
 
 

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 



- 1 - 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ฉบับนี้ได้รายงานตามแผนการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ซึ่งได้ก าหนดประเภทการตรวจสอบภายในเป็น 7 ด้าน ได้แก่ การตรวจสอบทางการเงิน 
การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การตรวจสอบการปฏิบัติงาน การตรวจสอบการด าเนินงาน               
การตรวจสอบสารสนเทศ การตรวจสอบการบริหาร และการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน  
 โดยหน่วยตรวจสอบภายในได้ประเมินความเสี่ยงหน่วยงานทั้งหมด 16 หน่วยงาน และจัดล าดับ
หน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง ปานกลางและน้อย เพ่ือวางแผนการตรวจสอบและตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วน
ที่สุด ที่ กค 0409.2/0399 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560  เรื่องการวางแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 ส าหรับผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการ ซึ่งได้ก าหนดเรื่องให้ตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานที่
ส าคัญ นอกเหนือจากเรื่องที่ตรวจสอบตามปกติของหน่วยตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 

ผลการตรวจสอบมีดังนี้ 
1. ผลการตรวจสอบการเงินและการบัญชี (Financial and Account Audit) เรื่อง การรับ-จ่ายเงิน

ของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) พบว่า  
1.1 การจัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคารครบถ้วนทุกบัญชี เสร็จทันเวลา ที่จะส่งให้

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินพร้อมกับรายงานทางการเงิน  
1.2 การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร และการสมัครขอใช้บริการรับและน าเงินส่งคลัง ผ่านระบบ 

อิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) มีหลักฐานถูกต้องเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด มีค าสั่งแต่งตั้ง
และการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) มีความเหมาะสมและ
การก าหนดสิทธิการเข้าใช้ในระบบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด แต่ยังไม่มีรายการรับช าระการรับเงินของ
ส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online เนื่องจาก เครื่องรับช าระมีปัญหาและได้
ประสานคลังจังหวัดด าเนินการแก้ไขแล้วแต่ก็ยังใช้งานไม่ได้  และยังไม่มีแบบใบแจ้งการช าระเงินเพ่ือให้ผู้ช าระ
เงินใช้ในการรับช าระเงินบัญชีเงินฝากธนาคาร มหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ประสานคลัง
จังหวัดแล้วแต่คลังจังหวัดยังไม่ได้จัดส่งแบบฟอร์มมาให้ และยังไม่ได้ด าเนินการน าเงินส่งคลังผ่านระบบ KTB 
Corporate Online โดยด าเนินการผ่านระบบ GFMIS เดิมอยู่  

 1.3 รายการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ ด าเนินการผ่านระบบ GFMIS มี
รายการหักค่าปรับ รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง รายงานการรับรายได้และน าเงินส่งคลัง รายงานแสดงการ
เคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน และใบส าคัญการ
ลงบัญชี  พบว่า การบันทึกบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ มีการโอนเงิน
ให้คู่สัญญาโดยถูกต้องครบถ้วนและรวดเร็ว แต่ด าเนินการผ่านระบบ GFMIS  ยังไม่ได้ด าเนินการผ่านระบบ 
KTB Corporate Online เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบกระบวนการที่แน่นอนในการน าส่งเงินผ่านระบบ  
KTB Corporate Online ซึ่งอยู่ระหว่างการประสานงานของเจ้าหน้าที่การเงินกับคลังจังหวัดก าแพงเพชร            
เพ่ือสอบถามและศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม 

2. ผลการตรวจสอบผลการด าเนินงาน (Performance Auditing) จากการตรวจสอบผลการ
ด าเนินงาน/โครงการผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยวข้องยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงการ 
เช่น การเขียนวัตถุประสงค์ของโครงการบางโครงการไม่ชัดเจนไม่สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล การเขียน
กิจกรรมและวิธีด าเนินการของบางโครงการไม่ชัดเจน  และการด าเนินโครงการ เช่น การด าเนินกิจกรรมและ
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วิธีด าเนินการ บางโครงการไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติงานโครงการ ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
บางโครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนปฏิบัติงานโครงการ จึงท าให้บางโครงการมีผลการ
ด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

3. ผลการตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) พบว่า ผู้อ านวยการยังไม่ค่อยให้ความ 
ส าคัญกับการควบคุมภายใน จึงท าใหพ้บสิ่งที่ควรได้รับการพัฒนาในประเด็นที่มีความส าคัญ 
เช่น ด้านการบริหารจัดการ ร้านค้ากิจกรรมสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

4. ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Audit) โดยการสุ่มตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานในกระบวนการการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-
bidding) ปีงบประมาณ 2561 เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่มีการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Market: e-market)   วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง พบว่า งานพัสดุได้ด าเนินการปกติตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  แตย่ังมีข้อตรวจพบ 
1 รายการ ซ่ึงด าเนินการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป การจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จ านวน 1,000 ตัว  
งบประมาณ 2,500,000 บาท  พบว่า การเสนอราคาการพิจารณาผลการเสนอราคาเป็นตามท่ีก าหนดแต่
งบประมาณจัดซื้อ 2,500,000 บาท  ราคาที่ชนะการประมูล 940,530 บาท ซึ่งต่ ากว่าราคากลางร้อยละ 62 
โดยราคาที่ประกวดได้ต่ ากว่าราคากลางเกินร้อยละ 15 ขึ้นไป งานพัสดุไม่ได้บันทึกส่งถึงส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน  

5. ผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง พบว่า นิติกรได้
ด าเนินการบันทึกข้อมูลในระบบงานฯ ครบถ้วนและถูกต้องตามเอกสารหลักฐาน  ซ่ึงมีระบบการติดตามการ
ด าเนินงานเพื่อหาผู้รับผิดทางละเมิดและแพ่ง ผู้ผิดสัญญารับทุน/ลาศึกษา และลูกหนี้ของส่วนราชการที่
เหมาะสมก่อนหมดอายุความการด าเนินคดี ดังนี้ 

- มีการจัดท าค าสั่งหรือทะเบียนมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในระบบงานความรับผิด
ทางละเมิดและแพ่ง 

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
- มีแผนการด าเนินงานในแต่ละกรณีท่ีเกิดความเสียหาย 
- มีการจัดท าค าสั่งหรือทะเบียนมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในระบบงานความรับผิด

ทางละเมิดและแพ่ง 
โดยมีการรายงานผลการติดตามเสนอหัวหน้าส่วนราชการเป็นระยะ ๆ และมีแนวทางแก้ไขปัญหา

อุปสรรค 
6. ผลการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระของส่วนราชการ พบว่า     

ในแต่ละปีงบประมาณท่ีตั้งไว้ส าหรับเบิกจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคไม่เพียงพอช าระ ถึงแม้มหาวิทยาลัยได้
ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน เช่น เปลี่ยนมาใช้หลอดประหยัดไฟ LED และเครื่องปรับอากาศเปลี่ยน
มาใช้แบบ Inverter แล้วก็ตาม เพราะพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยมีบริเวณกว้างต้องใช้ไฟฟ้าส่องสว่างในตอน
กลางคืน เพ่ือความปลอดภัย และอาคารเรียนเพ่ิมข้ึน มีความจ าเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น 
 7. ผลการตรวจสอบสารสนเทศ  (Information Technology Audit) พบว่า หน่วยงานจัดท า
ประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของหน่วยงานรัฐ เป็นไปตามมาตรา 7 
ในพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549   
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และหน่วยงานด าเนินการตามประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
หน่วยงานรัฐเป็นไปตามมาตรา 7 ในพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 
 8. ผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน (Internal Audit) พบว่า การจัดวางระบบ การควบคุม
ภายในของหน่วยรับตรวจได้ด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และแนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุม
ภายในแต่มีหลายหน่วยงานที่ยังขาดความเข้าใจในเรื่องการจัดวางระบบ และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในท าให้การจัดวางระบบการควบคุมภายในเป็นเพียงการจัดท าเอกสาร ซึ่งมิได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
และจัดวางระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการอย่าง
แท้จริงบางหน่วยงานยังไม่มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
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หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

     หนวยตรวจสอบภายในก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2547 เกิดขึ้นตามมติของสภา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร หน วยตรวจสอบภายในเป นหนวยงานอิสระขึ้นตรงตออธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ท าหนาที่เปนเครื่องมือของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยสิน และการบริหารงานทั่วไปของมหาวิทยาลัย 
ใหเปนไปตามนโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ตามแนวทางของ
ส านักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงาน ก.พ.ร. เพ่ือก ากับดูแลการด าเนินการดาน               
การตรวจสอบของมหาวิทยาลัย 
 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 

ปรัชญา (Philosophy) 
  หน่วยตรวจสอบภายใน  จะยึดถือและด ารงไว้ซึ่งหลักจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน  

วิสัยทัศน์ (Vision) 
  เสริมสร้างการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ให้บรรลุเป้าหมายอย่างเพิ่มมูลค่า 
 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) 
  1.7  การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน (Internal Audit) 

