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โดย สํานักงานตรวจสอบภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจําป" 

(Annual Reports 2013) 

 

 

โดย สํานักงานตรวจสอบภายใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

นสรุปผลการปฏิบัติงานประจําป" 2556  



คํานํา 
 

 รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 2557 (Annual Report 2014) จัดทําข้ึนเพ่ือรายงานผลการ

ดําเนินงานต่างๆ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาของสํานักงานตรวจสอบภายใน ตามแผนการปฏิบัติงานประจําปี เพ่ือให้

เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินงานและความคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายเงิน  

ความถูกต้องเช่ือถือได้ของข้อมูลทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลในรายงานจะ
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  ส่วนที่ 2 การปฏิบัติงาน  และส่วนที่ 3 ภาคผนวก           

การปฏิบัติงานของสํานักงานตรวจสอบภายในยังคงยึดมั่นต่อมาตรฐานการตรวจสอบ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน

บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด  
 

 

 

สํานักงานตรวจสอบภายใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบญั 

                หน้า 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป          1 

   -  ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย      2 

   -  ที่ต้ังสํานักงาน         2 

   -  โครงสร้างสํานักงานตรวจสอบภายใน       3 

   -  หน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่งงานสํานักงานตรวจสอบภายใน   3 

   -  บุคลากร          6 

ส่วนที่ 2  การปฏิบัติงาน          8 

   -  รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ 2557    9 

   -  การจัดอบรมเพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย     12 

   -  แผนการตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ 2557     13 

   -  การเข้าร่วมอบรมสัมมนา        14 

   -  สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   15 

ส่วนที่ 3  ภาคผนวก          16 

   -  รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 1 (ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 17 

      ถึง 31 ธันวาคม 2556) 

   -  รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 2 (ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 22 

      ถึง 31 มีนาคม 2557) 

   -  รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 3 (ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 32 

      ถึง 30 มิถุนายน 2557) 

   -  รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 4 (ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 42 

      ถึง 30 กันยายน 2557) 

   -  รายงานผลการติดตามการตรวจสอบคร้ังก่อน      47 

   -  ภาพกิจกรรมในการตรวจสอบภายใน ระดับคณะ / กอง / สํานัก    52 

 

 

 

 



 

 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

ข�อมูลท่ัวไป

 

 

ส�วนท่ี 1 

ข�อมูลท่ัวไป 

หนา้ 1 

 

  



 

 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

ปรัชญา  
“สร�างความเชื่อม่ัน มีมาตรฐานแบบมืออาชีพ เพ่ือรักษาประโยชน�ขององค�กร
 
วิสัยทัศน� 
มีระบบ และกลไก การตรวจสอบภายใน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล สู+มาตรฐาน

 

พันธกิจ 
1. สร�างระบบและกลไกงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยให�เป/นไปตามมาตรฐานการ

ตรวจสอบภายใน 
2. เพ่ิมคุณค+าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให�ดีข้ึน
3. สร�างความเชื่อม่ัน และการให�คําปรึกษาแก+หน+วยรับตรวจและผู�ท่ีเก่ียวข�องอย+างเท่ียงธรรมและ

เป/นอิสระ 
4. เตรียมความพร�อมเพ่ือรองรับการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
 

เป าหมาย 
1. มีระบบและกลไกการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยให�เป/นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ

ภายใน 
2. มหาวิทยาลัยมีการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพดีข้ึน
3. เกิดความเชื่อม่ันต+อมหาวิทยาลัยและหน+วยรับตรวจ
4. มีความพร�อมเพ่ือรับการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในจากภายนอก

 
ท่ีตั้งสํานักงาน 
 อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท� 
  

 
 

 

สํานักงานตรวจสอบภายใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 

เชื่อม่ัน มีมาตรฐานแบบมืออาชีพ เพ่ือรักษาประโยชน�ขององค�กร” 

มีระบบ และกลไก การตรวจสอบภายใน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล สู+มาตรฐาน 

สร�างระบบและกลไกงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยให�เป/นไปตามมาตรฐานการ

เพ่ิมคุณค+าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให�ดีข้ึน 
และการให�คําปรึกษาแก+หน+วยรับตรวจและผู�ท่ีเก่ียวข�องอย+างเท่ียงธรรมและ

