
นางสาวจันทร์เพ็ญ ทิพย์ตําแย

ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน

นางสาวจันทร์เพ็ญ ทิพย์ตําแย

ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน

1

บรรยายโดยบรรยายโดย

วัตถุประสงค์การตรวจสอบภายใน

และ

ข้อพึงระวังจากขอ้ตรวจพบ จากการตรวจสอบภายใน

สํานักงานตรวจสอบภายใน



ให  ้

คําปรึกษา  

ให  ้

คําปรึกษา

ทําความเข้าใจกับ

การตรวจสอบภายใน

2สํานักงานตรวจสอบภายใน

ให้ความ  
เชื่อมั่น  

ให้ความ  
เชื่อมั่น

มาตรฐานและจรรยาบรรณ
 ผู้ตรวจสอบภายใน



ความเสี่ยงการ  
ควบคุม  

ความเสี่ยงการ  
ควบคุม

วิธีการคือ การประเมิน

3สํานักงานตรวจสอบภายใน

การกํากบัดูแลการกํากบัดูแล



เพื่อเพิ่มคุณค่าเกิดการปรับปรุงเพื่อเพิ่มคุณค่าเกิดการปรับปรุง

วัตถุประสงค์

4สํานักงานตรวจสอบภายใน



ประเด็นขอตรวจพบ

5

วัตถุประสงค์การตรวจสอบภายใน

สํานักงานตรวจสอบภายใน

เกิด Efficiency เหมาะสมคุ้มค่า

เกิด Economy ประหยัด

เกิด Effectiveness เป็นประโยชน์และคุณค่า

ด้าน Operation

มุ่งเนน้ให้ข้อมูลตรวจสอบการ
 ปฏิบตัิงานแต่ละ Process



ประเด็นขอตรวจพบ

6

วัตถุประสงค์การตรวจสอบภายใน

สํานักงานตรวจสอบภายใน

****มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน

****เชื่อถือได้

****ทันเวลา

ด้าน Financial

มุ่งเนน้ให้ข้อมูลตรวจสอบ 

Financial Information
 Process

หมายรวมถึงข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการ
 ปฏิบัติงานของ Process  นั้น ๆ เช่น 

KPI ของระบบงานต่าง ๆ



ประเด็นขอตรวจพบ

7

วัตถุประสงค์การตรวจสอบภายใน

สํานักงานตรวจสอบภายใน

มุ่งเนน้ให้ข้อมูลตรวจสอบการปฏิบตังิานแต่ละ 

Process มีความถูกตอ้งสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ 

กฎ ระเบียบ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องทัง้ภายใน
 และภายนอกองค์กร

ด้าน Compliance



ประเด็นขอตรวจพบ

8

วัตถุประสงค์การตรวจสอบภายใน

สํานักงานตรวจสอบภายใน

พิจารณาโครงสร้างพื้นฐาน

***ประเมินผล

***การดําเนนิงาน

***ป้องกันข้อมูลหากเสียหายแก้ไขอย่างไร

***การเข้าถึงข้อมูล

ด้าน Information AND 

Technology

มุ่งเนน้การตรวจสอบการ
 ควบคุมการจัดการภายใน
 ระบบ IT



ประเด็นขอตรวจพบ

9

วัตถุประสงค์การตรวจสอบภายใน

สํานักงานตรวจสอบภายใน

***เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

***ประเมินประสิทธิผลและความเหมาะสม ของ
 การควบคุมภายใน

***วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบ 

ด้าน Management

มุ่งเนน้การตรวจสอบผลท
 

ี่

เกิดขึ้น



การตรวจสอบภายใน “ป้องกัน” ไม่ใช่ “แก้ไข”การตรวจสอบภายใน “ป้องกัน” ไม่ใช่ “แก้ไข”

ขอย้าํเพื่อให้ท่านเข้าใจเรา 

10สํานักงานตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบภายใน “เป็นการสอบทานการ  
ปฏิบัติงาน” ไม่ใช่ “การกําหนดแนวทางการ  

ปฏิบัติงาน”  

การตรวจสอบภายใน “เป็นการสอบทานการ  
ปฏิบัติงาน” ไม่ใช่ “การกําหนดแนวทางการ  

ปฏิบัติงาน”



ข้อพึงระวังด้านการคลังและการพัสดุ

1 
1

การจัดทํา
 แผนการจัดซื้อ

 จัดจ้าง
 

การจัดทํา
 แผนการจัดซื้อ

 จัดจ้าง

การบริหารเงิน
 ยืมทดรองจ่าย
 

การบริหารเงิน
 ยืมทดรองจ่าย
การซื้อของท

 
ี่

ระลึกเป็นครั้ง
 คราว

 

การซื้อของท
 

ี่

ระลึกเป็นครั้ง
 คราว

การจ้างเหมา
 ทัวร

 
์

การจ้างเหมา
 ทัวร์

สํานักงานตรวจสอบภายใน



ข้อพึงระวังด้านการคลังและการพัสดุ

1 
2

การบริหาร

งานด้านพัสดุ

การบริหาร

งานด้านพัสดุ
การเช่าบริการรถการเช่าบริการรถการซ่อมรถ

 ราชการ
 

การซ่อมรถ
 ราชการ

สํานักงานตรวจสอบภายใน



สัญญายืมเงินต้องระบุวัตถ
 

ุ
ปะสงค์การยืมให้ชัดเจนและ

 บันทึกประเภทการยืมให
 

้
ถูกต้อง

 

สัญญายืมเงินต้องระบุวัตถ
 

ุ
ปะสงค์การยืมให้ชัดเจนและ

 บันทึกประเภทการยืมให
 

้
ถูกต้อง

ผู้ยืมต้องทําแผนการใช้เงินค
 

ู่

กับสัญญายืมเงินทุกครั้ง
 

ผู้ยืมต้องทําแผนการใช้เงินค
 

ู่

กับสัญญายืมเงินทุกครั้ง

1 
3

การบริหาร

เงินยืมทดรองจ่าย
ประกาศ มข.1269/56

การบริหาร

เงินยืมทดรองจ่าย
ประกาศ มข.1269/56

เปิดบญัชีเงินฝาก SAVING 

คู่กับบัญชีเงินฝาก Current 

เปิดบญัชีเงินฝาก SAVING 

คู่กับบัญชีเงินฝาก Current 

ต้องออกใบรบัคืนเงินยืมทั้ง
 รบัคืนเป็นเงินสดหรือ

 ใบสําคัญโดยไม่ต้องร้องขอ
 

ต้องออกใบรบัคืนเงินยืมทั้ง
 รบัคืนเป็นเงินสดหรือ

 ใบสําคัญโดยไม่ต้องร้องขอ

ควรติดตามทวงถามหนี้ด้วย
 ระบบติดตามโปรแกรม 

KKU FMIS
 

ควรติดตามทวงถามหนี้ด้วย
 ระบบติดตามโปรแกรม 

KKU FMIS

สัญญายืมเงินต้องระบุวัน
 เริ่มและสิ้นสุดกิจกรรมหรือ
 โครงการ

 

สัญญายืมเงินต้องระบุวัน
 เริ่มและสิ้นสุดกิจกรรมหรือ
 โครงการ

สํานักงานตรวจสอบภายใน



ให้ทําเป็นค่าใช้สอย

ขออนุมัติใช้เงิน
ขอเบิกจ่าย

ให้ทําเป็นค่าใช้สอย

ขออนุมัติใช้เงิน
ขอเบิกจ่าย

การจัดซื้อเป็นครั้งคราวใน
 ปริมาณไม่มาก Ex ของที่ระลึก

 วิทยากร 

การจัดซื้อเป็นครั้งคราวใน
 ปริมาณไม่มาก Ex ของที่ระลึก

 วิทยากร 

1 
4

การซื้อของที่ระลึก
 

เป็นครั้งคราว
 

การซื้อของที่ระลึก
 

เป็นครั้งคราว

แนวปฏิบัติแนวปฏิบัติ

ให้ดําเนินการตามขั้นตอนของ
 ระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรีฯ 

พ.ศ.
 

2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 

ให้ดําเนินการตามขั้นตอนของ
 ระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรีฯ 

พ.ศ.
 

2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การจัดซื้อในปริมาณมากเพื่อจัด
 โครงการหรือกิจรรม+มอบให

 
้

ผู้เข้าร่วม
 

การจัดซื้อในปริมาณมากเพื่อจัด
 โครงการหรือกิจรรม+มอบให

 
้

ผู้เข้าร่วม

แนวปฏิบัติแนวปฏิบัติ

สํานักงานตรวจสอบภายใน



ประกาศสอบราคาหรอืประกวดราคาประกาศสอบราคาหรอืประกวดราคา

กําหนดคุณลักษณะเฉพาะรายการท
 

ี่

ต้องการจ้างบรกิาร
 

กําหนดคุณลักษณะเฉพาะรายการท
 

ี่

ต้องการจ้างบรกิาร

จัดทําแผนการจัดโครงการหรือกิจกรรม
 ที่ต้องจ้างเหมาทัวร

 
์

จัดทําแผนการจัดโครงการหรือกิจกรรม
 ที่ต้องจ้างเหมาทัวร์

จัดทําโครงการหรือกจิกรรมเสนออนุมตั
 

ิ
ให้ดําเนินการ

 

จัดทําโครงการหรือกจิกรรมเสนออนุมตั
 

ิ
ให้ดําเนินการ

1 
5

การจ้างเหมาทัวร์การจ้างเหมาทัวร์

แนวปฏิบัติแนวปฏิบัติ

มข. อยู่ระหว่างดําเนินการให้บริษัททัวร์มาขึ้น

 ทะเบียนและรถรับจ้างมาขึ้นทะเบียน (ประกาศ 

มข .837/2557 เรื่อง เชิญชวนผู้มีอาชีพยื่นคํา

 ขอรับการคัดเลือกขึ้นทะเบียนประกอบการกับ มข. 

