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หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ความเป็นมาของการตรวจสอบภายในภาคราชการ 
 
  งานตรวจสอบภายในภาคราชการ เริ่มมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 โดยระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง พ.ศ. 2505  ได้ก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งข้าราชการในหน่วยงาน 1 คนหรือหลายคน   
เป็นผู้ตรวจสอบภายใน  รับผิดชอบในการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินรวมทั้งการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจ่ายของเจ้าของงบประมาณนั้น ๆ และตรวจสอบงานด้านอ่ืนตามที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย                 
เป็นการภายใน  และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการอย่างน้อยเดือนละครั้งและต่อมา                 
ในปี พ.ศ. 2516 ข้อก าหนดเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในได้ถูกน าไปก าหนดไว้ในระเบียบการรับจ่าย                       
การเก็บรักษา  และการน าส่งเงินของส่วนราชการ  พ .ศ. 2516 แทน  โดยก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการหรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการซึ่งไม่ต่ ากว่าชั้นตรีอย่างน้อย 2 คน เป็นกรรมการตรวจสอบการเงิน
ประจ าเดือนทุกเดือน  และมีการแก้ไขปรับปรุงในปี พ.ศ. 2520 โดยเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้ตรวจ
สอบภายในจากเดิมที่ก าหนดให้ท างานในลักษณะของคณะกรรมการการตรวจสอบการเงิน  เป็นแต่งตั้ง    
ข้าราชการอย่างน้อย 1 คน  เป็นผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการนั้น หรือของส่วนราชการในส่วนภูมิภาค                
ในจังหวัดนั้น  แล้วแต่กรณี 
  พ.ศ. 2519 คณะรัฐมนตรีได้มีมติก าหนดให้ส่วนราชการที่เป็นกระทรวง ทบวง กรมและ ส่วน
ราชการที่เทียบเท่า รวมถึงจังหวัดทุกจังหวัดมีต าแหน่ง  อัตราก าลังเพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของ
ส่วนราชการหรือของจังหวัดโดยเฉพาะ โดยให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ว่าราชการจังหวัด
แล้วแต่กรณีและให้กระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบในการฝึกอบรม 
  พ.ศ. 2531 – 2532 กระทรวงการคลังได้พิจารณาเห็นสมควรให้มีการส่งเสริมสนับสนุน และ
ผลักดันให้ส่วนราชการมีการตรวจสอบภายในที่ เป็นระบบเพ่ือสามารถเป็นเครื่องมือของผู้บริหาร                     
ในการตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบ
กับข้อก าหนดเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในในระเบียบการรับจ่าย การเก็บรักษาและการน าส่งเงินของ                
ส่วนราชการ  พ.ศ. 2520 ยังไม่ครอบคลุมถึงขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบที่แท้จริงของการตรวจสอบภายใน  
จึงได้ยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในในระเบียบดังกล่าว และน ามาก าหนดเป็นระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2532 (ซึ่งได้มีการปรับปรุงแก้ไขครั้ง
สุดท้ายในปี พ.ศ. 2542) 

ในปลายปี พ.ศ. 2541  ถึงต้นปี 2542 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบใน หลักการตามข้อเสนอ
ของกระทรวงการคลังให้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ากระทรวงเพ่ือท าหน้าที่ก ากับดูแลระบบการ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  ในภาพรวมของกระทรวงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน
ให้เป็นเครื่องมือที่ส าคัญของผู้บริหารในการควบคุมติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปอย่างมี   
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการต่าง ๆ และให้จัดตั้งกลุ่มงานตรวจสอบภายใน
ระดับกระทรวง เพ่ือท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการและท าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของกระทรวงโดยมุ่งเน้น  
การตรวจสอบงานโครงการที่มีความส าคัญหรือที่มีความเสี่ยงสูงหรือที่มีสัญญาณบอกเหตุว่าอาจจะมีความ
เสียหายเกิดขึ้น  โดยประสานแผนการตรวจสอบกับหน่วยตรวจสอบภายในระดับกรม เพ่ือให้การตรวจสอบ            
มีขอบเขตงานทีก่ว้างขวางและไม่ซ้ าซ้อนกัน 

การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือและกลไกส าคัญของฝ่ายบริหาร เป็นการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของการด าเนินงานและระบบการควบคุมภายในขององค์กร หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงาน
อิสระขึ้นตรงต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัย  ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้งานตรวจสอบภายในประสบ
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หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ความส าเร็จ คือผู้บริหารสามารถน าผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใช้ในการบริหารงาน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ฉะนั้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป  
ทั้งจากหลักสากลและตามที่ก าหนดโดยหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องของทางราชการเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวสามารถเลือกใช้แนวทางการตรวจสอบที่เหมาะสมกับภารกิจและสภาพแวดล้อมขององค์กร                   
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงาน ก.พ.ร. เพื่อก ากับ
ดูแลการด าเนินการด้าน การตรวจสอบของมหาวิทยาลัย 
 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 

ปรัชญา (Philosophy) 
 หน่วยตรวจสอบภายใน  จะยึดถือและด ารงไว้ซึ่งหลักจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน  
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 เสริมสร้างการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ให้บรรลุเป้าหมายอย่างเพ่ิมมูลค่า 
 
 พันธกิจ  (Mission) 

1. งานบริการให้ความเชื่อมั่น 
2. งานบริการให้ค าปรึกษา 

 
การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในครอบคลุมภารกิจ  ดังต่อไปนี้ 
1. การตรวจสอบ 

        1.1  การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) 
        1.2  การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) 
        1.3  การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) 
        1.4  การตรวจสอบผลการด าเนินงาน (Performance Auditing) 
        1.5  การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Auditing) 
        1.6  การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) 

2. การให้ค าปรึกษาแนะน า 
3. การประเมินผล 
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คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
1. รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ       โชชัย  หัวหน้าตรวจสอบภายใน 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ระมัด       โชชัย  กรรมการตรวจสอบภายใน 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา       ครองแก้ว  กรรมการตรวจสอบภายใน 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุ             ธัชยะพงษ์  กรรมการตรวจสอบภายใน 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา           ชะอุ่มผล  กรรมการตรวจสอบภายใน 
6. ดร.สุภาพร         พงศ์ภิญโญโอภาส กรรมการตรวจสอบภายใน 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรภรณ ์       โพธิ์เงิน  กรรมการตรวจสอบภายใน 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี       นธิากร  กรรมการตรวจสอบภายใน 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว     แจ่มแจ้ง  กรรมการตรวจสอบภายใน 

 
คณะท างานตรวจสอบภายใน ระดับคณะ ศูนย์ ส านัก 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ  กระต่ายทอง คณะท างานตรวจสอบภายใน 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี  ตระกูล  คณะท างานตรวจสอบภายใน 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี  สิทธิพงษ์ คณะท างานตรวจสอบภายใน 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรุตม์  บุตรพลอย คณะท างานตรวจสอบภายใน 

5. อาจารย์พรหมเมศ   วีระพันธ์  คณะท างานตรวจสอบภายใน 
6. ดร.ปรียานุช      พรหมภาสิต คณะท างานตรวจสอบภายใน 
7. ดร.ฆัมภิชา    ตันติสันติสม คณะท างานตรวจสอบภายใน 
8. อาจารย์พิมพ์ผกา   วงศ์กองแก้ว คณะท างานตรวจสอบภายใน 
9. อาจารย์วรรณวณัช   ด่อนคร้าม คณะท างานตรวจสอบภายใน 
10. อาจารย์จิระ    ประสพธรรม คณะท างานตรวจสอบภายใน 
11. อาจารย์อิสสราพร    อ่อนบุญ  คณะท างานตรวจสอบภายใน 

 
นักตรวจสอบภายใน 

1. นางสาวศุภลักษณ์  สมโภชน์ 
2. นางสาวมนัสชนก  ภายโต 
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กระบวนงานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
  

กระบวนงานการตรวจสอบภายในแบ่งออกเป็นหลายขั้นตอน  ซึ่งต้องด าเนินการเป็นล าดับขึ้นตั้งแต่
ขั้นตอนแรก คือ การส ารวจวิเคราะห์ศึกษาข้อมูลจนถึงขั้นตอนสุดท้าย คือ การรายงานผลการตรวจสอบ  
ดังนั้น  เพ่ือให้เข้าใจกระบวนงานการตรวจสอบภายใน สรุปเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

1.  ส ารวจวิเคราะห์ศึกษาข้อมูล 
  เป็นการศึกษาท าความเข้าใจหน่วยรับตรวจเพ่ือให้รู้ขอบเขตของงาน ข้อเท็จจริงของ
หน่วยงาน  โดยการส ารวจข้อมูลเบื้องต้น  เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ  
โดยการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในเพื่อก าหนดเทคนิคและวิธีการตรวจสอบ 
 

2.   ก าหนดแผนการตรวจสอบประจ าปี 
2.1   จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี  (Annual  Plan)  ซึ่งมีระยะเวลา  1  ปี       
        ประกอบด้วย 

   -   วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
   -   ขอบเขตเรื่องที่ตรวจสอบ 
   -   อัตราก าลัง  ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ 
   -   ผู้รับผิดชอบและงบประมาณท่ีใช้ในการตรวจสอบ 
  2.2   เสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีให้อธิการบดีพิจารณา 
   -   แผนการตรวจสอบภายในเมื่อเสนออธิการบดีอนุมัติแล้ว จัดท าแผนปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ  (Audit  Program) ตามแผนการตรวจสอบของเรื่องที่ได้ก าหนดตรวจสอบไว้      
  

3. จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ  (Audit  Program)  เรื่องท่ีตรวจสอบ 
3.1 แผนปฏิบัติงานตรวจสอบ (Audit  Program) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบภายใน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบและช่วยให้ทราบวัตถุประสงค์ ขอบเขต ปริมาณการ
ตรวจสอบ รวมถึงขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบ  

ทั้งนี้ ต้องศึกษาหาข้อมูลต่าง ๆ ส าหรับน ามาก าหนดประเด็นการตรวจสอบในแต่ละเรื่องของ
การตรวจสอบ ต่อจากนั้นจัดท ากระดาษท าการตรวจสอบแต่ละเรื่อง เช่น  แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ 
กระดาษบันทึกข้อมูลและกระดาษท าการแบบต่าง ๆ เฉพาะเรื่องท่ีตรวจสอบ  เป็นต้น 