เตรียมความพร�อมเพ่ือรองรับการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

มีระบบและกลไกการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยให�เป/นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ

มหาวิทยาลัยมีการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพดีข้ึน 
เกิดความเชื่อม่ันต+อมหาวิทยาลัยและหน+วยรับตรวจ 
มีความพร�อมเพ่ือรับการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในจากภายนอก

อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น 9 มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 39/1 ถ.รชัดาภิเษก แขว
โทรศัพท� 0 – 2942 – 6900 ต+อ 7052 

 

หนา้ 2 

สร�างระบบและกลไกงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยให�เป/นไปตามมาตรฐานการ

และการให�คําปรึกษาแก+หน+วยรับตรวจและผู�ท่ีเก่ียวข�องอย+างเท่ียงธรรมและ

เตรียมความพร�อมเพ่ือรองรับการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในจากภายนอก 

มีระบบและกลไกการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยให�เป/นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ 

มีความพร�อมเพ่ือรับการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในจากภายนอก 

รชัดาภิเษก แขวงจนัทรเกษม 



 

 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

โครงสร�างสํานักงานตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

หน�าท่ีและความรับผิดชอบของตําแหน�งงานสํานักงานตรวจสอบภายใน

� ผู�อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในมีหน�าท่ีความรับผิดชอบดังนี้
1) กําหนดวัตถุประสงค� เปDาหมาย

แผนการตรวจสอบประจําปE (Audit plan) 
ดําเนินการ 

2) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผู�ตรวจสอบภายใน
ให�เป/นไปตามมาตรฐาน 

3) วางมาตรฐานการปฏิบัติงาน
4) สอบทานรายงานผลการตรวจ

นําเสนออธิการบดี 
5) ติดตามผลการปฏิบัติงานให�เป/นไปตามแผนการตรวจสอบ

ทํางานของสํานักงานตรวจสอบภายใน 
6) ควบคุมการจัดทํางบประมาณประจําปE
7) ให�คําปรึกษา ข�อคิดเห็น

การควบคุมภายในกับหน+วยรับตรวจ
8) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมายจากอธิการบดี

 

 

งานตรวจสอบภายใน งานสอบทานการควบคุมภายใน

 

โครงสร�างสํานักงานตรวจสอบภายใน 

หน�าท่ีและความรับผิดชอบของตําแหน�งงานสํานักงานตรวจสอบภายใน 
 

ผู�อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในมีหน�าท่ีความรับผิดชอบดังนี้ 
กําหนดวัตถุประสงค� เปDาหมาย และขอบเขตของการตรวจสอบภายใน พร�อมท้ังวาง

Audit plan) เสนออธิการบดีและผู�บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

กับดูแลการปฏิบัติงานของผู�ตรวจสอบภายใน และควบคุมงานตรวจสอบในสํานักงาน

วางมาตรฐานการปฏิบัติงาน และสอบทานการปฏิบัติงานเป/นไปตามมาตรฐานท่ีวางไว�
สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ และให�ข�อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก�ไข ก+อน

ติดตามผลการปฏิบัติงานให�เป/นไปตามแผนการตรวจสอบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทํางานของสํานักงานตรวจสอบภายใน  

ควบคุมการจัดทํางบประมาณประจําปE ของสํานักงานตรวจสอบภายใน
ให�คําปรึกษา ข�อคิดเห็น และคําแนะนําแนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบ คําสั่ง และ

ควบคุมภายในกับหน+วยรับตรวจ 
ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมายจากอธิการบดี  

 

งานสอบทานการควบคุมภายใน 

 

งานติดตามและประเมินผล

การตรวจสอบ 

 

อธิการบดี 

 

ผู�อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 

หนา้ 3 

และขอบเขตของการตรวจสอบภายใน พร�อมท้ังวาง
เสนออธิการบดีและผู�บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

และควบคุมงานตรวจสอบในสํานักงาน

และสอบทานการปฏิบัติงานเป/นไปตามมาตรฐานท่ีวางไว� 
และให�ข�อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก�ไข ก+อน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ของสํานักงานตรวจสอบภายใน 
และคําแนะนําแนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบ คําสั่ง และ  