ลว.11 เม.ย.57) สํานักงานตรวจสอบภายใน



ขาดการกํากับติดตามการรายงานแผน
 และผลการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้บริหาร
 

ขาดการกํากับติดตามการรายงานแผน
 และผลการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้บริหาร

ไมไ่ด้รับความร่วมมอืจากบุคลากรใน
 หน่วยงาน

 

ไมไ่ด้รับความร่วมมอืจากบุคลากรใน
 หน่วยงาน

ไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างแผนการ
 ใช้เงินกับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างแผนการ
 ใช้เงินกับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ไม่เห็นความสําคัญไม่เห็นความสําคัญ

1 
6

การจัดทํา
 

แผนการจัดซื้อจัด
 

จ้าง
 

การจัดทํา
 

แผนการจัดซื้อจัด
 

จ้าง

ปัญหา??????ปัญหา??????



ไมม่กีารสํารวจความต้องการก่อนทาํคําขอ
 งบประมาณ

 

ไมม่กีารสํารวจความต้องการก่อนทาํคําขอ
 งบประมาณ

งปม.รด.มแีผนซื้อ/จ้างเพิ่ม ไมส่่งให้ IAงปม.รด.มแีผนซื้อ/จ้างเพิ่ม ไมส่่งให้ IA

ไมก่าํหนดคุณลักษณะเฉพาะไมก่าํหนดคุณลักษณะเฉพาะ

ไมร่ะบุประเภทเงินงบประมาณทีใ่ช้ไมร่ะบุประเภทเงินงบประมาณทีใ่ช้

ไมร่ะบุวันเดือนปีที่คาดว่าจะดําเนินการไมร่ะบุวันเดือนปีที่คาดว่าจะดําเนินการ

ไมร่ะบุวิธีการดําเนินการไมร่ะบุวิธีการดําเนินการ

1 
7

การจัดทําแผนการ
 

จัดซื้อจัดจ้าง
 (ครุภัณฑ์เกินแสน 

สิ่งก่อสร้างเกินล้าน)
 

การจัดทําแผนการ
 

จัดซื้อจัดจ้าง
 (ครุภัณฑ์เกินแสน 

สิ่งก่อสร้างเกินล้าน)

ปัญหารายงาน
 แผน

 

ปัญหารายงาน
 แผน

สํานักงานตรวจสอบภายใน



ไมร่ะบุวันทีเ่บิกจ่ายเงินไมร่ะบุวันทีเ่บิกจ่ายเงิน

ไมร่ะบุจาํนวนเงินที่เหลือจ่ายไมร่ะบุจาํนวนเงินที่เหลือจ่าย

ไมอ่ธิบายหรืออธิบายไม่ชดัเจนเกี่ยวกับ
 สาเหตุการเปลี่ยนแปลงแผน

 

ไมอ่ธิบายหรืออธิบายไม่ชดัเจนเกี่ยวกับ
 สาเหตุการเปลี่ยนแปลงแผน

มีการเปลี่ยนแปลงต่างจากแผนแต่ระบุว่า
 เป็นไปตามแผน

 

มีการเปลี่ยนแปลงต่างจากแผนแต่ระบุว่า
 เป็นไปตามแผน

ไมร่ะบุวันเดือนปีที่ดําเนินการไมร่ะบุวันเดือนปีที่ดําเนินการ

ไมร่ะบุวิธีการดําเนินการไมร่ะบุวิธีการดําเนินการ

1 
8

การจัดทําแผนการ
 

จัดซื้อจัดจ้าง
 (ครุภัณฑ์เกินแสน 

สิ่งก่อสร้างเกินล้าน)
 

การจัดทําแผนการ
 

จัดซื้อจัดจ้าง
 (ครุภัณฑ์เกินแสน 

สิ่งก่อสร้างเกินล้าน)

ปัญหารายงาน
 ผล

 

ปัญหารายงาน
 ผล

สํานักงานตรวจสอบภายใน

ที่สําคัญผู้บริหารไม่เห็น
 ความสําคัญ

 

ที่สําคัญผู้บริหารไม่เห็น
 ความสําคัญ



มีการเคลื่อนย้ายพัสดโุดยไม่แจ้งต่อ
 ผู้รับผิดชอบหรือเจ้าหน้าที่พัสด

 
ุ

มีการเคลื่อนย้ายพัสดโุดยไม่แจ้งต่อ
 ผู้รับผิดชอบหรือเจ้าหน้าที่พัสดุ

การยมืใช้พสัดุ  ไมจ่ัดทาํใบยืมหรือจัดทํา
 แต่รายละเอียดการยืมไมค่รบถ้วน(วันยืมวัน
 คืน ผู้ยืม หมายเลขพัสด

 
ุ

การยมืใช้พสัดุ  ไมจ่ัดทาํใบยืมหรือจัดทํา
 แต่รายละเอียดการยืมไมค่รบถ้วน(วันยืมวัน
 คืน ผู้ยืม หมายเลขพัสดุ

ไม่จัดทําใบเบิกครุภัณฑ์และวัสดุไม่จัดทําใบเบิกครุภัณฑ์และวัสดุ

19

การบริหารงาน
 

ด้านพัสด
 

ุ

การบริหารงาน
 

ด้านพัสดุ

การรายงานพัสดคุงเหลอืประจําป
 

ี

ล่าช้า
 

การรายงานพัสดคุงเหลอืประจําป
 

ี

ล่าช้าปัญหา??????ปัญหา??????

สํานักงานตรวจสอบภายใน



ขาดมาตรการกํากับหรือบทลงโทษท
 

ี่

จะกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
 จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ขาดมาตรการกํากับหรือบทลงโทษท
 

ี่

จะกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
 จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

คณะหน่วยงาน ไม่ได้รับความ
 ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใน ???
 

คณะหน่วยงาน ไม่ได้รับความ
 ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใน ???

20

การบริหารงาน
 

ด้านพัสด
 

ุ

การบริหารงาน
 

ด้านพัสดุ

ไม่สํารวจความต้องการใช้พัสดุก่อน
 จัดทําคําของบประมาณประจําป

 
ี

ไม่สํารวจความต้องการใช้พัสดุก่อน
 จัดทําคําของบประมาณประจําปี

ปัญหา??(ต่อ)ปัญหา??(ต่อ)

จัดทําโดย  นางสาวกนกอร  สีแสง



งานพัสดุ ต้องแจ้ง ให้หัวหน้างานหรือ
 ฝ่ายต่างๆ เสนอรายชื่อกรรมการเพื่อ

 แต่งตั้ง ตามจํานวนคนที่กําหนดให้จัดหา
 (ทําเป็นหนังสือนะคะ)

งานพัสดุ ต้องแจ้ง ให้หัวหน้างานหรือ
 ฝ่ายต่างๆ เสนอรายชื่อกรรมการเพื่อ

 แต่งตั้ง ตามจํานวนคนที่กําหนดให้จัดหา

(ทําเป็นหนังสือนะคะ)

21

การบริหารงาน
 

ด้านพัสด
 

ุ

การบริหารงาน
 

ด้านพัสดุ

การแต่งตั้งกรรมการตรวจนับพัสดุคงเหลือ
 ประจําป

 
ี

การแต่งตั้งกรรมการตรวจนับพัสดุคงเหลือ
 ประจําปี

ปัญหา??(ต่อ)ปัญหา??(ต่อ)

สํานักงานตรวจสอบภายใน



ให้แต่งตั้งกรรมการตรวจนับจาก
 ผู้ใช้งานหรือผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนงาน

 ที่ดูแล และจัดประชุมชี้แจง แนวทางการ
 ตรวจนับ (หากหน่วยงานไม่ดําเนินการ 

ควรนําเสนอต่อผู้บริหารทราบ)
 

ให้แต่งตั้งกรรมการตรวจนับจาก
 ผู้ใช้งานหรือผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนงาน

 ที่ดูแล และจัดประชุมชี้แจง แนวทางการ
 ตรวจนับ (หากหน่วยงานไม่ดําเนินการ 

ควรนําเสนอต่อผู้บริหารทราบ)

22

การบริหารงาน
 

ด้านพัสด
 

ุ

การบริหารงาน
 

ด้านพัสดุ

ปัญหา??(ต่อ)ปัญหา??(ต่อ)

สํานักงานตรวจสอบภายใน



ทําบันทึก ส่งรายการพัสดุให้ฝ่ายหรืองาน
 ต่างๆถึงกรรมการตรวจนับพร้อมระบุวันท

 
ี่

ส่งคืน 

* การประชมุชีแ้จงควรกํากับให้ระบสุถานทีใ่ช้งาน
 จรงิ สภาพการใช้งาน หากชํารดุหรือหมดความ

 จําเป็นใช้งาน ให้ส่งมอบพัสดุต่องานพัสดุเพื่อจะได
 

้

ดําเนินตามขั้นตอนตามระเบียบพัสดุต่อไป
 

ทําบันทึก ส่งรายการพัสดุให้ฝ่ายหรืองาน
 ต่างๆถึงกรรมการตรวจนับพร้อมระบุวันท

 
ี่

ส่งคืน 

* การประชมุชีแ้จงควรกํากับให้ระบสุถานทีใ่ช้งาน
 จรงิ สภาพการใช้งาน หากชํารดุหรือหมดความ

 จําเป็นใช้งาน ให้ส่งมอบพัสดุต่องานพัสดุเพื่อจะได
 

้

ดําเนินตามขั้นตอนตามระเบียบพัสดุต่อไป

23

การบริหารงาน
 

ด้านพัสด
 

ุ

การบริหารงาน
 

ด้านพัสดุ

ปัญหา??(ต่อ)ปัญหา??(ต่อ)

