รายงานสรุ
รายงา
นสรุปผลการปฏิบัติงานประจําป" 2556
(
(Annual
Reports 2013)

โดย สํานักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คํานํา
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 2557 (Annual Report 2014) จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการ
ดําเนินงานต่างๆ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาของสํานักงานตรวจสอบภายใน ตามแผนการปฏิบัติงานประจําปี เพื่อให้
เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินงานและความคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายเงิน
ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลในรายงานจะ
ประกอบด้ ว ย 3 ส่ ว น คื อ ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป ส่ ว นที่ 2 การปฏิ บั ติ ง าน และส่ ว นที่ 3 ภาคผนวก
การปฏิบัติงานของสํานักงานตรวจสอบภายในยังคงยึดมั่นต่อมาตรฐานการตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด

สํานักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1

- ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย

2

- ที่ตั้งสํานักงาน

2

- โครงสร้างสํานักงานตรวจสอบภายใน

3

- หน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่งงานสํานักงานตรวจสอบภายใน

3

- บุคลากร

6

ส่วนที่ 2 การปฏิบัติงาน

8

- รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ 2557

9

- การจัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย

12

- แผนการตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ 2557

13

- การเข้าร่วมอบรมสัมมนา

14

- สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

15

ส่วนที่ 3 ภาคผนวก
- รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556

16
17

ถึง 31 ธันวาคม 2556)
- รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557

22

ถึง 31 มีนาคม 2557)
- รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557

32

ถึง 30 มิถุนายน 2557)
- รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 4 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557

42

ถึง 30 กันยายน 2557)
- รายงานผลการติดตามการตรวจสอบครั้งก่อน

47

- ภาพกิจกรรมในการตรวจสอบภายใน ระดับคณะ / กอง / สํานัก

52

สวนที่ 1
ขอมูลทั่วไป

หน้า 1
สํานักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สํานักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปรัชญา
เชื่อมั่น มีมาตรฐานแบบมืออาชีพ เพื่อรักษาประโยชนขององคกร”
ษาประโยชนขององคกร
“สรางความเชื
วิสัยทัศน
มีระบบ และกลไก การตรวจสอบภายใน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล สู+มาตรฐาน
พันธกิจ
1. สรางระบบและกลไกงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยใหเป/นไปตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายใน
2. เพิ่มคุณค+าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยใหดีขึ้น
3. สรางความเชื่อมั่น และการใหคําปรึกษาแก+หน+วยรับตรวจและผูที่เกี่ยวของอย+างเที่ยงธรรมและ
เป/นอิสระ
4. เตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในจากภายนอก
ภาพงานตรวจสอบภายใน
เปาหมาย
1.
ภายใน
2.
3.
4.

มีระบบและกลไกการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยใหเป/นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยมีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพดีขึ้น
เกิดความเชื่อมั่นต+อมหาวิทยาลัยและหน+วยรับตรวจ
มีความพรอมเพื่อรับการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในจากภายนอก

ที่ตั้งสํานักงาน
อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 39/1 ถ.รัรัชดาภิเษก แขวงจั
แขว นทรเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 0 – 2942 – 6900 ต+อ 7052

หน้า 2
สํานักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

โครงสรางสํานักงานตรวจสอบภายใน

อธิการบดี

ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน

งานตรวจสอบภายใน

งานสอบทานการควบคุมภายใน

งานติดตามและประเมินผล
การตรวจสอบ

งานบริหารงานทั่วไป

หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนงงานสํานักงานตรวจสอบภายใน
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในมีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้
1) กําหนดวัตถุประสงค เปDาหมาย และขอบเขตของการตรวจสอบภายใน พรอมทั้งวาง
แผนการตรวจสอบประจําปE (Audit
Audit plan) เสนออธิการบดีและผูบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ดําเนินการ
2) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน และควบคุมงานตรวจสอบในสํานักงาน
ใหเป/นไปตามมาตรฐาน
3) วางมาตรฐานการปฏิบัติงาน และสอบทานการปฏิบัติงานเป/นไปตามมาตรฐานที่วางไว
4) สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ
สอบทานรายงานผลการตรวจ
และใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไข ก+อน
นําเสนออธิการบดี
5) ติดตามผลการปฏิบัติงานใหเป/นไปตามแผนการตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานของสํานักงานตรวจสอบภายใน
6) ควบคุมการจัดทํางบประมาณประจําปE ของสํานักงานตรวจสอบภายใน
7) ใหคําปรึกษา ขอคิดเห็น และคําแนะนําแนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบ คําสั่ง และ
การควบคุ
ควบคุมภายในกับหน+วยรับตรวจ
8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดี

หน้า 3
สํานักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

นักตรวจสอบภายในมีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
งานตรวจสอบภายใน
1) วิเคราะหประเมินผลความเสี่ยงของหน+วยรับตรวจเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจําปE
2) ตรวจสอบทางดานการเงิน
3) ตรวจสอบดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
4) ตรวจสอบดานการปฏิบัติงาน
5) ตรวจสอบผลการดําเนินงาน
6) ตรวจสอบดานสารสนเทศ
7) ตรวจดานการบริหาร
8) รายงานผลการตรวจสอบเสนออธิการบดี และรายงานประจํ
ะจําปEงบประมาณ
บประมา
9) ใหคําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับกฎ ระเบียบขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวของกับ
การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
10) ประสานงานกับกรมบัญชีกลาง สํานักงานการตรวจเงินแผ+นดิน และกลุ
และ +มตรวจสอบภายใน
ระดับกระทรวงศึกษาธิการ
งานสอบทานการควบคุมภายใน
1) สอบทานรายงานการควบคุ
ทานรายงานการควบคุมภายในของหน+วยรับตรวจ
2) จัดอบรมใหความรูแก+บุคลากรในเรื่องการควบคุมภายใน
3) จัดทําจุลสารตรวจสอบภายใน
งานติดตามและประเมินผลการตรวจสอบ
1) งานติดตามการปฏิบัติงานของหน+วยรับตรวจตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบ
ครั้งก+อน
2) จัดทํารายงานประเมินตนเองของสํานักงานตรวจสอบภายในประจําปE
3) ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในประจําปE
4) รวบรวมเอกสารหลั
วบรวมเอกสารหลั ก ฐานเพื่ อ รองรั บ การตรวจประกั น คุ ณ ภาพงานตรวจสอบจาก
กรมบัญชีกลาง

หน้า 4
สํานักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปมีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
งานธุรการและสารบรรณ
1) การลงทะเบี
ลงทะเบียนรับและส+งหนังสือภายใน – ภายนอก
2) ร+าง/พิมพ/ทาน
ทาน/ตรวจ หนังสือราชการโตตอบภายใน – ภายนอก
3) เขาระบบ e-Document
Document ตรวจดูเอกสารในระบบ
4) งานพิมพ จัดเก็บเอกสาร แยกประเภทหมวดหมู+
5) ส+งหนังสือภายใน – ภายนอก ถึงหน+วยงานต+างๆ
6) ดําเนินการจัดประชุมบุคลากรภายในสํานักงาน และจัจัดประชุมตามภารกิจของหน+วยงาน
7) จดรายงานการประชุม และจัดทํารายงานการประชุม
8) เขาอบรมสัมมนางานตรวจสอบฯภายนอก
9) ประสานงานกับหน+วยงานภายใน และหน+วยงานภายนอก
10) นําขอมูลเผยแพร+บนเว็บไซตของสํานักงาน
งานการเงิน งบประมาณและพัสดุ
1) การเบิกจ+ายเงิน
2) จัดทําคําของบประมาณประจําปE
3) ตรวจสอบและปรับแผนฯงบประมาณ
4) จัดทํารายงานติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปE (รายงานไตรมาส
รายงานไตรมาส)
5) จัดทําสรุปรายจ+ายจริงประจําปEงบประมาณ
6) จัดทําแผนการใชจ+ายและควบคุมงบประมาณ
7) จัดทําการเบิกจ+าย-ลงบั
ย ญชีควบคุมวัสดุ
8) จัดทําทะเบียนครุภัณฑ
9) สํารวจความตองการใชพัสดุของสํานักงานฯ
10) ดําเนินการขอซ+อมบํารุงพัสดุที่ชํารุด
11) การขอจําหน+ายพัสดุ
12) รายงานคงเหลือพัสดุประจําปE

หน้า 5
สํานักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

งานวิเคราะหนโยบายและแผน
1) จัดทําแผนกลยุทธ 5 ปE
2) จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปE
3) จัดทําแผนบริหารการจัดซื้อ – จัดจางประจําปE
งานการประกันคุณภาพ
1) รวบรวมขอมูลหลักฐานแสดงในองคประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ ตัวบ+งชี้ที่ 7.4
ระบบบริหารความเสี่ยงตามที่ สกอ.
สกอ กําหนด
2) รวบรวมขอมูลหลักฐานแสดงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครั
ภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐตามที่
กรมบัญชีกลางกําหนด

หน้า 6
สํานักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

บุคลากร
สํานักงานตรวจสอบภายใน
านตรวจสอบภายใน มีบุคลากร จํานวน 5 คน ไดแก+
นาย รชาติ รัชตโภคิน
นายสุ
ตําแหน+ง รักษาราชการแทนผูผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน

นางสาวชยาภา อัตชู
ตําแหน+ง นักตรวจสอบภายใน

นางสาวเทียมตา พรหมสิทธิ์
ตําแหน+ง นักตรวจสอบภายใน

นางสาวรัตติกาล มูลศรี
ตําแหน+ง นักตรวจสอบภายใน

นางสาวรัชฎาภรณ สนเนตร
ตําแหน+ง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

หน้า 7
สํานักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สวนที่ 2
การปฏิบัติงาน

หน้า 8
สํานักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประจําป4งบประมาณ 2557
(1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
แผนการตรวจสอบภายใน ประจําปEงบประมาณ 2557 มีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมู
ไดของขอมูล สารสนเทศ และตัวเลขต+างๆ ทางดานการเงิน
การบัญชี และดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน+วยรับตรวจว+าเป/นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง
มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่เกี่ยวของ
3. เพื่ อสอบทานระบบควบคุ มภายในและการบริ ห ารจั ด การความเสี
การค วามเสี่ ย งของหน+ ว ยรั บ ตรวจว+ า
เพียงพอและเหมาะสม
4. เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการดําเนินงานตลอดจนใหขอเสนอแนะหรือแนว
ทางการปรับปรุงแกไขเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน
5. เพื่อใหอธิการบดีไดรับทราบป`ญหาการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจ
แกป`ญหาต+างๆ ไดอย+างรวดเร็วและทันเหตุการณ
การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําป4
ตามแผนการตรวจสอบประจําปE 2557 สํานักงานตรวจสอบภายในไดเขาตรวจสอบหน+วยงานใน
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภั
าชภัฏจันทรเกษม ดังนี้
1. งานการติดตามการตรวจสอบภายในครั้งกอน ซึ่งเป/นการตรวจสอบงานใหความเชื่อมั่ น
การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน (Operational Auditing) และการตรวจสอบผลการ
และ
ดําเนินงานหรือผลการปฏิบัติงาน (Performance Auditing) โดยมีหน+วยงานที่เขาตรวจจํ
ขาตรวจ านวน 16 หน+วย
รับตรวจ ดังนี้
1.1 คณะศึกษาศาสตร
1.2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.3 บัณฑิตวิทยาลัย
1.4 คณะเกษตรและชีวภาพ
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1.5 คณะวิทยาศาสตร
1.6 กองคลัง
1.7 กองบริ
บริหารงานบุคคล
1.8 กองพัฒนานักศึกษา
1.9 สํานักส+งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1.10 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.11 คณะวิทยาการจัดการ
1.12 วิทยาลัยแพทยทางเลือก/คลิ
ก นิกแพทยแผนจีน
1.13 สํานักประกันคุณภาพการศึกษา
1.14 กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
1.15 กองนโยบายและแผน
1.16 ศูนยการศึกษา ชัยนาท
2. ตรวจสอบโครงการตามตัวชี้วัดคาเปาหมายจากโครงการ ป4งบประมาณ 2556 ซึ่งเป/นการ
ตรวจสอบงานใหความเชื่ อมั่ น ไดแก+ การตรวจสอบดานการปฏิ บั ติ ง าน (Operational
Operational
การตรวจสอบผลการดํ า เนิ น งาน (Performance

Auditing
Auditing),

Auditing) และการตรวจสอบดานการบริ ห าร

(Management Auditing) โดยมีหน+วยงานที่เขาตรวจจํ
ขาตรวจ านวน 31 หน+วยรับตรวจ ดังนี้
2.1 คณะเกษตรและชีวภาพ
2.2 คณะวิทยาศาสตร
2.3 คณะศึกษาศาสตร
2.4 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2.5 คณะวิทยาการจัดการ
2.6 บัณฑิตวิทยาลัย
2.7 ศูนยการศึกษา มจษ.
มจษ – ชัยนาท
2.8 ศูนยการเรียนรู มจษ.มจษ สหะพาณิชย
2.9 ศูนยการเรียนรู มจษ.มจษ เศรษฐบุตรบําเพ็ญ
2.10 งานสารบรรณ
2.11 งานประชาสัมพันธ
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2.12 งานอาคารสถานที่
2.13 กองคลัง
2.14 กองนโยบายและแผน
2.15 กองบริหารงานบุคคล
2.16 กองพัฒนานักศึกษา
2.17 สํานักส+งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2.18 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.19 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
2.20 สถาบันวิจัยและพัฒนา
2.21 สํานักประกันคุณภาพการศึกษา
2.22 ศูนยภาษา
2.23 วิเทศสัมพันธ
2.24 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
2.25 ศูนยประสานงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.26 สภาคณาจารยและขาราชการ
2.27 วิทยาลัยการแพทยทางเลือก,คลิ
ก นิกแพทยแผนจีน
2.28 ศูนยฝjกประสบการณวิชาชีพ (จันทรเกษมปารค)
2.29 โรงพยาบาลสัตว จันทรเกษม
2.30 สระว+ายน้ําและศูนยสุขภาพ
2.31 สิทธิประโยชน
หมายเหตุ การตรวจวัสดุ – ครุภัณฑ ปEงบประมาณ 2555 จํานวน 31 หน+วยรับตรวจ และ
การตรวจสอบโครงการตามตัว ชี้วัด และค+
แ า เปDา หมายจากโครงการ (ไตรมาส 1-2)) ปEงบประมาณ 2556
จํานวน 31 หน+วยรับตรวจ ไม+ไดดําเนินการตรวจสอบ เนื่องจากบุคลากรมีนอย ทําใหดําเนินการตรวจสอบ
ไม+ทันเวลา
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การจัดอบรมเพื่อใหความรูแกบุคลากรในมหาวิทยาลัย
สํา นั กงานตรวจสอบภายในไดจั
งานตรวจสอบภายในได ด อบรมเชิ งปฏิ บั ติ การ เรื่ อง “การบริ
การบริ ห ารความเสี่ ย งและการ
ควบคุมภายใน” วันที่ 28 เมษายน 2557 ณ หองประชุมจันทรจรัส ชั้น 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยการอบรมดังกล+าวมีผูเขาร+วมอบรม จํานวน 120 คน วิทยากรที่ให
การอบรมและฝjกปฏิบัติการ คือ อาจารยเดชา
เดชา ศิริสุทธิเดชา อาจารยกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ และอาจารย
ดร.สุรภา ไถบานกวย
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แผนการตรวจสอบภายใน 19 หนวยรับตรวจ ประจําป#งบประมาณ 2557 (1 ต.ค.56
56 – 30 ก.ย.57)
ลําดับที่