3.2 จัดท าปฏิทินแผนปฏิบัติงานการตรวจสอบตามที่ก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจ าปี
ที่ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี 
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4.   ด าเนินการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ 
  เมื่อวางแผนการตรวจสอบประจ าปี และแผนปฏิบัติงานตรวจสอบแล้วด าเนินการตรวจสอบ
ตามข้ันตอนและเวลาที่ก าหนดในปฏิทินการตรวจเยี่ยมหน่วยรับตรวจ ดังนี ้

4.1  ท าหนังสือแจ้งก าหนดการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจทราบ 
4.2  คณะกรรมการตรวจสอบภายใน  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในประชุมเปิดตรวจร่วมกับ            

ผู้ที่เกี่ยวข้องของหน่วยรับตรวจ 
4.3  ด าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี  โดยการสัมภาษณ์              

สอบทาน  และสังเกตการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพ่ือให้ได้ข้อมูลและวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
4.4 คณะกรรมการตรวจสอบภายใน  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในประชุมพิจารณา 

วิเคราะห์/สอบทาน/ผลการตรวจสอบเพื่อให้ได้หลักฐานเพียงพอที่จะสรุปผลการตรวจสอบ 
4.5 คณะกรรมการตรวจสอบภายใน  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  ประชุมร่วมกับ 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ  หรือจัดท าร่างรายงานการตรวจสอบ เพ่ือสรุปภาพรวมผลการ
ตรวจสอบข้อตรวจพบต่าง ๆ เพ่ือรับทราบข้อมูลและเปิดโอกาสให้มีการชี้แจงปัญหา  ข้อผิดพลาด  พร้อมทั้ง
หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
 

5.   จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ 
  5.1 รายงานผลการตรวจสอบเป็นการแสดงผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ที่เสนอรายงานต่ออธิการบดีเพ่ือทราบและพิจารณาสั่งการให้หน่วยรับตรวจด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ภายในเวลาที่ก าหนด (ระยะเวลาภายใน 2 เดือนนับจากวันปิดตรวจ) 
  5.2 จัดส่งส าเนารายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการ (ค.ต.ป) และกรมบัญชีกลาง 
  5.3 จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจทราบเพื่อให้มีการปฏิบัติตามระยะเวลา
ที่ก าหนด และด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ (ภายใน 30 วัน) 
  5.4 หน่วยตรวจสอบภายในรับแจ้งผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากหน่วยรับตรวจตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
  5.5 ติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ กรณีหน่วยรับตรวจไม่สามารถด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ  หรือด าเนินการล่าช้าต้องรายงานให้อธิการบดีทราบเพ่ือเร่งรัดการด าเนินการของหน่วยรับตรวจ
ให้เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด 
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ด้านงบประมาณ 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 หน่วยตรวจสอบภายใน  ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ บกศ.  
บริหารงานตรวจสอบภายในจ านวนทั้งสิ้น  100,000  บาท ซึ่งมีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  ดังนี้ 

หมวดค่าตอบแทน จ านวน 28,000  บาท 
หมวดค่าใช้สอย  จ านวน 44,000  บาท 
หมวดค่าวัสดุ  จ านวน 28,000  บาท 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 หน่วยตรวจสอบภายใน ใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินงาน 
ดังนี้ 

ล าดับ รายละเอียดงบประมาณ จ านวนเงิน  
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(ร้อยละ) 

1. ค่าตอบแทน 27,250 100 
2. ค่าใช้สอย 60,168 100 
3. ค่าวัสดุ 12,580 100 

รวม 999,998 100 
 
 

 
 
 
 
 

ค่าตอบแทน
27.25%

ค่าใช้สอย
60.17%

ค่าวัสดุ
12.58%

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

http://3d-gf.kpru.ac.th/bgreport1/Budget2556/ShowActivity1.php?act_id=201009010121
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บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน 
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ผลการด าเนินงาน 

  ด้านงานบริหาร  
การพัฒนาบุคลากร 
หน่วยตรวจสอบภายในตระหนักในความส าคัญของการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร

บุคคล ทั้งในด้านความรู้ทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน  ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน              
ด้านบริหารจัดการทั่วไป และด้านอื่นๆ ทั้งนี้เพ่ือสร้างรากฐานความเข้มแข็งให้กับบุคลากร  จึงได้มุ่งเน้นพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้วยการเปิดโลกทัศน์ผู้ตรวจสอบภายในสู่สากล  เพ่ือให้น าประสบการณ์อันหลากหลายและ
วิทยาการสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับงานตรวจสอบภายในได้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยการจัดส่งบุคลากรหน่วย
ตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุม/อบรมโครงการต่างๆ เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีของบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน ดังนี้ 
 

วัน/เดือน/ปี 
 

รายละเอียดการอบรม/
โครงการ 

หน่วยงานที่จัด สถานทีจ่ัด ผู้เข้าร่วม 

วันท่ี 9 - 13
พฤศจิกายน 2558   

โครงการเสรมิสร้างศักยภาพ
การตรวจสอบภายในของ
กระทรวงศึกษาธิการ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 

กลุ่มตรวจสอบ
ภายในระดับ
กระทรวง ส านัก
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

โรงแรมริเวอรไ์ซด์                        
จังหวัด 
กรุงเทพมหานคร 

1. รองศาสตราจารย์
พรเพ็ญ  โชชัย 
2. นางสาวศุภลักษณ์  
สมโภชน ์
 

วันท่ี 17 – 18 
ธันวาคม 2558 

โครงการเพิม่ผลสมัฤทธ์ิของผู้
ตรวจสอบภายในภาครัฐสู่
วิชาชีพ 

กรมบัญชีกลาง ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน (สตง.) 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

นางสาวศุภลักษณ์  
สมโภชน ์

วันท่ี 28 - 29  
มีนาคม 2559   

โครงการพัฒนาผู้ตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ    

กรมบัญชีกลาง โรงแรมนารายณ์  
ถนนสีลม                      
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

นางสาวศุภลักษณ์  
สมโภชน ์

วันท่ี 24 
พฤษภาคม 2559 
– 4 มิถุนายน 
2559 

ฝึกอบรมและทดสอบโครงการ
อบรมหลักสูตร
ประกาศนียบตัรผู้ตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ 2559 

กรมบัญชีกลาง โรงแรม The Twin 
towers Bangkok 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร    

1. นางสาวศุภลักษณ์  
สมโภชน ์
2. นางสาวมนัสชนก  
ภายโต 
 

วันท่ี 16 สิงหาคม 
2559 

โครงการสัมมนาการตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ ประจ าปี เรื่อง 
ระบบ e-Payment 

กรมบัญชีกลาง ห้องประชุม ช้ัน 7 
กรมบัญชีกลาง 
กรุงเทพมหานคร    

1. นางสาวมนัสชนก  
ภายโต 

วันท่ี 26 - 27 
สิงหาคม 2559   

โครงการเสรมิสร้างศักยภาพ
การตรวจสอบภายในของ
กระทรวงศึกษาธิการ                        
ด้านการบริหารงบประมาณ
ตามนโยบายของรัฐบาล    

กลุ่มตรวจสอบ
ภายในระดับ
กระทรวง                 
ส านักปลดักระทรวง
ศึกษาธิการ 

โรงแรมรอยัล 
ทวินส์ พาเลซ  
จังหวัดชลบุร ี
 

นางสาวศุภลักษณ์  
สมโภชน ์
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  ด้านการตรวจสอบ 
       การด าเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน  โดยในปีงบประมาณ 2559  หน่วยตรวจสอบภายใน              
เข้าตรวจสอบหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย   

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
1. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ  ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่ก าหนด 
    2. เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและสารสนเทศและ
ตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของหน่วยตรวจรับว่าเพียงพอและเหมาะสม 
    4. เพ่ือติดตามและประเมินผล การบริหารงานและการด าเนินงานตลอดจน
ได้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานและการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน  
    5. เพ่ือให้อธิการบดีได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและ
สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 

ขอบเขตการตรวจสอบ 

1. งานให้ความเชื่อมั่น 
1.1  การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Auditing) 
1.2  การตรวจสอบด้านการด าเนินงาน (Performance  Auditing) 
1.3  การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) 
1.4  การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานตามข้อก าหนด 
1.5  การตรวจสอบระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
1.6  การตรวจสอบการบริหาร  

2.  งานให้ค าปรึกษาและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับหน่วยรับตรวจ 
 งานให้ค าปรึกษาแนะน าในการด าเนินงานด้านบัญชีและการเงิน ด้านการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ด้านการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ด้านการบริหารความเสี่ยง 
ฯลฯ  

3. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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การให้ค าปรึกษา 
 

วัน/เดือน/ป ี เร่ือง หน่วยงาน ค าปรึกษาแนะน า 

18 มีนาคม 2559 การจัดท าแบบบันทึกส่ง-รับ
เอกสารงานการเงิน  

งานการเงิน รองศาสตราจารย์พรเพญ็  โชชัย  
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน             
ให้ค าแนะน าเจ้าหน้าท่ีงานการเงินที่มี
หน้าท่ีรับฏีการเบิกเงิน ให้จัดท าแบบ
บันทึกส่ง-รับเอกสารงานการเงินเพื่อ
ป้องกันเอกสารฏีกา สูญหาย 

31 มีนาคม 2559 การจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รองศาสตราจารย์พรเพญ็  โชชัย  
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน                          
ให้ค าปรึกษาแนะน า รองผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้ปรับค าสั่งคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีเฉพาะ
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสามารถพิจารณา
นโยบายและแนวปฏิบตัิในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรได ้

7 กรกฎาคม 2559 การตรวจสอบลูกหนี ้ งานการเงิน รองศาสตราจารย์พรเพญ็  โชชัย  
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน                          
ให้ค าแนะน าหัวหน้างานการเงิน                  
จัดวางระบบการควบคุมภายในการ
เร่งรัดใหผู้้ยืมที่มไิด้ช าระคืนเงินยมื
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ปีงบประมาณ 2560 