งานติดตามและประเมินผล  

งานบริหารงานท่ัวไป 



 

 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

� นักตรวจสอบภายในมีหน�าท่ีและความรับผิดชอบดังนี้
งานตรวจสอบภายใน 

1) วิเคราะห�ประเมินผลความเสี่ยงของหน+วยรับตรวจเพ่ือวางแผนการตรวจสอบประจําปE
2) ตรวจสอบทางด�านการเงิน
3) ตรวจสอบด�านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
4) ตรวจสอบด�านการปฏิบัติงาน
5) ตรวจสอบผลการดําเนินงาน
6) ตรวจสอบด�านสารสนเทศ
7) ตรวจด�านการบริหาร
8) รายงานผลการตรวจสอบเสนออธิการบดี
9) ให�คําปรึกษา แนะนํา เก่ียวกับกฎ

การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
10) ประสานงานกับกรมบัญชีกลาง

ระดับกระทรวงศึกษาธิการ 
 
งานสอบทานการควบคุมภายใน

1) สอบทานรายงานการควบคุมภายในของหน+วยรับตรวจ
2) จัดอบรมให�ความรู�แก+บุคลากรในเรื่องการควบคุมภายใน
3) จัดทําจุลสารตรวจสอบภายใน

 
งานติดตามและประเมินผลการตรวจสอบ

1) งานติดตามการปฏิบัติงานของหน+วยรับตรวจตามข�อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบ
ครั้งก+อน 

2) จัดทํารายงานประเมินตนเองของสํานักงานตรวจสอบภายในประจําปE
3) ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในประจําปE
4) รวบรวมเอกสารหลักฐานเพ่ือรองรับการตรวจประกันคุณภาพงานตรวจสอบจาก

กรมบัญชีกลาง 
 
 
 
 

 

นักตรวจสอบภายในมีหน�าท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 
 

วิเคราะห�ประเมินผลความเสี่ยงของหน+วยรับตรวจเพ่ือวางแผนการตรวจสอบประจําปE
ตรวจสอบทางด�านการเงิน 
ตรวจสอบด�านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ตรวจสอบด�านการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลการดําเนินงาน 
ตรวจสอบด�านสารสนเทศ 
ตรวจด�านการบริหาร 
รายงานผลการตรวจสอบเสนออธิการบดี และรายงานประจําปEงบประมา
ให�คําปรึกษา แนะนํา เก่ียวกับกฎ ระเบียบข�อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี ท่ีเก่ียวข�องกับ

และการบริหารความเสี่ยง 
ประสานงานกับกรมบัญชีกลาง สํานักงานการตรวจเงินแผ+นดิน และ

งานสอบทานการควบคุมภายใน 
ทานรายงานการควบคุมภายในของหน+วยรับตรวจ 

จัดอบรมให�ความรู�แก+บุคลากรในเรื่องการควบคุมภายใน 
จัดทําจุลสารตรวจสอบภายใน 

งานติดตามและประเมินผลการตรวจสอบ 
งานติดตามการปฏิบัติงานของหน+วยรับตรวจตามข�อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบ

จัดทํารายงานประเมินตนเองของสํานักงานตรวจสอบภายในประจําปE
ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในประจําปE 
วบรวมเอกสารหลักฐานเพ่ือรองรับการตรวจประกันคุณภาพงานตรวจสอบจาก

หนา้ 4 

วิเคราะห�ประเมินผลความเสี่ยงของหน+วยรับตรวจเพ่ือวางแผนการตรวจสอบประจําปE 

ะจําปEงบประมาณ 
และมติคณะรัฐมนตรี ท่ีเก่ียวข�องกับ

และกลุ+มตรวจสอบภายใน

งานติดตามการปฏิบัติงานของหน+วยรับตรวจตามข�อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบ

จัดทํารายงานประเมินตนเองของสํานักงานตรวจสอบภายในประจําปE 

วบรวมเอกสารหลักฐานเพ่ือรองรับการตรวจประกันคุณภาพงานตรวจสอบจาก



 