หนวยรับตรวจ

*

ไตรมาส 4

ต.ค.56 พ.ย.56 ธ.ค.56 ม.ค.57 ก.พ.57 มี.ค.57 เม.ย.57 พ.ค.57 มิ.ย.57 ก.ค.57 ส.ค.57 ก.ย.57

สิทธิประโยชน
- ศูนยฝกฯ (จันทรเกษมปารค)
- โรงพยาบาลสัตวจันทรเกษม

2

- สระว.ายน้ําและศูนยสุขภาพ
วิทยาลัยการแพทยฯ,คลินิกแพทยจีน

3

กองบริหารงานบุคคล

4

กองพัฒนานักศึกษา

5

กองคลัง

6

คณะเกษตรและชีวภาพ

7

กองนโยบายและแผน

8

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
โลยีฯ

9
10

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง)
- งานสารบรรณ
- งานประชาสัมพันธ
- งานอาคารสถานที่

11

คณะศึกษาศาสตร

12

สํานักส.งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

13

สํานักประกันคุณภาพการศึกษา

14
15
16
17

บัณฑิตวิทยาลัย
ศูนยการศึกษา มจษ.-ชัยนาท
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร

18

สถาบันวิจัยและพัฒนา

19

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

----------------------------------- ทบทวนแผนตรวจสอบ , จัดทํา Engagement Plan ---------------------------------

1

ไตรมาส 1

ป#งบประมาณ 2557
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

หมายเหตุ : * จัดลําดับตามผลการประเมินจากเกณฑการตรวจสอบตามปCจจัยเสี่ยงของกลุ.มงานตรวจสอบ ระดับกระทรวงศึกษาธิการ
= ติดตามผลการตรวจสอบครั้งก.อน (ปEงบประมาณ 2555)
= ดําเนินการตรวจสอบ (ปEปEงบประมาณ 2556) คือ 1. โครงการ (ปEงปม.56)
2. การเงิน, งบประมาณ (ปEงปม.57)
3. วัสดุ ครุภัณฑ (ปEงปม.57)
= รายงานผลการตรวจสอบใหGหน.วยรับตรวจและผูGบริหาร
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การเขารวมอบรมสัมมนา
สํ า นั ก งานตรวจสอบภายใน ไดส+ ง บุ ค ลากรเขาร+ ว มการอบรมสั ม มนาเพื่ อ พั ฒ นาวิ ช าชี พ การ
ตรวจสอบภายใน
รวจสอบภายใน ประจําปEงบประมาณ 2557 ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
ที่
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

หัวขอการอบรมสัมมนา

ระหวางวันที่

การอบรมโครงการ “การตรวจสอบบั
การตรวจสอบบัญชี 23–25 ธันวาคม 2556
และรายงานการเงินในระบบ GFMIS”
การอบรม “การตรวจสอบการเบิ
การตรวจสอบการเบิ ก 6 – 7 กุมภาพันธ
จ+ายเงินค+ารักษาพยาบาล”
2557
การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติก าร ความรู ความ 18 มีนาคม 2557
เขาใจดานประกันคุณภาพการศึกษา

จัดโดย

กลุ+มตรวจสอบภายในระดับ น.ส.ชยาภา อัตชู
น.ส.เทียมตา พรหมสิทธิ์
กระทรวงศึกษาธิการ
กรมบัญชีกลาง
น.ส.ชยาภา อัตชู

สํ า นั ก งานประกั น คุ ณ ภาพ
มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ จั น ทร
เกษม
การอบรมการบริ ห ารความเสี่ ย งใน 23 เมษายน 2557 สํานักงานประกันคุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม
โครงการอบรมผลิตสื่อมัลติมีเดีย รุ+นที่ 4 22-23 เมษายน 2557 คณะวิทยาศาสตร
หั ว ข อ “กก า ร ต ก แ ต+ ง ภ า พ ด ว ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
Photoshop สําหรับการผลิตสื่อ”
เกษม
การอบรมโครงการ “พัพัฒนาประสิทธิภาพ 19-21 พฤษภาคม 2557 กรมบัญชีกลาง
ราชการดานการเงิน การบัญชี การพัสดุ
และการตรวจสอบภายใน”
การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “การพั
การพั ฒ นา 10-12 มิถุนายน 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
ศั ก ยภาพและเพิ่ ม พู น ประสิ ท ธิ ภ าพ
เกษม
บุคลากร มจษ.”
อ บ ร ม ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ บุ ค ล า ก ร ส า ย 16 มิถุนายน-7 กรกฎาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
สนับสนุนวิชาการ
2557
เกษม

9.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “จัจัดซื้อจัดจGาง
และคลังพัสดุในระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร (MIS)”

30 มิถุนายน 2557

10.

อบรมหลักสูตร “Audit Working Paper
and Audit Evidence”

16 สิงหาคม 2557

ผูเขารวมอบรม

น.ส.ชยาภา อัตชู
น.ส.เทียมตา พรหมสิทธิ์
น.ส.รัชฎาภรณ สนเนตร
น.ส.ชยาภา อัตชู
น.ส.เทียมตา พรหมสิทธิ์
น.ส.รัชฎาภรณ สนเนตร
น.ส.เทียมตา พรหมสิทธิ์
น.ส.รัชฎาภรณ สนเนตร
น.ส.ชยาภา อัตชู
น.ส.เทียมตา พรหมสิทธิ์

น.ส.ชยาภา อัตชู
น.ส.เทียมตา พรหมสิทธิ์
น.ส.รัชฎาภรณ สนเนตร
น.ส.ชยาภา อัตชู
น.ส.เทียมตา พรหมสิทธิ์
น.ส.รัชฎาภรณ สนเนตร
สํ า นั ก งานวิ ท ยบริ ก ารและ น.ส.รัชฎาภรณ สนเนตร
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ
มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ จั น ทร
เกษม
สมาคมผูตรวจสอบภายใน น.ส.ชยาภา อัตชู
แห+งประเทศไทย
น.ส.เทียมตา พรหมสิทธิ์
น.ส.รัชฎาภรณ สนเนตร
หน้า 14
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11.

การอบรมเรื่อง “การอนุ
การอนุรักษพลังงานสู.
มหาวิทยาลัยสีเขียว”

12.

การอบรมโครงการบู ร ณาการแผนการ 15-16 กันยายน 2557
ตรวจสอบภายใน ประจําปEงบประมาณ
พ.ศ.2558

3 กันยายน 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม

น.ส.ชยาภา อัตชู
น.ส.เทียมตา พรหมสิทธิ์
น.ส.รัชฎาภรณ สนเนตร
น.ส.รัตติกาล มูลศรี
กลุ+มตรวจสอบภายในระดับ น.ส.ชยาภา อัตชู
น.ส.เทียมตา พรหมสิทธิ์
กระทรวงศึกษาธิการ
น.ส.รัชฎาภรณ สนเนตร
น.ส.รัตติกาล มูลศรี

สรุปการเบิกจายงบประมาณเงินรายได ประจําป4งบประมาณ พ.ศ.2557
พ
โครงการ/กิจกรรม
โครงการที่ 1 การบริหารจัดการสํานักงานฯ
โครงการที่ 2 การอบรมใหความรูฯ
โครงการที่ 3 การศึกษาดูงานฯ
โครงการที่ 4 การปรับปรุงคู+มือฯ
โครงการที่ 5 งานใหคําปรึกษาฯ
โครงการที่ 6 เตรียมฯ รับการประเมินฯ ปE 2558
รวมเงินทั้งหมด

ไดรับจัดสรร
151,128.70
71,391.30
10,700.00
10,780.00
10,000.00
12,300.00
266,300.00

ใชไป
149,273.28
51,179.60
10,700.00
9,380.00
9,405.00
750.00
230,687.88

รอยละ
98.77
77
71.69
69
87.01
01
94.05
05
6.10
86.33
33

คงเหลือ
1,855.42
20,211.70
1,400.00
595.00
11,500.00
35,612.12
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รอยละ
1.23
28.31
12.99
5.95
93.90
13.37

สวนที่ 3
ภาคผนวก
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รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
รายงานผลการปฏิ
ไตรมาสที่ 1 (ตัตั้งแต วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556)

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน
รายงานผลการตรวจสอบภายใน
สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 1 ประจําป4งบประมาณ 2557
(ตัตั้งแต วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556)
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน
…………………………………………………….
ปEงบประมาณ 2557 สํา นักงานตรวจสอบภายในไดรั บอนุ มัติใหดํ าเนิน งานตรวจสอบภายใน
งาน
หน+วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค คือ
1. เพื่อใหGทราบว.
ทราบว.าการบริหารงานและการดําเนินงานของหน.วยรับตรวจ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และบรรลุผลตามเปbาหมายของหน.วยงาน
2. เพื่อสอบทานระบบการบริหารจั
าร ดการและการควบคุ
และการควบคุมภายใน ของหน.วยงานว.ามีความเพียงพอ
และเหมาะสม
3. เพื่อใหGมั่นใจว.าขGอมูลและรายงานทางการเงิน บัญชี ของหน.วยงานต.างๆ มีความครบถGวน ถูกตGอง
และทันกาล
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแกGไขการปฏิบัติงานของหน.วยรับตรวจใหGมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
5. เพื่อใหGอธิการบดี คณบดี ผูGอํานวยการกอง และหัวหนGางานไดGรับทราบปCญหาการปฏิบัติงาน
ของผูGใตGบังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจแกGไขปCญหาต.างๆ ไดGอย.างรวดเร็วและทันการณ
เปาหมายการดําเนินงาน
เปDาหมายในรอบ 3 เดือน คือ ในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2556 – ธันวาคม 2556)
2556 มีดังนี้
• การตรวจสอบหน+วยรับตรวจ จํานวน 4 หน+วยงาน
1. งานสิทธิประโยชน
2. ศูนยฝjกประสบการณวิชาชีพ (จันทรเกษมปารค)
3. โรงพยาบาลสัตว จันทรเกษม
4. สระว+ายน้ําและศูนยสุขภาพ
ผลการดําเนินงาน
สามารถตรวจสอบหน+วยรับตรวจได 4 หน+วยงาน ซึ่งเป/นไปตามเปDาหมายที่กําหนดไวในไตรมาสที่ 1
(1 ตุลาคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556)
2556
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ขอบเขตการตรวจสอบ
1. การตรวจสอบดานพัสดุ
2. การตรวจสอบดานการดําเนินงานโครงการ
3. การตรวจสอบดานการรับเงิน – การจ+ายเงิน
สรุปประเด็นการตรวจสอบ
1. งานสิทธิประโยชน
ขอตรวจพบ
1. หน+วยรับตรวจมีการจัดทําบันทึกค+าน้ําค+าไฟยังไม+เป/นระบบชัดเจน
2. หน+วยรับตรวจมีการแจงการชําระเงินกับรานคาต+างๆ ยังไม+เป/นระบบ
3. หน+วยรับตรวจไม+มีการทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน
4. มีรานคาบางรานคางชําระค+าเช+าเป/นเวลานาน
ขอเสนอแนะ
1. ควรทําการบันทึกค+าน้ําค+าไฟอย+างเป/นระบบและจัดทํารายงานประจําเดือน
2. ควรมีการทําใบแจงการชําระเงินกับรานคาใหดูเขาใจง+ายและครบทุกอย+างใน
หนึ่งใบที่แจงพรอมทั้งทําบัญชีคุมรายละเอียดใหชัดเจน
3. ควรมีการจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนทั้งรายรับ-รายจ+าย
และลูกหนี้ที่คางค+าเช+า
4. ควรเร+งรัดใหมีการชําระค+าเช+ารานคาที่คางชําระเป/นเวลานานและติดตามให
เป/นป`จจุบัน
2. ศูนยฝFกประสบการณวิชาชีพ (จันทรเกษมปารค)
ขอตรวจพบ
1. หน+วยงานไม+มีคําสั่งแต+งตั้งคณะกรรมการที่เป/นป`จจุบัน เนื่องจากอยู+ระหว+าง
การร+างระเบียบจากฝsายกฎหมายของมหาวิทยาลัย
2. การจัดเก็บเอกสารการเบิกจ+าย หน+วยงานไม+ไดถ+ายเอกสารสําเนาเก็บไวครบ
ทั้งชุด
3. บุคลากรของหน+วยงานมีการรั
าร บเขา-ยายออกบ+อย
4. ไม+มีการใหบริการอาหารเชาและกลางวันแก+ผูมาใชบริการโรงแรม
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ขอเสนอแนะ
1. การจัดเก็บเอกสารการเบิกจ+าย ใหถ+ายสําเนาจากตัวจริงเก็บไวทั้งหมด เพื่อ
เป/นหลักฐาน
2. ควรมีการจัดทําคําสั่งแต+งตั้งคณะกรรมการที่เป/นป`จจุบันโดยเร+งด+วน เพื่อให
การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ
3. ควรมีการใหบริการอาหารเชาและกลางวันแก+ผูมาใชบริการโรงแรม
3. โรงพยาบาลสัตว จันทรเกษม
ขอตรวจพบ
1. หน+วยงานจัดทําทะเบียนคุมการซื้อเวชภัณฑในเครื่องคอมพิวเตอร มีการลง
รายการ จํานวนที่เบิก แต+ไม+ไดระบุวันที่เบิกใช
2. การจั
การจัดซื้อครุภัณฑของหน+วยงาน จัดซื้อโดยคณะเกษตรและชีวภาพ
3. หน+วยงานมีการจัดทําทะเบียนคุมการรับเงิน แต+ไม+ไดสรุปยอดเงินรวมรายรับ
รายวัน พรอมยอดเงินรวมคงเหลือในแต+ละวัน และรายเดือนตามระเบียบกระทรวงการคลัง
4. หน+วยงานไม+ไดจัดทําทะเบียนคุมรายจ+าย
5. พื้นกระเบื้องยางของอาคารมีสภาพชํารุด
6. เครื่ องป`t มน้ํ า อั ตโนมั ติ ของโรงพยาบาลสั ต วจั น ทรเกษมชํ า รุ ด ตั้ งแต+ เ ดื อน
พฤษภาคม 2556
7. เอกสารการเบิกจ+ายของหน+วยงานไม+ไดถ+ายสําเนาตนเรื่องเก็บเขาแฟDมของ
หน+วยงาน
ขอเสนอแนะ
1. การจัดทําทะเบียนคุมการวัสดุ และครุภัณฑ ใหระบุวันเดือนปEที่มีการเบิก ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว+าดวยการพัสดุ พ.ศ.
พ 2535 และแกไขเพิ่มเติม
2. หน+วยงานตองจัดสรรงบประมาณในปEต+อไปเพื่อจัดซื้อครุภัณฑของหน+วยงาน
(ถามีความจําเป/นตองซื้อ) แลวจัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑของหน+วยงาน
3. หน+วยงานตองจัดทําทะเบียนคุมการรับเงิน - การจ+ายเงิน ใหถูกตองเป/นไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
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4. จั ดทํ า บัน ทึกขอแจงซ+อมพื้น กระเบื้ องยางของอาคารที่ ชํ ารุ ด

