญญาการยืมเงินเลขที่ 122/61 จ านวนเงิน 27,990 บาท ครบก าหนดวันที่ 13 มิถุนายน 2561  
      3.2.2 สัญญาการยืมเงินเลขที่ 130/61 จ านวนเงิน 7,260 บาท ครบก าหนดวันที่ 31 กรกฎาคม 2561  
     หน่วยงานยังไมด่ าเนินการขออนุมัติหักเงินเดือนและค่าจ้างเพ่ือหักล้างเงินยืม ตามระเบียบ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยเงินทดรองราชการของบุคลากรจากเงินรายได้ พ.ศ.2552 ข้อ 17 
การคืนเงินทดรองราชการ 

      การส่งใช้คืนเงินยืมเป็นเงินสดและใบส าคัญ เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินและใบรับใบส าคัญทุกครั้งเป็นไป
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินทดรองราชการของบุคลากรจากเงินรายได้ ข้อ 13 

การติดตามลูกหนี้เงินทดรองราชการ  
      หน่วยงานมีการติดตามทวงถามลูกหนี้ที่ค้างช าระเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ไม่ครบถ้วน  ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินทดรองราชการของบุคลากรจากเงินรายได้ ข้อ 17  

การรับชดเชยเงินทดรองราชการ 
      1. หน่วยงานจัดส่งใบส าคัญเพ่ือเบิกชดเชยคืนเงินทดรองราชการน าเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารครบถ้วน 
      2. ณ วันที่เข้าตรวจสอบปรากฏมีใบส าคัญค้างเบิก จ านวน 76 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,471,459.11 บาท 
และอยู่ระหว่างการด าเนินการของหน่วยงาน 

การจัดท าทะเบียนคุมและการายงานฐานะเงินทดรองราชการ 
     1. รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  และใบตรวจนับเงินทดรองราชการประจ าวันจัดท าเป็นปัจจุบัน 
ทุกวันที่มีการเคลื่อนไหว  และกรรมการลงลายมือชื่อครบถ้วน 
    2. หน่วยงานจัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้รายบุคคลและทะเบียนคุมเงินทดรองราชการเป็นปัจจุบัน 
    3. รายงานฐานะเงินทดรองราชการจัดส่งแต่ล่าช้า ไม่เปน็ไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ว่าด้วยเงินทดรองราชการของหน่วยงานจากเงินรายได้ พ.ศ. 2552 ข้อ 14 
     การบริหารงานวิจัย 

จากการตรวจสอบการบริหารงานวิจัยแหล่งทุนภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561  
จ านวน 80 โครงการ เป็นเงิน 5,059,950 บาท  (ห้าล้านห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ปรากฏผล 
การตรวจสอบดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
     1. หน่วยงานจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงาน จ านวน 22 โครงการ   
เป็นเงิน 1,530,000 บาท 
     2. การจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัยผู้ขอรับทุนไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการติดค้างการรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
หรือถูกระงับการให้ทุน และเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยไม่เกิน 1 โครงการ  เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2541 ข้อ 6 
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     3. จากการตรวจสอบสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย  พบว่า    
           3.1 สัญญาระบุรายละเอียดไม่ครบถ้วน คือ ไม่ระบุวันที่เริ่มด าเนินโครงการ ได้แก่ สัญญาเลขที่ 
580205/2558 และสัญญาเลขที่ 580207/2558  
           3.2 สัญญาการรับทุนอุดหนุนวิจัยมีให้ตรวจสอบไม่ครบถ้วน ได้แก่ 
           3.2.1 งานวิจัยเรื่องการเมืองภาคประชาชนภายใต้รัฐบาลทหารและอัยการศึกษา จ านวน 
100,000 บาท 
           3.2.2 งานวิจัยเรื่องการพัฒนานโยบายและกลไกเพ่ือส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนต าบลต้นแบบ 
กรณีศึกษาต าบลเลิงแฝง อ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 150,000.- 
     4. การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย หน่วยงานเบิกจ่ายเป็นไปตามสัญญาวิจัยซึ่งเป็นไปตามระเบียบฯ      
    5. ผู้ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยด าเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามสัญญา จ านวน 14 โครงการ เป็นเงิน 1,033,000 
บาท 
    6. ผู้ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยด าเนินการไม่แล้วเสร็จตามสัญญา จ านวน 8 โครงการ  ซึ่งเบิกจ่ายงวดที่ 1 
และงวดที่ 2 เป็นเงิน 327,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 
         6.1  ผู้รับผิดชอบโครงการได้ส่งคืนเงินทุนอุดหนุนงานวิจัยแล้ว จ านวน 1 โครงการ คือ กระบวนการ
ตัดสินใจในการก าหนดนโยบายต่างประเทศรัฐบาล (พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร)พ.ศ. 2544-2549 จ านวน 30,000.-  
         6.2 ผู้รับผิดชอบโครงการยังไม่ได้ส่งคืนเงินทุนอุดหนุนงานวิจัย จ านวน 7 โครงการ จ านวน 297,000 .- 
    7. เอกสารเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนวิจัยมีให้ตรวจสอบครบถ้วน 
    8. หน่วยงานจัดท าทะเบียนคุมสัญญางานวิจัยครบถ้วน แต่บัญชีควบคุมการเบิกจ่ายเงินแต่ละงวดไม่เป็น
ปัจจุบัน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
     1. หน่วยงานจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงาน  จ านวน 20 โครงการ   
เป็นเงิน 1,149,950 บาท   
     2. การจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย ผู้ขอรับทุนไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการติดค้างการรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  
หรือถูกระงับการให้ทุน และเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยไม่เกิน 1 โครงการ  ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2541 ข้อ 6 
     3. จากการตรวจสอบสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย  พบว่าสัญญามีให้ตรวจสอบครบถ้วน  
     4. การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย หน่วยงานเบิกจ่ายเป็นไปตามสัญญาวิจัยซึ่งเป็นไปตามระเบียบฯ      
    5. ผู้ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยด าเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามสัญญาจ านวน 15 โครงการเป็นเงิน 787,100.- 
    6. ผู้ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยไม่ประสงค์ขอรับทุน จ านวน 1 โครงการ คือ การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว
เมอืงมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของไทย 
    7. ผู้ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยด าเนินการไม่แล้วเสร็จตามสัญญา จ านวน 4 โครงการ  ซึ่งเบิกจ่ายงวดที่ 1 
และงวดที่ 2 เป็นเงิน 182,565 บาท รายละเอียดดังนี้ 
          7.1  ผู้รับผิดชอบโครงการได้ส่งคืนเงินทุนอุดหนุนงานวิจัยแล้ว จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการ
ประสบการณ์การต่อสู้เพื่ออนุรักษ์ป่าชุมชน : กรณีศึกษาบ้านเขวาโคก - เขวาพัฒนา อ าเภอปทุมรัตน์ จังหวัด
ร้อยเอ็ด จ านวน 18,000 บาท 
         7.2 ผู้รับผิดชอบโครงการยังไม่ได้ส่งคืนเงินทุนอุดหนุนงานวิจัย จ านวน 3 โครงการจ านวน 164,565.-  
    8. เอกสารเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนงานวิจัยมีให้ตรวจสอบครบถ้วน 
    9. หน่วยงานจัดท าทะเบียนคุมสัญญางานวิจัยครบถ้วน แต่บัญชีควบคุมการเบิกจ่ายเงินแต่ละงวดไม่เป็น
ปัจจุบัน 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
     1. หน่วยงานจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงาน  จ านวน 20 โครงการ   
เป็นเงิน 1,080,000 บาท   
     2. การจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย ผู้ขอรับทุนไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการติดค้างการรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  
หรือถูกระงับการให้ทุน และเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยไม่เกิน 1 โครงการ  ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2541 ข้อ 6 
     3. จากการตรวจสอบสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย  พบว่าสัญญามีให้ตรวจสอบครบถ้วน  
     4. การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย หน่วยงานเบิกจ่ายเป็นไปตามสัญญาวิจัยซึ่งเป็นไปตามระเบียบฯ      
    5. ผู้ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยด าเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามสัญญา จ านวน 13 โครงการ เป็นเงิน 690,000 
บาท 
    6. ผู้ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยไม่ประสงค์ขอรับทุน จ านวน 1 โครงการ คือ มหาวิทยาลัยคนกล้า : การ
เคลื่อนไหวทางการเมืองของประชาชนในเขตภูพานระหว่าง 2487-2524 
    7. ผู้ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยด าเนินการไม่แล้วเสร็จตามสัญญา จ านวน 6 โครงการ  ซึ่งเบิกจ่ายงวดที่ 1 
และงวดที่ 2 เป็นเงิน 234,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 
         7.1  ผู้รับผิดชอบโครงการได้ส่งคืนเงินทุนอุดหนุนงานวิจัยแล้ว จ านวน 1 โครงการ คือ การเมืองของ”
โครงการ” โซนนิ่งพืน้ที่การเกษตรในจังหวัดศรีสะเกษ  จ านวน 60,000 บาท 
         7.2 ผู้รับผิดชอบโครงการยังไม่ได้ส่งคืนเงินทุนอุดหนุนงานวิจัย จ านวน 5 โครงการ จ านวน 174,000.-  
    8. เอกสารเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนงานวิจัยมีให้ตรวจสอบครบถ้วน 
    9. หน่วยงานจัดท าทะเบียนคุมสัญญางานวิจัยครบถ้วน แต่บัญชีควบคุมการเบิกจ่ายเงินแต่ละงวดไม่เป็น
ปัจจุบัน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
     1. หน่วยงานจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงาน จ านวน 18 โครงการ เป็นเงิน 
1,300,000 บาท  
     2. ผู้ที่ได้รับการจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการติดค้างการรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  
หรือถูกระงับการให้ทุน และเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยไม่เกิน 1 โครงการ  เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2541 ข้อ 6 
     3. จากการตรวจสอบสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย  พบว่าสัญญามีให้ตรวจสอบครบถ้วน 
    4. การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย หน่วยงานเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบฯ และเป็นไปตามสัญญา
วิจัย 
    5. ผู้ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยด าเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามสัญญา จ านวน 1 โครงการ คือ เครือข่าย
นโยบายและการบริหารจัดการภายใต้ความเปลี่ยนแปลง : บทเรียนจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จ านวน 100,000 
บาท 
    6. ผู้ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยอยู่ระหว่างด าเนินการตามสัญญา จ านวน 17 โครงการ ซ่ึงด าเนินการเบกิจ่าย
งวดที่ 1 ไปแล้ว จ านวน 720,000 บาท 
    7. เอกสารเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนงานวิจัยมีให้ตรวจสอบครบถ้วน 
    8. หน่วยงานจัดท าทะเบียนคุมสัญญางานวิจัยครบถ้วน แต่บัญชีควบคุมการเบิกจ่ายเงินแต่ละงวดไม่เป็น
ปัจจุบัน 
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งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
1. การตรวจสอบการบริหารงานวิจัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561 จ านวน 15 โครงการ  