2. การให้ค าปรึกษาแนะน า 
3. การประเมินผล 
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คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน  
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 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ กระต่ายทอง 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาล ี ตระกูล 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี สิทธิพงษ์ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยกฤต  รัตนพันธุ์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวณัช ด่อนคร้าม 
8. อาจารย์พัตราภรณ์    อารีเอื้อ 
9. อาจารย์พิมพ์ผกา  วงศ์กองแก้ว 

10. อาจารย์จิระ    ประสพธรรม 
11. อาจารย์ ดร.วรพรรณ  ขาวประทุม 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา   ศรีแก้ว 
13. อาจารย์ชญาน์นันท์    ศิริกิจเสถียร 

 
นักตรวจสอบภายใน 

นางสาวศุภลักษณ์  สมโภชน์ 
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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 พร้อมทั้งหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
 

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.2561 หน่วยตรวจสอบภายใน  ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ บกศ.  
บริหารงานตรวจสอบภายใน  จ านวนทั้งสิ้น 106,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน่วยตรวจสอบภายใน  ใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินงาน ดังนี้ 

ล าดับ รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามประเภท 

จ านวนเงิน  
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(ร้อยละ) 

1. ค่าตอบแทน 13,800 19.56 
2. ค่าใช้สอย 32,580 46.18 
3. ค่าวัสดุ 24,175 34.26 

รวม 70,555 66.56 
 

 
 
ล าดับ รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตามกิจกรรม 
งบประมาณ จ านวนเงิน  

(บาท) 
การเบิกจ่าย 
(ร้อยละ) 

1. งานตรวจสอบหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
และจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ 

40,000 18,640 46.60 

2. การพัฒนาบุคลากร 36,000 27,740 77.06 
3. การบริหารงานตรวจสอบภายใน 30,000 24,175 80.58 

 

 

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

รายละเอียดประเภทรายจ่ายงบประมาณ

งานตรวจสอบ
หน่วยงานของ

มหาวิทยาลัยและจัดท า
รายงานผลการ

ตรวจสอบ

การพัฒนาบุคลากร

การบริหารงาน
ตรวจสอบภายใน

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรม

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

 

 
รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ  โชชัย 

ต าแหน่ง  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
 

 
นางสาวศุภลักษณ์  สมโภชน์ 

ต าแหน่ง  นักตรวจสอบภายใน 
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ผลการด าเนินงาน 

  ด้านการพัฒนาบุคลากร 
หน่วยตรวจสอบภายในตระหนักในความส าคัญของการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล  

ทั้งในด้านความรู้ทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้านบริหาร
จัดการทั่วไป และด้านอ่ืนๆ ทั้งนี้เพ่ือสร้างรากฐานความเข้มแข็งให้กับบุคลากร  จึงได้มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้วยการเปิดโลกทัศน์ผู้ตรวจสอบภายในสู่สากล  เพ่ือให้น าประสบการณ์อันหลากหลายและวิทยาการ
สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับงานตรวจสอบภายในได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดส่งบุคลากรหน่วยตรวจสอบ
ภายในเข้าร่วมประชุม/อบรมโครงการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ของบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน ดังนี้ 
 

วัน/เดือน/ปี 
 

รายละเอียดการอบรม/
โครงการ 

หน่วยงานที่จัด สถานที่จัด ผู้เข้าร่วม 

15 ธันวาคม 
พ.ศ.2560   

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้
ตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการ เรื่อง กฎหมาย
ล าดับรองตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

กรมบัญชีกลาง ห้องประชุมชั้น 
7 
กรมบัญชีกลาง  
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

นางสาวศุภลักษณ์   
สมโภชน ์

14 มีนาคม 
พ.ศ.2561   

ประชุมสัมมนาแนวทาง
การด าเนินการตามแบบ
ส ารวจหลักฐานเชิง
ประจักษ์                  
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส่ในการ
ด าเนินงาน ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร 
ส านักงาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ห้องประชุม
ส านักงาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร    

นางสาวศุภลักษณ์   
สมโภชน ์

3 - 4 
พฤษภาคม 
2561 

โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพการตรวจสอบ
ภายใน ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 

กลุ่มตรวจสอบ
ภายในระดับ
กระทรวง   
ส านัก
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

โรงแรมริเวอร์
ไซด์ บางพลัด 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

นางสาวศุภลักษณ์   
สมโภชน ์

7 พฤษภาคม 
2561   

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐ 

สถาบันพัฒนา
บุคลากรด้านการ
คลังและบัญชี

โรงแรมริเวอร์
ไซด์ บางพลัด 
และโรงแรม
เดอะทวิน          

นางสาวศุภลักษณ์   
สมโภชน ์



- 11 - 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

วัน/เดือน/ปี 
 

รายละเอียดการอบรม/
โครงการ 

หน่วยงานที่จัด สถานที่จัด ผู้เข้าร่วม 

ภาครัฐ  
กรมบัญชีกลาง 

ทาวเวอร์ 
กรุงเทพมหานคร 

12 - 13 
กรกฎาคม 
2561 

โครงการบริหารคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในตาม
หลักเกณฑ์การประกัน
คุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ 

กรมบัญชีกลาง โรงแรม ดิเอม
เมอรัลด์  
รัชดาภิเษก 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

นางสาวศุภลักษณ์   
สมโภชน ์

5 - 7 กันยายน 
2561 

โครงการบูรณาการการ
จัดท าแผนการตรวจสอบ
ภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลุ่มตรวจสอบ
ภายในระดับ
กระทรวง ส านัก
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

โรงแรมเดอะ
พาลาซโซ  ถนน
รัชดาภิเษก 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

นางสาวศุภลักษณ์   
สมโภชน ์

11 กันยายน 
2561 
 

โครงการสัมมนาการ
ตรวจสอบภายในภาครัฐ
ประจ าปี 

กรมบัญชีกลาง โรงแรมเดอะ 
ทวิน ทาวเวอร์ 
ถนนรองเมือง 
เขตปทุมวัน 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

นางสาวศุภลักษณ์   
สมโภชน ์
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หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

  ด้านการให้ค าปรึกษา 
 

วัน/เดือน/ปี เรื่อง หน่วยงาน ค าปรึกษาแนะน า 
29 ธันวาคม 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารงานกิจการ
ร้านค้าสหกรณ์ 
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
    การป้องกันการขโมย
สินค้าในร้านค้าสหกรณ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
   - ร้านค้าสหกรณ์มี
เจ้าหน้าที่ประจ าอยู่ 2 
คน คือ 1. นส.วิลาวัลย์ 
ก้อล่อ  2. นส.ศันสนา 
ฉวีพัฒน์   ซึ่งอยู่
เคาน์เตอร์คิดเงิน 1 คน 
ประจ าโต๊ะ 1 คน   
แต่ด้วยจอภาพ 
(Monitor) กล้องวงจร
ปิดได้ตดิตั้งอยู่ห่างจาก
เคาน์เตอร์คิดเงินและ
โต๊ะเจ้าหน้าที่ประจ าร้าน
มาก จึงไม่มีผู้ที่คอยดู
จอภาพ  จึงอาจเกิด
ความเสี่ยงต่อการโขมย
สินค้าภายในร้านค้า
สหกรณ์ได้ 
-  เจ้าหน้าที่ยังขาด            
การสังเกตพฤติกรรม
ของผู้ซื้อในการเดินเลือก
สินค้าว่าจะมีการขโมย
สินค้าในร้านค้าสหกรณ์
หรือไม่ 
 
 
 

ส านักบริการ
วิชาการและจัดหา
รายได้ 

- ให้ย้ายจอภาพ (Monitor) กล้อง
วงจรปิด มาติดตั้งไว้ตรงเจ้าหน้าที่
ประจ าสหกรณ์บริเวณเคาน์เตอร์
คิดเงินและโต๊ะท างาน 
- ให้เจ้าหน้าที่คอยสังเกต
พฤติกรรมของผู้ซื้อในการเดินเลือก
ซื้อสินค้า เพ่ือเป็นการป้องกันการ
สูญหายของสินค้าในร้านค้า
สหกรณ์ 
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หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

วัน/เดือน/ปี เรื่อง หน่วยงาน ค าปรึกษาแนะน า 
28 มีนาคม 2561 การเบิกเงินจากบัญชีเงิน

ฝากถอนคืน 
     โปรแกรมวิชาการ
ท่องเที่ยวและการ
โรงแรม คณะวิทยาการ
จัดการได้จัดโครงการ
เสริมทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฏษด้านการ
ท่องเที่ยวและการ
โรงแรมในต่างประเทศ
ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
จ านวน 29 คน ณ 
มหาวิทยาลัย
กัวลาลัมเปอร์ (UniKL) 
ประเทศมาเลเซีย ตั้งแต่
วันที่ 6 พฤษภาคม 
2561 – 4 มิถุนายน 
2561 และได้ขออนุญาต
มหาวิทยาลัยเปิดรหัส
เงินรับฝาก  ชื่อโครงการ
เสริมทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้านการ
ท่องเที่ยวและการ
โรงแรมในต่างประเทศ   
เพ่ือรับช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมและค่าตั๋ว
เครื่องบิน จ านวน 
28,500 บาทต่อคน 
จ านวน 29 คน รวม
ทั้งสิ้น 826,500 บาท 
ซึ่งโปรแกรมวิชาการ
ท่องเที่ยวและการ
โรงแรม จะขออนุญาต
เบิกเงิน 
 