เพื่ อใหเกิ ด

ภาพลักษณที่ดี และความเชื่อถือแก+ผูมารับบริการ
5. หน+วยงานตองจัดทําบันทึกขออนุมัติแจงซ+อมป`tมน้ําอัตโนมัติ โดยแนบรายการ
ซ+อม เพื่อฝsายพัสดุจะไดดําเนินการใหต+อไป
6. หน+วยงานตองถ+ายเอกสารการเบิกจ+ายสําเนาตนเรื่องเก็บไวเพื่อเป/นหลักฐาน
อางอิง ตรวจสอบได
4. สระวายน้ําและศูนยสุขภาพ
ขอตรวจพบ
1. หน+ว ยรั บตรวจมี คณะกรรมการบริ ห ารจั ด การสระว+ า ยน้ํา และศู น ยสุขภาพ
คําสั่งที่ 1191/2554 ซึ่งเป/นคําสั่งชุดเดิมและคณะกรรมการบางท+านไดเกษียณไปแลว
2. การจัดทําสมุดคุมรายรับและรายจ+ายไม+มีการแยกประเภทผูมาใชบริการและ
ไม+มีการทํารายงานสรุปประจําเดือน
3. อาคารชั้น 2 ยังไม+มีการปรับปรุงยังใชงานไม+ได
4. ไม+มีการจัดตารางการสอนของครูสอนว+ายน้ําและผูช+วยเหลือ
5. ไม+มีตูเก็บสิ่งของของผูมาใชบริการ
6. ไม+มีตูเซฟในการเก็บรักษาเงินที่ปลอดภัย
ขอเสนอแนะ
1. หน+วยรับตรวจควรรีบดําเนินการแต+งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสระว+าย
น้ําและศูนยสุขภาพเป/นการเร+งด+วน
2. หน+วยรับตรวจควรจัดทําสมุดรายรับและรายจ+ายผูมาใชบริการและทํารายงาน
สรุปผลการดําเนินงานรายเดือน
3. หน+วยรับตรวจควรรีบดําเนินการปรับปรุงซ+อมแซมอาคารชั้น 2
4. ควรจัดทําตารางการสอนของครูว+ายน้ําและผูช+วยเหลือไวแต+ละเดือนใหเป/น
ระบบ
5. ควรมีตูเก็บสิ่งของใหกับผูมาใชบริการ
6. ควรมีตูเก็บเงินที่ปลอดภัย
*************************************************************
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รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
รายงานผลการปฏิ
ไตรมาสที่ 2 (ตัตั้งแต วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 มีนาคม 2557)