สํานักงานตรวจสอบภายใน



จัดทํารายงานผลการตรวจนับ เสนอต่อ
 คณบดี เพื่อนําเสนอต่ออธิการบดี เพื่อให
 

้

งานพัสดุ กองคลัง จัดทําเป็นภาพรวมของ 

มข. ส่ง สตง.ต่อไป
 

จัดทํารายงานผลการตรวจนับ เสนอต่อ
 คณบดี เพื่อนําเสนอต่ออธิการบดี เพื่อให
 

้

งานพัสดุ กองคลัง จัดทําเป็นภาพรวมของ 

มข. ส่ง สตง.ต่อไป

ติดตามผลการตรวจนับพัสดุประจําปี 

หากส่งรายงานผลการตรวจนับล่าช้า ควรม
 

ี

มาตรการกํากับติดตาม เช่น ทําหนังสือ
 ติดตามผล เป็นต้น

 

ติดตามผลการตรวจนับพัสดุประจําปี 

หากส่งรายงานผลการตรวจนับล่าช้า ควรม
 

ี

มาตรการกํากับติดตาม เช่น ทําหนังสือ
 ติดตามผล เป็นต้น

24

การบริหารงาน
 

ด้านพัสด
 

ุ

การบริหารงาน
 

ด้านพัสดุ

ปัญหา??(ต่อ)ปัญหา??(ต่อ)

สํานักงานตรวจสอบภายใน



หากการสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ มีเหตุผลและ
 ความจําเป็นต้องจําหน่าย ฯ ให้แต่งตั้งกรรมการ

 ประเมินราคาและกรรมการจําหน่ายพร้อมกัน (คน
 ละชุดกับกรรมสอบข้อเท็จจริง (ผู้รู้) และกรรมการ
 ตรวจนับฯ ควรกําหนดวันแล้วเสร็จ

 

หากการสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ มีเหตุผลและ
 ความจําเป็นต้องจําหน่าย ฯ ให้แต่งตั้งกรรมการ

 ประเมินราคาและกรรมการจําหน่ายพร้อมกัน (คน
 ละชุดกับกรรมสอบข้อเท็จจริง (ผู้รู้) และกรรมการ
 ตรวจนับฯ ควรกําหนดวันแล้วเสร็จ

หากมีพัสดุชํารุด/หมดความจําเป็นใช้งาน ให้ 

ตั้งกรรมสอบข้อเท็จจริง ทั้งนี้ต้องไม่ใช่ชุดเดียวกัน
 กับกรรมการตรวจนับพัสดุคงเหลอืประจําปีนั้นๆ 

และควรกําหนดวันแล้วเสร็จ
 

หากมีพัสดุชํารุด/หมดความจําเป็นใช้งาน ให้ 

ตั้งกรรมสอบข้อเท็จจริง ทั้งนี้ต้องไม่ใช่ชุดเดียวกัน
 กับกรรมการตรวจนับพัสดุคงเหลอืประจําปีนั้นๆ 

และควรกําหนดวันแล้วเสร็จ

25

การบริหารงาน
 

ด้านพัสด
 

ุ

การบริหารงาน
 

ด้านพัสดุ

ปัญหา??(ต่อ)ปัญหา??(ต่อ)

สํานักงานตรวจสอบภายใน



ต้องจ่ายออกจากทะเบียนทรัพย์สินทันท
 

ี

และให้ส่งรายงานผลการจําหน่ายต่อ
 ผู้บริหารหน่วยงาน และอธิการบดี  

ต้องจ่ายออกจากทะเบียนทรัพย์สินทันท
 

ี

และให้ส่งรายงานผลการจําหน่ายต่อ
 ผู้บริหารหน่วยงาน และอธิการบดี  

ประกาศขายทอดตลาด หรอืตกลงราคาโดยไม
 

่

ขายทอดตลาดก่อนก็ได้(ราคาไม่เกิน 100,000 

บาท ระเบียบพัสดุฯข้อ 157
 

(1)
 

( การขาย ต้อง
 ออกใบเสร็จรับเงินนําเงนิส่งกองคลัง )

 

ประกาศขายทอดตลาด หรอืตกลงราคาโดยไม
 

่

ขายทอดตลาดก่อนก็ได้(ราคาไม่เกิน 100,000 

บาท ระเบียบพัสดุฯข้อ 157
 

(1)
 

( การขาย ต้อง
 ออกใบเสร็จรับเงินนําเงนิส่งกองคลัง )

26

การบริหารงาน
 

ด้านพัสด
 

ุ

การบริหารงาน
 

ด้านพัสดุ

ปัญหา??(ต่อ)ปัญหา??(ต่อ)

สํานักงานตรวจสอบภายใน



หากมีครุภัณฑ์ไม่เกิน 5,000 บาท พิจารณา
 แปลงสภาพเป็นวัสดุคงทนถาวร

 

หากมีครุภัณฑ์ไม่เกิน 5,000 บาท พิจารณา
 แปลงสภาพเป็นวัสดุคงทนถาวร

ส่งสําเนารายงานผลจําหน่ายพัสดุให
 

้

กระทรวงการคลังและสตง. ภายใน 30วัน
 นับแต่วันลงจ่ายพัสดุ(ระเบียบพัสดุข้อ 160)
 

ส่งสําเนารายงานผลจําหน่ายพัสดุให
 

้

กระทรวงการคลังและสตง. ภายใน 30วัน
 นับแต่วันลงจ่ายพัสดุ(ระเบียบพัสดุข้อ 160)

27

การบริหารงาน
 

ด้านพัสด
 

ุ

การบริหารงาน
 

ด้านพัสดุ

ปัญหา??(ต่อ)ปัญหา??(ต่อ)

สํานักงานตรวจสอบภายใน



จากข้อ 1 ต้องระบุรายละเอียด

-หน้าที่ความรับผดิชอบผู้ยืม -แจ้งการเคลื่อนย้ายต่อผูร้บัผิดชอบ

-ผูร้บัผิดชอบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ -หากยืมข้ามปีงบประมาณ ให
 

้

ระบุสถานที่ใช้งานในทะเบียนคุมทันท
 

ี

จากข้อ 1 ต้องระบุรายละเอียด

-หน้าที่ความรับผดิชอบผู้ยืม -แจ้งการเคลื่อนย้ายต่อผูร้บัผิดชอบ

-ผูร้บัผิดชอบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ -หากยืมข้ามปีงบประมาณ ให
 

้

ระบุสถานที่ใช้งานในทะเบียนคุมทันที

2. จัดทําใบยืมพัสดุ (ประกอบด้วยหมายเลข
 ครุภัณฑ์ ผู้ยืม วันที่ยืม วันที่ส่งคืน ผู้อนุมัตใิหย้ืม

 

2. จัดทําใบยืมพัสดุ (ประกอบด้วยหมายเลข
 ครุภัณฑ์ ผู้ยืม วันที่ยืม วันที่ส่งคืน ผู้อนุมัตใิหย้ืม

1.
 

ประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติใหท้ราบถึง
 วิธีการปฏิบัติ ทุกหน่วยงาน

 

1.
 

ประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติใหท้ราบถึง
 วิธีการปฏิบัติ ทุกหน่วยงาน

การเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์การเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์

28

การบริหารงาน
 

ด้านพัสด
 

ุ

การบริหารงาน
 

ด้านพัสดุ

ปัญหา??(ต่อ)ปัญหา??(ต่อ)

สํานักงานตรวจสอบภายใน



ไม่บนัทึกประวัติการซ่อมในระบบประวัตกิาร
 ซ่อมของโปรแกรม KKU FMIS

 

ไม่บนัทึกประวัติการซ่อมในระบบประวัตกิาร
 ซ่อมของโปรแกรม KKU FMIS

ไม่เข้าใจถึงวิธีการจัดทําแผน ซึ่งต้อง
 ประกอบด้วย -รายการซ่อมบํารุง เช่น เปลี่ยน

 น้ํามันเครื่อง ล้างแอร์ เปลี่ยนยาง –ระบุจํานวนเงิน 

-ระบุวันเดือนปีที่คาดว่าจะดําเนินการ  -แยก
 ประเภทเป็นรายคัน

 

ไม่เข้าใจถึงวิธีการจัดทําแผน ซึ่งต้อง
 ประกอบด้วย -รายการซ่อมบํารุง เช่น เปลี่ยน

 น้ํามันเครื่อง ล้างแอร์ เปลี่ยนยาง –ระบุจํานวนเงิน 

-ระบุวันเดือนปีที่คาดว่าจะดําเนินการ  -แยก
 ประเภทเป็นรายคัน

ไม่จัดทําแผนการซอ่มบํารุงรักษาไม่จัดทําแผนการซอ่มบํารุงรักษา

29

การซ่อมรถ
 

ราชการ
 

การซ่อมรถ
 

ราชการ

ปัญหา??ปัญหา??

ต้องบันทึกรายละเอียด รายการ
 ซ่อม มลูค่า ใหช้ัดเจน

สํานักงานตรวจสอบภายใน



30

การซ่อมรถ
 

ราชการ
 

การซ่อมรถ
 

ราชการ

ปัญหา??ปัญหา??