อ.สุภาพร หมั่นหา 
โปรแกรมวิชาการ
ท่องเที่ยวและการ
โรงแรม                    
คณะวิทยาการ
จัดการ 

ให้มหาวิทยาลัยออกระเบียบการ
เบิกจ่ายเงินรับฝากเข้าสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือมหาวิทยาลัย
ออกประกาศรายละเอียดการเบิก
จ่ายเงินรับฝากเป็นค่าตั๋วเครื่องบิน
และค่าอบรมภาษาอังกฤษด้านการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรมของ
นักศึกษา ณ มหาวิทยาลัย
กัวลาลัมเปอร์ (UniKL) ประเทศ
มาเลเซีย 
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หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

วัน/เดือน/ปี เรื่อง หน่วยงาน ค าปรึกษาแนะน า 
21 พฤษภาคม  

2561 
เงินฝากธนาคาร  
     ธนาคารแลนด์ 
แอนด์ เฮ้าส์ มาติดต่อ 
ขอให้มหาวิทยาลัยน า
เงินเข้าฝากกับธนาคาร 
ซึ่งสถานที่ตั้งของ
ธนาคารอยู่ที่อ าเภอแม่
สอด จังหวัดตาก 

หัวหน้างานการเงิน
และบัญชี 

ไม่แนะน าให้น าเงินของ
มหาวิทยาลัยไปฝาก เนื่องจาก 
สถานที่ตั้งธนาคารอยู่ที่  
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก                
อาจไม่สะดวกในการด าเนินงาน
และติดต่อราชการ 

28 พฤษภาคม 
2561 

ค้างหลักฐาน
ใบเสร็จรับเงิน 
     กรมบัญชีกลางโอน
เงินเพ่ือช าระเงินค่าซื้อ
สินค้า โทรทัศน์ LED 
และเครื่องบันทึกเงินสด
เพ่ือใช้ในโครงการของ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร แม่
สอด ตั้งแต่เดือน
มกราคม  ซึ่งปัจจุบัน
เดือนพฤษภาคมงาน
การเงิน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ยัง
ไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน
จาก หจก.พี วี เจ เอส  
ซึ่งเจ้าหน้าที่การเงินได้
โทรศัพท์ติดต่อเบอร์
โทรศัพท์ตามใบส่งของ 
แต่ปรากฏว่าไม่สามารถ
ติดต่อ หจก.พี วี เจ เอส 
ได้ 

เจ้าหน้าที่งาน
การเงินและบัญชี 

ให้เจ้าหน้าที่การเงินประสานงาน
กับงานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด ให้
ด าเนินการติดตามทวงถามและน า
ใบเสร็จรับเงินน าส่งงานการเงิน
โดยเร็ว 
ปัจจุบัน ได้รับหลักฐาน
ใบเสร็จรับเงินจากหจก.พี วี เจ 
เอส  เรียบร้อยแล้ว             

19 กรกฎาคม 
2561 

การเบิกจ่ายเงินใน
โครงการ 
    การเบิกจ่ายโครงการ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ 
และพัฒนาแกนน าด้าน
หลักประกันสุขภาพ             
มีการอบรมเชิง

นางสาวนฤมล 
ส่งต่าย หัวหน้างาน
การเงินและบัญชี 

ได้แนะน าให้ นางสาวนฤมล 
ส่งต่าย ว่าให้ผู้จัดกิจกรรมท าเรื่อง
จัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุ ให้แก่
นักศึกษาท าการผลิตสื่อด้านสิทธิ
หลักประกันสุขภาพ 
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หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

วัน/เดือน/ปี เรื่อง หน่วยงาน ค าปรึกษาแนะน า 
ปฏิบัติการพัฒนาแกนน า
ด้านสุขภาพและการรับรู้
สิทธิหลักประกันสุขภาพ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ให้แก่
นักศึกษา โดยมีกิจกรรม
การผลิตสื่อด้านสิทธิ
หลักประกันสุขภาพ 
จ านวน 10 กลุ่ม ๆ ละ 
1,500 บาท รวมเป็นเงิน 
15,000 บาท ซึ่งผู้จัด
กิจกรรมได้มาปรึกษา 
นางสาวนฤมล ส่งต่าย             
จะเบิกเงินเป็นค่าจ้าง             
โดยจ้างนักศึกษาที่เข้า
อบรมเป็นผู้ผลิตสื่อด้าน
สิทธิหลักประกันสุขภาพ
ได้หรือไม่ 

16 สิงหาคม 2561 ยังไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน
จากบริษัท 
     เจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชี มหาวิทยาลัย            
ราชภัฏก าแพงเพชร ยัง
ไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน 
บริษัท โคนิก้า เป็นการ
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
ของมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏก าแพงเพชร แม่
สอด เนื่องจากเจ้าหน้าที่
พัสดุที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
ยังไม่จัดส่งมาให้แนบ
เรื่องฎีกาขอเบิก ซึ่ง
บริษัทได้รับเงินค่าเช่า
เครื่องถ่ายเอกสารไป
แล้ว 

นางสาว 
วราภรณ์ คล้าม
สถิต  เจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชี 

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ติดต่อโทรศัพท์ประสานเพ่ือทวง
ถามกับบริษัทโดยตรง 
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หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

วัน/เดือน/ปี เรื่อง หน่วยงาน ค าปรึกษาแนะน า 
11 กันยายน 2561 การเบิกค่าน้ าดื่ม 

เครื่องดื่ม น้ าอัดลม 
     การเบิกค่าน้ าดื่ม 
เครื่องดื่ม น้ าอัดลม
ของกองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี
ในโครงการอาสาร่วม
ใจ มหาวิทยาลัยน่าอยู่
ของนางสาวอุทุมพร 
สอนบุญเกิด 
ประกอบด้วย 
ค่าเครื่องดื่ม 3,600 
บาท เครื่องดื่ม 1,920 
บาท น้ าอัดลม 1,320 
บาท 
รวมเป็นเงิน 6,840 บาท 

นางสาวนฤมล 
ส่งต่าย หัวหน้างาน
การเงินและบัญชี 

โดยแนบโครงการอาสาร่วมใจ
มหาวิทยาลัยน่าอยู่ นส.นฤมล  
ส่งต่าย  ขอหลักฐานเพ่ิม ตารางพุธ
พัฒนา ตั้งแต่ 4 ต.ค.60 – 29 ส.ค.
61 จ านวนผู้เข้าร่วมพัฒนาครั้งละ 
13 คน สรุปให้นางสาวอุทุมพร 
สอนบุญเกิด แนบบันทึกขอ
อนุญาตจัดโครงการพัฒนา พร้อม
ตารางพุธพัฒนาและรายชื่อพร้อม
ลายเซ็นของผู้เข้าร่วมพัฒนาส่งงาน
การเงิน 

22 กันยายน 2561 การจัดท ารายงานการ
ควบคุมภายใน 
     ขั้นตอนการ
ด าเนินการในการ
จัดท ารายงานการ
ควบคุมภายใน ได้แก่ 
1. รายงานผลการ
ติดตามแผนการ
ประเมินผลและ การ
ปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบติดตาม 
ปย.2) รอบ 12 เดือน  
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายน 2561 
2. แบบประเมิน
องค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน (แบบ 
WP.1) ณ วันที่ 30 
กันยายน 2561 
3. รายงานผลการ
ประเมินองค์ประกอบ

อาจารย์ 
โอกาม่า  
จ่าแกะ และ
คณะท างานคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

1. ให้หน่วยงานจัดประชุม KM 
ภายในหน่วยงานเพื่อท าความ
เข้าใจในการด าเนินการจัดท า
รายงาน โดยแนะน าให้เชิญ
วิทยากร ผอ.ส านักประกันคุณภาพ
การศึกษา เป็นวิทยากรในเรื่องการ
บริหารความเสี่ยง  เพ่ือเป็น
จุดเริ่มต้นในการวางระบบการ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน 
2. แนะน าแนวทางและอธิบาย
วิธีการจัดท ารายงานการควบคุม
ภายใน ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด
โดยยึดจากคู่มือการจัดท ารายงาน
การวางระบบการควบคุมภายใน
ของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับ
กระทรวง ส านักปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
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วัน/เดือน/ปี เรื่อง หน่วยงาน ค าปรึกษาแนะน า 
ของการควบคุมภายใน                       
(แบบ ปย. 1) ณ วันที่ 
30 กันยายน 2561 
4. แบบการประเมิน
ความเสี่ยงการควบคุม
ภายใน (แบบ WP.2)
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
5. รายงานการ
ประเมินผลและปรับปรุง
การควบคุมภายใน  
(แบบ ปย. 2) ส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2562 

 

  ด้านการตรวจสอบ 
       การด าเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน  โดยในปีงบประมาณ 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน              
เข้าตรวจสอบหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย   