จ านวนเงิน 619,150.40 บาท ปรากฏผลการตรวจสอบดังนี้ 
          1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย จ านวน 6 โครงการ  เป็นเงิน  932,510 บาท 
ไม่ปรากฏหลักฐานการน าส่งเงิน 10% เข้าเป็นเงินรายได้มหาวิทยาลัยฯเป็นเงิน 93,251 บาท  
           2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย จ านวน 5 โครงการ เป็นเงิน  2,086,920.- 
รายละเอียดดังนี้ 
                2.1 ไม่ปรากฏหลักฐานการน าส่งเงิน 10% เข้าเป็นเงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ จ านวน 2 โครงการ เป็น
เงิน 285,000 บาท คิดเป็นเงิน 10 % จ านวน 28,500 บาท ได้แก่ 
              2.1.1 ความขัดแย้งเหนือดินแดนประสาทพระวิหาร ระหว่างไทยและกัมพูชาผลกระทบและ
แนวโน้มหลังค าพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2556 จ านวน 250,000 บาท คิดเป็นเงิน 10 % 
จ านวน 25,000 บาท 
              2.1.2 การบริหารงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2559 เป็นการศึกษาวิจัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจ าปี 2558 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 35,000 บาท คิดเป็นเงิน 10 % จ านวน 3,500 บาท 
                2.2 ไม่ปรากฏสัญญาการรับทุนให้ตรวจสอบจ านวน 3 โครงการ ได้แก่ 
             2.2.1 การสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการท้องถิ่น ส ารวจแนวปฏิบัติในภาคะวันออกเฉียง
เหนือ จ านวน 1,175,900 บาท  

   2.2.2 การจัดท ากรณีศึกษาเพ่ือสะท้อนการเข้าถึง และข้อจ ากัดการท าไม้อย่างถูกต้อง จ านวน 
70,000 บาท  
             2.2.3 การส ารวจและศึกษาข้อมูลพื้นฐานของประเทศบรูไนดารุสลาม  จ านวน 556,020 บาท 
           3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย จ านวน 3 โครงการ เป็นเงิน 1,889,864.- 
รายละเอียดดังนี้ 
                3.1 ไม่ปรากฏหลักฐานการน าส่งเงิน 10% เข้าเป็นเงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ จ านวน 2 โครงการ เป็น
เงิน 1,589,864.- คิดเป็นเงิน 10 % จ านวน 158,986 บาท ได้แก่ 
              3.1.1 การพัฒนากลไกการจัดการแรงงานเพ่ือการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงานในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดมุกดาหาร จ านวน 1,469,864 บาท คิดเป็นเงิน 10 % จ านวน 146,986 บาท 
              3.1.2 การบริหารงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 120,000 บาท คิดเป็น
เงิน 10 % จ านวน 12,000 บาท 
                3.2 ไม่ปรากฏสัญญาการรับทุนให้ตรวจสอบ คือ การสร้างแรงจูงใจในการบริหารจัดการขยะอย่าง
ยั่งยืนในประเทศไทย จ านวน 300,000 บาท  
           4. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย จ านวน 1 โครงการ เป็นเงิน  619,150.40.-  
คือ โครงการการแข่งขันอิทธิพลระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ในประเทศจีนใต้และประเทศจีนตะวันออก ระหว่าง 
พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2560 ผลกระทบและข้อเสนอแนะต่อประเทศไทย ไม่ปรากฏหลักฐานการน าส่งเงิน 10% เข้า
เป็นเงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ 
           5. หน่วยงานไม่ได้จัดท าทะเบียนคุมการได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก และการ
หักเงิน 10 % ให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     โครงการบริการวิชาการ 
  1. โครงการบริการวิชาการที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 

2561 จ านวน 22 โครงการ รวมเป็นเงิน 1,489,500 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
ปรากฏผลการตรวจสอบดังนี้ 
      1. หนว่ยงานด าเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ จ านวน 17 โครงการ ปรากฏข้อตรวจสอบดังนี้ 