30 สิงหาคม  2559 การตรวจสอบการจ าหน่าย
ทรัพย์สินและวัสด ุ

งานพัสด ุ รองศาสตราจารย์พรเพญ็  โชชัย  
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน                          
ให้ค าแนะน าหัวหน้างานพัสดุ                  
เชิญผู้บรหิาร และเจา้หน้าท่ีพัสดุของ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยประชุม
เพื่อช้ีแจงการตรวจนับพัสดุประจ าปี 
2559 และการจ าหน่ายพสัดุตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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   เป้าหมายการตรวจสอบ 
  แผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ 2559 ของหน่วยตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประกอบด้วยหน่วยงานที่เข้าตรวจสอบ 14 หน่วยงาน เรื่องท่ีตรวจสอบ 14 
เรื่อง  ดังนี้  
  หน่วยรับตรวจ 

1. คณะครุศาสตร์ 
2. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3. คณะวิทยาการจัดการ 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ศูนย์แม่สอด 

7. บัณฑิตวิทยาลัย 

8. ส านักบริการวิชาการ  
9. ส านักส่งเสริมงานวิชาการและงานทะเบียน 

10. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

11. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

12. สถาบันวิจัยและพัฒนา 

13. ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 

14. ส านักงานอธิการบดี 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานพัสดุ 
- งานการเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานนิติกร 

- งานฝ่ายยานพาหนะ 

  โครงการ 
หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ด าเนินการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน               

โดยตรวจสอบหน่วยงานระดับคณะ 6 หน่วยงาน  ได้แก่ 
1. คณะครุศาสตร์ 
2. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3. คณะวิทยาการจัดการ 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ศูนย์แม่สอด 
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 ผลการตรวจสอบ 
 จากเป้าหมายการตรวจสอบในข้างต้น  หน่วยตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี พ.ศ.2559 ครบตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ คือ ตรวจสอบ
หน่วยงานภายใน 14 หน่วยงาน  เรื่องที่ตรวจสอบ 14 เรื่อง  และตรวจสอบผลการด าเนินงานโครงการ 
จ านวน 15 โครงการ ดังนี้ 
  รายงานผลการตรวจสอบ 

1. รายงานผลการตรวจสอบ เรื่อง การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Market: e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – 
bidding)   

2. รายงานผลการตรวจสอบ เรื่อง การด าเนินงานโครงการ   
3. รายงานผลการตรวจสอบ เรื่อง ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน

สารสนเทศ                   
4. รายงานผลการตรวจสอบ เรื่อง การบริหารงานยานพาหนะ       
5. รายงานผลการตรวจสอบ เรื่อง ระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง       
6. รายงานผลการตรวจสอบ เรื่อง การปฏิบัติงานงานไฟฟ้าและอนุรักษ์

พลังงาน    
7. รายงานผลการตรวจสอบ เรื่อง ลูกหนี้ 
8. รายงานผลการตรวจสอบ เรื่อง เงินสดและเงินฝากธนาคาร  
9. รายงานผลการตรวจสอบ เรื่อง สินทรัพย์และวัสดุ       
10. รายงานผลการตรวจสอบ เรื่อง ค่าใช้จ่าย 
11. รายงานผลการตรวจสอบ เรื่อง การตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
12. รายงานผลการตรวจสอบ เรื่อง การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน    
13. รายงานผลการตรวจสอบติดตามการด าเนินงานตามมาตรการกระตุ้น                

การลงทุนขนาดเล็กของกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายของรัฐบาล   
14. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน   

โครงการ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
งบประมาณแผ่นดิน 
1. พัฒนาการแพทย์แผนไทย    จ านวนเงิน 100,000 บาท 
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

- โครงการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์  จ านวนเงิน 40,000  บาท 
- โครงการพัฒนาบุคลากร   จ านวนเงิน 50,000  บาท 
- โครงการพัฒนาการเรียนการสอน  จ านวนเงิน 20,000  บาท 
- สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้จากวิจัยสู่ชุมชน จ านวนเงิน 40,000  บาท 

คณะครุศาสตร ์
งบประมาณแผ่นดิน 
1. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู   จ านวนเงิน 1,500,000 บาท 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
งบประมาณแผ่นดิน 
1. บริหารและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชน จ านวนเงิน 100,000 บาท 
    ท้องถิ่นด้านประชาธิปไตย      
2. การจัดท าและสนับสนุนการจัดท าวารสารพิกุล  จ านวนเงิน 80,000 บาท 
คณะวิทยาการจัดการ 
งบประมาณแผ่นดิน 
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาชุมชนภายใต้หลักปรัชญา จ านวนเงิน 100,000 บาท 
เศรษฐกิจพอเพียง   
งบ บก.ศ. 
บริหารส านักงาน  (พัฒนาปรับปรุงบริหารจัดการ)  จ านวนเงิน 195,280 บาท 
พัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมสู่ความเป็นเลิศ จ านวนเงิน 80,000  บาท 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
งบประมาณแผ่นดิน 

 บริการชุมชนท้องถิ่นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จ านวนเงิน 100,000 บาท 
งบ บก.ศ. 
สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทางวิชาการ  จ านวนเงิน 100,000 บาท 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด 
งบประมาณแผ่นดิน    
1. โครงการนิทรรศการการเรียนรู้และยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือรองรับเขตพัฒนา  

  เศรษฐกิจพิเศษตาก     จ านวนเงิน  520,000 บาท 
2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการ  

  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี    จ านวนเงิน  135,000 บาท 
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1. การตรวจสอบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อตรวจพบ 
1. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ยังไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
2. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - 

bidding) 
การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และประกาศของ

ทางราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
2.1 ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธี

ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Bidding: e - bidding) ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 

2.2 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0401.3/ว 150  ลงวันที่ 10 
เมษายน 2558 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market:                 
e - market) และดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding) 

2.3 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0401.3/ว 188 ลงวันที่ 27 
พฤษภาคม 2558 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market:               
e -market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding) 

2.4 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 68 ลงวันที่ ๓ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  

2.5 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ)0421.3/ว 258 ลงวันที่ 24 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ยกเว้นและก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหา
พัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic market: e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic bidding : e-bidding) 

2.6 หลักเกณฑ์และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
3.  มีความโปร่งใสในการด าเนินการการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding) ด าเนินการผ่านระบบ e-bidding  การเผยแพร่ข้อมูล             
การจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางที่ก าหนด 

4.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง มีความเป็นธรรมในการด าเนินการการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding) ด าเนินการผ่านระบบ             
e-bidding 

5.  การก าหนดคุณสมบัติของสินค้าท่ีไม่เฉพาะเจาะจงส าหรับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง
โดยเฉพาะ   

6. มีระบบการติดตามการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม  มีคณะกรรมการการจัดซื้อจัด
จ้าง/คณะกรรมการเร่งรัด การเบิกจ่าย มีรายงานผลการด าเนินงานและปัญหา/อุปสรรค ของคณะกรรมการ
และผู้รับจ้างเสนอหัวหน้าส่วนราชการเป็นระยะ ๆ 
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2. การตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ  
 การตรวจสอบผลการด าเนินงาน  โดยหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในได้น าแผนเสนอ
ท่านอธิการบดีพิจารณาและได้รับนโยบายจากท่านอธิการบดี  ให้เข้าตรวจสอบการด าเนินงานโครงการของ
คณะ ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือหลักการที่ก าหนด  การตรวจสอบ
เน้นถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า โดยต้องมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมาย  

ข้อตรวจพบ 
หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ด าเนินการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน 

โดยตรวจสอบหน่วยงานระดับคณะ 6 หน่วยงาน  โดยจ านวนโครงการที่เลือกสุ่มตรวจสอบ 15 โครงการ              
จากการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ มีข้อตรวจพบ ดังนี้ 
 1. ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 
  โครงการเขียนความเป็นมา/หลักการและเหตุผล   

ครบถ้วน/ชัดเจน  จ านวน 7  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  46.67 
ไม่ครบถ้วน/ไม่ชัดเจน จ านวน 8  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  53.33 

 2. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
  ผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

ครบถ้วน  จ านวน 7  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  46.67 
ไม่ครบถ้วน  จ านวน 8  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  53.33 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 
การด าเนินกิจกรรมและวิธีด าเนินการ 
เป็นไปตามที่ก าหนดในแผน จ านวน 6  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  40 
ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดในแผน จ านวน 9  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  60 

4. ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
ด าเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย 
จ านวน  13  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  86.67 
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย 
จ านวน  2  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  13.33 

5. งบประมาณ 
ใช้จ่ายตามรายละเอียดของงบประมาณ 
จ านวน  11  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  73.33 
ใช้จ่ายไม่เป็นไปตามรายละเอียดของงบประมาณ 
จ านวน  4    โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  26.67 

6. ผลการด าเนินโครงการ 
มีประสิทธิผล     จ านวน 9  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  60 
ไม่มีประสิทธิผล    จ านวน 6  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  40 
มีประสิทธิภาพ     จ านวน 10  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  67 
ไม่มีประสิทธิภาพ    จ านวน  5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  33 
ประหยัด     จ านวน  10  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  67 
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ไม่ประหยัด  จ านวน  5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  33 
 

ปัญหาและอุปสรรค 

 จากการด าเนินการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ พบปัญหาดังนี้ 
 1.  การเขียนโครงการ 
   1.1 การเขียนวัตถุประสงค์ของโครงการไม่ชัดเจนไม่สอดคล้องกับหลักการและ
เหตุผล   
   1.2 การเขียนกิจกรรมและวิธีด าเนินการของโครงการไม่ชัดเจน 
   1.3 การก าหนดผลที่คาดว่าจะได้รับไม่เหมาะสมที่จะมีความเป็นไปได้ของกิจกรรมที่
ด าเนินโครงการ  
   1.4 วัตถุประสงค์ระบุได้ไม่ครอบคลุมและไม่สอดคล้องกับกิจกรรม รวมทั้งไม่
สอดคล้องกับผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 2.  การด าเนินโครงการ 

การด าเนินกิจกรรมและวิธีด าเนินการ ไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติงาน
โครงการ 

3.  ผลการด าเนินโครงการ 
3.1 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน 
3.2 การรายงานผลการด าเนินโครงการยังไม่ครอบคลุมวัตถุประสงค์และไม่