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
1. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ  ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่ก าหนด 
3. เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของ

หน่วยตรวจรับว่าเพียงพอและเหมาะสม 
 4. เพ่ือติดตามและประเมินผล การบริหารงานและการด าเนินงานตลอดจนได้
ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานและการปฏิบัติงานต่าง 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  
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2.  งานให้ค าปรึกษาให้กับหน่วยรับตรวจ 
     งานให้ค าปรึกษาแนะน าในการด าเนินงานด้านบัญชีและการเงิน ด้านการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ด้านการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ด้านการบริหารความเสี่ยง ฯลฯ  
3. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
   เป้าหมายการตรวจสอบ 

  แผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ 2561 ของหน่วยตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประกอบด้วยหน่วยงานที่เข้าตรวจสอบ 16 หน่วยงาน เรื่องที่ตรวจสอบ             
8 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 
- กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
- งานการเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานนิติกร 
- งานเลขานุการ 
- การธุรการ 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานวิเทศสัมพันธ์ 
- งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน 
- งานอาคารและสถานที่ 

15. กองนโยบายและแผน 
16. กองพัฒนานักศึกษา 
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 ผลการตรวจสอบ 
 จากเป้าหมายการตรวจสอบในข้างต้น  หน่วยตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี พ.ศ.2561 ครบตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ คือ ตรวจสอบ
หน่วยงานภายใน 16 หน่วยงาน  เรื่องท่ีตรวจสอบ 8 เรื่อง  ดังนี้ 
  รายงานผลการตรวจสอบ 

1. รายงานผลการตรวจสอบ ร้านค้ากิจกรรมสหกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

2. รายงานผลการตรวจสอบระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ  

3. รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ.
2560 

4. รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่า
สาธารณูปโภคค้างช าระ 

5. รายงานผลการตรวจสอบ เรื่อง การด าเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัย         
ราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

6. การรายงาน เรื่อง การรับ – จ่ายเงิน ของส่วนราชการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e – Payment)   

7. รายงานผลการตรวจสอบ เรื่อง ระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง 
8. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน    

    
  การตรวจสอบร้านค้าสหกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ข้อตรวจพบ 
   จากการตรวจสอบและสัมภาษณ์ พบว่า  

1. ด้านการบริหารจัดการ ร้านค้ากิจกรรมสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  ขั้นตอนการด าเนินงานและการส่งเงินรายได้ร้านค้ากิจกรรมสหกรณ์  และผู้ปฏิบัติงานร้านค้า
กิจกรรมสหกรณ์  

  -  ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ตระกูล 

  -  ผู้รับผิดชอบงานร้านค้ากิจกรรมสหกรณ์ 
    นายขวัญ  พิกุลทอง    

     -  พนักงานประจ าร้านค้ากิจกรรมสหกรณ์ 2 คน  
    (1) นางสาววิลาวัลย์  ก้อล่อ   
    (2) นางสาวศันสนา  ฉวีพัฒน์  

     -  เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี  ท าบัญชีร้านค้ากิจกรรมสหกรณ์   
          นางสาวอุมาพร  ขุนพิลึก   
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   2.1 ระบบการซื้อ – การขาย 
จากการตรวจสอบและสัมภาษณ์ พบว่า  

   2.1.1 นายขวัญ  พิกุลทอง ไม่ได้มีการจัดแบ่งเงินสดตามบิลค่า
สินค้าของเจ้าหนี้แต่ละรายแยกใส่ซองให้พนักงานประจ าร้าน เพ่ือจ่ายให้กับเจ้าหนี้อย่างสม่ าเสมอ  โดยเมื่อ
ครบก าหนดช าระหรือเจ้าหนี้มาเรียกเก็บ พนักงานประจ าร้านต้องน าเงินส ารอง 3,000 บาท ที่ใช้เป็นเงินทอน
ส าหรับขายสินค้าประจ าวันมาจ่ายให้กับเจ้าหนี้ก่อนเมื่อมีการทวงถาม 
   2.1.2 เงินสดขายประจ าวัน ทุกสิ้นวันนายขวัญ พิกุลทองจะน าเงิน
มาส่งให้กับนางสาว อุมาพร ขุนพิลึก  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เก็บรักษารอน าฝากธนาคาร พร้อมเซ็นรับ-
ส่งเงินในสมุดบัญชีรับ-จ่ายทั้งสองฝ่าย  
   2.1.3 การรับเงินตามใบเสร็จ เมื่อมีการขายสินค้าและออก
ใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้า เจ้าหน้าที่ประจ าร้านกิจกรรมสหกรณ์ จะรวมรวบเงินและหลักฐานการออกใบเสร็จรับ
เงิน น าส่งนางสาวอุมาพร ขุนพิลึก เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเดือนละ 1 ครั้ง เก็บรักษารอน าฝากธนาคาร  
พร้อมเซ็นรับ-ส่งเงินในสมุดบัญชีรับ-จ่ายทั่งสองฝ่าย  
   2.1.4 การจ่ายเงินสดเพ่ือซื้อสินค้า/การจ่ายเงินเดือน เมื่อนายขวัญ 
พิกุลทอง หรือเจ้าหน้าที่ประจ าร้านกิจกรรมสหกรณ์  มาขอเบิกเงินสดเพ่ือซื้อสินค้าและการจ่ายเงินเดือน 
นางสาวอุมาพร ขุนพิลึก เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จะให้เซ็นใบส าคัญรับเงิน และให้น าเอกสารหลักฐานการ
จ่ายมาให้ภายหลังเพ่ือน ามาลงบัญชี 
   2.1.5 การน าเงินฝากธนาคาร นางสาวอุมาพร ขุนพิลึก เจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชี  มอบให้นายขวัญ พิกุลทอง น าเงินฝากธนาคาร ประมาณสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
    2.2 ระบบลูกหนี้  
    ลูกหนี้ หมายถึง คณะ/ส านัก/สถาบัน/หน่วยงานต่าง ที่เปิดบัญชีสินเชื่อกับ
ทางร้านค้ากิจกรรมสหกรณ์ ซึ่งมีข้ันการช าระหนี้ ดังนี้ 
    ลูกหนี้ 

2.2.1 ลูกหนี้ ให้ทางร้านค้ากิจกรรมสหกรณ์ออกบิลส่งของตาม
รายการของลูกหนี้   

2.2.2 การช าระหนี้  งานการเงินจะจ่ายเงินผ่านบัญชี
ธนาคารกรุงไทย สาขาชากังราว  เลขที่บัญชี 347-0-003513 
ชื่อบัญชี ร้านค้ากิจกรรมสหกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  ตามยอดรายการของลูกหนี้/ใบส่งของ  ร้านค้า
สหกรณ์ออกใบเสร็จรับเงินให้กับงานการเงินและท าการหัก
บัญชีเงินเชื่อลูกหนี้ออกจากสมุดบัญชี 

      เจ้าหนี้  หมายถึง หมายถึง บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า ที่ร้านค้าสหกรณ์ 
สั่งซื้อสินค้า ด้วยเงินเชื่อ 
 
    2.3 ระบบสินค้าคงเหลือ 
   การเช็คสต๊อกสินค้า ปีละ 3 ครั้ง  ในเดือนธันวาคม มีนาคม และมิถุนายน 
รายงานให้กับเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี นางสาวอุมาพร  ขุนพิลึก 
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    2. ด้านการเงิน 
   จากการตรวจสอบบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาชากังราว เลขที่บัญชี 347-0-003513  
ชื่อบัญชี ร้านค้ากิจกรรมสหกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 –               
18 มกราคม 2561 พบว่า  สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือในบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาชากังราว เลขที่บัญชี 347-
0-003513 ณ วันที่ 18 มกราคม 2561 เป็นจ านวนเงิน  248,787.40 บาท  
  2.1  การรับ – จ่าย 
   1) การบันทึกรายการในสมุดบัญชีขายประจ าวัน ร้านค้ากิจกรรมสหกรณ์ 
พบว่า บันทึกรายการรับเงินทุกรายการของแต่ละวันลงในด้านรายการรับ และบันทึกการน าส่งเงิน ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
   2) การลงบัญชีในสมุดซื้อสินค้า  บันทึกรายการซื้อสินค้าเป็นเงินสด  โดยใช้
ใบเสร็จรับเงินของร้านค้าเป็นหลักฐานการลงบัญชี  ในกรณีซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อใช้ใบส่งของของร้านค้าเป็น
หลักฐานในการลงบัญชี   