ไม่ตั้งงบประมาณและวางแผน สําหรับการ
 ซ่อมบํารุงรักษารถราชการ

 

ไม่ตั้งงบประมาณและวางแผน สําหรับการ
 ซ่อมบํารุงรักษารถราชการ

สํานักงานตรวจสอบภายใน



ใบอนุญาตขับขี่รถของพนักงานขับรถ 

เป็นประเภทรถยนต์ส่วนบุคคล
 

ใบอนุญาตขับขี่รถของพนักงานขับรถ 

เป็นประเภทรถยนต์ส่วนบุคคล

นํารถที่ไม่จดทะเบียนตามกฎหมาย
 ของกรมการขนส่งมาให้บริการ

 

นํารถที่ไม่จดทะเบียนตามกฎหมาย
 ของกรมการขนส่งมาให้บริการ

มีการสอดไส้ของผู้ประกอบการที่ขึ้นเว็บ
 ไว้กับสํานักงานตรวจสอบภายใน เช่น

 

มีการสอดไส้ของผู้ประกอบการที่ขึ้นเว็บ
 ไว้กับสํานักงานตรวจสอบภายใน เช่น

31

การเช่าบริการรถการเช่าบริการรถ

ข้อพึงระวัง!!!!

นะจ๊ะ

ข้อพึงระวัง!!!!

นะจ๊ะ

สํานักงานตรวจสอบภายใน



ไม่ทําประกันภัยสําหรับรถเพื่อการ
 พาณิชย์สาธารณะ หรือมีแต่หมดอาย
 

ุ

ไม่ทําประกันภัยสําหรับรถเพื่อการ
 พาณิชย์สาธารณะ หรือมีแต่หมดอายุ

ภาษีรถ พรบ. หมดอายุภาษีรถ พรบ. หมดอายุ

 ใบอนุญาตขับขี่รถของพนักงานขับ
 รถ หมดอาย

 
ุ

 ใบอนุญาตขับขี่รถของพนักงานขับ
 รถ หมดอายุ
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การเช่าบริการรถการเช่าบริการรถ

ข้อพึงระวัง!!!!

นะจ๊ะ

ข้อพึงระวัง!!!!

นะจ๊ะ

เนียนๆ หรือชอบอ้าง

งานด่วน หารถไม่ได้ บริษัทหามา
 และลงเวบ็ตรวจสอบด้วยนะ 

พัสดุบอกว่าใช้ได้ ทําไมไม่บอกให
 

้
รู้ก่อนจ้างละ 

สํานักงานตรวจสอบภายใน



ด้านการ
 ควบคุม
 ยานพาหนะ

 และการใช
 

้

น้ํามัน
 เชื้อเพลิง

ด้านการ
 ควบคุม
 พัสดุ

ด้านการรับ
 เงิน และ

 การจ่ายเงิน
 การเก็บ

 รักษาเงิน 

และการนํา
 เงินส่งคลัง

ประเด็นขอตรวจพบ

ด้านการ
 ควบคุม
 ระบบ
 สารสนเทศ

 ด้านการ
 คลังและ
 การพัสดุ

33

ด้านการ
 ควบคุม
 ระบบลูกหน

 
ี้

เงินยืมฯและ
 รายงาน

 ทางการเงิน
 ประจําเดือน

ปัญหาชวน
 คิดและชวน
 แก้ไขของ

 หน่วยงาน
 ในกํากับ
 

ปัญหาชวน
 คิดและชวน
 แก้ไขของ

 หน่วยงาน
 ในกํากับ

ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบภายใน

สํานักงานตรวจสอบภายใน



ด้านการควบคุม
 ระบบสารสนเทศ
 ด้านการคลังและ
 การพัสดุ
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ผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังและไมม่คีาํสั่งแต่งตั้งให
 

้

ปฏิบัติหน้าที่ 

ทําคําสั่งพร้อมระบุภาระงานให้ชัดเจน

พบปัญหาแล้วลอง
 แกไ้ขดีไหมคะ

เจ้าหน้าที่การเงนิทําหน้าที่รับเงินและจดัทํา
 บัญชีเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง

ควรกําหนดมาตรการกํากับควบคุมหากไม
 

่
สามารถทําได้ เช่น กําหนดใหร้ายงานทุกวัน 

สํานักงานตรวจสอบภายใน



ยอมให้คนอื่นใช้สิทธิเข้าถึงโปรแกรมKKUFMIS 

อย่าให้คนอื่นใช้สิทธิ หากยังไม่มีสทิธิควรแจ้ง call 
center ให้เพิ่มสิทธติามภาระหน้าทีท่ี่ไดร้ับผดิชอบ

ด้านการควบคุม
 ระบบสารสนเทศ
 ด้านการคลังและ
 การพัสดุ
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พบปัญหาแล้วลอง
 แกไ้ขดีไหมคะ

 

พบปัญหาแล้วลอง
 แกไ้ขดีไหมคะ

ไมไ่ด้ปฏิบัตงิานในหนว่ยงาน แต่ยังมีรหัสการใช
 

้

งานในโปรแกรม KKUFMIS 

แจ้งให้ทาง  Call Center ยกเลิก 

สํานักงานตรวจสอบภายใน



ได้รับสทิธิการใช้งานในโปรแกรม KKUFMIS เกิน
 ภาระหน้าที่ความรับผดิชอบหรือตําแหน่งงาน

แจ้งให้ทาง  Call Center ยกเลิกสิทธิที่ไมใ่ช่หน้าท
 

ี่
หรือความรับผิดนัน้

ด้านการควบคุม
 ระบบสารสนเทศ
 ด้านการคลังและ
 การพัสดุ

36

พบปัญหาแล้ว
 ลองแกไ้ขดีไหม
 คะ

สํานักงานตรวจสอบภายใน

ภาระงานซ้ําซอ้น ระบุภาระงานไมช่ัดเจน ส่งผล
 ต่อการให้บริการด้านการคลังและการพัสดุล่าช้า 

ลองทํา Man day คํานวณเวลาที่ใช้ในแตล่ะ
 กิจกรรม แตต่อ้งระบุภารงานของแต่ละคนให
 

้
ชัดเจนไมซ่้าํซอ้นนะคะ 



ต้องระบุกิจกรรมหรือโครงการ วันเดือนปีที่จัด 
ราคาต่ อหน่ วย  จํ านวนผู้ เ ข้ า ร่ วม  อ ย่าลื ม

 ประทับตราจ่ายแล้วลงนามกํากับสําหรับคนท
 

ี่
จ่ายเงิน

 

ต้องระบุกิจกรรมหรือโครงการ วันเดือนปีที่จัด 
ราคาต่ อหน่ วย  จํ านวนผู้ เ ข้ า ร่ วม  อ ย่าลื ม

 ประทับตราจ่ายแล้วลงนามกํากับสําหรับคนท
 

ี่
จ่ายเงิน
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ด้านการรับเงิน การ
 จ่ายเงนิ การเก็บ

 รักษาเงิน และการ
 นําเงินส่งคลัง

ใช้ใบสําคัญรับเงินทีม่ีมูลค่าสูงเกิน 500 บาท 

ไม่ระบุรายละเอียดในใบสําคัญรับเงนิให้ครบถ้วน

ใช้ใบสําคัญรับเงินทีม่ีมูลค่าสูงเกิน 500 บาท 

ไม่ระบุรายละเอียดในใบสําคัญรับเงนิให้ครบถ้วน

การจ่ายเงิน

สํานักงานตรวจสอบภายใน



•หักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ร้อยละ 1

•ต้องนําส่งเงินให้กับกองคลัง  ภายในวันที่ 7 

ของเดือนถัดไป
 • หากเกินกําหนดต้องเรียกเก็บภาษีหัก ณ ท

 
ี่

จ่ายพร้อมค่าปรับ 1.5% ต่อเดือน 

•หักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ร้อยละ 1

•ต้องนําส่งเงินให้กับกองคลัง  ภายในวันที่ 7 

ของเดือนถัดไป

• หากเกินกําหนดต้องเรียกเก็บภาษีหัก ณ ท
 

ี่

จ่ายพร้อมค่าปรับ 1.5% ต่อเดือน 
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ด้านการรับเงิน การ
 เก็บรักษาเงิน และ
 การนําเงินส่งคลัง

ทําข้อตกลงซื้อขาย 

แต่ไม่มีการหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 1%
ทําข้อตกลงซื้อขาย 

แต่ไม่มีการหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 1%
การจ่ายเงิน

สํานักงานตรวจสอบภายใน



•ต้องจัดทําประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย (เงิน
 รายได้)

 •เสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะหน่วยงาน 

•เสนอให้กรรมการเงินได้พิจารณาให้จัดทํา
 ประกาศหรือหลักเกณฑ์ที่ใช้เป็นการเฉพาะของ
 หน่วยงาน

 

•ต้องจัดทําประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย (เงิน
 รายได้)

•เสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะหน่วยงาน 

•เสนอให้กรรมการเงินได้พิจารณาให้จัดทํา
 ประกาศหรือหลักเกณฑ์ที่ใช้เป็นการเฉพาะของ
 หน่วยงาน

กนกอร สีแสง ออกแบบ และกฤษณวรรณ อาทิตย์ตั้ง สรุปเนือ้หา 39

ด้านการรับเงิน การ
 เก็บรักษาเงิน และ
 การนําเงินส่งคลัง

เบิกจ่ายเงินโดยไม่มีระเบียบรองรับ (ค่าใช้จ่าย
 ที่จําเป็นต้องจ่ายในโครงการหรือกิจกรรม)

 

เบิกจ่ายเงินโดยไม่มีระเบียบรองรับ (ค่าใช้จ่าย
 ที่จําเป็นต้องจ่ายในโครงการหรือกิจกรรม)

การจ่ายเงิน



•เงินแผ่นดินใช้ตามหนังสือที่ นร 0704/ว33 ลง
 วันที่ 18 มกราคม 2553 เรื่องการปรับปรุงพื้นท
 