        1.1 หน่วยงานไม่รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการนับจากวันสิ้นสุด จ านวน 17 โครงการ  
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2539 ข้อ 16.3  
         1.2 เอกสารเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ  มีเอกสารให้ตรวจสอบครบถ้วน   
            2. หนว่ยงานไม่ด าเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ จ านวน 5 โครงการ เป็นเงิน 255,000 บาท 
(สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

     3. หนว่ยงานไมม่ีการจัดท าทะเบียนคุมโครงการบริการวิชาการ 
2. โครงการบริการวิชาการท่ีได้รับจัดสรรจากงบประมาณเงินแผ่นดิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

และ พ.ศ. 2561 จ านวน 2 โครงการ รวมเป็นเงิน  200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ปรากฏผลการตรวจสอบ
ดังนี้ 
      1. หนว่ยงานด าเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ จ านวน 2 โครงการ ปรากฏข้อตรวจสอบดังนี้ 

        1.1 หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการนับจากวันสิ้นสุด จ านวน 1 โครงการ  
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2539 ข้อ 16.3  

        1.2 หน่วยงานไม่รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการนับจากวันสิ้นสุด จ านวน 1 โครงการ  
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2539 ข้อ 16.3  
          1.3 เอกสารเบิกจ่ายโครงการบริการวิชาการ มีให้ตรวจสอบไม่ครบถ้วน 
       3. หน่วยงานไมม่ีการจัดท าทะเบียนคุมโครงการบริการวิชาการ 
     การบริหารพัสดุ 

ด้านวัสดุส านักงาน 
       1. การตรวจนับวัสดุคงเหลือที่มีอยู่จริง จ านวน 150 รายการ เป็นเงิน 296,334 บาท ตรงตามบัญชี 
จ านวน 13 รายการ และไม่ตรงกับบัญชีวัสดุ จ านวน 137 รายการเนื่องจากบันทึกรายการวัสดุในบัญชีวัสดุไม่เป็น
ปัจจุบัน 
          2. เจ้าหน้าที่ไม่ได้ลงบัญชีวัสดุทุกครั้งที่มีการเบิกจ่าย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 203  
          3. การเบิกจ่ายวัสดุ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจก่อนเบิกจ่ายถูกต้อง  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 205 
          4. การควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ผู้เบิกจ่ายและผู้บันทึกบัญชีวัสดุเป็นคนละคนกัน เป็นไปตามหลักการ
ควบคุมภายในที่ดี 
          5.  การจัดเก็บวัสดุ จัดเก็บในตู้วัสดุภายในห้องเก็บพัสดุ มีกุญแจล็อค และแบ่งตามประเภทหมวดหมู่
โดยชัดเจน 

 ครุภัณฑ์ 
        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561 จากการตรวจสอบครุภัณฑ์ จ านวน 100 รายการ จากครุภัณฑ์ 
จ านวน 100รายการ คิดเป็นร้อยละ 100  ปรากฏผลการตรวจสอบดังนี้  
         1. ครุภัณฑ์มีให้ตรวจสอบครบถ้วน 
         2. หนว่ยงานลงหมายเลขครุภัณฑ์ลงบนตัวครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วน จ านวน 23 รายการ   
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          3. หนว่ยงานจัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วน คือ ตู้ลิ้นชักเก็บเอกสาร 1 บานประตู จ านวน 2 ตัว 
และแยกประเภทเป็นหมวดหมู่) 
         4. หนว่ยงานลงรายการครุภัณฑ์ไม่ถูกต้องตามใบขอซื้อ  
เลขที่ 3616/2561-101 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 จ านวน 1 รายการ  ได้แก่ ตู้ลิ้นชักเก็บเอกสาร 1 บานประตู 
จ านวน 2 ตัว เป็นเงิน จ านวน 9,000 บาท เนื่องจากหน่วยงานมีการจัดซื้อ 
ในหมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ แต่มีการลงรายการในระบบสารสนเทศ (MIS) เป็นวัสดุ จึงท าให้ไม่สามารถออก
หมายเลขครุภัณฑ์ได้  
         5. การยืม – คืนครุภัณฑ์ จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับอนุมัติ พร้อมระบุหมายเลขครุภัณฑ์ใน
ใบยืมครุภัณฑ์ครบถ้วน 
             6. หนว่ยงานจัดท าทะเบียนซ่อมครุภัณฑ์ และบันทึกรายการครบถ้วนตามที่ได้รับอนุมัติ 
        7. การรายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560  หน่วยงานมีครุภัณฑ์ช ารุด 
จ านวน 352 รายการ เสื่อมสภาพ จ านวน 107 รายการ  หน่วยงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 
ตามค าสั่งที่วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ที่ 168/2561  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง  ลงวันที่ 
28 มีนาคม 2561 และรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง ตามหนังสือที่ ศธ 0530.19/953 ลงวันที่ 28 มีนาคม 
2561 เรียบร้อยแล้ว  
        8. หน่วยงานมีการจ าหน่ายพัสดุโดยการโอนให้ส่วนราชอ่ืน ตามหนังสือที่ ศธ 0530.19/....... ลงวันที่ 
9 เมษายน 2561 จ านวน 2 รายการ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 เครื่อง และเครื่องโปรเจคเตอร์ จ านวน 
2 เครื่อง ตามค าสั่งวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 173/2561 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการจ าหน่ายพัสดุ ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561  ให้แก่โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม ต าบลโนนฆ้อง อ าเภอ
บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ตามหนังสือขอรับบริจาคโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม ที่ ศธ 04025.09.02/001 ลงวันที่ 4 
มกราคม 2561  เรื่องขอรับบริจาคคอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์  

ยานพาหนะ 
    1. หน่วยงานมียานพาหนะในครอบครอง จ านวน 4 คัน มีตราเครื่องหมายของส่วนราชการครบถ้วน 
           2. หน่วยงานบันทึกข้อมูลในระบบรายงานน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นไม่เป็นปัจจุบัน จ านวน 4 คัน  
   3. หน่วยงานจัดท าใบขออนุญาตการใช้รถครบถ้วน 
   4. หน่วยงานมีการจัดท าทะเบียนซ่อมยานพาหนะ  และรายการซ่อมบ ารุงยานพาหนะ ได้รับอนุมัติจากผู้มี
อ านาจในการซ่อมบ ารุงทุกครั้ง 
   5. การเติมน้ ามันโดยใช้บัตรเครดิตการ์ดของทางมหาวิทยาลัยและมีการควบคุมดูแลการเบิกจ่ายจาก
เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงาน 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
         จากการตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561 ปรากฏ 
ข้อตรวจพบดังนี้ 
      1. หน่วยงานมีการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรในหมวดงบลงทุน 
     2. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานได้รับจัดสรร
งบประมาณจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ จ านวน 24 รายการ เป็นเงิน 8,969,700 บาท ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามแผน จ านวน 23 รายการ เป็นเงิน 8,172,671บาท และอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 รายการ  
เป็นเงิน 627,600 บาท เงินคงเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 169,426 บาท ได้น าเข้าเป็นเงินสะสมเหลือจ่าย
ของหน่วยงาน3.  เงินคงเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 14,722 บาท  ได้น าเข้าเป็นเงินสะสมเหลือจ่าย 
ของหน่วยงาน 
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     ข้อเสนอแนะ 
การบริหารการเงินและบัญชี 