 2.2  การบันทึกบัญชี รับ-จ่าย  
  1) จากการตรวจสอบเอกสารประกอบการลงบัญชี และการสัมภาษณ์
นางสาวอุมาพร ขุนพิลึก เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ท าบัญชีร้านค้ากิจกรรมสหกรณ์ พบว่า  
  (1) เอกสารหลักฐานบางรายการไม่ครบถ้วน ยังค้างหลักฐาน ได้แก่
ใบเสร็จ/บิลเงินสด/ใบส าคัญรับเงิน พร้อมส าเนาบัตรประชาชน  ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามทวงถามโดย
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี นางสาวอุมาพร ขุนพิลึก โดยมีรายการ ดังนี้  
  (1.1) หลักฐานการจ่ายค้างบิล  16 รายการ 
  (1.2) หลักฐานการจ่ายค้างใบเสร็จรับเงิน  8 รายการ 
  (1.3) หลักฐานการจ่ายใบส าคัญรับเงนิขาดหลักฐาน 3 รายการ 
  (2) หลักฐานใบรับเงินทอน/รายได้ประจ าวัน พบว่า บางรายการไม่มี
ผู้เซ็นรับเงินประจ าวัน 
  (3) การบันทึกบัญชีสหกรณ์ ทะเบียนคุมรายรับรายจ่าย  ทะเบียน
เจ้าหนี้เงินฝากออมทรัพย์ใช้บันทึกรายการเงินฝาก ถอนเงินและยอดคงเหลือเงินฝาก พบว่า การบันทึกบัญชี
ครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อย 
  (4) การจัดท าบัญชีย่อยและทะเบียนต่าง ๆ จัดท าไว้ครบถ้วนถูกต้อง
เรียบร้อยตรงกับบัญชีคุมยอด 
  2)  ได้ด าเนินการเข้าตรวจสอบตามรายการที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ
เอกสารประกอบการลงบัญชี และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ประจ าร้านกิจกรรมสหกรณ์ พบว่า   
  (1) จากการตรวจสอบสมุดวางบิลร้านค้ากิจกรรมสหกรณ์  หลักฐาน
การจ่ายที่ค้างนั้น  พบว่า 

(1.1) บางรายการมีการจ่ายเงินสดค่าสินค้าแล้วแต่ไม่พบ
หลักฐานการจ่าย เช่น ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด 
  (1.2) บางรายการเจ้าหนี้ยังไม่มารับเงิน มีเงินสดค้างอยู่ที่
เจ้าหน้าที่ประจ าร้านหรือผู้รับผิดชอบ 
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  (1.3) บางรายการเจ้าหนี้มารับเงินแล้วแต่ยังไม่ได้น าส่ง
หลักฐาน การจ่ายให้กับนางสาวอุมาพร  ขุนพิลึก เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี  เนื่องจากเจ้าหน้าที่ประจ า
ร้านกิจกรรมสหกรณ์  จะน าใบเสร็จ/บิลเงินสด/ใบส าคัญรับเงิน ส่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เดือนละ 1 ครั้ง 
  (2) การเก็บหลักฐานการจ่าย เช่น ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด/
ใบส าคัญรับเงิน เจ้าหน้าที่ประจ าร้านมีการจัดเก็บหลักฐานไม่เรียบร้อย 
 

 3. ด้านการป้องกันการขโมยสินค้าในร้านค้าสหกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
       1)  ร้านค้าสหกรณ์มีเจ้าหน้าที่ประจ าอยู่ 2 คน คือ 1. นส.วิลาวัลย์ ก้อล่อ  
2. นส.ศันสนา ฉวีพัฒน์  ซึ่งอยู่เคาน์เตอร์คิดเงิน 1 คน ประจ าโต๊ะ 1 คน  แต่ด้วยจอภาพ (Monitor) กล้อง
วงจรปิดได้ติดตั้งอยู่ห่างจากเคาน์เตอร์คิดเงินและโต๊ะเจ้าหน้าที่ประจ าร้านมาก จึงไม่มีผู้ที่คอยดูจอภาพ                  
จึงอาจเกิดความเสี่ยงต่อการโขมยสินค้าภายในร้านค้าสหกรณ์ได้ 
    2)  เจ้าหน้าที่ยังขาดการสังเกตพฤติกรรมของผู้ซื้อในการเดินเลือกสินค้าว่า
จะมีการขโมยสินค้าในร้านค้าสหกรณ์หรือไม่ 
 
  ข้อเสนอแนะ 

(1) ควรน างบการเงินของร้านค้ากิจกรรมสหกรณ์ เข้าสู่งบการเงินภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยในรายการเงินฝากถอนคืน 

(2) การจ่ายเงินสดช าระค่าสินค้าให้กับเจ้าหนี้ เจ้าหน้าที่ประจ าร้านหรือผู้รับผิดชอบ 
ต้องได้รับหลักฐานการจ่าย ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด พร้อมกันกับการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้เท่านั้น ต้องไม่
จ่ายเงินให้เจ้าหนี้ ถ้าไม่ได้รับใบเสร็จ/บิลเงินสด   

(3) ในกรณีเจ้าหนี้ยังไม่มารับเงินให้ติดต่อเจ้าหนี้มารับเงินพร้อมส่งใบเสร็จรับเงิน/ 
บิลเงินสด โดยเร็ว เพื่อไม่ให้มีเงินค้างอยู่กับเจ้าหน้าที่ประจ าร้านหรือผู้รับผิดชอบ 

(4) ให้น าใบเสร็จ/บิลเงินสด/ใบส าคัญรับเงิน ส่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี             
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

(5) สมุดบัญชีวางบิล ร้านค้ากิจกรรมสหกรณ์ เมื่อเจ้าหนี้มารับเงินให้ลงลายมือชื่อ 
พร้อมลงวันที่รับเงินด้วย 

(6) พนักงานร้านค้ากิจกรรมสหกรณ์ เมื่อจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้แล้ว ควรจัดเก็บ
หลักฐานการจ่าย เช่น ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด/ใบส าคัญรับเงิน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  โดยจัดใส่แฟ้ม 
หรือกล่องเอกสาร เพ่ือป้องกันการสูญหาย และสะดวกในการค้นหา 

(7) ควรย้ายจอภาพ (Monitor) กล้องวงจรปิด มาติดตั้งไว้ตรงเจ้าหน้าที่ประจ า
สหกรณ์บริเวณเคาน์เตอร์คิดเงินและโต๊ะท างาน 

(8) ให้เจ้าหน้าที่คอยสังเกตพฤติกรรมของผู้ซื้อในการเดินเลือกซื้อสินค้า เพ่ือเป็นการ
ป้องกันการสูญหายของสินค้าในร้านค้าสหกรณ์ 

(9) ระหว่างที่ยังไม่ได้น าโปรแกรมระบบสต๊อกสินค้ามาใช้ ควรมีการเช็คสต๊อกสินค้า
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

(10) ควรสั่งสินค้าที่ขายดี  ส่วนสินค้าที่ขายไม่ดี และมีเหลือควรจะมีการจัด
โปรโมชั่นราคาสินค้าพิเศษเพ่ือเป็นการระบายสินค้า และมีการประชาสัมพันธ์สินค้าให้ทราบโดยทั่วกัน 
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(11) การจัดเรียงสินค้าควรแยกประเภทของสินค้าและจัดสินค้าให้เป็น
ระเบียบ ดูสวยงาม การจัดเรียงสินค้าที่ดี ต้องค านึงความสะดวกของลูกค้าในการ เดินเลือกซื้อสินค้า 
เช่น อุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน ควรน าจัดวางด้านหน้าเพ่ือสะดวกในการเลือกซื้อและ
สามารถมองเห็นสินค้าได้ชัดเจน 

 
  การตรวจสอบระบบความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  

ข้อตรวจพบ 
ประเด็นที่ 1  การจัดท าประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยของหน่วยงานรัฐ เป็นไปตามมาตรา 7 ในพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท า
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 
  ประเด็นการบริหารจัดการ 
          หน่วยงานทราบถึงข้ันตอนการจัดท านโยบายและแนวทางปฏิบัติ ตามมาตรา 7 
และพยายามผลักดันให้แล้วเสร็จ  ซึ่งมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานโดยมหาวิทยาลัย และมีการจัดท าปฏิทินการ
ด าเนินงาน เพ่ือจัดท าประกาศ แนวนโยบายและแนวปฏิบัติตามมาตรา 7   
  โดยมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือรับผิดชอบการด าเนินงานเกี่ยวกับ
สารสนเทศ ดังนี้                                                            
  1. ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 470/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง (Chief Information officer: CIO) ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

2. ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 571/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ก าหนด
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                                                                      
  ประเด็นด้านกระบวนงาน 
         ได้จัดท านโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรแล้ว โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ประกอบด้วย 4 นโยบาย ดังนี้ 
  1. ประกาศส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง แนวปฏิบัติการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2560                                                                

  2. ประกาศส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง แนวปฏิบัติการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่ายไร้สาย  ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2560                                                        

  3. ประกาศส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง แนวปฏิบัติการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านการส ารองข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศ  ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2560                                                                    

  4. ประกาศส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง แนวปฏิบัติการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านการควบคุมด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม  ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2560    

  กรณีหน่วยงานด าเนินการตามขั้นตอนที่คณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ก าหนด  ไม่พบกรณีท่ีหน่วยงานด าเนินการตามข้ันตอนที่คณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ก าหนด 
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  กรณีหน่วยงานไม่ได้ด าเนินการตามขั้นตอนที่คณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ก าหนด หน่วยงานทราบถึงขั้นตอนการจัดท านโยบายและแนวทางปฏิบัติตามมาตรา 7 และ
ผลักดันให้แล้วเสร็จ 
 ประเด็นที่ 2 การด าเนินงานตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของหน่วยงานรัฐ เป็นไปตามมาตรา 7 ในพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท า
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 