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน
รายงานผลการตรวจสอบภายใน
สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 2 ประจําป4งบประมาณ 2557
(ตัตั้งแต วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 มีนาคม 2557)
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน
…………………………………………………….
ปEงบประมาณ 2557 สํา นักงานตรวจสอบภายในไดรั บอนุ มัติใหดํ าเนิน งานตรวจสอบภายใน
งาน
หน+วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค คือ
1. เพื่อใหGทราบว.
ทราบว.าการบริหารงานและการดําเนินงานของหน.วยรับตรวจ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และบรรลุผลตามเปbาหมายของหน.วยงาน
2. เพื่อสอบทานระบบการบริหารจั
าร ดการและการควบคุ
และการควบคุมภายใน ของหน.วยงานว.ามีความเพียงพอ
และเหมาะสม
3. เพื่อใหGมั่นใจว.าขGอมูลและรายงานทางการเงิน บัญชี ของหน.วยงานต.างๆ มีความครบถGวน ถูกตGอง
และทันกาล
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแกGไขการปฏิบัติงานของหน.วยรับตรวจใหGมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
5. เพื่อใหGอธิการบดี คณบดี ผูGอํานวยการกอง และหัวหนGางานไดGรับทราบปCญหาการปฏิบัติงาน
ของผูGใตGบังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจแกGไขปCญหาต.างๆ ไดGอย.างรวดเร็วและทันเหตุการณ
เปาหมายการดําเนินงาน
เปDาหมายในรอบ 3 เดือน คือ ในไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2557 – มีนาคม 2557)
255 มีดังนี้
• การตรวจสอบหน+วยรับตรวจ จํานวน 8 หน+วยงาน
1. วิทยาลัยการแพทยทางเลือก,
ก คลินิกแพทยจีน
2. กองบริหารงานบุคคล
3. กองพัฒนานักศึกษา
4. กองคลัง
5. คณะเกษตรและชีวภาพ
6. กองนโยบายและแผน
7. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ผลการดําเนินงาน
สามารถตรวจสอบหน+วยรับตรวจได 8 หน+วยงาน ซึ่งเป/นไปตามเปDาหมายที่กําหนดไวในไตรมาสที่ 2
(1 มกราคม 2557 – 31 มีนาคม 2557)
2557
ขอบเขตการตรวจสอบ
1. การตรวจสอบดานพัสดุ
2. การตรวจสอบดานการดําเนินงานโครงการ
3. การตรวจสอบดานการรับเงิน – การจ+ายเงิน (เฉพาะหน+วยงานวิวิทยาลัยการแพทยทางเลือก,
ก
คลินิกแพทยจีน และกองคลัง)
สรุปประเด็นการตรวจสอบ
ก คลินิกแพทยจีน
1. วิทยาลัยการแพทยทางเลือก,
ขอตรวจพบ
1.1
.1 หน.วยรับตรวจยังไม.ตัดรายการพัสดุคงเหลือของปEงบประมาณ 2556 ใน
ระบบ MIS ใหGเปgนปCจจุบัน เนื่องจากเจGาหนGาที่ลาออกบ.อยทําใหGขาดการทํางานที่ต.อเนื่อง
1.2 หน.วยรับตรวจไม.ไดGจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินที่มีมูลค.าต่ํากว.า 5,000 บาท
1.3 การจัดทําทะเบียนคุมวัสดุของหน.วยรับตรวจงบวิทยาลัยการแพทยทางเลือก
ไม.มีราคาต.อหน.วยของรายการวัสดุ
1.4 การตรวจสอบโครงการที่ 2 ชื่อโครงการ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
การแพทยแผนจี น 12,473,475
475 บาท งบประมาณรายไดG พบว. า หน.ว ยรับ ตรวจกํ าหนดกิ จกรรมไวG 6
กิจกรรม หน.ว ยรับตรวจไดG ปฏิบัติงานครบทุกกิจกรรม แต.กิจกรรมที่ 3 – 5 ไม.ไดG ใชGงบประมาณในการ
ดําเนินงาน หน.วยรับตรวจกําหนดตัวชี้วัดและค.าเปbาหมายจํานวน 39 ตัวชี้วัด บรรลุเปbาหมาย 26 ตัวชี้วัด
ไม.บรรลุเปbาหมาย 6 ตัวชี้วัด และไม.ไดGดําเนินการ 7 ตัวชี้วัด ดGานการบริหาร หน.วยรับตรวจมีการระบุ
ขั้นตอนการใชGงบประมาณ มีการจัดทํารายงานการใชGงบประมาณตามไตรมาส และมีการจัดทํารายงานการ
ประเมินโครงการ โดยมีเงินงบประมาณคงเหลือ 2,778,011.49 บาท
1.5 ตรวจนั
ตรว บเงินสด ณ วันที่ 22 มกราคม 2556 เวลา 166.30 น. นับไดG 3,050
บาท เงินสดคงเหลือตามสมุดบัญชี จํานวน 3,050 บาท ซึ่งเปgนยอดเงินที่ถูกตGองตรงกัน
1.6 หน.วยรับตรวจยังไม.มีตูGนิรภัยไวGสําหรับเก็บรักษาเงิน
1.7 หน.วยรับตรวจมีเจGาหนGาทีการเงินและบัญชี จํานวน 1 คน ซึ่งปฏิบัติหนGาที่
การเงิน และจัดทําบัญชี
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ขอเสนอแนะ
1.1 ใหGหน.วยรับตรวจจัดทํารายการพัสดุคงเหลือในระบบ MIS ใหGเปgนปCจจุบัน
1.2 ใหGหน.วยรับตรวจจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินที่มีมูลค.าต่ํากว.า 5,000 บาท
เพื่ อใหG เ ปgน ไปตามระเบี ย บของกรมบั
บของ
ญ ชีกลาง อGา งถึงหนังสื อที่ กค 0410.3/ว 48 ลว. 13 ก.ย. 2549
(สําหรับวัสดุที่มีมูลค.าไม.เกิน 5,000
5
บาท และมีลักษณะคงทนถาวร ใหGบันทึกเปgนค.าใชGจ.ายประเภทค.า
ครุภัณฑมูลค.าต่ํากว.าเกณฑและใหGบันทึกรายละเอียดของวัสดุดังกล.าวในทะเบียนคุ
นคุมทรัพยสินเพื่อประโยชน
ในการควบคุมรายการทรัพยสินของทางราชการโดยไม.ตGองคํานวณค.าเสื่อมราคาประจําปE)
1.3 การจั ดทําทะเบีย นคุมวั สดุ ใหGระบุราคาต.
ราคาต.อหน.วยของวัส ดุโดยจะตGองเปg น
ราคาที่รวมภาษี มูลค.าเพิ่มแลGว (กรณีที่ซื้อวัสดุ ชนิดเดียวกันในเวลาต.าง ๆ กันบางครั้งราคาวัสดุอาจไม.
เท.ากัน เมื่อลงบัญชีจ.ายใหGใชGราคาวัสดุที่ซื้อมาก.อนตัดออกจากบัญชีก.อน)
น เพื่อใหGเปgนไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ว.าดGวยการพัสดุ พ.ศ.2535
พ
1.4 ผูGบริหารของหน.วยรับตรวจ ควรมีการติดตามการใชG จ.ายงบประมาณของ
หน.วยงานใหGเปgนไปตามแผนงบประมาณ และดําเนินงานทุกโครงการ/กิกิจกรรมที่กําหนดไวGในแผนการใชG
จ.ายเงินงบประมาณอย.างต.อเนื่อง
1.5 หน.วยรับตรวจตGองมีตูGนิรภัยในการเก็บรักษาเงิน เพื่อใหGเปgนไปตามระเบียบ
การเบิกจ.ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส.งคลัง พ.ศ.2551
พ
หมวด 7 การเก็บรักษาเงินของ
ส.วนราชการ ขGอ 79 ใหGส.วนราชการเก็บรักษาเงินที่จัดเก็บหรือไดGรับไวGในตูGนิรภัยซึ่งตั้งอยู.ในที่ปลอดภัยของ
ส.วนราชการนั้น
1.6 หน.วยรับตรวจควรมีบุคลากรที่ทําหนGาที่การเงิน แยกคนละส.วนกับบุคลากร
ที่ทําหนGาที่ดGานบัญชี
2. กองบริหารงานบุคคล
ขอตรวจพบ
2.1 หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุมพัสดุเปgนปCจจุบัน
2.2 หน. วยรับตรวจไม.ไดGจั ดทํา รายงานการตรวจสอบพั สดุ คงเหลือประจํา ปE
งบประมาณ พ.ศ.2556
2.3 หน.วยรับตรวจไม.ไดGจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินที่มีมูลค.าต่ํากว.า 5,000 บาท
2.4 การตรวจสอบโครงการที่ 1 ชื่ อ โครงการ บริ ห ารจั ด การของหน. ว ยงาน
งบประมาณ 157,500 บาท เปg น เงิ น งบประมาณรายไดG พบว. า หน. ว ยรั บ ตรวจกํ า หนดกิ จ กรรมไวG 2
กิจกรรม หน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติงานครบทุกกิจกรรม หน.วยรับตรวจกําหนดตัวชี้วัดและค.าเปbาหมาย
จํานวน 3 ตัวชี้วัด บรรลุเปbาหมาย
าหมาย 3 ดGานการบริหาร หน.วยรับตรวจมีการระบุขั้นตอนการใชGงบประมาณ
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มีการจัดทํารายงานการใชGงบประมาณตามไตรมาส และมีการจัดทํารายงานการประเมินโครงการ โดยมีเงิน
งบประมาณคงเหลือ 2,004 บาท
ขอเสนอแนะ
2.1 หน.วยรับตรวจตGองจัดทํารายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปE เพื่อใหG
เปgนไปตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ.ศ.
พ 2535 และที่แกGไขเพิ่มเติม ขGอ 155
ขB อ 155 ก. อ นสิ้ น เดื อ นกั น ยายนทุ ก ปE ใหG หั ว หนG า ส. ว นราชการหรื อ หั ว หนG า
หน.วยงาน ซึ่งมีพัสดุไวGจ.ายตามขGอ 153 แลGวแต.กรณี แต.งตั้งเจGาหนGาที่ในส.วนราชการหรือหน.วยงานนั้น ซึ่ง
มิใช.เจGาหนGาที่พัสดุคนหนึ่งหรือหลายคนตามความจําเปgน เพื่อตรวจสอบการรับจ.ายพัสดุงวดตั้งแต.วันที่ 1
ตุลาคมปEก.อน จนถึงวันที่ 30 กันยายน ปEปCจจุบัน และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู.เพียงวันสิ้นงวดนั้น
ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ใหGเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปkดทําการ
วันแรกของเดือนตุลาคมเปgนตGนไป ว.าการรับจ.ายถูกตGองหรือไม. พัสดุคงเหลือมีตัวอยู.ตรงตามบัญชีหรือ
ทะเบียนหรือไม. มีพัสดุใดชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม.จําเปgนตGองใชGใน
ราชการต.อไป แลGวใหGเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล.าวต.อผูGแต.งตั้งภายใน 30 วันทําการ นับแต.วันเริ่ม
ดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น
เมื่ อผูG แต. งตั้ งไดG รั บ รายงานจากเจG า หนG าที่ ผูG ต รวจสอบแลG ว ใหG ส. งรายงานเสนอ
ตามลําดับชั้นจนถึงหัวหนGาส.วนราชการ 1 ชุด และส.งสําเนารายงานไปยังสํานักงานการตรวจเงินแผ.นดิน
หรือสํานักงานการตรวจเงินแผ.นดินภูมิภาค แลGวแต.กรณี 1 ชุด สําหรับหน.วยงานในราชการบริหารส.วน
ภูมิภาคใหGส.งสําเนารายงานไปยังส.วนราชการตGนสังกัดอีก 1 ชุด ดGวย
2.2 ใหGหน.วยรับตรวจจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินที่มีมูลค.าต่ํากว.า 5,000 บาท
เพื่ อใหG เ ปgน ไปตามระเบี ย บของกรมบั
บของ
ญ ชีกลาง อGา งถึงหนังสื อที่ กค 0410.3/ว 48 ลว. 13 ก.ย. 2549
(สําหรับวัสดุที่มีมูลค.าไม.เกิน 5,000
5
บาท และมีลักษณะคงทนถาวร ใหGบันทึกเปgนค.าใชGจ.ายประเภทค.า
ครุภัณฑมู
ณฑมูลค.าต่ํากว.าเกณฑและใหGบันทึกรายละเอียดของวัสดุดังกล.าวในทะเบียนคุมทรัพยสินเพื่อประโยชน
ในการควบคุมรายการทรัพยสินของทางราชการโดยไม.ตGองคํานวณค.าเสื่อมราคาประจําปE)
3. กองพัฒนานักศึกษา
ขอตรวจพบ
3.1 หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุม วัสดุ – ครุภัณฑ แต.ยังไม.ตัดรายการ
พัสดุคงเหลือของปEงบประมาณ 2556 ในระบบ MIS ใหGเปgนปCจจุบัน เนื่องจากเจGาหนGาที่มีการลาออกบ.อย
ขาดการทํางานที่ต.อเนื่อง
3.2 หน.วยรับตรวจไม.
ไม.ไดGจัดทําทะเบียนทรัพยสินที่มีมูลค.าต่ํากว.า 5,000 บาท
3.3 หน.วยรับตรวจไม.มีการทําสรุปรายงานผลการตรวจพัสดุประจําปE
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3.4 หน.วยรับตรวจมีการแบ.งส.วนงานย.อยออกไปแต.ยังไม.เหมาะสมกับการ
บุคคลากรที่มีอยู.และบุคคลากรยังมีไม.เพียงพอ
3.5 การตรวจสอบโครงการที ่ 2 ชื ่ อ โครงการสรG
รสรG า งเสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะ
บั ณฑิ ต ที่ พึงประสงค งบประมาณ 633,800 บาท พบว.าหน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติกิจกรรมเพียง 1 กิจกรรม
คือ กิจกรรม ที่ 1 สนับสนุนกิ จ กรรมคณะกรรมการการนั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหาร และบรรลุ ตั ว ชี้ วั ด และค. า
เปb า หมาย 1 ตั ว ชี้ วั ด คื อ ขG อ 3.. ดําเนินงานโครงการแลGวเสร็จตามเวลาที่กําหนดไวGในแผน รGอยละ 80 ดGาน
การบริ
บริหาร มีการระบุ ขั้นตอนการใชGงบประมาณ มีการจั ดทํารายงานตามไตรมาส มีการจั ดทํารายงาน
ประเมินโครงการ
3.6 การเบิกจ.ายโครงการหน.วยรับตรวจไม.ไดGถ.ายสําเนาเอกสารชุดใบสําคัญจ.าย
ตGนเรื่องเก็บเพื่อเปgนหลักฐาน
ขอเสนอแนะ
3.1 ใหGหน.วยรับตรวจจัดทํารายการพัสดุคงเหลือในระบบ
ในระบบ MIS ใหGเปgนปCจจุบัน
3.2 หน.วยรับตรวจตGองจัดทํารายการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปE เพื่อใหG
เปgนไปตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ.ศ.
พ 2535 และแกGไขเพิ่มเติม ขGอ 155
3.3 ใหGมีการถ.ายสําเนาเอกสารสําคัญจ.ายไวGเพื่อเปgนหลักฐาน
4. กองคลัง
ขอตรวจพบ
4.11 หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุมพัสดุเปgนปCจจุบัน (มีการคุมพัสดุใน
ระบบคลังพัสดุของกองคลัง ในระบบ MIS)
4.2 หน. ว ยรั บ ตรวจมี ก ารจั ด ทํ า รายงานการตรวจสอบพั ส ดุ ค งเหลื อ ประจํ า ปE
งบประมาณ 2556
4.3 การตรวจสอบโครงการที
การ
่ 2 ชื่ อโครงการ บริ หารจั ดการงานของหน. วยงาน
320,900 บาท งบประมาณรายไดG พบว.า หน.วยรับตรวจกําหนดกิจกรรมไวG 1 กิจกรรม หน.วยรับตรวจไดG
ปฏิบัติงานตามกิจกรรม หน.วยรับตรวจกําหนดตัวชี้วัดและค.าเปbาหมายจํานวน 1 ตัวชี้วัด บรรลุเปbาหมาย
1 ตัวชี้วัด ดGานการบริหาร หน.วยรับตรวจมีการระบุขัข้ันตอนการใชGงบประมาณ มีการจัดทํารายงานการใชG
งบประมาณตามไตรมาส และมีการจัด ทํารายงานการประเมิ นโครงการ โดยมีเ งิน งบประมาณคงเหลื อ
14,882.80 บาท
4.4 จากการตรวจใบสําคัญจ.าย โครงการที่ 2 บริหารจัดการงานของหน.วยงาน
พบว.า หน.วยรับตรวจไม.ไดGแนบสําเนาแผนการใชGจ.ายงบประมาณของโครงการที
ยงบประมาณของโครงการที่เบิกงบประมาณ ดังนี้
- ใบสําคัญจ.ายเลขที่ TB562683 ค.าจัดซื้อตรายาง 406.60
60 บาท
- ใบสําคัญจ.ายเลขที่ TB562685 ค.าถ.ายเอกสาร 6,082.95
95 บาท
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- ใบสําคัญจ.ายเลขที่ TB562202 ค.าถ.ายเอกสาร 2,095.55
55 บาท
- ใบสําคัญจ.ายเลขที่ TB562625 ค.าวัสดุ 1,300 บาท
- ใบสําคัญจ.ายเลขที่ TB562000 ค.าวัสดุ 3,300 บาท
- ใบสําคัญจ.ายเลขที่ TB561413 ค.าวัสดุ (จัจัดจGางถ.ายเอกสาร)
ยเอกสาร 4,267.35 บาท
- ใบสําคัญจ.ายเลขที่ TB560953 ค.าวัสดุ (จัจัดจGางถ.ายเอกสาร)
ยเอกสาร 4,914.95 บาท
- ใบสําคัญจ.ายเลขที่ TB561061 ค.าวัสดุ (จัจัดจGางถ.ายเอกสาร)
ยเอกสาร 4,044.80 บาท
- ใบสําคัญจ.ายเลขที่ TB561887 ค.าวัสดุสํานักงาน 31,019
019.30 บาท
- ใบสําคัญจ.ายเลขที่ TB562357 ค.าวัสดุ (ซื้อตรายาง) 513.60
513 บาท
- ใบสําคัญจ.ายเลขที่ TB562952 ค.าหนังสือ 1,800 บาท
4.5 ตรวจนั บเงิ นสด ณ วั นที่ 28 กุ มภาพั นธ 2557 เวลา 16.30 น. นั บไดG
273,848 บาท เงินสดคงเหลือตามสมุดบัญชี จํานวน 273,848 บาท ซึ่งเปgนยอดเงินที่ถูกตGองตรงกัน
4.6
.6 มี คําสั่ งแต.งตั้ งคณะกรรมการเก็บ รักษาเงิน (คํคํ าสั่งมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
จันทรเกษมที่ 1156/2556 ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556)
4.7
.7 หน.วยรับตรวจมีการจัดทํารายงานจํานวนผูGคGางเงินยืมทดรองราชการ ทุก
เดือน โดยออกรายงานไม.เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป สําหรับรายที่ไม.ส.งคืนเงินยืมทดรองราชการภายใน
กําหนดจะหักเงินเดือน ซึ่งเปgนไปตามเงื
ไปตามเงื่อนไขของสัญญากําหนดใหGหักเงินเดือน เบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ
หรือเงินอื่นใดที่พึงไดGรับจากทางราชการชดใชG
ทางราชการชดใชGเงินยืมจนครบถGวน
ขอเสนอแนะ
4.1 ในขั้นตอนการขออนุมัติเบิก-จ.จ.ายของแต.ละโครงการ ที่ดําเนินการเบิกจ.ายใน
แต.ละครั้ง ใหGแนบสําเนาแผนการใชGจ.ายงบประมาณที่ไดGรับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย ตามขGอแนะนําจาก
ผูGตรวจสอบจากสํ
จากสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ.นดิน
5. คณะเกษตรและชีวภาพ
ขอตรวจพบ
5.1 หน.วยรับตรวจไม.มีการทําทะเบียนคุมวัสดุ – ครุภัณฑ และทรัพยสินที่มีมูลค.า
ต่ํากว.า 5,000 บาท เนื่องจากเจGาหนGาที่มีการเขGา - ออกบ.อย จึงทําใหGไม.สามารถทํางานไดGอย.างต.อเนื่อง
5.2 หน.วยรับตรวจมีรายการพัสดุคงเหลือของปEงบประมาณ 2556 ในระบบ MIS
เปgนปCจจุบัน สามารถตรวจเช็คไดGเปgนปCจจุบัน
5.3 หน.วยรับตรวจไม.มีการทําสรุปรายงานผลการตรวจพัสดุประจําปE
5.44 การตรวจโครงการที่ 25 ชื่อโครงการบริ หารจั ดการงานของหน. วยงาน
พบว.าหน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติกิจกรรมครบทั้ง 4 กิจกรรม และบรรลุ
รรลุตัวชี้วัดและค.าเปbาหมาย 1 ตัวชี้วัด
คือ 1. จํานวนโครงการที่ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปE 20 โครงการ บรรลุ 20 โครงการ
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ดGา นการบริห าร มี การระบุ ขั้น ตอนการใชG งบประมาณ มี การจั ด ทํา รายงานตามไตรมาส
รายงานตามไตร
มี การจัด ทํ า
รายงานประเมินโครงการและโครงการนี
และโครงการนี้มีเงินคงเหลือ 57,917.47 คิดเปgน 43.45 %
ขอเสนอแนะ
5.1 หน.วยรับตรวจควรจัดทําทะเบียนคุม วัสดุ – ครุภัณฑ และทรัพยสินที่มีมูลค.า
ต่ํากว.า 5,000 บาท เพื่อใหGเปgนไปตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
แกGไขเพิ่มเติม ขGอ 151-154
5.2 หน.วยรับตรวจตGองจัดทํารายการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปE เพื่อใหG
เปgนไปตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ.ศ.
พ 2535 และแกGไขเพิ่มเติม ขGอ 155
5.3 ควรทําคู.มือปฏิบัติงานในตําแหน.งต.างๆไวGเพื่อการทํางานที่ต.อเนื่อง
6. กองนโยบายและแผน
ขอตรวจพบ
6.1 หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุมวัสดุไม.เปgนปCจจุบัน (มีการคุมพัสดุใน
ระบบคลังพัสดุของกองคลัง ในระบบ MIS)
6.2 หน. วยรั บตรวจไม. ไดG จั ดทํ าทะเบี ยนคุ มวั สดุ คงรู ป (ทรั
ทรั พยสิ นที่ มู ลค. าต่ํ ากว. า
5,000 บาท)
6.3 หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑเปgนปCจจุบัน (มีการคุมพัสดุใน
ระบบคลังพัสดุของกองคลัง ในระบบ MIS) จากการตรวจครุภัณฑทีที่จัดซื้อในปEงบประมาณ 2556 มีจํานวน
1 รายการ พบว.า ครุภัณฑมีหมายเลขครุภัณฑกํากับ มีอยู.จริงตามทะเบียนคุม และมีการใชGงาน
6.4 หน. วยรับตรวจไม.
บตรวจไม.ไดGจั ดทํา รายงานการตรวจสอบพั สดุ คงเหลือประจํา ปE
งบประมาณ พ.ศ.2556
6.5 การตรวจสอบโครงการที่ 1 ชื่อโครงการ บริหารจัดการของหน.วยงาน 300,000
บาท งบประมาณแผ.นดิน พบว.า หน.วยรับตรวจกําหนดกิจกรรมไวG 1 กิจกรรม หน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติงาน
ตามกิจกรรม หน.วยรับตรวจกําหนดตัวชี้วัดและค.าเปbาหมายจํานวน 2 ตัวชี้วัด บรรลุเปbาหมาย 1 ตัวชี้วัด
และยังไม.ไดGดําเนินการ 1 ตัวชี้วัด ดGานการบริหาร หน.วยรับตรวจมีการระบุขั้นตอนการใชGงบประมาณ มี
การจั ดทํ ารายงานการใชG งบประมาณตามไตรมาส
งบประมาณตามไตรมาส และมีการจัดทํารายงานการประเมิ นโครงการ โดยมี
โด เงิ น
งบประมาณคงเหลือ 737.30 บาท คิดเปgนรGอยละ 0.25
การตรวจสอบโครงการที่ 2 ชื่ อ โครงการ บริ ห ารจั ด การงานของหน. ว ยงาน
197,500 บาท งบประมาณรายไดG พบว.า หน.วยรับตรวจกําหนดกิจกรรมไวG 3 กิจกรรม หน.วยรับตรวจไดG
ปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่กําหนด หน.วยรับตรวจกําหนดตัวชี้วัดและค.าเปbาหมายจํานวน 5 ตัวชี้วัด บรรลุ
เปbาหมาย 2 ตัวชี้วัด และยังไม.ไดGดําเนินการ 3 ตัวชี้วัด ดGานการบริหาร หน.วยรับตรวจมีการระบุขั้นตอน
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การใชGงบประมาณ มีการจัดทํารายงานการใชGงบประมาณตามไตรมาส และมีการจัดทํารายงานการประเมิน
โครงการ โดยมีเงินงบประมาณคงเหลื
าณคงเหลือ 9,990.56 บาท คิดเปgนรGอยละ 5.06
ขอเสนอแนะ
6.1 หน.วยรับตรวจตGองจัดทําทะเบียนคุมวัสดุใหGเปgนปCจจุบัน เพื่อใหGเปgนไปตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ.ศ.
พ 2535 และที่แกGไขเพิ่มเติม ขGอ 152 และขGอ 154
6.2 หน.วยรับตรวจตGองจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินที่มีมูลค.าต่ํากว.า 5,000 บาท
เพื่ อใหG เ ปgน ไปตามระเบี ย บของกรมบั
บของ
ญ ชีกลาง อGา งถึงหนังสื อที่ กค 0410.3/ว 48 ลว. 13 ก.ย. 2549
(สําหรับวัสดุที่มีมูลค.าไม.เกิน 5,000
5
บาท และมีลักษณะคงทนถาวร ใหGบันทึกเปgนค.าใชGจ.ายประเภทค.า
ครุภัณฑมูลค.าต่ํากว.าเกณฑและใหGบันทึกรายละเอียดของวัสดุดังกล.าวในทะเบียนคุมทรัพยสินเพื่อประโยชน
ในการควบคุมรายการทรัพยสินของทางราชการโดยไม.ตGองคํานวณค.าเสื่อมราคาประจําปE)
6.3 หน.วยรับตรวจตGองจัดทํารายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปE เพื่อใหG
เปgนไปตามระเบี
เบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ.ศ.
พ 2535 และที่แกGไขเพิ่มเติม ขGอ 155
7. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอตรวจพบ
7.1 หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุมวัสดุไม.เปgนปCจจุบัน (มีการคุมพัสดุใน
ระบบ MIS)
7.2 หน.วยรับตรวจจัดทําทะเบียนคุมวัสดุคงรูปในระบบ MIS (ทรัพยสินที่มูลค.า
ต่ํากว.า 5,000 บาท)
7.3 หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑเปgนปCจจุบัน (มีการคุมพัสดุใน
ระบบ MIS) จากการสุ.มตรวจครุภัณฑ จํานวน 10 รายการ พบว.า ครุภัณฑมีหมายเลขครุภัณฑกํากับ มีอยู.
จริงตามทะเบียนคุม และมีการใชGงาน
7.4 หน. ว ยรั บ ตรวจมี ก ารจั ด ทํ า รายงานการตรวจสอบพั ส ดุ ค งเหลื อ ประจํ า ปE
งบประมาณ 2556
7.5 การตรวจสอบโครงการที่ 1 ชื่อโครงการ บริหารจัดการงานของหน.วยงาน
2,698,000 บาท งบประมาณแผ.นดิน พบว.า หน.วยรับตรวจกําหนดกิจกรรมไวG 3 กิจกรรม หน.วยรับตรวจ
ไดG ป ฏิ บั ติ ง านตามกิ จ กรรม หน. ว ยรั บ ตรวจกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด และค. า เปb า หมายจํ า นวน 3 ตั ว ชี้ วั ด บรรลุ
เปb าหมาย 3 ตั วชี้ วัด ดG านการบริ หาร หน. ว ยรั บตรวจมี การระบุขั้นตอนการใชG งบประมาณ มีการจัด ทํ า
รายงานการใชGงบประมาณตามไตรมาส และมีการจัดทํารายงานการประเมินโครงการ โดยมีเงินงบประมาณ
คงเหลือ 280,996 บาท
การตรวจสอบโครงการที่ 3 ชื่ อ โครงการ บริ ห ารจั ด การงานของหน. ว ยงาน
1,685,300 บาท งบประมาณรายไดG พบว.า หน.วยรับตรวจกําหนดกิจกรรมไวG 8 กิจกรรม หน.วยรับตรวจไดG
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ปฏิบัติงานตามกิจกรรม หน.วยรับตรวจกําหนดตัวชี้วัดและค.าเปb
เ าหมายจํานวน 2 ตัวชี้วัด บรรลุเปbาหมาย
2 ตัวชี้วัด ดGานการบริหาร หน.วยรับตรวจมีการระบุขั้นตอนการใชGงบประมาณ มีการจัดทํารายงานการใชG
งบประมาณตามไตรมาส และมีการจัด ทํารายงานการประเมิ นโครงการ โดยมี
โดยมีเ งิน งบประมาณคงเหลื อ
43,591 บาท
ขอเสนอแนะ
7.1 หน.วยรับตรวจตGองจัดทําทะเบียนคุมวัสดุใหGเปgนปCจจุบัน เพื่อใหGเปgนไปตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ.ศ.
พ 2535 และที่แกGไขเพิ่มเติม ขGอ 152 และขGอ 154
8. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ขอตรวจพบ
8.1 หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุม วัสดุ – ครุภัณฑ และมีการจัดเก็บ
รักษาอย.างเปgนระเบียบแยกหมวดหมู. แต.ทะเบียนคุมวัสดุยังไม.เปgนปCจจุบัน
8.2 หน.วยรับตรวจไดGมีการจัดทําทะเบียนทรัพยสินที่มีมูลค.าต่ํากว.า 5,000 บาท
8.3 หน.วยรับตรวจมีการทําสรุปรายงานผลการตรวจพั
รายงานผลการตรวจพัสดุประจําปE
8.44 กา รต ร ว จ ส อ บโ ค รง กา รที ่ 1 ชื ่ อ โ ค รง ก าร บริ ห า ร จั ด กา รค ณ ะ
มนุ ษ ยศาสตรและสั ง คมศาสตร งบประมาณแผ.นดิน 1,994,900 บาท พบว.าหน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติ
กิจกรรม 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน วัสดุการเรียนการสอนและอื่นๆ และกิจกรรมที่
2 ซ.อมแซมครุภัณฑ ซ.อมแซมอื่นๆ ฯลฯ ซึ่ ง บรรลุ ตั ว ชี้ วั ด และค. า เปb า หมาย 7 ตั ว ชี้ วั ด ทั้ ง 2 กิ จ กรรม
และไดG ก ารดํดําเนินงานโครงการแลGวเสร็จตามเวลาที่กําหนดไวGในแผน รGอยละ 80 ดGานการบริหาร มีการ
ระบุขั้นตอนการใชGงบประมาณ
8.55 กา รต รว จส อ บโ คร งก าร ที ่ 2 ชื ่ อ โ คร งก าร บ ริ ห าร จั ด กา รค ณ ะ
มนุ ษ ยศาสตรและสั ง คมศาสตร งบประมาณรายไดG 1,972,856 บาท พบว.าหน.วยรับตรวจไดGปฏิบั ติ
กิจกรรม 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 ดํา เนิ น งานบริ ห ารจั ด การคณะมนุ ษ ยศาสตรและสั ง คมศาสตร
กิ จ กรรมที่ 2 งบพั ฒ นาบุ คลากรคณะมนุ ษ ยศาสตรและสั ง คมศาสตร กิ จ กรรมที่ 3 พั ฒ นาการเรี ย น
การสอน กิ จ กรรมที่ 4 เสริ ม สรG า งสิ่ ง แวดลG อ มในที่ ทํา งาน กิ จ กรรมที่ 5 พั ฒ นาดG า นงานวิ จั ย คณะ
มนุ ษ ยศาสตรและสั ง คมศาสตร กิ จ กรรมที่ 6 งบกลางพั ฒ นาตามจุ ด เนG น คณะมนุ ษ ยศาสตรและ
สั งคมศาสตร บรรลุ ตั ว ชี้ วั ด และค. า เปb า หมาย 7 ตั ว ชี้ วั ด และไดG ดํดําเนินงานโครงการแลG
งานโครงการ วเสร็จตามเวลาที่
กําหนดไวGในแผน รGอยละ 80 ดGานการบริหาร มีการระบุขั้นตอนการใชGงบประมาณ
ขอเสนอแนะ
8.1 ใหGหน.วยรับตรวจจัดทําทะเบียนคุมวัสดุคงเหลือใหGเปgนปCจจุบัน เพื่อเปgนไป
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ.ศ.2535
พ
และแกGไขเพิ่มเติม ขGอ 152 และขGอ 154
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รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
รายงานผลการปฏิ
ไตรมาสที่ 3 (ตัตั้งแต วันที่ 1 เมษายน 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2557)