การรับเงินและการน าเงินส่งคลัง 
  1. ให้หน่วยงานจัดหาใบเสร็จรับเงินที่ออกด้วยมือเล่มที่ R 262 และ R 265 ให้ส านักตรวจสอบภายใน 
เพ่ือท าการตรวจสอบให้ครบถ้วน 
  2. ให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  

พ.ศ. 2539 ข้อ 12  อย่างเคร่งครัด 
การรายงานงบการเงิน 

ให้หน่วยงานจัดท าและจัดส่งรายงานงบการเงินเสนอกองคลังและพัสดุ และส านักตรวจสอบภายใน  
ให้ครบถ้วน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ข้อ 
38.3 โดยเคร่งครัด 

การบริหารจัดการเงินทดรองราชการ 
     1. ให้หน่วยงานจัดท าหนังสือขออนุมัติหักเงินเดือนและค่าจ้างเพ่ือหักล้างเงินยืม ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยเงินทดรองราชการของบุคลากรจากเงินรายได้ พ.ศ. 2552 ข้อ 17 
  2. ให้หน่วยงานด าเนินการจัดท าหนังสือติดตามลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการให้ครบถ้วน ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยเงินทดรองราชการของบุคลากรจากเงินรายได้ พ.ศ. 2552 ข้อ 17 
  3. ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการส่งเบิกใบส าคัญที่อยู่ระหว่างการด าเนินการของหน่วยงาน   
  4. ให้หน่วยงานจัดท าและจัดส่งรายงานฐานะเงินทดรองราชการ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ว่าด้วยเงินทดรองราชการของหน่วยงานจากเงินรายได้ พ.ศ. 2552 ข้อ 14 

     การบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ 
       การบริหารงานวิจัย 
    1. ให้หน่วยงานจัดหาสัญญาการรับทุนอุดหนุนวิจัย ให้ตรวจสอบ  และระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน 

2. โครงการวิจัยที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จตามสัญญาและยังไม่ได้ส่งคืนเงินทุนอุดหนุนงานวิจัย จ านวน 15 
โครงการ ให้คณะฯแต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงผู้วิจัยที่ด าเนินการงานวิจัยไม่แล้วเสร็จตามสัญญา  และ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ไม่ด าเนินการเรียกเงินคืนจากผู้วิจัยที่ด าเนินการงานวิจัยไม่แล้วเสร็จตามสัญญา  หากมี
ความผิดทางวินัยให้ด าเนินการลงโทษทางวินัยต่อไป 
  3. ให้หน่วยงานจัดท าบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายเงินแต่ละงวดให้เป็นปัจจุบันเพ่ือสอบทานการเบิกจ่ายเงิน 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ข้อ 10 
     งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 

     1. ให้หนว่ยงานจัดหาหลักฐานการน าส่งเงิน 10 % เข้าเป็นเงินรายได้มหาวิทยาลัย จ านวน 11 โครงการ  
เป็นเงิน 342,652,251 บาท ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก (ฉบับที่2) พ.ศ. 2555 ข้อ 5 
  2. ให้หน่วยงานจัดหาสัญญาการรับทุนให้ตรวจสอบให้ครบถ้วน จ านวน 4 โครงการ 
     3. ให้หน่วยงานจัดท าทะเบียนคุมสัญญางานวิจัยที่ได้รับอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก และการ 

หักเงิน 10 % ให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โครงการบริการวิชาการ 

  1. ให้หน่วยงานชี้แจงกรณีไม่ได้ด าเนินการจัดโครงการ จ านวน 5 โครงการ 
    2. ให้หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ จ านวน 17 โครงการ ต่อผู้บริหาร 
ได้รับทราบ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย การให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2539 ข้อ 16.3  
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3. ให้หน่วยงานจัดหาเอกสารการเบิกจ่าย หากไม่สามารถจัดหาได้ให้แต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
4. ให้หน่วยงานจัดท าทะเบียนคุมโครงการบริการวิชาการให้ครบถ้วน 

 การบริหารพัสดุ 
    ด้านวัสดุส านักงาน 
   1. ให้หน่วยงานบันทึกรายการในบัญชีวัสดุให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 203 และข้อ 205 

   2. ให้หน่วยงานลงหมายเลขครุภัณฑ์ลงบนตัวครุภัณฑ์ให้ครบถ้วน  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 203 

   3. ให้หน่วยงานลงทะเบียนเลขครุภัณฑ์ให้ครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด 
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 203 

   4. ให้หน่วยงานด าเนินการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีลงรายการครุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง ตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 203    3. หน่วยงาน      
            5. บันทึกรายการการใช้รถราชการให้เป็นปัจจุบัน ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
รถราชการ พ.ศ. 2523  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2538 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541  (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545 ข้อ 14 
 
     4.4 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ 
     การจ่ายเงิน 

1. หน่วยงานส่งเอกสารเบิก - จ่ายที่กองคลังและพัสดุ โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผู้มีสิทธิ์ 
2. หน่วยงานจัดท าสมุดจ่ายเงินเป็นปัจจุบันและผู้รับเงินลงลายมือชื่อรับเงินไว้เป็นหลักฐานครบถ้วน 

     การรับเงินและการน าเงินส่งคลัง 
1. คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มีรายได้ต่าง ๆ เช่น ค่าสมัครเรียน ป.ตรี ป.โท ป.เอก, ค่าสมัครสอบพนักงาน/

ลูกจ้างชั่วคราว เป็นต้น 
2. หน่วยงานออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานทุกครั้งที่มีการรับเงิน 
3. หน่วยงานจัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินเพื่อควบคุมการเบิกใช้ บุรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญ

ครบถ้วน 
4. การสอบทานใบเสร็จรับเงิน พบว่าเจ้าหน้าที่ได้ท าการปรุ เจาะรู หรือประทับตราเลิกใช้ใบเสร็จรับเงินที่

เหลือไว้ในเล่มเป็นไปตามระเบียบฯ ก าหนด 
5. หน่วยงานมีการรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบเสนอผู้บริหาร และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเป็นไปตามระเบียบฯ ก าหนด 
  6. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 หน่วยงานน าใบเสร็จรับเงิน ที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์มาใช้  มี
ระบบควบคุมการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินปฏิบัติดังนี้         
              6.1  หน่วยงานได้ก าหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้โปรแกรมเพ่ือพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน-การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
เป็นลายลักษณ์อักษร ตามหนังสือท่ี ศธ 0530.41/994 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558  
              6.2 หน่วยงานมีการใช้ใบเสร็จรับเงินที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 - 2561 ได้จัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน  เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  การเก็บ
รักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 66 
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              6.3 การออกใบเสร็จรับเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยต้นฉบับมอบให้แก่ผู้จ่ายเงิน และส าเนา
ใบเสร็จรับเงินจัดส่งกองคลังและพัสดุพร้อมการน าส่งเงิน และถ่ายส าเนาใบเสร็จรับเงินเพ่ือเป็นหลักฐานการน าส่ง
เงินเก็บไว้ที่หน่วยงานเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงิน 
ส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 72 
              6.4 การน าส่งเงินใบเสร็จรับเงินที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสารการรับเงิน และการน าส่งเงินประจ าวัน ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บ
รักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 78 
  7. การตรวจสอบใบเสร็จรับเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 (1 ตุลาคม 2558 ถึง 21 กันยายน 
2561) จ านวน 5 เล่ม จ านวนเงินทั้งสิ้น 22,340.00 บาท  และน าเงินส่งคลังเพ่ือเป็นรายได้มหาวิทยาลัยฯ จ านวน 
22,340.00  ปรากฏรายละเอียด ดังนี้  
               -  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 2 เล่ม รวมเป็นเงิน 6,680.00 บาท  
               -  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใบเสร็จที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เล่ม รวมเป็นเงิน 
13,180.00   
                 -  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใบเสร็จที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เล่ม รวมเป็นเงิน 
2,480.00 บาท  
  8. หน่วยงานมีการแต่งตั้งให้มีเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบรายได้ที่จัดเก็บ และการน าส่งกับหลักฐาน และ
ตรวจสอบเอกสารการรับเงิน และการน าส่งเงินประจ าวัน ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 78  
     การเก็บรักษาเงิน 
  1. การตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ณ วันที่ 10 กันยายน 2561  หน่วยงานไม่มีเงินสด
คงเหลือในมอื  
  2. หน่วยงานจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันเป็นปัจจุบัน 