1. การเข้าถึงและการควบคุมการใช้งานสารสนเทศ 
1.1 หน่วยงานได้ก าหนดการเข้าถึงและการใช้งาน โดยได้ระบุในคู่มือปฏิบัติงาน 

และแนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ 
1.2 หน่วยงานกลางเป็นผู้ก าหนดสิทธิ์หลัก ส่วนผู้ดูแลในส่วนหน่วยงานย่อย

สามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิ์เฉพาะในส่วนที่ตนเข้าดูแลได้ 
1.3 หน่วยงานมีแผน/ปฏิทินการด าเนินงาน เพื่อทบทวนสิทธิการเข้าถึง

ของผู้ใช้งาน มีการเผยแพร่ทาง Website และการจัดอบรมให้แก่นักศึกษา หน่วยงานมีการก าหนด
มาตรการเชิงป้องกัน ให้ลงทะเบียนส าหรับผู้เข้าใช้งาน และมีการทบทวนสิทธิการเข้าถึง  

1.4 หน่วยงานมีการจัดท าแนวปฏิบัติการขอใช้บัญชีและรหัสผ่านการใช้
งานระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต 

1.5 หน่วยงานจัดให้มีการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย (network access 
control) แต่อยู่ระหว่างการเพ่ิมเติมรายละเอียดในคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง 4.1 Port ส าหรับการตรวจสอบ และ 
ข้อ 4.2 Port ส าหรับการปรับแต่งระบบ 

1.6 หน่วยงานจัดให้มีการควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการด้วยวิธีการยืนยัน
ตัวตน การก าหนดระบบยุติการใช้งาน เมื่อมีการวางเว้นการใช้งานระยะเวลาหนึ่ง (session time -out) มีการ
จ ากัดระยะเวลาในการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศ 

1.7 หน่วยงานมีการควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชันและ
สารสนเทศ 
  2.  การจัดให้มีระบบสารสนเทศและระบบส ารองของสารสนเทศ ซึ่งอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานและจัดท าแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน หน่วยงานมีระบบส ารองและมีแผนเตรียมความ
พร้อมกรณีฉุกเฉิน 
  3. การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ
หน่วยงานได้รับการประเมินและตรวจสอบภายในปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในและผู้
ตรวจสอบภายใน 
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 การตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุ พ.ศ.2560 
 
ข้อตรวจพบ  

 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จากงานพัสดุ โดยนางสาวนุจรีย์  สรรคพงษ์ 
และนางสาวธนิสรณ์  สุขพร้อม  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561  ปีงบประมาณ 2561 
ดังนี้ 

  การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  มีจ านวน 23 โครงการ    
  การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก      มีจ านวน 1 โครงการ  
  การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง      มีจ านวน 90 โครงการ   

สุ่มตรวจสอบรายการจัดซื้อจัดจ้าง  โดยพิจารณาจากรายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณ
ที่ค่อนข้างสูง ได้แก่ 

ล าดับ รายการ 
จ านวนเงิน 

อนุมัติ 
จ านวนเงิน 
ตามสัญญา 

การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

1. จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสื่อสารประกอบอาคารเรียน
และปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 

3,250,000 3,238,000 

2. จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จ านวน 1,000 ตัว 2,500,000 940,530 

 การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก  

1. ซื้อชุดปฏิบัติการส ารวจเส้นทางการขนส่ง จ านวน 1 
รายการ 

644,200 644,000 

การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

1. ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งระบบน้ ายารวมศูนย์ VRF 
จ านวน 1 ระบบ 

372,400 372,400 
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 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ที ่ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
รายการจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จ านวน 1,000 
ตัว  งบประมาณ 2,500,000 บาท   
พบว่า งบประมาณจัดซื้อ 2,500,000 บาท  ราคาที่
ชนะการประมูล 940,530 บาท ซึ่งต่ ากว่าราคากลาง
ร้อยละ 62 โดยราคาที่ประกวดได้ต่ ากว่าราคากลาง
เกินร้อยละ 15  ขึ้นไป งานพัสดุไม่ได้บันทึกส่งถึง
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

กรณีท่ีราคาท่ีประกวดได้สูงหรือ ต่ ากว่าราคากลาง
เกินร้อยละ 15 ขึ้นไป งานพัสดุต้องจัดท าบันทึกถึง
ส่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

2 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่มี
สถานที่ส าหรับติดตั้งครุภัณฑ์ 

เมื่อหน่วยงานจัดท าค าของบประมาณ ควรระบุ
และก าหนดสถานที่รองรับหรือเตรียมสถานที่ติดตั้ง
ให้เรียบร้อย 

3 การก าหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ และ/
หรือรูปแบบรายการละเอียดไม่ชัดเจน ขาดไม่
สมบูรณ์เพียงพอหรือไม่เหมาะสม เทคโนโลยีมีการ
พัฒนาอย่างรวดเร็ว ท าให้คุณลักษณะเกิดความ
ล้าสมัย หรือยกเลิกการผลิต ท าให้มีการอุทธรณ์ มี
การด าเนินการจัดหาหลายครั้ง จึงเกิดความล่าช้าไม่
เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

- ทบทวนการก าหนดคุณลักษณะ/แบบรูปรายการ
ละเอียด/ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง 
- เสนอแนวปฏิบัติส าหรับคณะกรรมการก าหนด
คุณลักษณะ/แบบรูปรายการละเอียด/ขอบเขตงาน 
(TOR) และราคากลาง ได้แก่ ไม่ก าหนดคุณลักษณะ
ที่เฉพาะเจาะจง เช่น การระบุยี่ห้อ ตรวจสอบ
คุณลั กษณะให้ เข้ า เกณฑ์ อย่ า งน้ อย  3 ยี่ ห้ อ                         
(มีรายละเอียดเหมือน และ/หรือใกล้เคียงกัน) 
ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 
ตรวจสอบรายละเอียดของเนื้องาน การประมาณ
ราคาให้ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนเสนออนุมัติ เพ่ือให้
การด าเนินการจัดหามีความรวดเร็วและเป็นไป  
ตามแผนที่ก าหนด 

4 การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)                  
มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ ท าให้กระบวน การ
จัดซื้อจัดจ้างขาดความคล่องตัว ประกอบกับระบบ
และเครื่องแม่ข่ายของกรมบัญชีกลางยังไม่เสถียร ท า
ให้การด าเนินการแต่ละขั้นตอน ใช้เวลาแก้ไขหลาย
วัน หรือต้องติดต่อหลายหน่วยงาน 

พยายามติดต่อผู้ออกแบบระบบ ผู้ที่ เกี่ยวข้อง
โดยตรงเพ่ือแก้ปัญหาให้ได้ตรงประเด็น 

5 ระเบียบพัสดุมีการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
2560 และเพ่ิมขั้นตอนมากขึ้นและต้องใช้เวลาใน
การศึกษาและด าเนินการ ท าให้บางโครงการล่าช้า 
และต้องเริ่มด าเนินการใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนแรก 

ติดต่อสอบถาม ปรึกษาผู้ เชี่ยวชาญ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาหรือเจ้าหน้าที่พัสดุต้องเข้ารับการอบรม 
เพ่ือเพ่ิมความรู้และประสบการณ์ 
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ที ่ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

6 บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการชุด               
ต่างๆ ยังไม่ตระหนักถึงความจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงาน 

ท าความเข้าใจถึงผลกระทบต่อการไม่ด าเนินการ
ตามแผนที่ก าหนดไว้ 

7 บางรายการจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่ปรึกษาหรือผ่าน              
การตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ หรือเจ้าหน้าที่พัสดุ                
ท าให้เกิดความผิดพลาดซ้ าซ้อน สิ้นเปลืองเวลาใน
การจัดส่งเอกสาร และเกิดความล่าช้า 

หากไม่ทราบหรือไม่เข้าใจขั้นตอนใด ควรติดต่อ
สอบถาม ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือเจ้าหน้าที่พัสดุ 
และต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอน 
แบบฟอร์ม และระเบียบที่ก าหนด เพ่ือลดความ
ผิดพลาด และการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

8 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด เอกสารมีความล่าช้า เนื่องจาก
ระยะทางระหว่างหน่วยงาน  แต่ละขั้นตอนมีความ
ซับซ้อน ท าให้ต้องส่งเอกสารไปกลับหลายรอบ                
ต่อ 1 เรื่อง และบางขั้นตอนมีการแก้ไข ท าให้ล่าช้า
มากยิ่งขึ้น 

ก่อนส่งเอกสารการจัดซื้อจ้างหรืออ่ืนๆ เกี่ยวกับ
งานพัสดุ ควรผ่านการตรวจสอบจากงานพัสดุ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ก่อน
ด าเนินการส่งเสนอมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือลดความ
ผิดพลาด ความซ้ าซ้อนของเอกสาร และไม่สิ้นเปลือง
เวลา 