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน
รายงานผลการตรวจสอบภายใน
สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หน้า 32
สํานักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 3 ประจําป4งบประมาณ 2557
(ตัตั้งแต วันที่ 1 เมษายน 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2557)
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน
…………………………………………………….
ปEงบประมาณ 2557 สํา นักงานตรวจสอบภายในไดรั บอนุ มัติใหดํ าเนิน งานตรวจสอบภายใน
งาน
หน+วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค คือ
1. เพื่อใหGทราบว.
ทราบว.าการบริหารงานและการดําเนินงานของหน.วยรับตรวจ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และบรรลุผลตามเปbาหมายของหน.วยงาน
2. เพื่อสอบทานระบบการบริหารจั
าร ดการและการควบคุ
และการควบคุมภายใน ของหน.วยงานว.ามีความเพียงพอ
และเหมาะสม
3. เพื่อใหGมั่นใจว.าขGอมูลและรายงานทางการเงิน บัญชี ของหน.วยงานต.างๆ มีความครบถGวน ถูกตGอง
และทันกาล
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแกGไขการปฏิบัติงานของหน.วยรับตรวจใหGมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
5. เพื่อใหGอธิการบดี คณบดี ผูGอํานวยการกอง และหัวหนGางานไดGรับทราบปCญหาการปฏิบัติงาน
ของผูGใตGบังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจแกGไขปCญหาต.างๆ ไดGอย.างรวดเร็วและทันเหตุการณ
เปาหมายการดําเนินงาน
เปDาหมายในรอบ 3 เดือน คือ ในไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2557 – มิถุนายน 2557) มีดังนี้
• การตรวจสอบหน+วยรับตรวจ จํานวน 10 หน+วยงาน
1. งานสารบรรณ สํานักงานอธิการบดี
2. งานประชาสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี
3. งานอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี
4. คณะศึกษาศาสตร
5. สํานักส+งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
6. สํานักประกันคุณภาพการศึกษา
7. บัณฑิตวิทยาลัย
8. ศูนยการศึ
ยกา กษา มจษ. – ชัยนาท
หน้า 33
สํานักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