3. หน่วยงานแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินเป็นปัจจุบัน และปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด 
ตามค าสั่งคณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 23/2559 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน และ
กรรมการตรวจสอบการรับและน าส่งเงิน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 

การรายงานงบการเงิน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561 

       หน่วยงานได้จัดท ารายงานงบการเงินประจ าเดือนแสดงฐานะการเงินและการรับจ่ายเงิน,  งบการเงิน
ส าหรับงวดบัญชีแต่ละไตรมาส และสิ้นงวดบัญชีประจ าปี แต่การจัดส่งล่าช้าในปีงบประมาณ 2560  ได้แก่ เดือน 
ตุลาคม 2559, พฤศจิกายน 2559, ธันวาคม 2559, มีนาคม 2560 และ มิถุนายน 2560 ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ข้อ 38.3 และตามหนังสือที่ ศธ 
0530.1(6)/ว 2683 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2558  

การสุ่มตรวจเอกสารใบส าคัญการเบิกจ่าย 
1. ใบเบิกเงินรายได้เลขที่ 3855/2561-62  ลงวันที่  15 มกราคม 2561 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่าย 

ในการเดินทางไปราชการประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2560 จ านวนเงิน  
96,300.00 บาท พบว่า เป็นการเดินทางไปราชการแบบเหมาทัวร์แต่ไม่ปรากฏรายละเอียดแนบประกอบการ
เบิกจ่าย 
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2. ใบเบิกเงินรายได้ เลขท่ี 2217/2561-62  ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการ 
เดินทางไปราชการ เพ่ือเดินทางไปประสานงานการวิจัย ณ จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560  เป็นค่า
น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถตู้หมายเลขทะเบียน นข 2112 มค จ านวนเงิน 1,000 บาท พบว่าขาดต้นเรื่อง
ประกอบการเดินทางไปราชการ 

3. ใบเบิกเงินรายได้เลขที่ 9018/2560-62  ลงวันที่  15 พฤษภาคม 2560 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการในประเทศ ระหว่างวันที่ 22-23  เมษายน 2560 จ านวนเงิน 6,590 บาท พบว่า 
การรายงานใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) ไม่สอดคล้องกับใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามันและ
เชื้อเพลิงในวันเดินทางกลับ กล่าวคือ แบบ 8708 รายงานวันเดินทางกลับวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 20.00 
น. แต่ในใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามันฯ เลขท่ี I1704-00892 ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2560  
ระบุเวลา 14.42 น. ณ บริษัทน ามันตักสิลา มหาสารคาม จึงขอให้หน่วยงานชี้แจงกรณีดังกล่าว และรายงานให้
ส านักตรวจสอบภายในทราบ 

4. ใบเบิกเงินรายได้เลขที่ 5576/2560-62  ลงวันที่  22 กุมภาพันธ์ 2560 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการในประเทศ ระหว่างวันที่ 15-17  กุมภาพันธ์ 2560 จ านวนเงิน 21,990 บาท พบว่าการ
รายงานใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) ไม่สอดคล้องกับใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามันและ
เชื้อเพลิงในวันเดินทางไป กล่าวคือ แบบ 8708 รายงานวันเดินทางไป วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 07.00 
น. แต่ในใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามันฯ เลขท่ี I1702-00685 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ระบุเวลา 12.30 น.  
ณ หสน. อิสานบริการ สาขา 2 ถ.แจ้งสนิทต. แก่งเลิงจาน จ. มหาสารคาม จึงขอให้หน่วยงานชี้แจงกรณีดังกล่าว 
และรายงานให้ส านักตรวจสอบภายในทราบ 

 5.  ใบเบิกเงินรายไดเ้ลขท่ี 9114/2560-62  ลงวันที่  15 พฤษภาคม 2560 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 10-11 พ.ค. 2560 จ านวนเงิน 5,580.00 บาท  พบว่าการรายงาน
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) ไม่สอดคล้องกับใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามันและเชื้อเพลิงในวัน
เดินทางกลับ กล่าวคือ แบบ 8708 รายงานวันเดินทางกลับ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 21.00 น. แต่ใน
ใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามันฯ เลขที่ I1705-00428 วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  
ระบุเวลา 16.31 น. ณ บริษัทน้ ามันตักสิลากรุ๊ปจ ากัด ถ. ถีนานนท์ ต. ตลาด อ.เมือง จ. มหาสารคาม  
จึงขอให้หน่วยงานชี้แจงกรณีดังกล่าว และรายงานให้ส านักตรวจสอบภายในทราบ 

6. ใบเบิกเงินรายได้เลขที่ 6404/2561-62  ลงวันที่  13 มีนาคม 2561 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการ 
เดินทางไปราชการ ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2561 จ านวนเงิน 6,460 บาท พบว่าการเบิกจ่ายเบิกอัตราค่า
โดยสารเกินราคาจริงกล่าวคือ ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก 111) รายการค่ารถประจ าทางปรับอากาศ จ านวน 
32 ที่นั่ง จ านวนเงิน 500 บาท ซึ่งราคาอัตราค่าโดยสารจ านวน 32 ที่นั่ง ราคา 384 บาท จึงขอให้หน่วยงานชี้แจง
กรณีดังกล่าว และรายงานให้ส านักตรวจสอบภายในทราบ 

การยืมเงินทดรองจ่ายจากมหาวิทยาลัยฯ 
     หน่วยงานยืมเงินทดรองจ่ายจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามบริหารจัดการในการด าเนินงานส าหรับการ
ปฏิบัติราชการและด าเนินงาน ปรากฏลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 2 ราย เป็น
เงินทั้งสิ้น 63,600.00 บาท รายละเอียด ดังนี้ 
     1. ลูกหนี้ที่ยังไม่ครบก าหนดช าระ จ านวน 0 ราย     
     2. ลูกหนี้ที่ครบก าหนดช าระ เกินก าหนด 30 วัน จ านวน 2 ราย เป็นเงิน 63,600.00 บาท หน่วยงานได้
ด าเนินการติดตามทวงถามเป็นไปตามที่ระเบียบฯก าหนด 
     3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการติดตามทวงถามลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่ายที่ครบก าหนดเป็นลายลักษณ์
อักษร เพ่ือป้องกันมิให้บุคลากรโดนหักเงินเดือนกรณีส่งใช้คืนเงินยืมเกินระยะเวลาก าหนด 
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1. การบริหารงานวิจัย 
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายใน 