ี่

ที่มีมูลค่ามากกว่า 50,000 บาท
 •เงินรายได้ มข. ใช้ตาม ระเบียบ มข เงินรายได

 
้

ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549 ฉบับที่ 3
 

•เงินแผ่นดินใช้ตามหนังสือที่ นร 0704/ว33 ลง
 วันที่ 18 มกราคม 2553 เรื่องการปรับปรุงพื้นท
 

ี่

ที่มีมูลค่ามากกว่า 50,000 บาท

•เงินรายได้ มข. ใช้ตาม ระเบียบ มข เงินรายได
 

้

ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549 ฉบับที่ 3

กนกอร สีแสง ออกแบบ และกฤษณวรรณ อาทิตย์ตั้ง สรุปเนือ้หา 40

ด้านการรับเงิน การ
 เก็บรักษาเงิน และ
 การนําเงินส่งคลัง

การใช้เบิกจ่ายเงินผิดประเภทหมวดรายจ่าย EX 

ค่าจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างใช้เงินหมวดใช้สอย
 

การใช้เบิกจ่ายเงินผิดประเภทหมวดรายจ่าย EX 

ค่าจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างใช้เงินหมวดใช้สอย

การ
 

จ่ายเงิน

http://home.kku.ac.th/praudit/law/12_kku_laws/04_kku_revenues_laws_vol.3_2549.PDF
http://home.kku.ac.th/praudit/law/12_kku_laws/04_kku_revenues_laws_vol.3_2549.PDF
http://home.kku.ac.th/praudit/law/12_kku_laws/04_kku_revenues_laws_vol.3_2549.PDF
http://home.kku.ac.th/praudit/law/12_kku_laws/04_kku_revenues_laws_vol.3_2549.PDF
http://home.kku.ac.th/praudit/law/12_kku_laws/04_kku_revenues_laws_vol.3_2549.PDF
http://home.kku.ac.th/praudit/law/12_kku_laws/04_kku_revenues_laws_vol.3_2549.PDF
http://home.kku.ac.th/praudit/law/12_kku_laws/04_kku_revenues_laws_vol.3_2549.PDF
http://home.kku.ac.th/praudit/law/12_kku_laws/04_kku_revenues_laws_vol.3_2549.PDF
http://home.kku.ac.th/praudit/law/12_kku_laws/04_kku_revenues_laws_vol.3_2549.PDF
http://home.kku.ac.th/praudit/law/12_kku_laws/04_kku_revenues_laws_vol.3_2549.PDF
http://home.kku.ac.th/praudit/law/12_kku_laws/04_kku_revenues_laws_vol.3_2549.PDF


•แนะนําให้ใช้วิธีการแสกนชุดเบิกจ่ายแต่ต้องเป็น
 ฉบับสมบูรณ์เสมือนเป็นต้นฉบับ 

•หากหน่วยงานใดไม่ใช้วิธีการแสกนต้องเก็บ
 หลักฐานให้ครบถ้วน “อย่าฝากความหวังไว้ท
 

ี่

กองคลังอย่างเดียว เนื่องจากกองคลังเก็บเอกสาร
 ตามวันที่เบิกจ่ายเงิน ไม่ใช่จัดเก็บเป็นรายคณะ
 หน่วยงาน ”

41

ด้านการรับเงิน การ
 เก็บรักษาเงิน และ
 การนําเงินส่งคลัง

การจ่ายเงิน เก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วนเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วน

สํานักงานตรวจสอบภายใน



•มีวาระการประชุมและระยะเวลาการ
 ประชุมต้องคาบเกี่ยวกับมื้ออาหารกลางวัน 

•หากไม่มี ไม่สามารถเบิกจ่ายได้

42

ด้านการรับเงิน การ
 เก็บรักษาเงิน และ
 การนําเงินส่งคลัง

การจ่ายเงินการจ่ายเงิน การเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันในการประชุมโดย
 ไม่มีวาระการประชุมที่ระบุเวลาคาบเกี่ยวกับมื้อ
 อาหารกลางวัน

 

การเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันในการประชุมโดย
 ไม่มีวาระการประชุมที่ระบุเวลาคาบเกี่ยวกับมื้อ
 อาหารกลางวัน

สํานักงานตรวจสอบภายใน



•บิลเงินสดหรือหลักฐานการการเบิกจ่ายเงิน ท
 

ี่

ขาดส่วนประกอบเหล่านี้ ขาดความน่าเชื่อท
 

ี่

นํามาเบิกจ่ายเงิน 

•ป้องกันการสร้างหลักฐานต้องมีรายละเอียด
 เหล่านี้ให้ครบถ้วน

 

•บิลเงินสดหรือหลักฐานการการเบิกจ่ายเงิน ท
 

ี่

ขาดส่วนประกอบเหล่านี้ ขาดความน่าเชื่อท
 

ี่

นํามาเบิกจ่ายเงิน 

•ป้องกันการสร้างหลักฐานต้องมีรายละเอียด
 เหล่านี้ให้ครบถ้วน

43

ด้านการรับเงิน การ
 เก็บรักษาเงิน และ
 การนําเงินส่งคลัง

การจ่ายเงินการจ่ายเงิน บิลเงินสด ไม่มีชื่อ ที่อยู่ เลขทะเบียนการค้า
 หรือเลขผู้เสียภาษี หรือหมายเลขติดต่อ

 

บิลเงินสด ไม่มีชื่อ ที่อยู่ เลขทะเบียนการค้า
 หรือเลขผู้เสียภาษี หรือหมายเลขติดต่อ

สํานักงานตรวจสอบภายใน



•การจ้างเหมาบริการต้องจ้างผู้มีอาชีพตาม
 ระเบียบพัสดุ และต้องมีการรับประกันความ
 เสียหายที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการส่งมอบงาน 

•การจ้างเหมาบริการต้องจ้างผู้มีอาชีพตาม
 ระเบียบพัสดุ และต้องมีการรับประกันความ
 เสียหายที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการส่งมอบงาน 

44

ด้านการรับเงิน การ
 เก็บรักษาเงิน และ
 การนําเงินส่งคลัง

การจ่ายเงินการจ่ายเงิน
การจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ไม่มีการ

 รับประกันความชํารุดบกพร่องหลังใช้บริการ

สํานักงานตรวจสอบภายใน



การเบิกจ่ายเงินทุนให้อาจารย์ไม่มีการขอ
 อนุมัติใช้ทุน ส่งผลให้เบิกจ่ายเงินไม่ได้

การเบิกจ่ายเงินทุนให้อาจารย์ไม่มีการขอ
 อนุมัติใช้ทุน ส่งผลให้เบิกจ่ายเงินไม่ได

 
้

การเบิกจ่ายเงินทุนให้อาจารย์ไม่มีการขอ
 อนุมัติใช้ทุน ส่งผลให้เบิกจ่ายเงินไม่ได้

45

ด้านการรับเงิน การ
 เก็บรักษาเงิน และ
 การนําเงินส่งคลัง

การจ่ายเงิน การจ่ายเงิน 
การจัดซื้อจัดจ้างในการจัดโครงการหรือ

 กิจกรรมไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ

การจ่ายเงินอีกหลายๆ ประเด็น การจ่ายเงินอีกหลายๆ ประเด็น 

สํานักงานตรวจสอบภายใน



การเบิกจ่ายเงินทุนให้อาจารย์ไม่มีการขอ
 อนุมัติใช้ทุน ส่งผลให้เบิกจ่ายเงินไม่ได

 
้

การเบิกจ่ายเงินทุนให้อาจารย์ไม่มีการขอ
 อนุมัติใช้ทุน ส่งผลให้เบิกจ่ายเงินไม่ได้
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ด้านการรับเงิน การ
 เก็บรักษาเงิน และ
 การนําเงินส่งคลัง

การจ่ายเงิน การจ่ายเงิน 

การจัดซื้อจัดจ้างในการจัดโครงการหรือ
 กิจกรรมไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ

 

การจัดซื้อจัดจ้างในการจัดโครงการหรือ
 กิจกรรมไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ

สํานักงานตรวจสอบภายใน

การจ่ายเงินอีกหลายๆ ประเด็น การจ่ายเงินอีกหลายๆ ประเด็น 



ไม่ทําทะเบียนคุมการเบิกสวัสดิการ
 การศึกษาบุตรและคา่รักษาพยาบาล (ทํา
 ทะเบียนเป็นรายบุคคล)

 

ไม่ทําทะเบียนคุมการเบิกสวัสดิการ
 การศึกษาบุตรและคา่รักษาพยาบาล (ทํา
 ทะเบียนเป็นรายบุคคล)

47

ด้านการรับเงิน การ
 เก็บรักษาเงิน และ
 การนําเงินส่งคลัง

การจ่ายเงิน การจ่ายเงิน 
ไม่ทําทะเบียนคุมการใช้โทรศัพท์ของ

 หน่วยงาน (ในทะเบียนระบุหมายเลข เรื่อง 

งานราชหรืองานหลวง
 

ไม่ทําทะเบียนคุมการใช้โทรศัพท์ของ
 หน่วยงาน (ในทะเบียนระบุหมายเลข เรื่อง 

งานราชหรืองานหลวง

สํานักงานตรวจสอบภายใน

การจ่ายเงินอีกหลายๆ ประเด็น การจ่ายเงินอีกหลายๆ ประเด็น 
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ด้านการรับเงิน การ
 เก็บรักษาเงิน และ
 การนําเงินส่งคลัง

การจ่ายเงิน การจ่ายเงิน 

จ้างเหมาผู้ประกอบการไม่มีเอกสารแสดง
 การเป็นผู้มีอาชีพ (ตามระเบียบพัสดุต้องจ้างผ
 

ู้

มีอาชีพ สิ่งยืนยันได้คือการจดทะเบียนการค้า)
 