9. คณะวิทยาการจัดการ
10. คณะวิทยาศาสตร
ผลการดําเนินงาน
สามารถตรวจสอบหน+วยรับตรวจได 9 หน+วยงาน ซึ่งไม+เป/นไปตามเปDาหมายที่กําหนดไวในไตรมาส
ที่ 3 (1 เมษายน 2557 – 30 มิถุนายน 2557) ซึ่งกําหนดไว 10 หน+วยงาน เนื่องจาก หน+วยรับตรวจ จํานวน
1 หน+วยงาน คือ ศูนยการศึกษา มจษ.
มจษ – ชัยนาท ขอเลื่อนการตรวจสอบไปเดือนกรกฎาคม 2557 เพราะใน
เดือนมิถุนายนตองรับการตรวจประกันคุณภาพจาก สกอ.
สกอ
ขอบเขตการตรวจสอบ
1. การตรวจสอบดานพัสดุ
2. การตรวจสอบดานการดําเนินงานโครงการ
สรุปประเด็นการตรวจสอบ
1. งานสารบรรณ สํานักงานอธิการบดี
ขอตรวจพบ
( การคุมพัสดุในระบบ
1.1 หน.วยรับตรวจมีการ จัดทําทะเบียนคุมวัสดุไม.เปgนปCจจุบัน (มี
MIS)
1.2 หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑเปgนปCจจุบัน (มี
( การคุมพัสดุในระบบ
คลังพัสดุของกองคลัง ในระบบ MIS) จากการตรวจครุภัณฑที่จัดซื้อในปEงบประมาณ 2556 มีจํานวน 5
รายการ พบว.า ครุภัณฑมีหมายเลขครุภัณฑกํากับ มีอยู.จริงตามทะเบียนคุม และมีการใชGงาน
1.3 หน.วยรับตรวจไม.ไดGจัดทํารายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปEงบประมาณ
พ.ศ.2556
1.4 หน.วยรับตรวจมีเครื่องถ.ายเอกสารที่เสีย ไม.สามารถใชGงานไดG จํานวน 2 เครื่อง จาก
การสอบถามหน.วยงานแจGงว.า ถGานําไปซ.อมจะตGองเสียค.าใชGจ.ายสูงมากไม.คุGมค.าในการนําไปซ.อม
1.5 การตรวจสอบโครงการที่ 1 ชื่อโครงการ บริหารจัดการของหน.วยงาน 505,500 บาท
งบประมาณรายไดG พบว.า หน.วยรับตรวจกําหนดกิจกรรมไวG 2 กิจกรรม หน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติงานตาม
กิจกรรมครบ 2 กิจกรรม หน.วยรับตรวจกําหนดตัวชี้วัดและค.าเปbาหมายจํานวน 2 ตัวชี้วัด บรรลุเปbาหมาย
2 ตัวชี้วัด ดGานการบริหาร หน.วยรับตรวจมีการระบุขั้นตอนการใชGงบประมาณ
บประมาณ มีการจัดทํารายงานการใชG
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งบประมาณตามไตรมาส
ไตรมาส และมีการจัด ทํารายงานการประเมิ นโครงการ โดยมีเ งิน งบประมาณคงเหลื อ
149,201.61 บาท
ขอเสนอแนะ
1.1 หน.วยรับตรวจตGองจัดทําทะเบียนคุมวัสดุใหGเปgนปCจจุบัน เพื่อใหGเปgนไปตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ.ศ.
พ 2535 และที่แกGไขเพิ่มเติม ขGอ 152 และขGอ 154
1.2 หน.วยรับตรวจตGองจัดทํารายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปE เพื่อใหGเปgนไป
ตามระเบียบของสํานักนายกรั
ายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ.ศ.
พ 2535 และที่แกGไขเพิ่มเติม ขGอ 155
1.3 พัสดุใดหมดความจําเปgนหรือหากใชGราชการต.อไปจะสิ้นเปลืองค.าใชGจ.ายมาก ใหG
เจGาหนGาที่พัสดุปรึ
ปรึกษากับพัสดุกลางเพื่อหาแนวทางดําเนินการต.อไป
2. งานประชาสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี
ขอตรวจพบ
2.1 หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุมวัสดุไม.เปgนปCจจุบัน (มี
( การคุมพัสดุในระบบ
MIS)
2.2 หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑเปgนปCจจุบัน (มี
( การคุมพัสดุในระบบ
คลังพัสดุของกองคลัง ในระบบ MIS) จากการตรวจครุภัณฑที่จัดซื้อในปEงบประมาณ 2556 มีจํานวน 5
รายการ พบว.า ครุภัณฑมีหมายเลขครุภัณฑกํากับ มีอยู.จริงตามทะเบียนคุม และมีการใชGงาน
2.3 หน.วยรับตรวจไม.ไดGจัดทํารายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปEงบประมาณ
พ.ศ.2556
2.4 การตรวจสอบโครงการที่ 1 ชื่อโครงการ บริหารจัดการของหน.วยงาน 1,187,200
บาท งบประมาณรายไดGดG พบว.า หน.วยรับตรวจกําหนดกิจกรรมไวG 3 กิจกรรม หน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติงาน
ตามกิจกรรมครบ 3 กิจกรรม หน.วยรับตรวจกําหนดตัวชี้วัดและค.าเปbาหมายจํานวน 3 ตัวชี้วัด บรรลุ
เปbาหมาย 2 ตัวชี้วัด ไม.บรรลุเปbาหมาย 1 ตัวชี้วัด ดGานการบริหาร หน.วยรับตรวจมีการระบุขั้นตอนการใชG
ตอนกา
งบประมาณ มี การจั ด ทํา รายงานการใชGงบประมาณตามไตรมาส และมี การจัด ทํา รายงานการประเมิ น
โครงการ โดยมีเงินงบประมาณคงเหลือ 65,554.70 บาท
ขอเสนอแนะ
1.1 หน.วยรับตรวจตGองจัดทําทะเบียนคุมวัสดุใหGเปgนปCจจุบัน เพื่อใหGเปgนไปตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ.ศ.
พ 2535 และที่แกGไขเพิ่มเติม ขGอ 152 และขGอ 154
1.2 หน.วยรับตรวจตGองจัดทํารายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปE เพื่อใหGเปgนไป
ตามระเบียบของสํานักนายกรั
ายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ.ศ.
พ 2535 และที่แกGไขเพิ่มเติม ขGอ 155
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3. งานอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี
ขอตรวจพบ
3.1 หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุมวัสดุไม.เปgนปCจจุบัน (มี
( การคุมพัสดุในระบบ
MIS)
3.2 หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑเปgนปCจจุบัน (มี
( การคุมพัสดุในระบบ
คลังพัสดุของกองคลัง ในระบบ MIS) จากการตรวจครุภัณฑที่จัดซื้อในปEงบประมาณ 2556 มีจํานวน 10
รายการ พบว.า ครุภัณฑมีหมายเลขครุภัณฑกํากับ มีอยู.จริงตามทะเบียนคุม และมีการใชGงาน
3.3 หน.วยรัรับตรวจไม.ไดGจัดทํารายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปEงบประมาณ
พ.ศ.2556
3.4 การตรวจสอบโครงการที่ 3 ชื่อโครงการ บริหารจัดการของหน.วยงาน 749,000 บาท
งบประมาณแผ.นดิน พบว.า หน.วยรับตรวจกําหนดกิจกรรมไวG 1 กิจกรรม หน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติงานตาม
กิจกรรมครบ 1 กิจกรรม หน.วยรับตรวจกําหนดตัวชี้วัดและค.าเปbาหมายจํานวน 3 ตัวชี้วัด บรรลุเปbาหมาย
3 ตัวชี้วั ด ดGา นการบริ
บริ หาร หน.วยรับตรวจมีการระบุ ขั้นตอนการใชGงบประมาณ มีการจัดทํารายงานการใชG
งบประมาณตามไตรมาส
ไตรมาส และมี การจั ด ทํ า รายงานการประเมิ น โครงการ โดยมี เ งิ น งบประมาณคงเหลื อ
3,954 บาท
การตรวจสอบโครงการที่ 1 ชื่อโครงการ บริหารจัดการของหน.วยงาน 3,274,400 บาท
งบประมาณรายไดG พบว.า หน.วยรับตรวจกําหนดกิจกรรมไวG 4 กิจกรรม หน.วยรับตรวจไดG
บตรวจไดGปฏิบัติงานตาม
กิจกรรมครบ 4 กิจกรรม หน.วยรับตรวจกําหนดตัวชี้วัดและ ค.าเปbาหมายจํานวน 5 ตัวชี้วัด บรรลุเปbาหมาย
5 ตัวชี้วัด ดGานการบริ
การบริหาร หน.วยรับตรวจมีการระบุขั้นตอนการใชGงบประมาณ มีการจัดทํารายงานการใชG
งบประมาณตามไตรมาส และมีการจัด ทํารายงานการประเมิ นโครงการ โดยมีเ งิน งบประมาณคงเหลื อ
184,191.92 บาท
ขอเสนอแนะ
1. หน.วยรับตรวจตGองจัดทําทะเบียนคุมวัสดุใหGเปgนปCจจุบัน เพื่อใหGเปgนไปตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ.ศ.
พ 2535 และที่แกGไขเพิ่มเติม ขGอ 152 และขGอ 154
2. หน.วยรับตรวจตGองจัดทํารายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปE เพื่อใหGเปgนไป
ตามระเบียบของสํานักนายกรั
ยกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ.ศ.
พ 2535 และที่แกGไขเพิ่มเติม ขGอ 155
4. คณะศึกษาศาสตร
ขอตรวจพบ
4.1 หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุมวัสดุแต.ไม.เปgนปCจจุบัน (มีมีการคุมพัสดุในระบบ MIS)
4.2 หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑเปgนปCจจุบัน แต.ยังไม.ระบุสถานที่ตั้ง
จากการสุ.มตรวจครุภัณฑ จํานวน 10 รายการ แต.มี 6 รายการ ไม.มีหมายเลขครุภัณฑ
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4.3 หน.วยรับตรวจมีการทําสรุปรายงานผลการตรวจพัสดุประจําปE
4.4 การตรวจโครงการที่ 3 ชื่อโครงการบริหารจัดการงานของคณะศึกษาศาสตร พบว.า
หน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติกิจกรรมครบทั้ง 1 กิจกรรมไดGบรรลุตัวชี้วัดและค.าเปbาหมายที่ตั้งไวG การตรวจสอบ
ดGานการบริหาร มีการระบุขั้นตอนการใชGงบประมาณ มีการจัดทํารายงานตามไตรมาสและมีการจัดทํ า
รายงานประเมินโครงการ และโครงการนี้ไดGดําเนินการเบิกจ.ายงบประมาณหมดเรียบรGอย และการตรวจ
โครงการที่ 4 ชื่อโครงการบริหารจัดการงานของคณะศึกษาศาสตร พบว.าหน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติกิจกรรม
ครบทั้ง 4 กิจกรรมไดGบรรลุตัวชี้วัดและค.าเปbาหมายที่ตั้งไวG การตรวจสอบดGานการบริหาร มีการระบุขั้นตอนการ
ใชGงบประมาณ มีการจัดทํารายงานตาม ไตรมาสและมีการจัดทํารายงานประเมินโครงการ และโครงการนี้ไดG
ดําเนินการเบิกจ.ายงบประมาณคงเหลือ 10,297.40 บาท
ขอเสนอแนะ
1. หน.วยรับตรวจควรจัดทําทะเบียนคุมวัสดุใหGเปgนปCจจุบัน เพื่อใหGเปgนไปตามระเบียบของ
สํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ.ศ.
พ 2535 และแกGไขเพิ่มเติม ขGอ 151-154
2. หน.วยรับตรวจควรเขียนหมายเลขครุภัณฑ และระบุบสถานที่ตั้งในทะเบียนคุมครุภัณฑ
เพื่อใหGเปgนไปตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ.ศ.
พ 2535 และแกGไขเพิ่มเติม ขGอ 151154
5. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ขอตรวจพบ
5.1 หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุมวัสดุเปgนปCจจุบัน แต.ตารางทะเบียนคุมวัสดุไม.มีช.อง
ระบุราคา
5.2 หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑ จากการสุ.มตรวจครุภัณฑ 8 รายการ
ไม.มีการเขียนหมายเลขครุภัณฑ
5.3 หน.วยรับตรวจไดGมีการจัดทําทะเบียนทรัพยสินที่มีมูลค.าต่ํากว.า 5,000
5 บาท
5.4 หน.วยรับตรวจมีการทําสรุปรายงานผลการตรวจพัสดุประจําปE
5.5 การตรวจสอบโครงการที่ 1 ชื่อโครงการบริหารจัดการงานของหน.วยงาน งบประมาณ
แผ.นดิน 550,000 บาท พบว.าหน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติกิจกรรม 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 ดําเนินงานบริหาร
จัดการหน.วยงาน ซึ่ ง บรรลุ ตั ว ชี้ วั ด และค. า เปb า หมาย 3 ตั ว ชี้ วั ด และไดG ก ารดํดําเนินงานโครงการแลGวเสร็จ
ตามเวลาที่กําหนดไวGในแผน รGอยละ 80 ดGานการบริหาร มีการระบุขั้นตอนการใชGงบประมาณ
5.6 การตรวจสอบโครงการที่ 2 ชื่อโครงการบริริหารจัดการงานของหน.วยงาน งบประมาณ
รายไดG 601,400 บาท พบว.าหน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 ดําเนินงานบริหาร
จัดการหน. วยงาน กิ จกรรมที่ 2 จั ดประชุ ม กิ จกรรมที่ 3 จั ดซื้อครุ ภั ณฑ บรรลุ ตัวชี้ วัดและค.าเปb าหมาย 9
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ตัวชี้วัด และไดGดําเนินงานโครงการแลG
โครงการแลGวเสร็จตามเวลาที่กําหนดไวGในแผน รGอยละ 80 ดGานการบริหาร มีการ
ระบุขั้นตอนการใชGงบประมาณ
ขอเสนอแนะ
1. ใหGหน.วยรับตรวจควรเพิ่มช.องราคาที่ตารางทะเบียนคุมวัสดุ เพื่อเปgนไปตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ.ศ.2535
พ
และแกGไขเพิ่มเติม ขGอ 152 และขGอ 154
2. ใหGหน.วยรับตรวจเขียนหมายเลขครุภัณฑ เพื่อเปgนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว.าดGวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแกGไขเพิ่มเติม ขGอ 152 และขGอ 154
6. สํานักประกันคุณภาพการศึกษา
ขอตรวจพบ
6.1 หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุม วัสดุ – ครุภัณฑ แต.รายการพัสดุคงเหลือใน
ระบบ MIS ยังไม.เปgนปCจจุบัน
6.2 หน.วยรับตรวจไม.มีการจั
าร ดทําสรุปรายงานผลการตรวจพัสดุคงเหลื
คงเหลือประจําปE
งบประมาณ 2556
การตรวจ
่ 6 ชื่ อโครงการ “บริ
บริ ห ารจั ด การสํ า นั กประกั น คุ ณภาพ
6.3 การตรวจสอบโครงการที
การศึ ก ษา” งบประมาณรายไดG งบประมาณ 210,600 บาท พบว.า หน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติงานตาม
กิจกรรมครบ 2 กิจกรรม หน.วยรับตรวจกําหนดตัวชี้วัดและค.าเปbาหมายจํานวน 5 ตัวชี้วัด บรรลุเปbาหมาย
5 ตัวชี้วัด ดGานการบริหาร หน.วยรับตรวจมีการระบุขั้นตอนการใชGงบประมาณ มีการจัดทํารายงานการใชG
งบประมาณตามไตรมาส และมีการจัด ทํารายงานการประเมิ นโครงการ โดยมีเ งิน งบประมาณคงเหลื อ
7,367.59 บาท
ขอเสนอแนะ
1. หน.วยรับตรวจตG
ตรวจ องจัดทํารายการพัสดุคงเหลือในระบบ MIS ใหGเปgนปCจจุบัน
2. หน.วยรับตรวจตGองจัดทํารายการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปE เพื่อใหGเปgนไปตาม
ระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ.ศ.
พ 2535 และแกGไขเพิ่มเติม ขGอ 155
7. บัณฑิตวิทยาลัย
ขอตรวจพบ
7.1 หน.วยรับตรวจมีการจั
าร ดทําทะเบียนคุมวัสดุ – ครุภัณฑ แต.รายการวั
ายการ สดุคงเหลือใน
ระบบ MIS และทะเบียนคุมยังไม.เปgนปCจจุบัน
7.2 การตรวจสอบโครงการที่ 1 ชื่อโครงการ “บริ
บริหารจัดการงานของหน.วยงาน”
ยงาน งบประมาณ
รายไดG งบประมาณ 3,744,9900 บาท พบว. า หน. ว ยรั บ ตรวจไดG
รวจไดG ป ฏิ บั ติ งานตามกิ จ กรรมที
กรรม ่ กํ า หนดไวG
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หน. วยรั บตรวจกํา หนดตัตัวชี้วั ดและค. าเปb าหมายจํ านวน 5 ตัวชี้ วัด บรรลุ เปbาหมาย 3 ตั วชี้ วัด และไม. บรรลุ
เปbาหมาย 2 ตัวชี้วัด ดGานการบริ
การบริหาร หน.วยรับตรวจมีการระบุขั้นตอนการใชGงบประมาณ มีการจัดทํารายงาน
การใชGงบประมาณตามไตรมาส
งบประมาณตามไตรมาส และมีการจัดทํารายงานการประเมินโครงการ โดยมีเงินงบประมาณคงเหลือ
23,782.50 บาท
ขอเสนอแนะ
1. หน.วยรับตรวจตG
ตรวจ องจัดทํารายการวัสดุคงเหลือในระบบ MIS และในสมุดทะเบียนคุมใหG
เปg น ปCจ จุ บัน เพื่ อใหG เ ปgน ไปตามระเบีย บสํา นั กนายกรั ฐ มนตรีว. า ดGว ยการพั สดุ พ.
พ.ศ. 2535 และที่แกG ไข
เพิ่มเติม ขGอ 152 และขGอ 154
8. คณะวิทยาการจัดการ
ขอตรวจพบ
8.1 หน.วยรับตรวจไดGมีการจัดทําทะเบียนคุม วัสดุเปgนปCจจุบัน
8.2 หน.วยรับตรวจไดGมีการจัดทําทะเบียนคุม ครุภัณฑและมีหมายเลขครุภัณฑ
8.3 หน.วยรับตรวจไดGมีการจัดทําทะเบียนทรัพยสินที่มีมูลค.าต่ํากว.า 5,000
5 บาท
8.4 หน.วยรับตรวจมีการทําสรุปรายงานผลการตรวจพัสดุประจําปE
8.5 หน.วยรับตรวจมีเครื่องถ.ายเอกสารที่ชํารุดใชGงานไม.ไดG จํานวน 1 เครื่องและเครื่อง
โรเนียว จํานวน 2 เครื่อง
8.6 การตรวจสอบโครงการที่ 43 ชื่ อ โครงการบริ ห ารจั ด การคณะวิ ท ยาการจั ด การ
งบประมาณรายไดG 3,701,730
730 บาท พบว.าหน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติกิจกรรม 1 กิจกรรม 18 โครงการย.อย
ซึ่ งบรรลุ ตั ว ชี้ วั ด และค. า เปb า หมาย 3 ตั ว ชี้ วั ด และไม. บ รรลุ ตั ว ชี้ วั ด และค. า เปb าหมาย
า หมาย 2 ตั ว ชี้ วั ด และไดG มี
การดํดําเนินงานตามโครงการแลGวเสร็จเวลาที่กําหนดไวGในแผน มีการระบุขั้นตอนการใชGงบประมาณ มีการ
จัดทํารายงานตามไตรมาสและใชGงบประมาณตรงตามไตรมาส
ขอเสนอแนะ
1. เครื่องถ.ายเอกสารที่ชํารุดใชGงานไม.ไดG จํานวน 1 เครื่องและเครื่องโรเนียว 2 เครื่องนั้น ใหG
หน.วย รับตรวจติดต.อประสานกับพัสดุกลางของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาดําเนินงานต.อไป
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9. คณะวิทยาศาสตร
ขอตรวจพบ
9.1 หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุมวัสดุ – ครุภัณฑ แต.รายการวัสดุคงเหลือใน
ระบบ MIS และทะเบียนคุมยังไม.เปgนปCจจุบัน
9.2 จากการสุ.มตรวจครุภัณฑที่จัดซื้อในปEงบประมาณ 2556 จํานวน 10 รายการ พบว.า มี
ครุภัณฑที่เขียนหมายเลขทะเบียนกํากับจํานวน 7 รายการ
มีครุภัณฑ 2 รายการที่ไม.มีใหGตรวจ เนื่องจากอาจารยยืมไปใชGในการเรียนการสอน ดังนี้
1.) อุปกรณสําหรับนําเสนองานแบบเคลื่อนที่ ยี่หGอ Samsung รุ.น Galaxy Note 10.1
หมายเลขครุภัณฑ 56-21-310000-215-00073-0001
2.) อุปกรณสําหรับนําเสนองานแบบเคลื่อนที่ ยี่หGอ Samsung รุ.น Galaxy Note 10.1
หมายเลขครุภัณฑ 56-21-310000-215-00073-0002
และ มีครุภัณฑ 1 รายที่ไม.ไดGเขียนหมายเลขครุภัณฑ ดังนี้
1.) ชุดเก็บตัวอย.างน้ําแนวตั้ง รุ.น GEM410-SS หมายเลขครุภัณฑ 56-21-310000-20756
00009-0001
0001
9.3 การตรวจสอบโครงการที่ 7 ชื่ อโครงการ บริ ห ารจั ด การงานของหน. ว ยงาน
งบประมาณแผ.นดิน งบประมาณ 2,273,260 บาท และโอนเพิ่ม 170,366.87 บาท พบว.า หน.วยรับตรวจ
ไดGปฏิบัติงานตามกิจกรรมครบ 7 กิจกรรมตามที่กําหนดไวG หน.วยรับตรวจกําหนดตัวชี้วัดและค.าเปbาหมาย
เชิงปริมาณ 7 ตัวชี้วัด และเชิงคุณภาพจํ
ภาพ านวน 2 ตัวชี้วัด บรรลุเปbาหมาย 3 ตัวชี้วัด และไม.บรรลุเปbาหมาย
6 ตัวชี้วัด ดGานการบริ
การบริหาร หน.วยรับตรวจมีการระบุขั้นตอนการใชGงบประมาณ มีการจัดทํารายงานการใชG
งบประมาณตามไตรมาส และมี การจั ดทํ ารายงานการประเมิ นโครงการ โดยมี เ งิ นงบประมาณคงเหลื อ
335,629.52 บาท
การตรวจสอบโครงการที่ 29 ชื่อโครงการ พั ฒ นาการเรี ย นการสอนสาขาวิ ช าเทคโนโลยี
มั ล ติ มี เ ดี ย ของหน. ว ยงาน งบประมาณรายไดG งบประมาณ 900,000 บาท พบว.า หน. วยรับตรวจไดG
ปฏิบัติงานตามกิจกรรมครบ 3 กิจกรรมตามที่กําหนดไวG หน.วยรับตรวจกําหนดตัวชี้วัดและค.าเปbาหมาย 2
ตัวชี้วัด บรรลุเปbาหมาย 2 ตัวชี้วัด ดGานการบริหาร
หาร หน.วยรับตรวจมีการระบุขั้นตอนการใชGงบประมาณ มี
การจั ดทํ ารายงานการใชG งบประมาณตามไตรมาส
งบประมาณตามไตรมาส และมีการจัดทํารายงานการประเมิ นโครงการ โดยมีเงิ น
งบประมาณคงเหลือ 86,800 บาท
ขอเสนอแนะ
1. หน.วยรับตรวจตG
ตรวจ องจัดทํารายการวัสดุคงเหลือในระบบ MIS และในสมุดทะเบียนคุมใหG
เปg น ปCจ จุ บัน เพื่ อใหG เ ปg นไปตามระเบี ยบสํ านั กนายกรัฐ มนตรี ว. าดG ว ยการพัส ดุ พ.
พ.ศ. 2535 และที่แกG ไข
เพิ่มเติม ขGอ 152 และขGอ 154
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2. หน.วยรับตรวจตGองเขียนหมายเลขครุภัณฑกํากับทุกรายการที่จัดซื้อ เพื่อใหGเปgนไปตาม
ระเบียบสํสํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ.ศ.
พ 2535 และที่แกGไขเพิ่มเติม ขGอ 1522
3. การยื มพั ส ดุ ใหG ห น. ว ยรั บ ตรวจกํ า หนดวั น ที่ ส. งคื น และติ ด ตามทวงถามเมื่ อครบ
กําหนดเวลายืม เพื่อใหGเปgนไปตามระเบียบสํ
บสํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ.ศ.
พ 2535 และที่แกGไข
เพิ่มเติม ขGอ 147 , 148 และ ขGอ 150
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รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
รายงานผลการปฏิ
ไตรมาสที่ 4 (ตัตั้งแต วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2557)