      จากการตรวจสอบการบริหารงานวิจัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 ของบุคลากรวิทยาลัยดุริ
ยางศิลป์ จ านวน  14 โครงการ จ านวน 1,211,000 บาท ปรากฏผลการตรวจสอบดังนี้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
  1. หน่วยงานจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงานให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน 
จ านวน 9 โครงการ เป็นเงิน 880,000 บาท  
  2. จากการตรวจสอบสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย  พบว่าสัญญามีให้ตรวจสอบ จ านวน 8 โครงการ เป็นเงิน 
800,000 บาท และไม่ได้ท าสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย เนื่องจากหัวหน้าโครงการ ดร.ณัฐพงศ ์พุดหล้า ได้พ้นสภาพ
เป็นบุคลากรของคณะฯ จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่ป่วยเป็น
โรคเบาหวานผ่านวิธีชีวิตชุมชนพื้นบ้านในจังหวัดมหาสารคาม 
  3. การเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนเพ่ือการวิจัย เป็นไปตามระเบียบฯ กล่าวคือ เบิกจ่ายเป็น 3 งวด คือ งวดที่ 
1 60% งวดที่ 2 30% และ งวดที่ 3 10% เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการบริหาร
งานวิจัย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2552 ข้อ 8 

4. โครงการวิจัยที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญาการรับทุนฯ จ านวน 8 โครงการ 
เป็นเงิน 800,000 บาท 

5. เอกสารเบิกจ่ายโครงการวิจัยมีให้ตรวจสอบครบถ้วน 
6. จัดท าทะเบียนคุมเงินอุดหนุนทุนวิจัยเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหาร

งานวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ข้อ 10 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  1. หน่วยงานจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงานให้แกบุ่คลากรของหน่วยงาน 
จ านวน 2 โครงการ เป็นเงิน 100,000 บาท  
  2. จากการตรวจสอบสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย  พบว่าสัญญามีให้ตรวจสอบครบถ้วน  
  3. การเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนเพ่ือการวิจัย เป็นไปตาม  ระเบียบฯ กล่าวคือ เบิกจ่ายเป็น 3 งวด คือ งวด
ที่ 1 60% งวดที่ 2   30% และ งวดที่ 3 10% เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการบริหาร
งานวิจัย  (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2552 ข้อ 8       
  4. โครงการวิจัยที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญาการรับทุนฯ จ านวน 1 โครงการ 
จ านวนเงิน 50,000 บาท คือ โครงการการบูรณาการบทบาทผู้น าทางจิตวิญญาณเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน 
  5. โครงการวิจัยที่ด าเนินการไมเ่สร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญาการรับทุนฯ จ านวน 1 โครงการ 
และได้เบิกจ่ายงวดที่ 1 จ านวน 30,000 บาท เรียบร้อยแล้ว คือโครงการมโหรีเขมร : การวิเคราะห์ท านองเพลง
พ้ืนบ้านอีสานใต้  ทั้งนี้หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวุฒิ ตั้งสอนบุญ ได้พ้นสภาพเป็นบุคลากรของ
คณะฯ และได้ขอคืนเงินอุดหนุนเงินวิจัยให้คณะฯ จ านวน  30,000 บาท ตามใบเสร็จรับเงิน  
เล่มที 1229 เลขท่ี 2 เรียบร้อยแล้ว  
  6. เอกสารเบิกจ่ายโครงการวิจัยมีให้ตรวจสอบครบถ้วน 

7. จัดท าทะเบียนคุมเงินอุดหนุนทุนวิจัยเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหาร
งานวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ข้อ 10    
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  1. หน่วยงานจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงานให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน 
จ านวน 3 โครงการ เป็นเงิน 231,000 บาท ได้เบิกจ่าย งวดที่ 1 60 %เรียบร้อยแล้วทั้ง 3 โครงการ เป็นเงิน 
138,600 บาท  
  2. จากการตรวจสอบสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย  พบว่าสัญญา 
มีให้ตรวจสอบครบถ้วน  
  3. โครงการวิจัยที่ด าเนินการไม่เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญาการรับทุนฯ จ านวน 3 โครงการ 
หัวหน้าโครงการ ได้ขอขยายระยะเวลาด าเนินโครงการวิจัย ถึง 30 มีนาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ ศธ 
0530.41/  ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ,หนังสือที่ ศธ 0530.41/  ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 และ หนังสือท่ี ศธ 
0530.41/  ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561  
  4. เอกสารเบิกจ่ายโครงการวิจัยมีให้ตรวจสอบครบถ้วน 

5. จัดท าทะเบียนคุมเงินอุดหนุนทุนวิจัยครบถ้วน 
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 

        จากการตรวจสอบการบริหารงานวิจัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 ของบุคลากรคณะ
วัฒนธรรมศาสตร์ ที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก  ปรากฏผลการตรวจสอบดังนี้  
       1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560 บุคลากร 
คณะวัฒนธรรมศาสตร์ไม่ได้รับทุนอุดหนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
        2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับทุนอุหนุนวิจัย จ านวน 1  โครงการ จ านวน 250,000 บาท ไม่ปรากฏ
หลักฐานการหักเงิน 10 % ให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ โครงการการพัฒนาอาชีพการแสดงตลก เพ่ือส่งเสริม
วัฒนธรรมการแสดงหมอล าในอีสาน หัวหน้าโครงการ นายสมคิด สุขเอิบ ตามสัญญาที่ 21 /2561 ลงวันที่ 28 
ธันวาคม  2560  

     3. หน่วยงานจัดท าทะเบียนคุมการหักเงิน 10 % ให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามครบถ้วน 

2. โครงการบริการวิชาการ 
โครงการบริการวิชาการภายใน 

     2.1  จากการตรวจสอบโครงการบริการวิชาการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 – 2561 จ านวน 9 โครงการ เป็นเงิน 224,000 บาท ปรากฏผลการตรวจสอบ ดังนี้   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
1. หน่วยงานจัดสรรทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ จากงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงาน  

จ านวน 3 โครงการ รวมเป็นเงิน 100,000 บาท  
2. หน่วยงานด าเนินการจัดโครงการ จ านวน 2 โครงการ จ าวนเงิน 60,000 บาท และได้รายงาน 

ผลการด าเนินงานโครงการ ให้ผู้บริหารรับทราบ เรียบร้อยแล้ว   
3. หน่วยงานไม่ได้ด าเนินการจัดโครงการ จ านวน 1 โครงการ จ านวนเงิน 40,000 บาท คือ  

โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน   
4. เอกสารเบิกจ่ายโครงการบริการวิชาการมีให้ตรวจสอบครบถ้วน 
5. หน่วยงานไมจ่ัดท าทะเบียนคุมโครงการบริการวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

      1. หน่วยงานจัดสรรทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการจากงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงาน จ านวน 
3 โครงการ รวมเป็นเงิน 72,000 บาท  
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2. หน่วยงานด าเนินการจัดโครงการ จ านวน 3 โครงการ จ านวนเงิน 72,000 บาท และได้รายงาน 
ผลการด าเนินงานโครงการ ให้ผู้บริหารรับทราบ เรียบร้อยแล้ว   

3. เอกสารเบิกจ่ายโครงการบริการวิชาการมีให้ตรวจสอบครบถ้วน 
4. หน่วยงานไมจ่ัดท าทะเบียนคุมโครงการบริการวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

       1. หน่วยงานจัดสรรทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการจากงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงาน จ านวน 
3 โครงการ รวมเป็นเงิน 52,000 บาท หน่วยงานด าเนินการจัดโครงการ จ านวน 1 โครงการ  
จ านวนเงิน 27,000 บาท และได้รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ให้ผู้บริหารรับทราบ เรียบร้อยแล้ว   