จ้างเหมาผู้ประกอบการไม่มีเอกสารแสดง
 การเป็นผู้มีอาชีพ (ตามระเบียบพัสดุต้องจ้างผ
 

ู้

มีอาชีพ สิ่งยืนยันได้คือการจดทะเบียนการค้า)

สํานักงานตรวจสอบภายใน

การเบิกจ่ายเงินค่าอาหารรับรองกรรมการ
 ตรวจรับพัสดุ (เบิกจ่ายไม่ได้ถ้าไม่มีวาระการ
 ประชุมที่คาบเกี่ยวเวลามื้อเที่ยง)

การจ่ายเงินอีกหลายๆ ประเด็น การจ่ายเงินอีกหลายๆ ประเด็น 
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ด้านการรับเงิน การ
 เก็บรักษาเงิน และ
 การนําเงินส่งคลัง

การจ่ายเงิน การจ่ายเงิน 

สํานักงานตรวจสอบภายใน

ผู้ควบคุมงานไม่ได้ปฏิบัติงานนั้นด้วย กรณีมีเครื่อง
 แสกนนิ้วมือแต่ไม่ใช้ (ใช้วิธีบันทึกเวลาด้วยมือ) ไม
 

่

ระบุงานที่ปฏิบัติ

ทํายากต่อการกํากับควบคุม ควรกําหนดยึดเวลา
 ปฏิบัติงานโดยวิธีการให้แสกนนิ้วแทน และต้องม
 

ี
การกําหนดให้สรุปงานที่ปฏิบัติ เพื่อตรวจทานว่าได

 
้

ดําเนินการตามที่ขออนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
 ราชการหรือไม่

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ



เบิกค่า Taxi กรณีเดินทางไปราชการเกินสิทธิ 

(ใช้เงินรายได้ปัจจุบันยกเลิก)
50

ด้านการรับเงิน การ
 เก็บรักษาเงิน และ
 การนําเงินส่งคลัง

การจ่ายเงิน การจ่ายเงิน 

เบิกค่าตอบแทนวิทยากรเกินเวลาบรรยายท
 

ี่

ระบุในกําหนดการ
 

เบิกค่าตอบแทนวิทยากรเกินเวลาบรรยายท
 

ี่

ระบุในกําหนดการ

สํานักงานตรวจสอบภายใน

เบิกเงินค่าที่พักกรณีไปราชการฝึกอบรมเป็น
 แบบเหมาจ่ายตาม พรฏ.เดินทางไปราชการ

เรียกคืนเงินเรียกคืนเงิน



•ไม่ควรลงชื่อวันผู้รับเงินไว้ล่วงหน้า•ไม่ควรลงชื่อวันผู้รับเงินไว้ล่วงหน้า
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ด้านการรับเงิน การ
 เก็บรักษาเงิน และ
 การนําเงินส่งคลัง

การรับเงิน

•ต้องนําเ งินฝากธนาคารเ มื่อสิ้นสุดการรับเ งิน
 ประจําวัน (ธนาคารปิดประมาณ 1 ทุ่ม ท่านสามารถ
 นําเงินฝากธนาคารได้ถ้าหากรับเงินนอกเวลา)

 

•ต้องนําเ งินฝากธนาคารเ มื่อสิ้นสุดการรับเ งิน
 ประจําวัน (ธนาคารปิดประมาณ 1 ทุ่ม ท่านสามารถ
 นําเงินฝากธนาคารได้ถ้าหากรับเงินนอกเวลา)

สํานักงานตรวจสอบภายใน

การลงชื่อในใบเสร็จรับเงินล่วงหน้าการลงชื่อในใบเสร็จรับเงินล่วงหน้า

นําเงินฝากธนาคารล่าช้านําเงินฝากธนาคารล่าช้า



•ควรเก็บรักษาเงินสดไว้ในที่ปลอดภัย เช่น 

กระเป๋านิรภัย หากจําเป็นเก็บในลิ้นชักระหว่างวัน
 ควรมีกุญแจปิด

 

•ควรเก็บรักษาเงินสดไว้ในที่ปลอดภัย เช่น 

กระเป๋านิรภัย หากจําเป็นเก็บในลิ้นชักระหว่างวัน
 ควรมีกุญแจปิด

52

ด้านการรับเงิน การ
 เก็บรักษาเงิน และ
 การนําเงินส่งคลัง

การรับเงิน อันตรายมาก ยังเก็บเงินไว้ในลิ้นชักโต๊ะทํางาน

สํานักงานตรวจสอบภายใน
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ด้านการรับเงิน การ
 เก็บรักษาเงิน และ
 การนําเงินส่งคลัง

การรับเงิน

•เก็บในตู้นิรภัย (ถ้ามี) หรือเก็บไว้ในตู้เก็บเอกสาร
 แยกต่างหากจากเอกสารอื่น พร้อมกุญแจปิด

 

•เก็บในตู้นิรภัย (ถ้ามี) หรือเก็บไว้ในตู้เก็บเอกสาร
 แยกต่างหากจากเอกสารอื่น พร้อมกุญแจปิด

สํานักงานตรวจสอบภายใน

เก็บรักษาใบเสร็จรับเงินที่เสี่ยงต่อการสูญหาย 

เช่น ในตู้ไม่มีกุญแจ วางช้างโต๊ะทํางาน



ไม่สลักหลังใบเสร็จรับเงิน (เป็นหนึ่งในการควบคุม
 ภายในเพื่อสอบทานความถูกต้องว่ามีการนําส่งเงิน
 ถูกต้องตามการออกใบเสร็จรับเงินจริง)

 

ไม่สลักหลังใบเสร็จรับเงิน (เป็นหนึ่งในการควบคุม
 ภายในเพื่อสอบทานความถูกต้องว่ามีการนําส่งเงิน
 ถูกต้องตามการออกใบเสร็จรับเงินจริง)

54

ด้านการรับเงิน การ
 เก็บรักษาเงิน และ
 การนําเงินส่งคลัง

การรับเงิน

ออกใบเสร็จรับเงินล่าช้าถ้าเป็นการรับโอนเงินผ่าน
 ธนาคาร (ควรแจ้งให้ทางผู้โอนเงินส่งหลักฐานการโอนเงิน
 ทันทีที่โอนเงิน และเจ้าหน้าที่การเงินต้องเร่งติดตามยอดเงิน
 ที่โอนเข้าโดยการสอบถามกับธนาคาร)

สํานักงานตรวจสอบภายใน

มักมองข้ามความสําคัญ มักมองข้ามความสําคัญ 
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ด้านการรับเงิน การ
 เก็บรักษาเงิน และ
 การนําเงินส่งคลัง

การรับเงิน

ไม่จัดทําสมุดบัญชี (ยากต่อการตรวจสอบรายการ
 รับจ่ายเงินและยอดเงินคงเหลือประจําวัน ง่ายต่อการ
 พิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร)

สํานักงานตรวจสอบภายใน

การรับเงินบริจาคไม่ออกใบเสร็จรับเงิน (การรับ
 เงินโดยปกติต้องออกใบเสร็จรับเงิน หากหน่วยงาน
 ไม่มีสิทธิให้หารือต่อกองคลัง เพื่อออกเป็นใบรับเงิน
 ก่อน)

 

การรับเงินบริจาคไม่ออกใบเสร็จรับเงิน (การรับ
 เงินโดยปกติต้องออกใบเสร็จรับเงิน หากหน่วยงาน
 ไม่มีสิทธิให้หารือต่อกองคลัง เพื่อออกเป็นใบรับเงิน
 ก่อน)

มักมองข้ามความสําคัญ มักมองข้ามความสําคัญ 
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ด้านการรับเงิน การ
 เก็บรักษาเงิน และ
 การนําเงินส่งคลัง

การรับเงิน

การแต่งตั้งกรรมการตรวจนับเงินคงเหลือม
 

ี

จํ านวนไม่ครบตามระเบียบ  (2คนขึ้นไป) และ
 กรรมการฯปฏิบั ติ หน้ าที่ ไ ม่ สมบู รณ์  เช่ น  ไม
 

่

ตรวจสอบใบเสร็จกับยอดเงิน(ต้องปฏิบัติหน้าที่โดย
 สอบทานรายงานการเงิน ใบเสร็จรับเงิน การนับเงิน
 สดคงเหลือและหลักฐานอื่น)

 

การแต่งตั้งกรรมการตรวจนับเงินคงเหลือม
 

ี

จํ านวนไม่ครบตามระเบียบ  (2คนขึ้นไป) และ
 กรรมการฯปฏิบั ติ หน้ าที่ ไ ม่ สมบู รณ์  เช่ น  ไม
 

่

ตรวจสอบใบเสร็จกับยอดเงิน(ต้องปฏิบัติหน้าที่โดย
 สอบทานรายงานการเงิน ใบเสร็จรับเงิน การนับเงิน
 สดคงเหลือและหลักฐานอื่น)

สํานักงานตรวจสอบภายใน

มักมองข้ามความสําคัญ มักมองข้ามความสําคัญ 
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ด้านการรับเงิน การ
 เก็บรักษาเงิน และ
 การนําเงินส่งคลัง

การรับเงิน

การแต่งตั้งกรรมการตรวจนับเงินคงเหลือม
 

ี

จํ านวนไม่ครบตามระเบียบ  (2คนขึ้นไป) และ
 กรรมการฯปฏิบั ติ หน้ าที่ ไ ม่ สมบู รณ์  เช่ น  ไม
 

่

ตรวจสอบใบเสร็จกับยอดเงิน(ต้องปฏิบัติหน้าที่โดย
 สอบทานรายงานการเงิน ใบเสร็จรับเงิน การนับเงิน
 สดคงเหลือและหลักฐานอื่น)