สอดคล้องกับเป้าหมายของตัวชี้วัดความส าเร็จที่ระบุในโครงการ 
3.3 การวัดและประเมินผลการด าเนินโครงการยังมีประสิทธิภาพน้อย เช่น มีการ

วัดผลประเมินผลยังไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการ             
การเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือในการวัดผลของการด าเนินโครงการยังไม่
เหมาะสม  

3.4 ขาดการติดตามการน าไปใช้ประโยชน์ของโครงการ 
 

ข้อเสนอแนะ    
เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่

อย่างคุ้มค่าในการบริหารงานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์  หรือแผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัดยิ่งขึ้น   จึงมีข้อเสนอแนะให้ท่านอธิการบดีสั่งการให้ คณบดี/
ผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด พิจารณาด าเนินการดังนี้   

1. ควรเขียนวัตถุประสงค์ของโครงการให้ชัดเจนและสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
และเขียนกิจกรรมและวิธีด าเนินการของโครงการให้ถูกต้องชัดเจน รวมทั้งก าหนดผลที่คาดว่าจะได้รับให้
เหมาะสมมีความเป็นไปได้ตามกิจกรรมที่ด าเนินโครงการ  

2. วัตถุประสงค์ควรระบุให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับกิจกรรม รวมทั้งสอดคล้องกับ
ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชีว้ัดความส าเร็จ 

3. ควรด าเนินกิจกรรมและวิธีด าเนินการให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติงาน
โครงการ 
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4. ควรมีการจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการให้มีรายละเอียดครบถ้วน  เพื่อเป็น
ข้อมูลส าหรับผู้บริหารและผู้ด าเนินโครงการที่จะใช้ในการปรับปรุงแก้ไขโครงการในปีงบประมาณต่อไป 

5. กรณีโครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับบุคคลทั้งภายในและภายนอก  ควรติดตามเก็บ
รวบรวมข้อมูลของผู้เข้ารับการอบรมว่าภายหลังจากเข้ารับการอบรม มีการน าความรู้และทักษะที่ได้จากการ
อบรมไปใช้ประโยชน์ และเกิดผลดีต่อผู้เข้ารับการอบรมอย่างไรบ้าง 
 

3. การตรวจสอบความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
  ข้อตรวจพบ 

การจัดท าประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยของหน่วยงานรัฐ เป็นไปตามมาตรา 7 ในพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 

1. การจัดท าประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ 
1.1 การบริหารจัดการ 

        มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือรับผิดชอบการด าเนินงาน
เกี่ยวกับสารสนเทศ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 410/2558  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ลง
วันที่ 27 มี.ค. 2558 จ านวน  65 คน  ซึ่งคณะกรรมการได้จัดท าร่างนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ แต่ยังไม่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

1.2 ด้านกระบวนงาน 
        ได้จัดท าร่างนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรแล้ว ประกอบด้วย 5 นโยบาย ดังนี้ 
1. ร่างนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2. ร่างนโยบายควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานระบบสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
3. ร่างนโยบายระบบสารสนเทศและระบบส ารองของสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
4. ร่างนโยบายตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
5. ร่างนโยบายการสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบสารสนเทศ

และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
แต่ยังไม่ได้พิจารณาผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

        ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ   
           ปัญหาอุปสรรค 

เนื่องจากคณะกรรมการบางส่วนไม่มีความเชี่ยวชาญมากพอท่ีจะจัดท าร่าง
นโยบายและแนวปฏิบัติ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 
พ.ศ. 2549 
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แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการปรับเปลี่ยนค าสั่ง โดยก าหนดให้มีเฉพาะผู้เชี่ยวชาญที่

สามารถจัดท านโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 

2. เสนอให้มีค าสั่งแต่งตั้ง CEO/CIO ของคณะกรรมการ 
 

              จากข้อเสนอแนะผู้ตรวจสอบ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559มหาวิทยาลัยได้
ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 470/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง (Chief Information Officer: CIO) ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ลงวันที่ 1 เมษายน 
2559  และได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท านโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 571/2559 ลงวันที่ 1 เม.ย. 2559 
     ความเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 
         คาดว่าหน่วยงานจะด าเนินการประกาศตามมาตรา 7 ได้แล้วเสร็จวันที่              
30 ก.ย. 2559 

     กรณีหน่วยงานด าเนินการตามขั้นตอนที่คณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ก าหนด 

   หน่วยงานยังไม่ได้น าธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิกส์มาใช้จึงยังไม่มีการ
ด าเนินการตามข้ันตอนที่คณะกรรมการก าหนด แต่หน่วยงานตระหนักและพยายามผลักดันให้มีการด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2560 
 
     กรณีหน่วยงานไม่ได้ด าเนินการตามขั้นตอนที่คณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ก าหนด 

  หน่วยงานทราบถึงขั้นตอนการจัดท านโยบายและแนวทางปฏิบัติตาม
มาตรา 7 และพยายามผลักดันให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2560 

 
   การด าเนินงานตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยของหน่วยงานรัฐ เป็นไปตามมาตรา 7 ในพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 

1. การเข้าถึงและการควบคุมการใช้งานสารสนเทศ 
1.1 หน่วยงานได้ก าหนดการเข้าถึงและการใช้งาน โดยได้ระบุในคู่มือปฏิบัติงาน

แล้ว ซึ่งอาจเพิ่มเติมรายละเอียดอื่นๆ ในฉบับปรับปรุงต่อไป 
1.2 หน่วยงานกลางเป็นผู้ก าหนดสิทธิ์หลัก ส่วนผู้ดูแลในส่วนหน่วยงานย่อย

สามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิ์เฉพาะในส่วนที่ตนเข้าดูแลได้ 
1.3 เดิมมีการก าหนดให้แต่ละผู้ใช้งานมีจ านวนอุปกรณ์ท่ีสามารถเข้าถึงได้

พร้อมๆ กันเพียง 1 อุปกรณ์ แต่เนื่องด้วยการร้องขอจากผู้ใช้งานเพ่ือใช้
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อุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น notebook, smart phone  และ tablet ต่างๆ 
จึงได้ปรับนโยบายเป็นไม่จ ากัดจ านวนอุปกรณ์ที่ใช้งานได้พร้อมกัน 

1.4 เสนอให้หน่วยงานยกระดับการรักษาความปลอดภัย โดยการตรวจสอบการ
ใช้งานรหัสผ่านอย่างรัดกุม เช่น การตั้งค่าให้ระบบแจ้งเตือนมีการพยายาม 
login ที่ผิดปกติ หรือการก าหนดรูปแบบการตั้งค่ารหัสผ่านที่เหมาะสม 
หรือก าหนดระยะเวลาที่จ าเป็นต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน เป็นต้น 

1.5 หน่วยงานมีการปฏิบัติงานครบถ้วน แต่มีการจัดท าแนวปฏิบัติ/ประกาศ/ 
นโยบาย อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเพียงบางประเด็น 

1.6 หน่วยงานมีการปฏิบัติงานครบถ้วน แต่มีการจัดท าแนวปฏิบัติ/ประกาศ/ 
นโยบาย อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเพียงบางประเด็น แนะน าให้เพิ่มเติม
เนื้อหาบางส่วนลงในคู่มือปฏิบัติงานของพนักงานที่รับผิดชอบ 

1.7 พนักงานได้ปฏิบัติตามแนวทางรักษาความปลอดภัยด้วยตนเอง แต่เพ่ือเพ่ิม
ระดับการรักษาความปลอดภัย เสนอให้ติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ 
(fingerprint reader) ติดตั้งไว้ยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ส าคัญ เพื่อการ
ยืนยันตัวตนอีกระดับก่อนการใช้งาน 

1.8 การควบคุมการเข้าถึงมีปรากฏอยู่ในคู่มือปฏิบัติงานของพนักงานที่
เกี่ยวข้อง แต่ไม่ครอบคลุมในทุกๆ รายละเอียด แต่ยังไม่มีการจัดท าแนว
ปฏิบัติ เพื่อแจ้งแก่บุคลากรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

  2. การจัดให้มีระบบสารสนเทศและระบบส ารองของสารสนเทศ ซึ่งอยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งาน และจัดท าแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน 
   มีแผนรองรับในบางด้าน แต่ไม่เคยมีการทดสอบระบบและแผนรองรับ และยัง
ไม่ได้มีการทบทวนแผน 
   3. การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง ด้านสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 
   หน่วยงานได้รับการประเมินและตรวจสอบภายในปลีะ 2 ครั้ง และไดน้ าผลการ
ประเมินเสนอผูบ้ริหาร เพื่อขอติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม แต่เนื่องจากติดขัดเรื่องงบประมาณ จึงจ าเป็นต้องรอเสนอใน
ปีงบประมาณต่อไป 
 

4. การตรวจสอบการบริหารยานพาหนะ   
การตรวจสอบการบริหารงานยานพาหนะ กองกลางส านักงานอธิการบดีเป็นการ

ตรวจสอบการบริหารงานยานพาหนะ ว่ามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการควบคุม การพัสดุและทรัพย์สิน 
รวมทั้งการบริหารงานด้านต่าง ๆ ว่าเป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งเป็นไปตามหลักการบริหารงานและหลักการ
ก ากับดูแลที่ดีในเรื่องความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรมและความโปร่งใส 
 ข้อตรวจพบ 
  จากการตรวจสอบ พบว่า  การบริหารจัดการรถราชการเป็นไปตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. การตรวจสอบควบคุมรถราชการ  จากการตรวจสอบพบว่า 
1.1 แบบบันทึกประเภทรถ  มีการบันทึกถูกต้องครบถ้วน 
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1.2 แบบบันทึกประวัติยานพาหนะ  มีการบันทึกข้อมูล แต่บันทึกข้อมูลไม่
ครบถ้วน เนื่องจากรถเก่าไม่สามารถหาข้อมูลประวัติได้ครบถ้วน              
จึงเสนอให้บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนเฉพาะรถที่ซื้อมาตั้งแต่                
ปี 2557 

1.3 ใบขออนุญาตใช้รถ   
       จากการสุ่มตรวจใบขออนุญาตใช้รถ ประจ าปี 2558  ประกอบด้วย                 