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน
รายงานผลการตรวจสอบภายใน
สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 4 ประจําป4งบประมาณ 2557
(ตัตั้งแต วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2557)
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน
…………………………………………………….
ปEงบประมาณ 2557 สํา นักงานตรวจสอบภายในไดGรั บอนุ มัติใหG ดํ าเนิน งานตรวจสอบภายใน
หน.วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค คือ
1. เพื่อใหGทราบว.
ทราบว.าการบริหารงานและการดําเนินงานของหน.วยรับตรวจ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และบรรลุผลตามเปbาหมายของหน.วยงาน
2. เพื่อสอบทานระบบการบริหารจัดการและการควบคุมภายใน ของหน.วยงานว.ามีความเพียงพอ
และเหมาะสม
3. เพื่อใหGมั่นใจว.าขGอมูลและรายงานทางการเงิน บัญชี ของหน.วยงานต.างๆ มีความครบถGว น
ถูกตGองและทันกาล
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแกGไขการปฏิบัติงานของหน.วยรับตรวจใหGมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
าน
5. เพื่อใหGอธิการบดี คณบดี ผูGอํานวยการกอง และหัวหนGางานไดGรับทราบปCญหาการปฏิบัติงานของ
ผูGใตGบังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจแกGไขปCญหาต.างๆ ไดGอย.างรวดเร็วและทันเหตุการณ
เปาหมายการดําเนินงาน
เปbาหมายในรอบ 3 เดือน คือ ในไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2557 – กันยายน 2557) มีดังนี้
• การตรวจสอบหน.วยรับตรวจ จํานวน 2 หน.วยงาน
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดําเนินงาน
สามารถตรวจสอบหน.วยรับตรวจไดG 3 หน.วยงาน ซึ่งเปgนไปตามเปbาหมายที่กําหนดไวGในไตรมาสที่ 4
(1 กรกฎาคม 2557 – 30 กันยายน 2557) ซึ่งกําหนดไวG 2 หน.วยงาน มียกมาจากไตรมาสที่ 3 จํานวน 1
หน.วยงาน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท (วิทยาเขตชัยนาท) ขอเลื่อนการตรวจสอบจาก
เดือนมิถุนายน ไปเดือนกรกฎาคม 2557 เพราะในเดือนมิถุนายนตGองรับการตรวจประกันคุณภาพจาก
สกอ.
และตรวจติดตามการตรวจสอบครั
ตามการตรวจสอ ้งก.อน (ขGอตรวจพบ/ขGอเสนอแนะ) จากผลการดําเนินงานของ
หน.วยรับตรวจ ปEงบประมาณ 2557 มีหน.วยรับตรวจจํานวน 16 หน.วยงาน
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ขอบเขตการตรวจสอบ
1. การตรวจสอบดGานพัสดุ
2. การตรวจสอบดGานการดําเนินงานโครงการ
สรุปประเด็นการตรวจสอบ
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท (วิทยาเขตชัยนาท)
ขอตรวจพบ
1.1 หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุม วัสดุ แต.ทะเบียนคุมวัสดุยังไม.เปgนปCจจุบันและ
แบบฟอรมการเบิกวัสดุยังไม.รัดกุม
1.2 หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุม ครุภัณฑ แต.แบบฟอรมการยืมครุภัณฑยังไม.
รัดกุม
1.3 หน.วยรับตรวจไดG มีการจัดทําทะเบี ยนทรัพยสินที่มีมูลค.าต่ํากว.า 5,000 บาท คุ มใน
ระบบ MIS
1.4 หน.วยรับตรวจไม.มีการทําสรุปรายงานผลการตรวจพัสดุประจําปE
1.5 การตรวจสอบโครงการที่ 1 ชื่ อ โครงการจั ด หา ตํา รา วั ส ดุ อุ ป กรณการเรี ย น
การสอนที่ ทัทันสมัยและมีประสิทธิภาพ งบประมาณแผ.
งบประม
นดิน 90,200 บาท พบว.าหน.วยรับตรวจไดGปฏิบั ติ
กิจกรรม 1 กิจกรรม ซึ่ ง บรรลุ ตั ว ชี้ วั ด และค. า เปb า หมาย 3 ตั ว ชี้ วั ด และไดG ก ารดํดําเนินงานโครงการแลGว
เสร็ จ ตามเวลาที่ กํ า หนดไวG ใ นแผน มี ก ารระบุ ขั้ น ตอนการใชG ง บประมาณ มี ก ารจั ด ทํ า รายงานการใชG
งบประมาณตามไตรมาสเงิเงินคงเหลือ รGอยละ
ย 0.25
1.6 การตรวจสอบโครงการที ่ 2 ชื ่ อ โครงการจั ด การเรี ย นการสอนเพื ่ อ เพิ ่ ม
ศั ก ยภาพของบั ณ ฑิ ต งบประมาณรายไดG 6,139,700 บาท พบว.าหน.วยรั บตรวจไดG ปฏิบัติ กิจกรรม 1
กิจกรรม ซึ่งบรรลุ ตั ว ชี้ วั ด และค. า เปb า หมาย 5 ตั ว ชี้ วั ด และไดG ก ารดํดําเนินงานโครงการแลGวเสร็จตามเวลา
ที่กําหนดไวGในแผน มีการระบุ
การระบุขั้นตอนการใชGงบประมาณ มีการจัดทํารายงานการใชGงบประมาณตามไตรมาส
เงินคงเหลือ รGอยละ 7.75
ขอเสนอแนะ
1.1 ใหGหน.วยรับตรวจจัดทําทะเบียนคุมวัสดุคงเหลือใหGเปgนปCจจุบัน และจัดทําแบบฟอรม
การเบิกวัสดุ และการยืมครุภัณฑใหGรัดกุม เพื่อเปgนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ.ศ.
พ
2535 และแกGไขเพิ่มเติม ขGอ 152 และขGอ 154
1.2 หน.วยรับตรวจตGองจัดทํารายการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปE เพื่อใหGเปgนไปตาม
ระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ.ศ.
พ 2535 และแกGไขเพิ่มเติม ขGอ 155
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2. สถาบันวิจัยและพัฒนา
ขอตรวจพบ
1.1 หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุมวัสดุ – ครุภัณฑ ในระบบ MIS ที่เปgนปCจจุบัน
1.2 พบครุภัณฑ 1 รายการ เสียใชGงานไม.ไดG คือ เครื่องถ.ายเอกสาร (RISOGRAPH
(
GR1700)
หมายเลขครุภัณฑ จษ. 01.25.34
34
1.3 การตรวจสอบโครงการที่ 1 ชื่ อโครงการ สนั บ สนุ น และเผยแพร. ผ ลงานวิ จ ั ย สู.
สาธารณชน งบประมาณแผ.นดิน งบประมาณ 150,000 บาท พบว.า หน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติงานตาม
กิ จ กรรมครบ 2 กิ จ กรรมตามที่ กํ า หนดไวG ดG า นการบริ ห าร หน. ว ยรั บ ตรวจมี ก ารระบุ ขั้ น ตอนการใชG
งบประมาณ มีการจัดทํารายงานการใชGงบประมาณตามไตรมาส
งบประมาณตามไตรมาส และมีการจัดทํารายงานการประเมินโครงการ
โดยมีเงินงบประมาณคงเหลือ 1,736
736.60 บาท คิดเปgน 1.16%
การตรวจสอบโครงการที่ 1 ชื่อโครงการ ส. ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การวิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย
ของหน. ว ยงาน งบประมาณรายไดG งบประมาณ 405,700 บาท พบว.า หน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติงานตาม
กิ จ กรรมครบ 3 กิ จ กรรมตามที่ กํ า หนดไวG ดG า นการบริ ห าร หน. ว ยรั บ ตรวจมี ก ารระบุ ขั้ น ตอนการใชG
งบประมาณ มีการจัดทํารายงานการใชGงบประมาณตามไตรมาส
งบประมาณตามไตรมาส และมีการจัดทํารายงานการประเมินโครงการ
โดยมีเงินงบประมาณคงเหลือ 1,600
600.40 บาท คิดเปgน 0.89%
ขอเสนอแนะ
1.1 เครื่องถ.ายเอกสารที่ชํารุดใชGงานไม.ไดG หรือ ถGาซ.อมจะเสียค.าใชG
ใ จ.ายมาก ใหGหน.วยรับ
ตรวจ ทําบันทึกแจGงไปยังพัสดุกลางของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาดําเนินการต.อไป เพื่อใหGเปgนไปตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ.ศ.2535
พ
และที่แกGไขเพิ่มเติม ขGอ 157
3. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ขอตรวจพบ
1.1 หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุม วัสดุ มีเล.มทะเบียนคุมและในระบบ MIS เปgน
ปCจจุบัน
1.2 หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุม ครุภัณฑ
1.3 หน.วยรับตรวจไดGมีการจัดทําทะเบียนทรัพยสินที่มีมูลค.าต่ํากว.า 5,000
5 บาท คุมใน
ระบบ MIS
1.4 หน.วยรับตรวจมีการทําสรุปรายงานผลการตรวจพัสดุประจําปE
1.5 การตรวจสอบโครงการที่ 4 ชื่อโครงการดําเนินงานพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเพชรสยาม
งบประมาณแผ.นดิน 370,000 บาท พบว.าหน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติกิจกรรม 1 กิจกรรม ซึ่ ง บรรลุ ตั ว ชี้ วั ด
และค. า เปb า หมาย 5 ตั ว ชี้ วั ด และไดG ก ารดํ
าร ดําเนินงานโครงการแลGวเสร็จตามเวลาที่กําหนดไวGในแผน มีการ
ระบุขั้นตอนการใชGงบประมาณ มีการจัดทํารายงานการใชGงบประมาณตามไตรมาส เงินคงเหลื
นคงเหลือ รGอยละ 0
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1.6 การตรวจสอบโครงการที ่ 7 ชื ่ อ โครงการบริ ห ารจั ด การงานของหน. ว ยงาน
งบประมาณรายไดG 303,100 บาท พบว.าหน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติกิจกรรม 3 กิจกรรม ซึ่งบรรลุ ตั ว ชี้ วั ด
และค. า เปb า หมาย 6 ตั ว ชี้ วั ด และไดG ก ารดํ
าร ดําเนินงานโครงการแลGวเสร็จตามเวลาที่กําหนดไวG
ห ในแผน มีการ
ระบุขั้นตอนการใชGงบประมาณ มีการจัดทํารายงานการใชGงบประมาณตามไตรมาส เงินคงเหลือ รGอยละ 3
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รายงานผลการติดตามการตรวจสอบครั้งกอน (ขอตรวจพบ/ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะ)
จากผลการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ ป4งบประมาณ 2557
เมื่อเดือนกันยายน 2557 สํานักงานตรวจสอบภายในไดติดตามการตรวจสอบครั้งก+อน
(ขอตรวจพบ/ขอเสนอแนะ) จากผลการดําเนินงานของหน+วยรับตรวจ ปEงบประมาณ 2557 มีหน+วยรับตรวจ
จํานวน 16 หน+วยงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบการทํางานของหน+วยรับตรวจก+อนและหลังการ
ตรวจสอบจากขอตรวจพบ/ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะ ไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานของหน+วยรับ
ตรวจ มี ความถูกตองและสอดคลองกั บระเบีย บ ขอบั งคั บ และเพื่อนํ าเสนอต+ ออธิการบดีมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏจันทรเกษมทราบ และใชประโยชนจากการติดตามการตรวจสอบครั้งก+อนมาบริหารจัดการใหเป/นไป
ตามนโยบาย ดังนี้
1. การติดตามการตรวจสอบครั้งก+อนของหน+วยรับตรวจ จํานวน 16 หน+วยงาน ไดแก+
1.1 คณะเกษตรและชีวภาพ 1.4 คณะศึกษาศาสตร