 

การแต่งตั้งกรรมการตรวจนับเงินคงเหลือม
 

ี

จํ านวนไม่ครบตามระเบียบ  (2คนขึ้นไป) และ
 กรรมการฯปฏิบั ติ หน้ าที่ ไ ม่ สมบู รณ์  เช่ น  ไม
 

่

ตรวจสอบใบเสร็จกับยอดเงิน(ต้องปฏิบัติหน้าที่โดย
 สอบทานรายงานการเงิน ใบเสร็จรับเงิน การนับเงิน
 สดคงเหลือและหลักฐานอื่น)

สํานักงานตรวจสอบภายใน

มักมองข้ามความสําคัญ มักมองข้ามความสําคัญ 



รับคืนเงินยืมเป็นใบสําคัญแต่ไม่เงินสดคงเหลอื
 ในทันที(ถ้ามีเงินเหลือจ่าย)

 
(การเงินต้องเรียก

 เก็บเงินสดทันทีที่ผู้ยืมส่งคืนหลักฐานโดยเฉพาะ
 หนี้เกินกําหนดชําระให้เรียกเก็บค่าปรับทันที)

ประเด็นขอตรวจพบ
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ด้านการควบคมุระบบ
 ลูกหนี้เงินยืมฯและ

 รายงานทางการเงิน
 ประจําเดือน

ไม่คิดค่าปรับลูกหนี้เกินกําหนด (ต้องคิดค่าปรับ
 ทันทีที่ส่งหลกัฐานการคืนเงินยืมและเงินสด)

สํานักงานตรวจสอบภายใน



มีลูกหนี้ค้างนานเกินกําหนดชําระไม่เสนอต่อผู้บรหิารให้หัก
 เงินเดือนชดใช้คืน (ตอ้งดําเนินการตามประกาศ มข 

1269/2556 หลักเกณฑแ์ละแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรอง
 จ่ายเงินรายได้)

ไมต่รวจสอบสถานะลูกหนี้ที่เป็นหนี้เกินกําหนดชําระ
 ทําให้มีลูกหนีย้ืมซ้ํา(ต้องตรวจสอบสถานะลูกหน

 
ี้

ก่อนการเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมตัิให้ยืม)

ประเด็นขอตรวจพบ
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ด้านการควบคมุระบบ
 ลูกหนี้เงินยืมฯและ

 รายงานทางการเงิน
 ประจําเดือน

สํานักงานตรวจสอบภายใน

http://home.kku.ac.th/praudit/law/12_kku_laws/22_1269_2556_advancement_debtor_2556.pdf
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เจ้าหน้าที่การเงินผู้ปฎบิัตงิานมีสิทธิในการยกเลิกรายการได
 

้

เองโดยไมต่้องผ่านหัวหน้างาน ต้องให้ call center 

ตรวจสอบการให้สิทธิการใช้งาน ระบบ KKU FMIS และควร
 มีการแตง่ตัง้ผู้มีสิทธิยกเลิกรายการได้

เจ้าหน้าที่การเงินผู้ปฎบิัตงิาน เป็นผูจ้ัดทํารายการ
 ตัง้แต่การบันทึกสัญญา การรับคืนเงินยืมเป็นเงินสด
 และใบสําคัญ (ต้องแบ่งแยกหน้าที่หรือใช้วิธีการ

 หมุนเวยีนงานในกรณีมีข้อจํากัดเรื่องบุคลากร)

ประเด็นขอตรวจพบ

60

ด้านการควบคมุระบบ
 ลูกหนี้เงินยืมฯและ

 รายงานทางการเงิน
 ประจําเดือน

สํานักงานตรวจสอบภายใน



ไม่จัดทาํทําแผนการความต้องการใช้เงิน (อ้างว่าถ้ายืมจาก
 ส่วนกลางถึงจะทําแผน หรือยืมเงินของหน่วยงานถ้าวงเงนิสูง
 จะทําแผน) ตามประกาศ 1269/56 กําหนดให้ทาํแผน

สัญญาไม่ระบุวันเริม่และสิ้นสุดโครงการหรือกิจกรรม (อ้างแต
 

่

โครงการที่อนุมตัิ ซึง่คนละส่วนกับสญัญานะคะ)

ไม่เปิดสมดุบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์คู่กับเงิน
 ฝากประเภทกระแสรายวัน

ประเด็นขอตรวจพบ
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ด้านการควบคมุระบบ
 ลูกหนี้เงินยืมฯและ

 รายงานทางการเงิน
 ประจําเดือน

สํานักงานตรวจสอบภายใน



ด้านการควบคุม
 พัสดุ

ประเด็นขอตรวจพบ
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จัดทําสัญญาให้ครบถ้วนทุกร้านค้าที่ให้เช่ารวมถึง
 เงื่อนไขในสัญญาต้องชัดเจน เช่น ค่าเช่า ค่าน้ํา ค่า
 ไฟ ค่าภาษีโรงเรือน หรือค่าช้าจ่ายอื่น หากครบ
 สัญญาเช่าต้องเร่งดําเนินการต่อสัญญาเช่าโดยเร็ว

•ไม่ทําสัญญาเช่าพื้นที่ร้านค้าให้ครบถ้วนทุกร้าน 

•ระบุเงื่อนไขในสัญญาไม่ครบถ้วน 

•ไม่ส่งสําเนาสัญญาให้กับสํานักบริหารจัดการ
 ทรัพย์สิน

สํานักงานตรวจสอบภายใน



ทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา ประกอบด้วย 

เลขที่สัญญา เลขที่หลักประกันสัญญา รายการท
 

ี่

จัดซื้อจัดจ้าง มูลค่าหลักประกัน วันครบกําหนด
 ส่งคืน เป็นต้น ขอส่งปัญหาเรื่องการปรับปรุง
 ให้กับCall center ดําเนินการต่อไป

ด้านการควบคุม
 พัสดุ

ประเด็นขอตรวจพบ

63

ไม่ทําทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา และในโปรแกรม 

KKU FMIS มีรายละเอียดไม่ครบถ้วน ส่งต่อให้ CALL 

CENTER ซึ่งได้ปรับปรุงพัฒนาแล้ว

สํานักงานตรวจสอบภายใน



การแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุไม่แจ้งให้ทราบ
 ล่วงหน้า หรือไม่แจ้งวันตรวจรับล่วงหน้า   (การ
 แต่งตั้งกรรมการตรวจรับควรแต่งตั้งเจ้าของเรื่อง
 ที่ต้องการใช้พัสดุดังกล่าว ควรทําหนังสือแจ้งวัน
 เวลาที่จะตรวจรับก่อนวันตรวจกี่วันแล้วแต่ความ
 เหมาะสม)

ด้านการควบคุม
 พัสดุ

ประเด็นขอตรวจพบ

64

บันทึกรายการวัสดุคงเหลือไม่เป็นปัจจุบัน (เมื่อม
 

ี

การรับเข้าหรือจ่ายออกต้องบันทึกทันทีหากล่าช้า
 อาจทําให้ลืมหรือบันทึกผิดพลาดได้)

สํานักงานตรวจสอบภายใน



ด้านการควบคมุ
 ยานพาหนะและการใช

 
้

น้ํามันเชื้อเพลิง

ประเด็นขอตรวจพบ
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มีทะเบียนรถราชการสูญหาย  (ทําเรื่องเสนอ
 ผู้บริหารและต้องแจ้งความเพื่อขอสมุดทะเบียนรถ

 ฉบับใหม่แทน)

มีรถราชการที่ชํารุดไม่ใช้งานหรือบางคันไม่คุ้มท
 

ี่

จะซ่อมในรอบระยะเวลา 1 ปี (ให้ดําเนินการตาม
 ระเบียบพัสดุฯ คือ สอบข้อเท็จจริง หากไม่คุ้มค่าท
 

ี่

จะซ่อมอาจบริจาคหรือขายทอดตลาดต่อไป)

สํานักงานตรวจสอบภายใน



ไม่ทําทะเบียนคุมบัตรน้ํามัน (ต้องทําทะเบียนคุม
 บัตรเติมน้ํามัน ที่ระบุวันเดือนปีที่เบิกใช้และ

 ส่งคืน ผู้ยืม วัตถุประสงค์การใช้รถ)ด้านการควบคมุ
 ยานพาหนะและการใช

 
้

น้ํามันเชื้อเพลิง

ประเด็นขอตรวจพบ
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ไม่สรุปรายงานการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง
 ประจําเดือนต่อผู้บริหาร (ต้องรายงานทุกสิ้น

 เดือนผ่านหัวหน้างาน เสนอต่อผู้บริหารสูงสุด
 ของหน่วยงาน)

สํานักงานตรวจสอบภายใน



หมายเลขบัตรเติมน้ํามันไม่ตรงกับที่ระบุใน
 ระบบยูทิลิตี้ และมีการเบิกจ่ายเกินกว่าวงเงิน
 ในบัตร(ทําหนังสือแจง้ต่อกองคลังให้แก้ไข 

หากกองคลังยังไม่ดําเนินการต้องทําหนังสือ
 ติดตามผล)

ด้านการควบคมุ
 ยานพาหนะและการใช

 
้

น้ํามันเชื้อเพลิง

ประเด็นขอตรวจพบ

67
สํานักงานตรวจสอบภายใน



รถราชการมีสถิติการซ่อมแซม และ
 บํารุงรักษาในระยะเวลา 1 ปี มีมูลค่าสูง ต้อง

 สรุปสถิติการซ่อมบํารุง เพือ่ใช้เป็นข้อมูลใน
 การตัดสินใจซื้อทดแทนหรือใช้วิธีเช่า

ด้านการควบคมุ
 ยานพาหนะและการใช

 
้

น้ํามันเชื้อเพลิง

ประเด็นขอตรวจพบ

68
สํานักงานตรวจสอบภายใน



•ขาดการกํากับควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องจากผู้บริหารอาศัย
 ความคุ้นเคยและไว้ใจจนมองข้ามระบบการควบคุมภายใน (จัดทํา
 ประกาศหรือระเบียบเพื่อกําหนดแนวปฏิบัติและการควบคุมแต่ต้องระบ
 