รถกองกลาง และรถประจ าคณะ จ านวน 15 คัน พบว่า  
1.3.1 การใช้รถมีผู้ขออนุญาต  รถกองกลางได้รับการอนุญาตจาก

อธิการบดี/รองอธิการบดีฝ่ายบริหารฯ รถประจ าคณะได้รับ
อนุญาตจากคณบดี และพนักงานขับรถบันทึกการใช้ในแบบ
บันทึกการใช้รถ 

1.3.2 ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ของมหาวิทยาลัย  มีให้ตรวจไม่
ครบถ้วน  เนื่องจากวิธีการเก็บไม่ดี ท าให้ใบขออนุญาตใช้
รถยนต์อยู่ไม่ครบถ้วน 

  1.4 การบันทึกการใช้รถ การบันทึกการใช้รถยนต์มีการบันทึกในแบบ
บันทึกการใช้รถ แต่พนักงานขับรถส่วนใหญ่ในแต่ละคัน  บันทึกรายละเอียดไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น ผู้ขอใช้รถ
ระบุเป็นชื่อเล่น ระบุชื่อจริงแต่ไม่มีนามสกุล ระบุชื่อหน่วยงาน ไม่ระบุวันเวลาออกเดินทาง ไม่ระบุวันเวลากลับ 
ไม่ลงลายมือชื่อพนักงานขับรถในตารางด้านขวาของแบบฟอร์มบันทึกการใช้รถยนต์และไม่ลงลายมือชื่อผู้
บันทึกรายงานด้านล่างของแบบฟอร์มบันทึกการใช้รถยนต์  เป็นต้น 

1.5 เมื่อมีการเปลี่ยนรถไปราชการหรือเปลี่ยนพนักงานขับรถ ไม่มีการแจ้ง
หรือท าการแก้ไขข้อมูลในใบขออนุญาตใช้รถยนต์ 

1.6 ในกรณีการใช้รถราชการเป็นหมู่คณะ บางครั้งมีการระบุชื่อผู้ขอใช้รถ
ในแบบบันทึกการใช้รถของพนักงานขับรถยนต์ไม่ตรงกันกับใบขออนุญาตใช้รถยนต์ของมหาวิทยาลัย 

1.7 สมุดคู่มือจดทะเบียน จากการตรวจสมุดคู่มือจดทะเบียน พบว่า รถ
กองกลางและรถที่มอบให้คณะใช้งานแต่กองกลางดูแล มีจ านวน 15 คัน  ซึ่งรถทุกคันมีการจดทะเบียนและ
ช าระค่าธรรมเนียมในการต่อทะเบียน ณ กรมการขนส่งเป็นประจ าทุกปี 

2. ตรวจสอบการซ่อมแซมบ ารุงรักษา 
  จากการตรวจสอบพบว่า 

   2.1 พนักงานขับรถทุกคนไม่ได้มีการตรวจสภาพการใช้งานรายวันและไม่มี
การบันทึกในแบบรายการตรวจสภาพรถก่อนใช้งานรายวัน 
   2.2 ตรวจพบข้อมูลการซ่อมบ ารุงยานพาหนะจ านวน 15 คัน ยอดเงิน              
ค่าซ่อมเป็นจ านวนเงิน 1,083,889 บาท 
   2.3 มีการบันทึกประวัติการซ่อม รายละเอียดการซ่อมบ ารุงรถ แตส่่วนใหญ่
ไม่จดเลขไมล์กิโลเมตรเข้าซ่อม 
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3. ตรวจการควบคุมการเติมน้ ามันเชื้อเพลิง 
   จากการตรวจสอบพบว่า 

3.1 การบันทึกในแบบบันทึกการเติมน้ ามันบางคัน  กรอกรายละเอียดไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น การเติมน้ ามันโดยใช้เงินสด/บัตร  ลายมือชื่อพนักงานขับรถ ปริมาณน้ ามันที่เติม (ลิตร) 
จ านวนเงิน  เลขกิโลเมตรที่เติมน้ ามัน 

3.2 ผู้อ านวยการกองกลาง เป็นผู้รักษาบัตรเติมน้ ามันและทะเบียนคุมการ
ใช้บัตรเติมน้ ามันรถราชการของรถทุกคัน พนักงานขับรถบันทึกรายละเอียดในทะเบียนคุมการใช้บัตรเติม
น้ ามันรถราชการ 

3.3 มีการจัดท าทะเบียนคุมการใช้บัตรเติมน้ ามันรถราชการ  มีบาง
รายการ/บางคันกรอกรายละเอียดไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  เช่น ลายเซ็นการรับบัตร - คืนบัตร  เลขกิโลเมตรเติม
น้ ามัน 

3.4 การตรวจสอบส าเนาแบบรายงานการใช้บัตรฟลีทการ์ด (บัตรเติม
น้ ามันรถราชการ) จาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย พร้อมส าเนาใบบันทึกรายงานขาย (Sale Slip) พบว่า ครบถ้วน
ถูกต้อง  มีการบันทึกหมายเลขทะเบียนรถและเลขกิโลเมตร  รายงานการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงครบถ้วนถูกต้อง 

4. การใช้แบบสอบถามประเมินการควบคุมภายในด้านยานพาหนะ   
   จากการตรวจสอบพบว่า มีระบบการควบคุมภายในด้านยานพาหนะ การ

ควบคุมการเติมน้ ามันเชื้อเพลิง การบ ารุงรักษาและมีการรายงานต่อผู้บริหาร 
5. สังเกตสถานที่เก็บรักษารถราชการ 

    จากการส ารวจสถานที่เก็บรักษา และพร้อมถ่ายภาพ พบว่า สถานที่มีความ
ปลอดภัยและหลังสิ้นวันหากไม่มีการใช้งานมีการน ารถทุกคันเก็บรักษา ในสถานที่ที่จัดให้ทุกครั้ง  
  6. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานยานพาหนะและเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปัญหา 

จากการตรวจสอบ พบว่า  ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานยานพาหนะ มีดังนี้ 
1. พนักงานขับรถมีไม่เพียงพอกับรถราชการ 
2. พนักงานขับรถต้องการมีเงินเดือนเพิ่มข้ึน  ฐานเงินเดือนมั่นคงกว่านี้ มี

สวัสดิการที่ดีขึ้น และมีประกันชีวิต เพราะอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูง  
3. รถบางคันมีผู้ขออนุญาตใช้รถเป็นจ านวนมาก ท าให้มีเวลาว่างส าหรับตรวจ

สภาพรถน้อย 
ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ 

1. ควรก าหนดให้ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ต้องส่งใบขออนุญาตใช้รถก่อนไป 

ราชการอย่างน้อย  3 วัน เพ่ือเจ้าหน้าที่ธุรการประจ าฝ่ายยานพาหนะเสนอท่านอธิการบดี/รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารฯ มีค าสั่งอนุญาตก่อนใช้รถยนต์ไปราชการ 

2. ควรมีวิธีการเก็บใบขออนุญาตใช้รถยนต์  โดยเก็บแยกใส่แฟ้มเอกสารเป็นแต่ละคัน 

และเก็บรักษาไว้อย่างดี 
3. รถส่วนกลางก่อนน ารถไปราชการทุกครั้งต้องมีค าสั่งอนุญาตจากท่านอธิการบดี  

รองอธิการบดี  ฝ่ายบริหารฯ ส่วนรถคณะต้องมีค าสั่งอนุญาตจากคณบดี จึงจะสามารถน ารถไปราชการได้ 
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4. เมื่อใบขออนุญาตใช้รถยนต์ได้รับค าอนุญาตจากท่านอธิการบดี/รองอธิการบดี            
ฝ่ายบริหารฯ แล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ประจ าฝ่ายยานพาหนะกองกลาง/เจ้าหน้าที่ของคณะ  ถ่ายส าเนาเอกสาร
ให้แก่พนักงานขับรถยนต์ เพ่ือให้พนักงานขับรถยนต์ทราบชื่อ นามสกุล ของผู้ขอใช้รถยนต์  เพ่ือจะได้บันทึก               
ชื่อ นามสกุลของผู้ขอใช้รถยนต์ในแบบบันทึกการใช้รถได้ถูกต้องและพนักงานขับรถต้องบันทึกการใช้รถใน
แบบบันทึกการใช้รถทุกครั้ง 

5. ในการบันทึกการใช้รถยนต์มหาวิทยาลัย ให้พนักงานขับรถทุกคน ใช้ภาษาทาง 

ราชการ เช่น ให้บันทึกชื่อ-นามสกุล จริงของผู้ขอใช้รถ  โดยบันทึกตามใบขออนุญาตใช้รถยนต์มหาวิทยาลัย  
ไม่ใช้ชื่อเล่น ชื่อหน่วยงาน  และให้บันทึกรายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบฟอร์มให้ถูกต้องครบถ้วนทุกรายการ 
พร้อมทั้งลงลายมือชื่อพนักงานขับรถทุกช่องด้วย   

6. ในการใช้รถราชการต้องค านึงถึงความปลอดภัยทั้งทรัพย์สินและบุคลากร ดังนั้น  
พนักงานขับรถทุกคนต้องมีการตรวจรถราชการใช้งานรายวัน และบันทึกในแบบรายการตรวจสภาพรถก่อนใช้
รายวัน 

7. ให้พนักงานขับรถทุกคันบันทึกในแบบบันทึกการเติมน้ ามันทุกครั้งเมื่อมีการเติม 

น้ ามัน 

8. ให้เจ้าหน้าที่ธุรการประจ าฝ่ายยานพาหนะ ท าการสรุปและรายงานการใช้น้ ามัน 

เชื้อเพลิงทุกเดือน ทุกคันต่อผู้อ านวยการกองกลาง 

9. ในการเปลี่ยนรถหรือเปลี่ยนพนักงานขับรถให้แก้ไขในใบขออนุญาตใช้รถ และใน 

แบบบันทึกการใช้รถยนต์ในช่องหมายเหตุให้ใส่ชื่อพนักงานขับรถท่ีเปลี่ยน 

10. มหาวิทยาลัยควรจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่ธุรการประจ าฝ่าย 

ยานพาหนะ/เจ้าหน้าที่ของคณะ  และพนักงานขับรถยนต์ทุกคน  เพ่ือเน้นย้ าให้ปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
และผู้บริหารรับทราบปัญหา และแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพ่ือให้การบริหารงานยานพาหนะมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