2. หน่วยงานไม่ได้ด าเนินการจัดโครงการ จ านวน 1 โครงการ จ านวนเงิน 2,000 บาท คือ โครงการ 
รายการวิทยุเพ่ือการบริการวิชาการ     

3. เอกสารเบิกจ่ายโครงการบริการวิชาการมีให้ตรวจสอบครบถ้วน 
4. หน่วยงานไมจ่ัดท าทะเบียนคุมโครงการบริการวิชาการ 
2.2  จากการตรวจสอบโครงการบริการวิชาการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2559 – 2561 จ านวน 2 โครงการ เป็นเงิน 110,000 บาท ปรากฏผลการตรวจสอบ ดังนี้   
                2.2.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะฯ ไม่ได้รับทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการจากงบประมาณ
เงินแผ่นดิน 

         2.2.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับจัดสรรจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดิน จ านวน 1 โครงการ  
จ านวนเงิน 30,000 บาท คือ โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีบุญเดือนสามเพ่ือพัฒนาการ
ท่องเที่ยว และด าเนินการจัดโครงการพร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการเสนอผู้บริหาร
ได้รับทราบ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วย การให้บริการวิชาการ  พ.ศ. 2539 ข้อ 16.3                     

         2.2.3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดิน จ านวน 1 โครงการ จ านวน  
80,000 บาท อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ คือ โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเช้าเถาวัลย์ เพื่อสร้าง
มูลค่าเพ่ิม      
                2.2.4 เอกสารเบิกจ่ายโครงการบริการวิชาการมีให้ตรวจสอบครบถ้วน 
                2.2.5  หน่วยงานไมจ่ัดท าทะเบียนคุมโครงการบริการวิชาการ 
โครงการบริการวิชาการภายนอก 

      จากการตรวจสอบโครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559– พ.ศ. 
2561 หน่วยงานไม่ได้รับทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก 

 การบริหารพัสดุ 
ด้านวัสดุ 
    1. จากการตรวจนับวัสดุคงเหลือ จ านวน  50 รายการ เป็นเงิน 52,360 บาท ปรากฏว่า ขาดบัญชี  

จ านวน     รายการ เกินบัญชี จ านวน   รายการ เนื่องจากหน่วยงานจัดท าบัญชีวัสดุไม่เป็นปัจจุบัน  
    2. การเบิกจ่ายวัสดุ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจก่อนเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย 

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 203 
     3. การควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ผู้เบิกจ่ายและผู้บันทึกบัญชีเป็นบุคคลคนเดียวกัน ไม่เป็นไปตามหลักการ
ควบคุมภายในที่ดี 
     4. การจัดเก็บวัสดุ จัดเก็บในตู้วัสดุภายในห้องเก็บพัสดุ มีกุญแจล็อค และแบ่งตามประเภท หมวดหมู่โดย
ชัดเจนด้านครุภัณฑ์ 
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      จากการสุ่มตรวจครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 120 รายการ จากครุภัณฑ์ 140 รายการ คิด
เป็น 59.61%  ปรากฏข้อตรวจพบ ดังนี้  

1. หน่วยงานจัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ไมเ่ป็นปัจจุบัน เนื่องจากปรากฏพระพุทธกันทรวิชัยฯ ปรากฏใน
ทะเบียนคุมของหน่วยงาน ซึ่งไม่ได้เป็นครุภัณฑ์ของคณะวัฒนธรรมศาสตร์ 
    2. หน่วยงานลงหมายเลขครุภัณฑ์ไมค่รบถ้วน  
          3. การยืม – คืนครุภัณฑ์ จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับอนุมัติ พร้อมระบุหมายเลขครุภัณฑ์ในใบ
ยืมครุภัณฑ์ครบถ้วน 
   4. หน่วยงานจัดท าทะเบียนซ่อมครุภัณฑ์ และบันทึกรายการครบถ้วนตามท่ีได้รับอนุมัติ 
  5. จากรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 ปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 
       - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พบครุภัณฑ์ช ารุด จ านวน  2 รายการ  หน่วยงานได้แต่งตั้งกรรมการสอบ
หาข้อเท็จจริง  และได้สอบหาข้อเท็จจริง พร้อมทั้งได้รายงานให้มหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว 
              - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบครุภัณฑต์รงตามบัญชี ไม่มีพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ สูญไป 

ยานพาหนะ 
  1. หน่วยงานมียานพาหนะในครอบครองจ านวน 2 คัน ได้แก ่รถยนต์ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กข  
2112 มค และ รถแวน  หมายเลขทะเบียน กข 2113 มค 

2. หน่วยงานจัดท าทะเบียนคุมการซ่อมยานพาหนะและตีตราเครื่องหมายของส่วนราชการครบถ้วน 
3. มีการรายงานการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
4. มีการจดัท าทะเบียนซ่อมบ ารุงรักษารถตามที่ระเบียบฯ ก าหนด  

 5. จัดท าใบขออนุญาตใช้รถ และบันทึกการใช้รถระบุรายละเอียดครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 14 
 
ข้อเสนอแนะ 

การรายงานงบการเงิน  
1. ให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ข้อ 38.3 และตามหนังสือที่ ศธ 0530.1(6)/ว 2683 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2558 
การสุ่มตรวจเอกสารใบส าคัญการเบิกจ่าย 

        1. ให้หน่วยงานจัดหารายละเอียดการให้บริการเหมาทัวร์กับบริษัท แพน โอเชี่ยนน่า แทรเวิล เซอร์วิส 
จ ากัด แนบประกอบการเบิกจ่าย หากไม่สามารถจัดหามาได้ให้เรียกเงินคืน 

2. ให้หน่วยงานจัดหาต้นเรื่องในการเดินทางไปราชการ เพ่ือเดินทางไปประสานงานการวิจัย ณ จังหวัด 
นครราชสีมา ประกอบเอกสารการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน 

3. ให้หน่วยงานชี้แจงกรณีดังกล่าว และรายงานให้ส านักตรวจสอบภายในทราบ 
1. งานวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1. ให้หน่วยงานติดตามการด าเนินโครงการวิจัยให้เป็นไปตามสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

 งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
1. ให้หน่วยงานน าส่ง 10% จ านวน 250,000 บาท เป็นเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้ 

ครบถ้วน เป็นตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ข้อ 5 
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2. โครงการบริการวิชาการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1. ให้หน่วยงานชี้แจงกรณีไม่ได้ด าเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 จ านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 40,000 บาท 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
1. ให้หน่วยงานจัดท าทะเบียนคุมโครงการบริการวิชาการให้ครบถ้วน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1. ให้หน่วยงานชี้แจงกรณีไม่ได้ด าเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 จ านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 2,000 บาท 
        2. ให้หน่วยงานจัดท าทะเบียนคุมโครงการบริการวิชาการให้ครบถ้วน 
        3. ให้หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการเสนอผู้บริหารได้รับทราบ  

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วย การให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2539 ข้อ 16.3 
ครุภัณฑ์ 

1. ให้หน่วยงานประสานกับกองคลังและพัสดุ และสถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรมอีสานกรณีครุภัณฑ์ 
ปรากฏในทะเบียนคุมครุภัณฑ ์

2. ให้หน่วยงานลงหมายเลขครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 203 
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ส านักตรวจสอบภายใน ได้ด าเนินการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ก าหนด  
และด าเนินการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของรายงานผลการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ส าหรับไตรมาส 4 จ านวน 4 กิจกรรม 39 หน่วยงาน  

จากการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของส านักตรวจสอบภายใน  ตามผลการด าเนินงาน 
รายไตรมาสที่ 1, รายไตรมาสที่ 2, รายไตรมาสที่ 3 และรายไตรมาสที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จ านวน 8 กิจกรรม 43 หน่วยงาน พบว่า พบว่า ส านักตรวจสอบภายในมีประเด็นข้อตรวจพบ จ านวน 490 
ประเด็น หน่วยรับตรวจได้รายงานผลการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้ว จ านวน 229 ประเด็น, 
อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ จ านวน 105 ประเด็น, ยังไม่รายงานผลการด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ จ านวน 47 ประเด็น และอยู่ระหว่างด าเนินการจัดส่งรายงาน จ านวน 109 
ประเด็น 
 
 

สรุปผลการด าเนินการการปฏบิัติตามข้อเสนอแนะ 
ไตรมาสที่ 1  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ล าดับ คณะ/หน่วยงาน 
ประเด็น/ข้อตรวจพบ หมายเหตุ 

รวม 
ประเด็น 

แก้ไข
แล้ว 

ยังไม่
แก้ไข 

1 การตรวจสอบทางการเงิน     
 1.1 กองคลังและพัสด ุ

      (รายงานงบการเงิน ไตรมาสที่ 4 และประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560) 

7 6 1 อยู่ระหว่างด าเนนิการ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

และแจ้งหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบด าเนนิการ 

2 การสอบทานการประเมินความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในหน่วยงานย่อย จ านวน 43 หน่วยงาน 

183 136 47  

รวมประเด็นทั้งสิ้น 190 142 48  
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ไตรมาสที่ 2  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ล าดับ คณะ/หน่วยงาน 
ประเด็น/ข้อตรวจพบ หมายเหตุ 

รวม 
ประเด็น 

แก้ไข
แล้ว 

ยังไม่
แก้ไข 

1 การตรวจสอบทางการเงิน     
 1.1 กองคลังและพัสด ุ

      (รายงานงบการเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561) 

5 4 1 อยู่ระหว่างด าเนนิการ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

และแจ้งหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบด าเนนิการ 

2 ตรวจสอบการปฏิบตัิตามข้อก าหนด, ตรวจสอบ
การเงิน การบัญชี และพสัดุ  และตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน 

    

 2.1 วิทยาลัยดุริยางคศลิป ์ 27 26 1 อยู่ระหว่างด าเนนิการ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

3 ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ, ตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามข้อก าหนด, ตรวจสอบการเงิน การบัญชี 
และพัสดุ  และตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

    

 3.1 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 29 17 12 อยู่ระหว่างด าเนนิการ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

4 การตรวจติดตามเงินทดรองราชการ 36 27 9 อยู่ระหว่างด าเนนิการ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

รวมประเด็นทั้งสิ้น 97 74 23  
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ไตรมาสที่ 3  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ล าดับ คณะ/หน่วยงาน 
ประเด็น/ข้อตรวจพบ หมายเหตุ 

รวม 
ประเด็น 

แก้ไข
แล้ว 

ยังไม่
แก้ไข 

1 การตรวจสอบทางการเงิน     
 1.1 กองคลังและพัสด ุ

      (รายงานงบการเงิน ไตรมาสที่ 2 และประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561) 

6 5 1 อยู่ระหว่างด าเนนิการ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
และแจ้งหน่วยงานที่
รับผิดชอบด าเนนิการ 

2 การตรวจสอบพิเศษ    
     ตรวจสอบตามข้อตกลงกรมบัญชีกลางกับ
ส านักงานการตรวจเงินแผน่ดิน และตามที่ 
กรมบัญชีกลางแจง้ให้ตรวจสอบและติดตามการ
ด าเนินงานที่ส าคัญนอกเหนือจากเรื่องที่ตรวจสอบ
ตามปกติของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้แก่ การ
รับ-จ่ายเงินของส่วนราชการผา่นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) การปฏิบัติงานจัดซื้อ
จัดจ้างตามพระราชบัญญตัิการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 การปฏิบัติงาน
ในระบบความรับผดิทางละเมิดและแพ่ง การ
ด าเนินงานของงาน/โครงการตามแผนปฏบิัติ
ราชการ และการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหา
หนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระของส่วนราชการ     
       

8 5 3  

 2.1 กองคลังและพัสด ุ  
     (การรับ-จ่ายเงนิของส่วนราชการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-payment), การปฏิบัติงานจัดซื้อ
จัดจ้างตามพระราชบัญญตัิการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และการปฏิบัติ
ตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้คา่สาธารณูปโภคค้าง
ช าระของส่วนราชการ) 

 
1 

 
1 

 
- 
 

 
 

 2.2 กองการเจ้าหน้าที ่
     (การปฏิบัติงานในระบบความรับผิดทางละเมิด
และแพ่ง) 

 
5 

 
2 

 
3 

 
อยู่ระหว่างด าเนนิการ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

 2.3 กองแผนงาน 
     (การด าเนินงานของงาน/โครงการตาม
แผนปฏบิัติราชการ) 

 
2 
 

 
2 

 
- 

 
 

รวมประเด็นทั้งสิ้น 14 10 4  
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ไตรมาสที่ 4  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ล าดับ คณะ/หน่วยงาน 
ประเด็น/ข้อตรวจพบ หมายเหตุ 

รวม 
ประเด็น 

แก้ไข
แล้ว 

ยังไม่
แก้ไข 

1 การตรวจเยี่ยมหน่วยงานย่อย 74 3 71 อยู่ระหว่างด าเนนิการ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

2 การตรวจสอบทางการเงิน     
 2.1 กองคลังและพัสด ุ

      (รายงานงบการเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561) 

3 - 3 อยู่ระหว่างด าเนนิการ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
และแจ้งหน่วยงานที่
รับผิดชอบด าเนนิการ 

3 การตรวจสอบพิเศษ     
 3.1 กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ 3 - 3 อยู่ระหว่างด าเนนิการ

แก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
4 ตรวจสอบการปฏิบตัิตามข้อก าหนด, ตรวจสอบ

การเงิน การบัญชี และพสัดุ  และตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน 

    

 4.1 คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 32 - 32 อยู่ระหว่างด าเนนิการ 
จัดส่งรายงาน 

 4.2 ส านักวิทยบริการ           9 - 9 อยู่ระหว่างด าเนนิการ 
จัดส่งรายงาน 

 4.3 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 49 - 49 อยู่ระหว่างด าเนนิการ 
จัดส่งรายงาน 

 4.4 คณะวัฒนธรรมศาสตร ์ 19 - 19 อยู่ระหว่างด าเนนิการ 
จัดส่งรายงาน 

รวมประเด็นทั้งสิ้น 189 3 186  
 

ผู้ตรวจสอบภายใน  : 
1.  นางสาววิไลลักษณ์ บุตราช  นักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ 
2.  นางสาวอนันตรา ค าระกาย นักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ 
3.  นางสาวอัมพวัน   ตะภา  นักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ 
4.  นางสาวปิยธิดา เจริญโชติกร นักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ 
5.  นางสาวรุ่งทิพย์ ไชยโวหาร นักตรวจสอบภายใน 
6.  นางสาวเมยวดี ไชยจันดา นักตรวจสอบภายใน 
7.  นางสาวบุญญลักษณ์ สมบูรณ์  นักตรวจสอบภายใน 
8.  นางสาวจริญญา โคตรบาล นักตรวจสอบภายใน 

. 
ผู้สอบทาน :  

นางสาวอุทัยรัตน์   แก้วกู่  ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน 