9 บางรายการเอกสารไม่ครบถ้วน เช่น ใบส่งของไม่มี
ลายมือชื่อผู้รับของ ใบเสนอราคามีความคล้ายและ
ใกล้เคียงกัน รายการใบเสนอราคาไม่สอดคล้องกับ
จ านวนที่จัดซื้อจริง เป็นต้น 

เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างต้องด าเนินการหลาย
ขั้นตอน  ผู้ต้องการใช้ควรตรวจสอบและค านึงถึง
ระเบียบอย่างเคร่งครัด เอกสารทั้งหมดเป็นของ
ทางราชการ การพิมพ์หรือเขียนข้อความ ความมี
การตรวจทาน เพ่ือลดความเสี่ยงและข้อผิดพลาด
ต่างที่จะเกิดข้ึน 

10 การปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง
คณะกรรมการชุดต่างๆ และเจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจ
ขั้นตอนการด าเนินงาน จึงท าให้การด าเนินการมี
ความล่าช้า 

- ควรจัดความส าคัญของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
เป็นภาระงานของบุคลากร 
- พัฒนาศักยภาพและทักษะการปฏิบัติงานด้าน
พัสดุ เพ่ือให้สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน
ระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความช านาญมาก
ยิ่งขึ้น 
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 การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระของ            
ส่วนราชการ 
ข้อตรวจพบ 

ปัญหาอุปสรรค 
         ในแต่ละปีงบประมาณท่ีตั้งไว้ส าหรับเบิกจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคไม่เพียงพอช าระ ถึงแม้
มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน เช่น  เปลี่ยนมาใช้หลอดประหยัดไฟ LED และเครื่อง 
ปรับอากาศเปลี่ยนมาใช้แบบ Inverter แล้วก็ตาม เพราะพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยมีบริเวณกว้างต้องใช้ไฟฟ้าส่อง
สว่างในตอนกลางคืน เพื่อความปลอดภัย และอาคารเรียนเพ่ิมข้ึน มีความจ าเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น   
          มหาวิทยาลัยฯ ต้องใช้งบประมาณเหลือจ่าย กองนโยบายและแผน และงานการเงิน               
จะทราบยอดว่างบประมาณเหลือเท่าไรก็ใกล้สิ้นปีงบประมาณ  ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเหลือ
งบประมาณเพ่ือจะช าระค่าสาธารณูปโภคได้เพียงพอหรือไม่ 
 

ข้อเสนอแนะ 
ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามเรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ

ของส่วนราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว275   
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ดังต่อไปนี้ 

   1. จัดท าแผนการใช้สาธารณูปโภคไว้เพ่ือควบคุมและการบริหารการใช้จ่ายให้
สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณท่ีจะพิจารณาตั้งในแต่ละปี 

   2. ตั้งคณะกรรมการเพ่ือติดตามและรายงานสถานภาพการใช้สาธารณูปโภคใน
หน่วยงานโดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
                   -   ติดตามดูแลรวมทั้งก าหนดมาตรการในการใช้สาธารณูปโภคประเภท
ต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างประหยัดและพอเหมาะกับงบประมาณท่ีตั้งไว้ 
          -   ตรวจสอบการรั่วไหล สิ้นเปลืองของการใช้ทั้งส่วนของอุปกรณ์/เครื่องใช้
ต่าง ๆ และลักษณะของการใช้ด้วย 
            -   จัดท ารายงานเกี่ยวกับการใช้ ปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้บริหารที่ก ากับดูแลพิจารณาสั่งการ 
                   -   ให้คณะกรรมการมีการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับการแต่งตั้งอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง  ในกรณีท่ีจ าเป็น คณะกรรมการอาจพิจารณาตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือแบ่งความ
รับผิดชอบตามความเหมาะสม 
 

 การตรวจสอบด าเนินโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
ข้อตรวจพบ 
ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายในขอรับทราบนโยบายจากอธิการบดี  โดยรองศาสตราจารย์                

พรเพ็ญ โชชัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ได้เข้าปรึกษาหารือกับอธิการบดีและขอรับทราบนโยบาย               
เรื่องการวางแผนการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  โดยปีงบประมาณ 2561 
อธิการบดีมอบนโยบาย ให้หน่วยตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบการด าเนินโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด นั้น  หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ด าเนินการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน โดย
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ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด โดยเลือกสุ่มตรวจการด าเนินงาน
โครงการงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 4 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการจัดตั้งอาคารแสดงสินค้าและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนชายแดน  
งบประมาณ 451,400 บาท 

2. โครงการบริหารจัดการงานอาคารสถานที่และปรับภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย 
 งบประมาณ 703,400 บาท 
3. โครงการพัฒนาทักษะภาษาพม่าเพ่ือประชาชนอย่างยั่งยืน 

งบประมาณ 60,000  บาท 
4. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับประชากรอาเซียน 

งบประมาณ 78,800  บาท 
 
ปัญหาและอุปสรรค 

 จากการด าเนินการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ พบปัญหาดังนี้ 
  1.  การเขียนโครงการ 
   1.1 การเขียนวัตถุประสงค์ของโครงการบางโครงการไม่ชัดเจนไม่สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล   
   1.2 การเขียนกิจกรรมและวิธีด าเนินการของบางโครงการไม่ชัดเจน 
  2.  การด าเนินโครงการ 

2.1 การด าเนินกิจกรรมและวิธีด าเนินการ บางโครงการไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
แผนปฏิบัติงานโครงการ 

2.2 ระยะเวลาการด าเนินโครงการ บางโครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด
ในแผนปฏิบัติงานโครงการ 

2.3 บางโครงการจัดซื้อวัสดุนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในโครงการ เช่น โครงการไม่ระบุ
กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุส าหรับการบริหารงานอาคารสถานที่ แต่มีการจัดซื้อวัสดุส านักงานมาใช้ 

3.  ผลการด าเนินโครงการ 
3.1 บางโครงการมีการซื้อครุภัณฑ์ครบทุกรายการและปรับปรุงอาคารแต่ยังไม่ได้

น าไปใช้งาน  
3.2 บางโครงการมีผลการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 

ข้อเสนอแนะ    
เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่

อย่างคุ้มค่าในการบริหารงานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์  หรือแผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัดยิ่งขึ้น  จึงมีข้อเสนอแนะให้ท่านอธิการบดีสั่งการพิจารณาด าเนินการ
ดังนี้   

1. ควรเขียนวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการให้ชัดเจนและสอดคล้องกับหลักการและ
เหตุผล และเขียนกิจกรรมและวิธีด าเนินการของโครงการให้ถูกต้องชัดเจน รวมทั้งก าหนดผลที่คาดว่าจะได้รับ
ให้เหมาะสมมีความเป็นไปได้ตามกิจกรรมที่ด าเนินโครงการ  
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2. วัตถุประสงค์ควรระบุให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับกิจกรรม รวมทั้งสอดคล้องกับผลผลิต 
ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จ 

3. ควรด าเนินกิจกรรมและวิธีด าเนินการให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติงานโครงการ 
4. ควรด าเนินโครงการให้ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานโครงการ 
5. ควรมีการจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการให้มีรายละเอียดครบถ้วน และถูกต้อง             

เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารและผู้ด าเนินโครงการที่จะใช้ในการปรับปรุงแก้ไขโครงการในปีงบประมาณต่อไป 

 
 การรับ-จ่าย เงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) 

ข้อตรวจพบ 
1. ตรวจสอบการรับเงิน – การจ่ายเงิน เนื่องจากไม่มีการรับเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate  

Online จึงด าเนินการตรวจสอบรายการจ่ายเงิน ระหว่างเดือนเมษายน 2561 - มิถุนายน 2561 ดังนี้ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเงินเข้าบัญชีธนาคาร 

จ านวนรายการ รายการเบิก 

10 เมษายน 2561 7 ค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร/ค่าเช่าบ้าน 

17 เมษายน 2561 4 ค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร/ค่าเช่าบ้าน 

19 เมษายน 2561 2  

25 เมษายน 2561 24 ค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร/ค่าเช่าบ้าน 

26 เมษายน 2561 34 ค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร/ค่าเช่าบ้าน 

27 เมษายน 2561  18 เรื่องเบิกจ่ายทั่วไป 

รวม 89 

 
วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเงินเข้าบัญชีธนาคาร 
จ านวนรายการ รายการเบิก 

07 พฤษภาคม 2561 6 ค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร/ค่าเช่าบ้าน 

18 พฤษภาคม 2561 4 ค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร/ค่าเช่าบ้าน 

24 พฤษภาคม 2561 3 ค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร/ค่าเช่าบ้าน 

25 พฤษภาคม 2561 31 เรื่องเบิกจ่ายทั่วไป 

25 พฤษภาคม 2561 1 ค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร/ค่าเช่าบ้าน 

30 พฤษภาคม 2561 9 เรื่องเบิกจ่ายทั่วไป 

30 พฤษภาคม 2561 5 ค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร/ค่าเช่าบ้าน 

รวม 59 
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วัน/เดือน/ปี 
ที่รับเงินเข้าบัญชีธนาคาร 