ุ
ชัดเจน อย่าให้ตีความยาก)

 

•ขาดการกํากับควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องจากผู้บริหารอาศัย
 ความคุ้นเคยและไว้ใจจนมองข้ามระบบการควบคุมภายใน (จัดทํา
 ประกาศหรือระเบียบเพื่อกําหนดแนวปฏิบัติและการควบคุมแต่ต้องระบ
 

ุ
ชัดเจน อย่าให้ตีความยาก)

•หน่วยงานในกํากับบางแห่ง ไม่มีระเบียบการเบิกจ่ายเงินเป็นการเฉพาะ
 บางแห่งใช้มติในที่ประชุมซึ่งผ่านมาหลายปี (ควรต้องมีการจัดทํา
 ระเบียบหรือประกาศตามกิจกรรมหลัก)

 

•หน่วยงานในกํากับบางแห่ง ไม่มีระเบียบการเบิกจ่ายเงินเป็นการเฉพาะ
 บางแห่งใช้มติในที่ประชุมซึ่งผ่านมาหลายปี (ควรต้องมีการจัดทํา
 ระเบียบหรือประกาศตามกิจกรรมหลัก)
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ปัญหาชวนคิด ชวนให้แก้ไข 

ของหน่วยงานในกํากับ

ปัญหาชวนคิด ชวนให้แก้ไข 

ของหน่วยงานในกํากับ

สํานักงานตรวจสอบภายใน



•ไม่จัดทํารายงานการเงินคงเหลือประจําวัน ไม่มีการสอบทานรายการรับ
 เงินและการออกใบเสร็จรับเงิน จากกรรมการตรวจนับเงินคงเหลือ
 ประจําวัน (ไม่มีระเบียบหรือหลักเกณฑ์ให้ถือปฏิบัติ แต่โดยธรรมชาติต้อง
 มีการสอบทานความถูกต้อง กรรมการต้องทําหน้าที่ตรวจนับใบเสร็จกับ
 ตัวเงินประกอบ และต้องรายงานผู้บริหาร)

 

•ไม่จัดทํารายงานการเงินคงเหลือประจําวัน ไม่มีการสอบทานรายการรับ
 เงินและการออกใบเสร็จรับเงิน จากกรรมการตรวจนับเงินคงเหลือ
 ประจําวัน (ไม่มีระเบียบหรือหลักเกณฑ์ให้ถือปฏิบัติ แต่โดยธรรมชาติต้อง
 มีการสอบทานความถูกต้อง กรรมการต้องทําหน้าที่ตรวจนับใบเสร็จกับ
 ตัวเงินประกอบ และต้องรายงานผู้บริหาร)

•หน่วยงานในกํากับบางแห่ง มีประกาศหรือระเบียบไม่ชัดเจนทําให้การ
 ตีความบางประเด็นไม่ชัดเจน (ชัดเจนเพราะมีผลต่อแนวปฏิบัติงาน)

 

•หน่วยงานในกํากับบางแห่ง มีประกาศหรือระเบียบไม่ชัดเจนทําให้การ
 ตีความบางประเด็นไม่ชัดเจน (ชัดเจนเพราะมีผลต่อแนวปฏิบัติงาน)
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ปัญหาชวนคิด ชวนให้แก้ไข 

ของหน่วยงานในกํากับ

ปัญหาชวนคิด ชวนให้แก้ไข 

ของหน่วยงานในกํากับ

สํานักงานตรวจสอบภายใน



•ไม่ให้ความสําคัญกับการมีหลักประกันสัญญาจากการจัดซื้อจัดจ้าง
 พัสดุที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 1 ปี และมีมูลค่าสูง (หลักประกัน
 สัญญามีไว้สําหรับประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานภายใน
 ระยะเวลาประกัน)

 

•ไม่ให้ความสําคัญกับการมีหลักประกันสัญญาจากการจัดซื้อจัดจ้าง
 พัสดุที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 1 ปี และมีมูลค่าสูง (หลักประกัน
 สัญญามีไว้สําหรับประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานภายใน
 ระยะเวลาประกัน)

•ไม่ให้ความสําคัญกับการกํากับหมายเลขครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน (ถ้าไม
 

่
ทําแล้วจะตรวจนับประจําปีจะทราบได้อย่างไรว่าครบถ้วน จะซ่อมบํารุง

 จะทราบได้อย่างไรว่าซ่อมรายการใดแล้ว)
 

•ไม่ให้ความสําคัญกับการกํากับหมายเลขครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน (ถ้าไม
 

่
ทําแล้วจะตรวจนับประจําปีจะทราบได้อย่างไรว่าครบถ้วน จะซ่อมบํารุง

 จะทราบได้อย่างไรว่าซ่อมรายการใดแล้ว)
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ปัญหาชวนคิด ชวนให้แก้ไข 

ของหน่วยงานในกํากับ

ปัญหาชวนคิด ชวนให้แก้ไข 

ของหน่วยงานในกํากับ

สํานักงานตรวจสอบภายใน



•ไม่ให้ความสําคัญกับการมีหลักประกันสัญญาจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ม
 

ี

อายุการใช้งานมากกว่า 1 ปี และมีมูลค่าสูง (หลักประกันสัญญามีไว้สําหรับ
 ประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานภายในระยะเวลาประกัน)

 

•ไม่ให้ความสําคัญกับการมีหลักประกันสัญญาจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ม
 

ี

อายุการใช้งานมากกว่า 1 ปี และมีมูลค่าสูง (หลักประกันสัญญามีไว้สําหรับ
 ประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานภายในระยะเวลาประกัน)

•จ้างคนภายนอก โดยทําตามระเบียบพัสดุฯ (ตามระเบียบสํานักนายกฯ) 

แต่ไม่ระบุขอบเขตงาน ความรับผิดชอบ การตรวจรับ(ทําข้อตกลงการจ้าง
 มีขอบเขตงานและความรับผิดชอบ มีระยะเวลาสิ้นสุดเพื่อให้กรรมการ
 ตรวจรับตามระเบียบพัสดุฯ)

 

•จ้างคนภายนอก โดยทําตามระเบียบพัสดุฯ (ตามระเบียบสํานักนายกฯ) 

แต่ไม่ระบุขอบเขตงาน ความรับผิดชอบ การตรวจรับ(ทําข้อตกลงการจ้าง
 มีขอบเขตงานและความรับผิดชอบ มีระยะเวลาสิ้นสุดเพื่อให้กรรมการ
 ตรวจรับตามระเบียบพัสดุฯ)
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•กําหนดการบรรยายของวิทยากรกับการเบิกจ่ายเงินไม่ตรงกัน (ตรวจสอบ
 ความถูกต้องของจํานวนเวลาที่ใช้บรรยายของวิทยากรหากระบุเกินกว่าท
 

ี่
กําหนดไว้ในกําหนดการไม่สามารถเบิกจ่ายได้)

 

•กําหนดการบรรยายของวิทยากรกับการเบิกจ่ายเงินไม่ตรงกัน (ตรวจสอบ
 ความถูกต้องของจํานวนเวลาที่ใช้บรรยายของวิทยากรหากระบุเกินกว่าท
 

ี่
กําหนดไว้ในกําหนดการไม่สามารถเบิกจ่ายได้)

•ลงนามใบสั่งอนุมัติจัดซื้อหลังวันที่รับของจากร้านค้า (เพราะไม่มีระเบียบ
 หรือแนวปฏิบัติ)

 

•ลงนามใบสั่งอนุมัติจัดซื้อหลังวันที่รับของจากร้านค้า (เพราะไม่มีระเบียบ
 หรือแนวปฏิบัติ)
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•ไม่กําหนดหลักเกณฑ์หรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารเงินยืมทดรองจ่าย
 ภายในหน่วยงาน (ต้องมีประกาศการบริหารเงินยืมพร้อมระบุวัตถุประสงค
 

์
การยืม การติดตาม บทลงโทษ ค่าปรับ การส่งคืน และเงื่อนไขอื่นๆ)

 

•ไม่กําหนดหลักเกณฑ์หรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารเงินยืมทดรองจ่าย
 ภายในหน่วยงาน (ต้องมีประกาศการบริหารเงินยืมพร้อมระบุวัตถุประสงค
 

์
การยืม การติดตาม บทลงโทษ ค่าปรับ การส่งคืน และเงื่อนไขอื่นๆ)

•รถราชการจดทะเบียนผู้ครอบครองสิทธิเป็นชื่อบุคคล(แจ้งเปลี่ยนแปลงให
 

้
ถูกต้อง หากเกิดความเสียหายอาจเสียสิทธิการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน)

 

•รถราชการจดทะเบียนผู้ครอบครองสิทธิเป็นชื่อบุคคล(แจ้งเปลี่ยนแปลงให
 

้
ถูกต้อง หากเกิดความเสียหายอาจเสียสิทธิการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน)
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contractcontract

E-mail : praudit@kku.ac.th

Phone: - ผอ.
 

40103

ผู้ตรวจสอบภายใน 4012,4014

Facebook
 

: สํานักงานตรวจสอบภายใน ม.ขอนแก่น

ความผิดจากการละเมิด

สํานักงานตรวจสอบภายใน

mailto:praudit@kku.ac.th
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