1.3 คณะมนุ
ค
ษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 1.4 บั ณฑิ ต วิ ทยาลั ย 1.5 คณะวิ ทยาศาสตร 1.6 กองคลั ง 1.7 กองบริ หารงานบุ คคล
1.8 กองพั ฒ นานั กศึ กษา 1.99 สํ า นั กส+ งเสริ มวิ ช าการและงานทะเบี ย น 1.10 สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.11 คณะวิทยาการจัดการ 1.12 วิทยาลัยการแพทยทางเลือก / คลินิคแพทยแผน
จีน 1.13 สํานักประกันคุณภาพการศึกษา 1.14 กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 1.15
1 กองนโยบายและ
แผน 1.16 ศูนยการศึกษา ชัยนาท
2. เปรียบเทียบการทํางานของหน+วยรับตรวจก+อนและหลังการตรวจสอบจากขอตรวจพบ/
การตรวจสอบจากขอตรวจพบ
ขอเสนอแนะไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน
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ตารางที่ 1 ผลการติดตามการตรวจสอบครั้งก+อน (ขอตรวจพบ
ขอตรวจพบ/ขอเสนอแนะ) จากผลการดําเนินงานของหน+วยรับตรวจ ปEงบประมาณ 2557
ลําดับที่

หนวยรับตรวจ

วัน/เดือน/ป4
ที่ติดตาม
ตรวจสอบ

จํานวน
ขอตรวจพบ/
ขอเสนอแนะ

ผลการติดตามการตรวจสอบครั้งกอน
(ขอตรวจพบ/ขอเสนอแนะ)

1

คณะเกษตรและชีวภาพ

4 ก.ย. 57

3 ขGอ

ดําเนินการ
1 ขGอ

ไมดําเนินการ
-

2

คณะศึกษาศาสตร

4 ก.ย. 57

2 ขอ

-

-

3

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

4 ก.ย. 57

1 ขอ

-

-

สาเหตุที่ไมเปMนไปตามขอตรวจพบ/
ขอเสนอแนะ

อยูระหวางดําเนินการ
2 ขGอ
- อยู.ระหว.างการดําเนินการเทียบขGอมูลใน
ระบบ MIS กับวัสดุครุภัณฑที่มีอยู.จริง เพื่อ
นํามาใส.ในทะเบียนคุมมือ
- การตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปE ทาง
หน. ว ยงานจะดํ า เนิ น การจั ด ทํ า รายงาน
ในช.วงสิ้นปEงบประมาณ 2557
2 ขอ
- กําลังอยู+ระหว+างการดําเนินงานรวบรวม
ขอมู ล จากแต+ ล ะส+ ว นงานใหเป/ น ป` จ จุ บั น
(เนื่องจากเจาหนาที่พัสดุเดิมลาออก) คาด
ว+าจะเสร็จใน 30 ต.ค. 57
1 ขอ
- อยู+ ในระหว+ า งการดํา เนิ นการ เนื่ องจาก
งานพั สดุต องเร+งดํ าเนิน การจัดทํ าเรื่ องขอ
อนุ มั ติ จั ด ซื้ อ จั ด จาง และการเบิ ก จ+ า ย
งบประมาณประจํ า ปE 2557 ใหเสร็ จ สิ้ น
ภายในวันที่ 15 กันยายน 2557 และหาก
คณะมนุ ษ ยศาสตรดํ า เนิ น การเบิ ก จ+ า ย
งบประมาณเสร็ จ แลวจะเร+ ง ดํ า เนิ น การ
จั ด ทํ า ทะเบี ย นคุ ม วั ส ดุ ค งเหลื อ ใหเป/ น
ป`จจุบัน ตามระเบียบพัสดุต+อไป
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ลําดับที่

หนวยรับตรวจ

วัน/เดือน/ป#
ที่ติดตาม
ตรวจสอบ

จํานวน
ขBอตรวจพบ
ตรวจพบ/
ขBอเสนอแนะ

ผลการติดตามการตรวจสอบครั้งกอน
(ขBอตรวจพบ/ขBอเสนอแนะ)
ดําเนินการ
ไมดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ
1 ขอ

4

บัณฑิตวิทยาลัย

4 ก.ย. 57

1 ขอ

5

คณะวิทยาศาสตร

4 ก.ย. 57

3 ขGอ

2 ขGอ

-

1 ขGอ

6
7

กองคลัง
กองบริหารงานบุคคล

4 ก.ย. 57
4 ก.ย. 57

1 ขGอ
2 ขGอ

1 ขGอ
1 ขGอ

-

1 ขGอ

8

กองพัฒนานักศึกษา

4 ก.ย. 57

3 ขGอ

-

2 ขGอ

1 ขGอ

9

สํานักส.งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน

4 ก.ย. 57

2 ขGอ

-

-

2 ขGอ

10

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4 ก.ย. 57

1 ขGอ

1 ขGอ

-

-

สาเหตุที่ไมเปHนไปตามขBอตรวจพบ/
ขBอเสนอแนะ
- เนื่ อ งจากการตั ด ยอดในระบบของบั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย ในการดําเนินการไปแลวนั้นทางกอง
คลั ง ไดแจงว+ า วั น ที่ กั บ งบประมาณประจํ า ปE
ขัดแยงกันจึงตองดําเนินการแกไขใหม+ทั้งหมด
และไดประสานกั บ ผู ดู แ ลระบบรั บ ทราบถึ ง
ป` ญ หาและผลกระทบต+ อ หน+ ว ยงานบั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย จึงทําใหการปฏิบัติงานในระบบ MIS
ล+าชา
- อยู.ระหว.างการจัดทํารายการวัสดุคงเหลือใน
ระบบ MIS และในสมุดทะเบียนคุมใหGเปgน
ปCจจุบัน
- อยู. ร ะหว. า งดํ า เนิ น การ จั ด ทํ า รายงานการ
ตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปE
- หลักฐานบางรายการไม.ไดGมีการถ.ายเอกสาร
เก็บไวG
- ตรวจสอบรายละเอี ยดไดGใ นการตรวจสอบ
ครั้งต.อไป
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ลําดับที

11

หน่ วยรับตรวจ

คณะวิทยาการจัดการ

วัน/เดือน/ปี
ทีติดตาม
ตรวจสอบ

จํานวน
ข้ อตรวจพบ
ตรวจพบ/
ข้ อเสนอแนะ

4 ก.ย. 57

1 ข้อ

ผลการติดตามการตรวจสอบครั#งก่ อน
(ข้ อตรวจพบ/ข้ อเสนอแนะ)
ดําเนินการ
ไมดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ
1 ข้อ

สาเหตุทไม่
ี เป็ นไปตามข้ อตรวจพบ/
ข้ อเสนอแนะ
- จากการตรวจสอบเจ้าหน้าทีผูใ้ ช้งานว่าไม่ได้
ใช้เ ครื องมานานแล้ว ฝ่ ายพัสดุ คณะฯ จึ งได้
ติ ดต่อ ช่ างจากทางบริ ษทั ให้เข้ามาตรวจเช็ ค
ผลการตรวจเช็คพบว่า
1. เครื องถ่ายเอกสารยีห้อ Ricon Aficio 2018
D หมายเลขครุ ภัณ ฑ์ จษ.01.27.73/2548
จํานวน 1 เครื อง นัDนเป็ นเครื องรุ่ นเก่าและหาก
ซ่ อ มก็ ไ ม่ คุ ้ม เพราะต้อ งลองเปลี ยนอะไหล่
ก่อน
2. เครื องเรโซกราฟยีห้อ Doplo รุ่ น DP31S-1
หมายเลขครุ ภณ
ั ฑ์ จษ.01.25.77
3. เครื องเรโซกราฟยีห้อ Riso รุ่ น GR 1750
หมายเลขครุ ภณ
ั ฑ์ จษ.01.28.02 นัDนเป็ นเครื อง
รุ่ นเก่าและไม่มีอะไหล่เปลียน ทัDงนีD ฝ่ายพัสดุ
คณะฯ จะติ ด ต่อ ประสานงานกับพัสดุ ก ลาง
ของมหาวิทยาลัยฯ เพือพิจารณาดําเนิ นงาน
ต่ อ ไป ซึ งอยู่ร ะหว่ า งการดํา เนิ น งาน ตอน
จัด ทํา รายงานการสํ า รวจครุ ภัณ ฑ์ป ระจํา ปี
งบประมาณ 2557
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ลําดับที่

วัน/เดือน/ป4
ที่ติดตาม
ตรวจสอบ

จํานวน
ขอตรวจพบ/
ขอเสนอแนะ

4 ก.ย. 57

13

วิทยาลัยการแพทยทางเลือก/
คลีนิคแพทยแผนจีน
สํานักประกันคุณภาพ

14
15
16

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
กองนโยบายและแผน
ศูนยการศึกษา ชัยนาท

12

หนวยรับตรวจ

ผลการติดตามการตรวจสอบครั้งกอน
(ขอตรวจพบ/ขอเสนอแนะ)

4 ขGอ

ดําเนินการ
2 ขGอ

ไมดําเนินการ
-

อยูระหวางดําเนินการ
2 ขGอ

4 ก.ย. 57

2 ขGอ

1 ขGอ

-

1 ขGอ

4 ก.ย. 57
4 ก.ย. 57
4 ก.ย. 57

3 ขGอ
3 ขGอ
2 ขGอ

1 ขGอ
-

-

3 ขGอ
2 ขGอ
2 ขGอ

สาเหตุที่ไมเปMนไปตามขอตรวจพบ/
ขอเสนอแนะ

- มีพัสดุบางรายการอยู.ระหว.างการซื้อ-จGาง
และรอพั ส ดุ ก ลางส. ง คํ า สั่ ง คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุคงเหลื อ ประจําปEการศึกษา
2556 เพื่อรายงานพัสดุคงเหลือต.อไป
- เครื่องพิมพอยู.ในช.วงจัดแทงจําหน.าย
- เนื่องจากบุคลากรขาดความรูGความเขGาใจ
ในเรื่องการจัดระเบียบการยืม เบิกจ.าย และ
การจั ด ทํ า รายงานการตรวจสอบพั ส ดุ
คงเหลือ เพราะในช.วงนี้อยู.ระหว.างการปkด
งบประมาณ จึงตGองเร.งดําเนินการเบิกจ.าย
ใหGแลGวเสร็จ เพื่อไม.ใหGเกิดผลเสียแก.องคกร
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สํานักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ภาพกิจกรรมในการตรวจสอบภายใน
ระดับคณะ/กอง/สํานัก
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