11. หน่วยงานมีกระบวนการท างานและระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการ 

ปฏิบัติงานยานพาหนะ และให้ผู้อ านวยการกองกลาง ก ากับติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบการ
ควบคุมภายในที่วางไว้ 

 
5. การตรวจสอบระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง 

ข้อตรวจพบ 
1. การบันทึกข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องตามเอกสารหลักฐาน ซึ่งได้ก าหนดไว้ใน

ระบบงานฯ 
1.1 ระบบงานความรับผิดทางละเมิด 
พบว่า ขั้นตอนของระบบงานกับข้ันตอนที่ปรากฏตามเอกสารว่าถูกต้อง

ตรงกัน  จากการตรวจสอบ พบว่า มีการด าเนินการ 1 เรื่อง  ได้แก่  เลขที่ส านวน  VI 04704 
1.2 ระบบงานความรับผิดทางแพ่ง 
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   พบว่า ขั้นตอนของระบบงานกับข้ันตอนที่ปรากฏตามเอกสารว่าถูกต้อง
ตรงกัน  จากการตรวจสอบ พบว่า มีการด าเนินการ 2 เรื่อง  ได้แก่ เลขที่ส านวนข้อพิพาท CI 04456 และ
เลขที่ส านวนข้อพิพาท CI 04458 

1.3 ระบบงานผิดสัญญารับทุน/ลาศึกษา 
   พบว่า อยู่ในขั้นตอนท าหนังสือบอกกล่าวทวงถาม จึงยังไม่น าเข้าระบบงาน
ผิดสัญญารับทุน/ ลาศึกษา  ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2559  มีจ านวน 8 ราย 

1.4 ระบบงานฐานข้อมูลลูกหนี้ 
พบว่า  ไม่มีข้อมูลในระบบ 

   2. การจัดให้มีระบบการติดตามการด าเนินงานเพื่อหาผู้รับผิดทางละเมิดและแพ่ง            
ผู้ผิดสัญญารับทุน/ลาศึกษา และลูกหนี้ของส่วนราชการที่เหมาะสมก่อนหมดอายุความการด าเนินคดี 

2.1 ระบบงานความรับผิดทางละเมิด 
1. มีการจัดท าค าสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในระบบงาน

ความรับผิดทางละเมิดและแพ่งตามค าสั่งที่ 674/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบระบบงานความรับผิดทาง
ละเมิดและแพ่ง  สั่ง ณ วันที่ 25 เมษายน 2559 

2. จัดท าแผนขั้นตอนการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร กรณีได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต      

3. ในส่วนการรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะ ๆ นั้น              
งานนิติกรได้รายงานผลสอบข้อเท็จจริงต่ออธิการบดี  เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2559 เรื่อง รายงานผลสอบ
ข้อเท็จจริง   กรณีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเบียดบังเอาทรัพย์สินของทางราชการไป  โดยมิชอบ             
โดยอธิการบดสีั่งการมอบหมายงานนิติกร ด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 
             ปัจจุบันเนื่องจากกระบวนการดังกล่าวยังอยู่ในขั้นการรวบรวม
พยานหลักฐานจึงยังไม่ได้มีการรายงานผลการด าเนินการให้มหาวิทยาลัยทราบ 
    4. ยังไมม่ีการด าเนินการส่งส านวนสอบสวนให้กระทรวงการคลัง
พิจารณาก่อนสิ้นสุด อายุความ เนื่องจากตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.2/ ว.49 ลงวันที่ 15 
มิถุนายน 2552 เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ท่ีไม่ต้องรายงานให้
กระทรวงการคลังตรวจสอบ  “หลักเกณฑ์ใหม่” ข้อ 2 ความเสียหายเกิดขึ้นแก่หน่วยงานของรัฐซึ่งมีสาเหตุมา
จากการทุจริต หรือมีสาเหตุมาจากการที่เงินขาดบัญชีฯ  ไม่ต้องส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ 2.1 
ส าหรับส่วนราชการ ค่าเสียหายครั้งละไม่เกิน 200,000 บาท 

2.2 ระบบงานความรับผิดทางแพ่ง 
1. มีการจัดท าค าสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในระบบงาน

ความรับผิดทางละเมิดและแพ่งตามค าสั่งที่ 674/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบระบบงานความรับผิดทาง
ละเมิดและแพ่ง  สั่ง ณ วันที่ 25 เมษายน 2559 

2. จัดท าแผนขั้นตอนการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร กรณีได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากคู่กรณีประพฤติผิดสัญญาทางปกครองและแผนขั้นตอน
การด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร กรณีมหาวิทยาลัยฯ ถูกฟ้องอันเนื่องมาจากประพฤติ            
ผิดสัญญาทางปกครอง 

3. รายงานผลการติดตามเสนอหัวหน้าส่วนราชการเป็นระยะ ๆ 
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4. การด าเนินการส่งส านวนสอบสวนให้กระทรวงการคลังพิจารณา
ก่อนสิ้นสุดอายุความ 

เลขที่ส านวนข้อพิพาท CI 04456 ยังไมม่ีการด าเนินการส่งส านวน
สอบสวนให้กระทรวงการคลังพิจารณาก่อนสิ้นสุด อายุความ เนื่องจากตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 
0410.2/ ว.49 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2552 เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ท่ีไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ  “หลักเกณฑ์ใหม่” ข้อ 2 ความเสียหายเกิดขึ้นแก่
หน่วยงานของรัฐซึ่งมีสาเหตุมาจากการทุจริต หรือมีสาเหตุมาจากการที่เงินขาดบัญชีฯ  ไม่ต้องส่งเรื่องให้
กระทรวงการคลังตรวจสอบ 2.1 ส าหรับส่วนราชการ ค่าเสียหายครั้งละไม่เกิน 200,000 บาท 

2.3 ระบบงานผิดสัญญารับทุน/ลาศึกษา 
 1. มีการจัดท าค าสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในระบบงาน 

ความรับผิดทางละเมิดและแพ่งตามค าสั่งที่ 674/2559 เรื่อง 
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง  
สั่ง ณ วันที่ 25 เมษายน 2559 

2. ไมม่ีแผนการด าเนินงานในแต่ละกรณีท่ีเกิดความเสียหาย 
3. ไมม่ีรายงานผลการติดตามเสนอหัวหน้าส่วนราชการเป็น            
   ระยะ ๆ และมีแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
4. ยังไมม่ีการด าเนินการส่งส านวนสอบสวนให้กระทรวงการคลัง

พิจารณาก่อนสิ้นสุดอายุความ 
2.4 ระบบงานฐานข้อมูลลูกหนี้ 

1. มีการจัดท าค าสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในระบบงาน 
ความรับผิดทางละเมิดและแพ่งตามค าสั่งที่ 674/2559 เรื่อง 
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง  
สั่ง ณ วันที่ 25 เมษายน 2559 

2. ไมม่ีแผนการด าเนินงานในแต่ละกรณีท่ีเกิดความเสียหาย 
3. ไมม่ีรายงานผลการติดตามเสนอหัวหน้าส่วนราชการเป็น            
   ระยะ ๆ และมีแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
4. ยังไมม่ีการด าเนินการส่งส านวนสอบสวนให้กระทรวงการคลัง

พิจารณาก่อนสิ้นสุดอายุความ 
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6. การตรวจสอบการปฏิบัติงานงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน   
ข้อตรวจพบ 

 งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน มีกระบวนการด าเนินงานและการปฏิบัติงานเป็นไป
ตามข้อก าหนด เป็นไปตามภาระหน้าที่หลักของงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน 

ข้อเสนอแนะ 
 หน่วยงานด้านลิฟต์โดยสาร  รายการตรวจเช็คที่ช่างซ่อมบ ารุงลิฟต์จากบริษัทผู้รับจ้าง
จากภายนอกมาตรวจสอบแล้วให้สมควรต้องเปลี่ยนอุปกรณ์  งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงานต้องรีบด าเนินการ
ท าเรื่องจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนโดยเร็ว เพ่ือความปลอดภัยของผู้โดยสารลิฟต์  
 
  7. การตรวจสอบลูกหนี้ 

ข้อตรวจพบ 
1.  ระบบการควบคุมภายในเรื่องเงินยืม เกี่ยวกับการยืมเงิน การอนุมัติเงินยืม 

และการรับช าระคืนเงินยืมมีความเพียงพอ เหมาะสม และสามารถลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนได้  แต่การ
เร่งรัดเงินยืมยังไม่เพียงพอ ควรมีการเพ่ิมการควบคุม 

2.  ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงิน
ส่งคลัง พ.ศ.2551  ข้อ 50 – 63 

3.  ลูกหนี้เงินยืมมีอยู่จริงและมีหลักฐาน (สัญญา) ที่สามารถติดตามทวงถาม           
หนี้ได้ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ให้จัดท าใบมอบฉันทะกรณีการให้ผู้อ่ืนมารับเงินยืมแทน  ตามระเบียบการ

เบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 หมวด 4 การจ่ายเงินของส่วนราชการ  
ส่วนที่ 1 หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน ข้อ 36 ความว่า ข้าราชการ ลูกจ้าง หรือผู้รับบ านาญหรือเบี้ยหวัดที่ไม่
สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเอง จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทนก็ได้ โดยใช้ใบมอบฉันทะตามแบบที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

2. บันทึกรายการรับคืนหลังสัญญาการยืมเงินให้เป็นปัจจุบันทุกรายการ 
3. งานการเงินต้องเร่งรัดให้ผู้ยืมที่มิได้ช าระคืนเงินยืมภายในระยะเวลาที่

ก าหนดให้ชดใช้เงินยืมตามเงื่อนไขในสัญญายืมเงินให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วอย่างช้าไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันครบ
ก าหนดตาม  ข้อ 6.3 ของระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 

4. ใบแจ้งหนี้ลูกหนี้ควรเพ่ิมรายละเอียดก าหนดวันช าระเงินคืนการเงินภายใน
วันที่ 20 ของเดือน มิฉะนั้นงานการเงินจะท าการหักเงินเดือนของลูกหนี้ภายในวันที่ 20 ของเดือน 
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8. การตรวจสอบเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
ข้อตรวจพบ 