จ านวนรายการ รายการเบิก 

7 มิถุนายน 2561 7 ค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร/ค่าเช่าบ้าน 

20 มิถุนายน 2561 3 ค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร/ค่าเช่าบ้าน 

21 มิถุนายน 2561 14 ค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร/ค่าเช่าบ้าน 

26 มิถุนายน 2561 3 เรื่องเบิกจ่ายทั่วไป 

28 มิถุนายน 2561 7 เรื่องเบิกจ่ายทั่วไป 

28 มิถุนายน 2561 11 ค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร/ค่าเช่าบ้าน 

รวม 45 

 
จากการตรวจสอบหน้าจอการท ารายการส าเร็จจากระบบ KTB Corporate Online รายการ

สรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e – Statement/Account Information) รายงานสรุปผลการโอนเงิน 
(Payment Summary Complete Report) รายงานแสดงข้อมูลผู้รับเงิน (KTB iPay Report) ทะเบียนคุม
การโอนเงินในระบบคอมพิวเตอร์ พบว่า  

1. การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร และการสมัครขอใช้บริการรับและน าเงินส่งคลัง ผ่านระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) มีหลักฐานถูกต้องเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

2. ค าสั่งแต่งตั้งและการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB  
Corporate Online) มีความเหมาะสมและการก าหนดสิทธิการเข้าใช้ในระบบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

3. ยังไม่มีรายการรับช าระการรับเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB 
Corporate Online เนื่องจาก เครื่องรับช าระมีปัญหาและได้ประสานคลังจังหวัดด าเนินการแก้ไขแล้วแต่ก็ยัง
ใช้งานไม่ได้ 

4. ยังไม่มีแบบใบแจ้งการช าระเงินเพ่ือให้ผู้ช าระเงินใช้ในการรับช าระเงินบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ประสานคลังจังหวัดแล้วแต่คลังจังหวัดยังไม่ได้จัดส่ง
แบบฟอร์มมาให้ 

5. ยังไม่ได้ด าเนินการน าเงินส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online โดยด าเนินการผ่าน
ระบบ GFMIS เดิมอยู่  
 

2. รายการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
รายการขอเบิกเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด าเนินการผ่าน 

ระบบ GFMIS มีรายการหักค่าปรับ 3 รายการ ดังนี้  
2.1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดแจ่มแจ้งคอนสตรัคชั่น  

ค่าจ้างติดตั้งตาข่ายกั้นนกอาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  
จ านวนเงิน 26,840 บาท  ธนาคารกรุงไทย สาขาน้ าพอง  เลขที่บัญขี 9810819897 
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2.2 บริษัท ออดิโอ อินโฟ จ ากัด 
ค่าจ้างปรับปรุงระบบเสียงภาพและระบบไฟหอประชุมรัตนอาภา  
จ านวนเงิน 57,552 บาท  ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 2452739707  

2.3 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิงโตเพชร  
ค่าจ้างปรับปรุงพ้ืนที่การให้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งวดที่ 6 
จ านวนเงิน 12,850 บาท  ธนาคารไทยพาณิชย์  เลขท่ีบัญชี 5852423543 

  จากการตรวจสอบรายการขอเบิกเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ในระบบ GFMIS มีรายการหักค่าปรับ รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง รายงานการรับรายได้และน าเงินส่งคลัง 
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน 
และใบส าคัญการลงบัญชี ณ วันที่ 29 กันยายน 2560 พบว่า  

1. การบันทึกบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งมีการบันทึกรับเงินฝากคลังเนื่องจากขอถอนคืนเงิน 
รายได้ค่าปรับจากบริษัท ร้านค้าต่าง ๆ มาเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย  บันทึกรับโอนเงินฝากธนาคารตาม
จ านวนรายได้ค่าปรับที่ได้รับคืน จ านวนเงิน 97,242 บาท และบันทึกการจ่ายเงินฝากธนาคารเพื่อน าเข้าเป็น
รายได้ของมหาวิทยาลัยต่อไป โดยจ่ายเช็คธนาคาร 620-6-05515-9 หมายเลขเช็ค 10140091 

2. การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ มีการโอนเงินให้คู่สัญญาโดยถูกต้อง
ครบถ้วนและรวดเร็ว แต่ด าเนินการผ่านระบบ GFMIS  ยังไม่ได้ด าเนินการผ่านระบบ KTB Corporate 
Online เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบกระบวนการที่แน่นอนในการน าส่งเงินผ่านระบบ KTB Corporate 
Online ซึ่งอยู่ระหว่างการประสานงานของเจ้าหน้าที่การเงินกับคลังจังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือสอบถามและ
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สอบถาม ศึกษาข้อมูลและประสานกับคลังจังหวัดเพ่ิมเติมในเรื่อง   
การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ ด าเนินการผ่านระบบ KTB Corporate Online  

2. ประสานกับคลังจังหวัดเพ่ือขอแบบใบแจ้งการช าระเงินเพ่ือให้ผู้ช าระเงินใช้ในการรับช าระ
เงินบัญชีเงินฝากธนาคาร มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  และเครื่องรับช าระเงินที่ยังมีปัญหาใช้
งานไม่ได ้

 
 การตรวจสอบระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง  

ข้อตรวจพบ 
จากการตรวจสอบ พบว่า  ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561 

1. บันทึกข้อมูลในระบบงานฯ ครบถ้วนและถูกต้องตามเอกสารหลักฐาน  
2. มีระบบการติดตามการด าเนินงานเพ่ือหาผู้รับผิดทางละเมิดและแพ่ง ผู้ผิดสัญญารับ 

ทุน/ลาศึกษา และลูกหนี้ของส่วนราชการที่เหมาะสมก่อนหมดอายุความการด าเนินคดี 
- มีการจัดท าค าสั่งหรือทะเบียนมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในระบบงานความ 

รับผิดทางละเมิดและแพ่ง 
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
- มีแผนการด าเนินงานในแต่ละกรณีท่ีเกิดความเสียหาย 
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หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

- มีการจัดท าค าสั่งหรือทะเบียนมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในระบบงานความ 
รับผิดทางละเมิดและแพ่ง 

3. มีการรายงานผลการติดตามเสนอหัวหน้าส่วนราชการเป็นระยะ ๆ และมีแนว 
ทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
 

 การประเมินผลการวางระบบการควบคุมภายใน 
ข้อตรวจพบ 

การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่ก าหนด ระบบการควบคุมภายใน                
มีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ได้ประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 
เดือน กันยายน พ.ศ. 2561  ด้วยวิธีการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ก าหนดโดยมีวัตถุประสงค์              
เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร  ซึ่งรวมถึง การดูแลรักษาทรัพย์สิน  
การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริต  ด้านความเชื่อถือ
ได้ของรายงานทาง การเงินและการด าเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ                    
มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย  ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 
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หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 

 

ประมวลภาพกิจกรรมการตรวจสอบ 
ปีงบประมาณ 2561 
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หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 

 
 

ภาพที่  1  การตรวจสอบระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
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หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 
 
 

  
 

  
 

ภาพที่  2 การตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ 
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หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภ 
ภาพที่  3 การตรวจสอบระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง      
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หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
  

 
   

ภาพที่  4  การตรวจสอบร้านค้าสหกรณ์  
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หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

  
 

  
 

  
 

 
ภาพที่  5  การตรวจสอบร้านค้าสหกรณ์  
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หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 

 
  

ภาพที่  6  การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหา 
หนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระของส่วนราชการ 
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หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 

 
 

 
ภาพที่  7 การประเมินการวางระบบการควบคุมภายใน 
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หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
  

  
 

  
 

ภาพที่  8 การประเมินการวางระบบการควบคุมภายใน 
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หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 

 
 

 
ภาพที่  9 การประเมินการวางระบบการควบคุมภายใน 
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หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 

 
 

 
ภาพที่  10 การประเมินการวางระบบการควบคุมภายใน 
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หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 

 
 

 
ภาพที่  11 การประเมินการวางระบบการควบคุมภายใน 
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หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 
 

 
 

 
ภาพที่  12 การประเมินการวางระบบการควบคุมภายใน 
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หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 

 
 

 
ภาพที่  13 การประเมินการวางระบบการควบคุมภายใน 
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หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 

 
 

 
 

ภาพที่  14 การประเมินการวางระบบการควบคุมภายใน 
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หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 

 
 

 
ภาพที่  15 การประเมินการวางระบบการควบคุมภายใน 
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หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 

 
 

 
 

ภาพที่  16 การประเมินการวางระบบการควบคุมภายใน 
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หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 

 
 

 
ภาพที่  17 การประเมินการวางระบบการควบคุมภายใน 
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หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 
 

 
 

 
ภาพที่  18 การประเมินการวางระบบการควบคุมภายใน 
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หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 

 
 

 
ภาพที่  19 การประเมินการวางระบบการควบคุมภายใน 
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หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 

 
 

 
ภาพที่  20 การประเมินการวางระบบการควบคุมภายใน 