 1. ด้านการเงิน 
   1.1 เงินสด 
  1.1.1 การรับเงิน 
   - ระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรับเงิน 

พบว่า  การรับเงิน เก็บรักษาเงิน เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ม ีการ
ควบคุมภายในเกี่ยวกับการรับเงิน 

- ความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน 
พบว่า  การรับเงินสดมีเอกสารประกอบรับเงินถูกต้อง 

- ความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน 
พบว่า  เอกสารมีความครบถ้วน 

- การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง 
       พบว่า  การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่
เกี่ยวข้อง 
  1.1.2 การจ่ายเงิน 
   - ระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรับเงิน 

พบว่า  การจ่ายเงินเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
- ความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน 

พบว่า  การรับเงินสดมีเอกสารประกอบรับเงินถูกต้อง 
- ความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน 

พบว่า  เอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายเงิน มีเอกสารเบิกจ่ายบาง   
รายการไม่สมบูรณ ์เช่น การเบิกค่าอาหารกลางวัน ไม่มีชื่อโครงการ วัน เวลา และสถานที่ใบเสร็จรับเงินการ
เบิกค่าตกแต่งสถานทีใ่บเสร็จรับเงินขาดรายละเอียดเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่ เช่น ค่าดอกไม้ ค่าแรงงาน 

- การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง 
       พบว่า  การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่
เกี่ยวข้อง 
  1.1.3 การน าส่งเงิน  

- ความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน 
   พบว่า  การน าเงินส่งคลัง และการน าฝากธนาคารมีหลักฐานใบน าฝาก

และใบรับเงินของธนาคารถูกต้องครบถ้วน 
- ความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน 

       พบว่า  การน าเงินส่งคลัง และการน าฝากธนาคารมีหลักฐานใบน าฝาก
และใบรับเงินของธนาคารถูกต้องครบถ้วน 
         1.1.4 การตรวจสอบยอดเงินสดคงเหลือที่มีอยู่จริงกับรายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวัน 
     พบว่า  ยอดเงินสดคงเหลือที่มีอยู่จริงกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวันมี
ยอดตรงกัน 
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 1.1.5 รายการบัญชีเงินขาด/เกินบัญชี (ถ้ามี) ว่าได้ด าเนินการติดตาม/เร่งรัดให้ 
มีการชดใช้เงินคืนครบถ้วนและถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 พบว่า  ไม่มีเงินขาด/เกินบัญชี 
 1.1.6 ความเหมาะสมของการควบคุมใบเสร็จรับเงิน 
      พบว่า  การควบคุมใบเสร็จรับเงินมีความเหมาะสมและถูกต้อง  โดยฝ่าย
การเงินน าใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้เก็บในที่ปลอดภัยใส่ตู้เก็บเอกสาร มีกุญแจล๊อคและมีสมุดทะเบียนคุม
ใบเสร็จ บันทึกการรับจ่ายและจ านวนคงเหลือที่เป็นปัจจุบัน 
 1.2 เงินฝากธนาคาร 
 1.2.1 ระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรับเงนิ 
 พบว่า  การจ่ายเงินเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1.2.2 ระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการจ่ายเงิน 
 พบว่า  การจ่ายเงินเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1.2.3 การจัดท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ทุกบัญชีเป็นประจ าทุกเดือน 
พบว่า  มีการจัดท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร  ทุกบัญชีเป็นประจ า

ทุกเดือน 
1.2.4 การยืนยันยอดเงินฝากธนาคารกับธนาคารส านักงานใหญ่และสาขา 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 พบว่า  ยังไม่มีการจัดท าหนังสือขอยืนยันยอดเงินฝากธนาคารกับ
ธนาคารส านักงานใหญ่และสาขา แต่มีหนังสือแจ้งยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารส่งมาให้งานการเงินแต่
ไม่ครบทุกบัญชี 

1.2.5 การรับเงินฝากธนาคาร  
- ความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน 

พบว่า  การรับเงินเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
- ความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน 

พบว่า  เอกสารมีความครบถ้วน 
1.2.6 การจ่ายเงินฝากธนาคาร  

- ความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน 
พบว่า  การรับเงินเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- ความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน 
พบว่า  เอกสารมีความครบถ้วน 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ก าชับให้เจ้าหน้าที่ด้านการจ่ายเงินนอกงบประมาณ เร่งน าใบเสร็จรับเงินที่

ได้รับแนบเรื่องกับใบส่งของให้ถูกต้องตรงกันแล้ว 
2. ก าชับให้เจ้าหน้าที่การเงินลงลายมือชื่อผู้ส่งเงินและผู้รับเงินเป็นประจ าทุกวัน 
3. ก าชับให้ผู้เบิกจ่าย จัดท าเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินให้ละเอียด 

ครบถ้วน 
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4. ให้เจ้าหน้าที่การเงินท าหนังสือขอยืนยันยอดเงินฝากธนาคารกับธนาคาร
ส านักงานใหญ่และสาขาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งทุกบัญชี 

 
  9. การตรวจสอบสินทรัพย์และวัสดุ 
 ข้อตรวจพบ 

สรุปผลการตรวจสินทรัพย์และวัสดุ ปีงบประมาณ 2558 และ 2559 พบว่า 
1. ระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับสินทรัพย์และวัสดุยังไม่เพียงพอ  

เนื่องจากครุภัณฑ์บางรายการไม่ได้น ารหัสครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์ระบุไว้กับตัวครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์ 
2. บางหน่วยงานในมหาวิทยาลัยไม่ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ตรวจสอบพัสดุประจ าปี ภายในเดือนกันยายน และคณะกรรมการตรวจสอบไม่ด าเนินการรายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน 30 วันท าการ นับตั้งแต่วันเริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุ บางหน่วยงานไม่มีการตรวจสอบ
สภาพพัสดุ 

3. การจ่ายวัสดุผู้ขอเบิกได้จัดท าใบเบิกพัสดุ เป็นไปตามระเบียบก าหนด  
และมีการอนุมัติใบเบิกพัสดุก่อนจ่าย แต่มีบางรายการผู้ขอเบิกยังไม่ได้เซ็นชื่อใบเบิกวัสดุ 

4. หลักฐานการรับ-จ่าย วัสดุส านักงาน งานพัสดุ กองกลางส านักงาน 
อธิการบดี ได้น ามาบันทึกบัญชีวัสดุและทะเบียนคุมทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วน และไม่เป็นปัจจุบัน และวัสดุ
คงเหลือมียอดคงเหลือไม่ตรงกับบัญชีวัสดุ 

5. มีการจัดท าบัญชีวัสดุและทะเบียนคุมสินทรัพย์ตามระเบียบก าหนด  
และจัดท าบัญชียังไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน 

6. ยังไม่มีการด าเนินการจ าหน่ายพัสดุ 
7. เปรียบเทียบยอดคงเหลือของทรัพย์สินและวัสดุในแต่ละงวดบัญชีมียอด 

คงเหลือเพ่ิมข้ึนบางประเภท 
ข้อเสนอแนะ  

    1. ให้ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2553 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 48 ลงวันที่ 13 กันยายน 2549 เรื่อง การบันทึก
บัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์ รวมทั้งหลักเกณฑ์และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

2. ต้องน ารหัสครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์ระบุไว้กับตัวครุภัณฑ์มูลค่าต่ า
กว่าเกณฑใ์ห้ครบถ้วนทุกรายการ 

3. เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หน่วยงานในมหาวิทยาลัยควรด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปี ภายในเดือนกันยายน และคณะกรรมการตรวจสอบควรด าเนินการรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
30 วันท าการ นับตั้งแต่วันเริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุ หน่วยงานควรด าเนินการตรวจสอบสภาพพัสดุ 

4. การจัดซื้อจัดจ้างควรมีการให้ผู้เบิกวัสดุเซ็นชื่อใบเบิกพัสดุให้ครบถ้วน 
ทุกรายการ 

5. ให้หน่วยงานกองกลางส านักงานอธิการบดีทุกหน่วยงานจัดท าบัญชีรับ
จ่ายวัสดุ 

6. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท าบัญชีวัสดุและทะเบียนคุมสินทรัพย์ให้ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน 
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   7. กรณีมีพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพให้ด าเนินการจ าหน่ายพัสดุตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

10. รายงานผลการตรวจสอบ เรื่อง ค่าใช้จ่าย 
  ข้อตรวจพบ 

1. เอกสารครบถ้วน 
2. คณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษา ได้ด าเนินการพิจารณาอัตราค่าจ้างตาม

ใบเสนอราคาของบริษัท ห้องปฏิบัติการ (ประเทศไทย) จ ากัด และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีอาชีพรับจ้างที่
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ และอินเตอร์เน็ต 

ข้อเสนอแนะ  
เพ่ือให้อัตราค่าจ้างที่ปรึกษาเป็นไปตามความเหมาะสมและประหยัด ในการจ้างที่

ปรึกษาครั้งต่อไปคณะกรรมการผู้ก าหนดราคากลางควรค านึงถึงองค์ประกอบต่างๆ เช่น ลักษณะของงานที่จะ
จ้าง อัตราค่าจ้างของงานในลักษณะเดียวกันที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเคยจ้าง จ านวนคน -เดือน เท่าที่
จ าเป็น ดัชนีค่าครองชีพ เป็นต้น 
 

11. การตรวจสอบ เรื่อง การตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
 ข้อตรวจพบ 

1. ทดสอบระบบการควบคุมภายในของระบบเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าตอบแทน 
และเงินอ่ืนที่จ่ายควบกับเงินเดือน  
  มหาวิทยาลัยมีระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบเงินเดือนและค่าจ้าง ดังนี้ 
  1.1 เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ดังนี้ 
   - กรณีลาออก  เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบรายชื่อบุคลากรที่ลาออก                 
โดยดูจากค าสั่งของงานการเจ้าหน้าที่ที่ส่งมาให้งานการเงิน  และบันทึกข้อความท่ีบุคลากรเสนอลาออกจาก
มหาวิทยาลัย  ซึ่งอธิการบดีได้อนุญาตแล้วจากงานธุรการที่ส่งมาให้งานการเงิน 
   - กรณีลาคลอด  เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบจากใบลาที่งานการเจ้าหน้าที่
ส่งมาให้งานการเงิน 
   - กรณีเงินตกเบิกจากการปรับวุฒิ, ปรับต าแหน่งผลงานวิชาการ, ปรับขึ้น
เงินเดือนประจ าปี รอบที่ 1 รอบที่ 2 และการบรรจุแต่งตั้งใหม่  เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบจากเอกสาร/ค าสั่ง
ที่งานการเจ้าหน้าที่ส่งมาให้ 
  1.2 เจ้าหน้าที่การเงินคิดจ านวนเงินที่จะได้รับของแต่ละคน   
  1.3 เจ้าหน้าที่การเงินน ายอดเงินรวมของแต่ละคนไปตั้งเบิกฎีกาในระบบ 
GFMIS     
  1.4 เจ้าหน้าที่การเงินน ายอดเงินที่แต่ละคนได้รับไปใส่ในโปรแกรมค านวณภาษี
เงินได้ของสรรพากร เมื่อได้ยอดภาษีท่ีแต่ละคนจะต้องจ่ายแต่ละเดือน จึงน าไปใส่ยอดหักของแต่ละคนใน
โปรแกรม Excelเงินเดือนที่เป็นของงานการเงิน ชื่อ File ยอดหักเงินเดือน 
  1.5 จากการค านวณในโปรแกรมจะได้ยอดเงินสุทธิแล้ว Print ยอดเงินเดือน
สุทธิของแต่ละคนส่ง พร้อมรายการที่หักของแต่ละคนส่งธนาคาร เพื่อน าฝากเข้าบัญชีของแต่ละคน 
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     การด าเนินงาน เมื่อนางสาว วรรณภา หอมค าแหง เจ้าหน้าที่การเงิน                  
เป็นผู้จัดท าเรียบร้อยแล้ว  นางสาวนฤมล ส่งต่าย  หัวหน้างานการเงิน ท าการตรวจสอบทุกขั้นตอน 

2. สุ่มตัวอย่างข้อมูลจากทะเบียนเงินเดือนฯ โดยคัดเลือกรายการที่มีรายได้ต่อเดือน
ตั้งแต่ 30,000 บาทข้ึนไป           
  จากการสุ่มตัวอย่างข้อมูลจากทะเบียนเงินเดือน  โดยคัดเลือกรายการที่มีรายได้ 
ต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปในปี 2558 มาตรวจสอบโดยมีจ านวนทั้งสิ้น 147 คน สุ่มตรวจสอบ 51%             
เป็นจ านวน 75 คน 
       จากการตรวจสอบ พบว่า  มหาวิทยาลัยได้มีการจ่ายช าระเงินเดือน ค่าจ้างประจ า 
ค่าตอบแทน และเงินอ่ืนที่จ่ายควบกับเงินเดือนให้แก่บุคคลที่มีตัวตนอยู่จริง   
  3. สุ่มตัวอย่างเลือกรายการทะเบียนจ่ายเงินเดือนฯ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องในการ
ค านวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยทดสอบการค านวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายว่าเป็นไปตามข้อก าหนดในประมวล
รัษฎากรและตรวจสอบแบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนข้าราชการ 
  พบว่า  มหาวิทยาลัยได้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ก าหนด 
โดยมีการค านวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายทีเ่ป็นไปตามข้อก าหนดในประมวลรัษฎากรและแบบแจ้งรายการเพ่ือการ
หักลดหย่อนข้าราชการ 
  4. ตรวจสอบข้อมูลตาม ข้อ 2 กับ ภ.ง.ด. 1 ก พิเศษ โดยตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วน และน าส่ง แบบ ภ.ง.ด. 1 ก พิเศษ  ภายในระยะเวลาที่ก าหนด (แบบ ภ.ง.ด. 1 ก พิเศษ ให้ยื่นแบบ
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปจากปีท่ีจ่ายเงินได้) 

 พบว่า  มหาวิทยาลัยมีการค านวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายถูกต้องตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ตามประมวลรัษฎากร และน าส่งเงินตามแบบ ภ.ง.ด. 1 ก พิเศษ  ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ภายใน
เดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปจากปีท่ีจ่ายเงินได้ครบถ้วนและถูกต้อง 

ข้อเสนอแนะ 
บันทึกข้อความเรื่อง ขอลาออกจากพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ/สาย

สนับสนุน) พนักงานราชการ อาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง และครูปฏิบัติการตามสัญญาจ้าง และบันทึก
ข้อความเรื่องขอลาออกจากลูกจ้างชั่งคราว (กลุ่มปฏิบัติงานในส านักงาน พนักงานขับรถ และนักการภารโรง) 
ควรเพ่ิมหมายเหตุก าหนดระยะเวลาการส่งหนังสือขอลาออกล่วงหน้าก่อน 1 เดือน ในบันทึกข้อความการขอ
ลาออก 
 

12. การตรวจสอบ เรื่อง การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน    
 ข้อตรวจพบ 

1. ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือหนังสือสั่งการต่างๆ                   
ที่เกี่ยวข้อง 

  งานการเงินและบัญชี มีการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน กรณีเบี้ยปรับที่เกิดจาก
การผิดสัญญาการซื้อทรัพย์สินหรือจ้างท าของที่ด าเนินการโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน  จ านวน 2 ครั้ง ได้แก่ 

  ครั้งที่ 1 รายการขอเบิกเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ในระบบ GFMIS มีรายการหักค่าปรับ 7 รายการ รายการหักค่าปรับในการส่งงานช้าในค าขอเบิกต่าง ๆ 
จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น  792,635.12  บาท 
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  ครั้งที่ 2 รายการขอเบิกเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ในระบบGFMIS มีรายการหักค่าปรับ  2 รายการ  รายการหักค่าปรับในการส่งงานช้าในค าขอเบิกต่าง ๆ  
จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น  1,654,524.00 บาท   

  การปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1. งานพัสดุ กองกลางส านักงานอธิการบดี  ส่งเอกสารเพ่ือขอเบิกเงินการ

ซื้อทรัพย์สินหรือจ้างท าของ พร้อมเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาส่ง
ให้งานการเงินและบัญชี 

2. งานการเงินและบัญชีรับเรื่อง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและ
ด าเนินการตั้งฎีกาเบิกเงินให้กับผู้รับจ้าง/ผู้ขาย  ส่งข้อมูลให้คลังจังหวัด
ปลดบล็อกในระบบ GFMIS 

  2.  ด้านการน าส่งเงินในระบบ GFMIS  
 จากการตรวจสอบรายงานการรับรายได้และน าส่งเงินคงคลัง พบว่า มีการน าส่ง

เงินถูกต้อง 
   3.  ด้านหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ เป็นผู้อนุมัติการถอนคืนเงิน
รายได้แผ่นดิน 

   พบว่า  หัวหน้าส่วนราชการ ท่านอธิการบดีเป็นผู้อนุมัติการถอนคืนเงินรายได้
แผ่นดินตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หน้า 17 มาตรา 59 วรรคที่ 2 และวรรคที่ 3             
โดยงานการเงินและบัญชีบันทึกขออนุมัติถอนคืนเงินรายได้ค่าปรับส่งงานช้าเพ่ือน ามาเป็นรายได้เงินบ ารุง
การศึกษา โดยอธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ 
 

13. การตรวจสอบติดตามการด าเนินงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายของรัฐบาล   
  ข้อตรวจพบ 

1. หน่วยงานด าเนินการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก โดยมีแผนการใช้
จ่ายงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก และมีคณะท างานก ากับติดตามการเร่งรัดติดตาม
การใช้จ่ายเงินภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ.2559        

2. จากการสุ่มตรวจสอบ จ านวน 18 รายการ  จากรายการทั้งหมด 29 รายการ  
พบว่า  หน่วยงานด าเนินการเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค (กวพ.) 0421.3/ว 299  ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558                 
โดยข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2558  

ประเด็นย่อยที่ 1 การก าหนดราคากลางเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องทุกรายการ  

ประเด็นย่อยที่ 2 การรายงานขอจ้างเป็นไปตามระเบียบก าหนดทุกรายการ   
ประเด็นย่อยที่ 3 การด าเนินการจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบก าหนดทุกรายการ 
ประเด็นย่อยที่ 4 การท าสัญญา/ใบสั่งจ้างเป็นไปตามกฎหมายทุกรายการ  
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ประเด็นย่อยที่ 5 การด าเนินการเป็นไปตามงวดงานในสัญญา  พบว่า  
ผู้รับจ้างส่งงานจ้างเป็นไปตามงวดงานที่ก าหนดในสัญญา 

จ านวน 4 รายการ 
ผู้รับจ้างส่งงานจ้างไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดในแต่ละ

งวดงานตามงวดงานที่ก าหนดในสัญญา  จ านวน 14 รายการ 
ประเด็นย่อยที่ 6 การตรวจการจ้างเป็นไปตามระเบียบทุกรายการ 

3. หน่วยงานด าเนินการจัดจ้างเป็นรายการเดียวกับที่ได้รับจัดสรรงบประมาณและ
ได้ตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติงานจริง พบว่า มีการก่อสร้างจริงตามรายการในสัญญาจ้าง   

 
14. การประเมินผลการควบคุมภายใน 

ข้อตรวจพบ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ได้มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม
ภายในครบทุกด้านตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด พบว่า 
สถานศึกษามีองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม  การประเมินความเสี่ยง  
กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร มีความเพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
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ภาคผนวก 
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ประมวลภาพกิจกรรมการตรวจสอบ 
ปีงบประมาณ 2559 
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ภาพที่  1  การตรวจสอบงานการเงินและบัญชี 
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ภาพที่  2  การตรวจสอบงานพัสดุ 
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ภาพที่ 3 ตรวจสอบงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน 
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ภาพที่ 4 ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
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- 40 - 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ภาพที่ 5  ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการคณะ 
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ภาพที่ 5 ตรวจสอบระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง 
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ภาพที่ 6  ตรวจสอบติดตามการด าเนินงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุน                
      ขนาดเล็กของกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายของรัฐบาล   
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ภาพที่  6  การตรวจสอบประเมินผลการควบคุมภายใน คณะส านักและสถาบัน 
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