 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

� เจ�าหน�าท่ีบริหารงานท่ัวไปมีหน�าท่ีและความรับผิดชอบดังนี้
งานธุรการและสารบรรณ

1)   การลงทะเบียนรับและส+งหนังสือภายใน

2)   ร+าง/พิมพ�/ทาน

3)   เข�าระบบ e-Document 

4)   งานพิมพ� จัดเก็บเอกสาร

5)   ส+งหนังสือภายใน 

6)   ดําเนินการจัดประชุมบุคลากรภายในสํานักงาน

7)   จดรายงานการประชุม

8)   เข�าอบรมสัมมนางานตรวจสอบฯภายนอก

9)   ประสานงานกับหน+วยงานภายใน และหน+วยงานภายนอก

10)  นําข�อมูลเผยแพร+บนเว็บไซต�ของสํานักงาน

 
งานการเงิน งบประมาณและพัสดุ

1) การเบิกจ+ายเงิน
2) จัดทําคําของบประมาณประจําปE
3) ตรวจสอบและปรับแผนฯงบประมาณ
4) จัดทํารายงานติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปE 
5) จัดทําสรุปรายจ+ายจริงประจําปEงบประมาณ
6) จัดทําแผนการใช�จ+ายและควบคุมงบประมาณ
7) จัดทําการเบิกจ+าย
8) จัดทําทะเบียนครุภัณฑ�
9) สํารวจความต�องการใช�พัสดุของสํานักงานฯ
10) ดําเนินการขอซ+อมบํารุงพัสดุท่ีชํารุด
11) การขอจําหน+ายพัสดุ
12) รายงานคงเหลือพัสดุประจําปE

 
 

 

เจ�าหน�าท่ีบริหารงานท่ัวไปมีหน�าท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 
งานธุรการและสารบรรณ 

ลงทะเบียนรับและส+งหนังสือภายใน – ภายนอก 

ทาน/ตรวจ หนังสือราชการโต�ตอบภายใน – ภายนอก  

Document ตรวจดูเอกสารในระบบ 

งานพิมพ� จัดเก็บเอกสาร แยกประเภทหมวดหมู+ 

ส+งหนังสือภายใน – ภายนอก ถึงหน+วยงานต+างๆ  

ดําเนินการจัดประชุมบุคลากรภายในสํานักงาน และจัดประชุมตามภารกิจของหน+วยงาน

จดรายงานการประชุม และจัดทํารายงานการประชุม 

เข�าอบรมสัมมนางานตรวจสอบฯภายนอก 

ประสานงานกับหน+วยงานภายใน และหน+วยงานภายนอก 

นําข�อมูลเผยแพร+บนเว็บไซต�ของสํานักงาน 

งานการเงิน งบประมาณและพัสดุ 
การเบิกจ+ายเงิน 
จัดทําคําของบประมาณประจําปE 
ตรวจสอบและปรับแผนฯงบประมาณ 
จัดทํารายงานติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปE (รายงานไตรมาส
จัดทําสรุปรายจ+ายจริงประจําปEงบประมาณ 
จัดทําแผนการใช�จ+ายและควบคุมงบประมาณ   
จัดทําการเบิกจ+าย-ลงบัญชีควบคุมวัสดุ   
จัดทําทะเบียนครุภัณฑ� 
สํารวจความต�องการใช�พัสดุของสํานักงานฯ 
ดําเนินการขอซ+อมบํารุงพัสดุท่ีชํารุด 
การขอจําหน+ายพัสดุ 
รายงานคงเหลือพัสดุประจําปE 

 

หนา้ 5 

 

จัดประชุมตามภารกิจของหน+วยงาน 

รายงานไตรมาส) 



 

 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

งานวิเคราะห�นโยบายและแผน
1)   จัดทําแผนกลยุทธ� 

 2)   จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปE

 3)   จัดทําแผนบริหารการจัดซ้ือ 

 
งานการประกันคุณภาพ

1)  รวบรวมข�อมูลหลักฐานแสดงในองค�ประกอบท่ี 

ระบบบริหารความเสี่ยงตามท่ี สกอ

 2)  รวบรวมข�อมูลหลักฐานแสดงการประกันคุณภาพงา

กรมบัญชีกลางกําหนด 

 
 

 

งานวิเคราะห�นโยบายและแผน 
จัดทําแผนกลยุทธ� 5 ปE 

จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปE 

จัดทําแผนบริหารการจัดซ้ือ – จัดจ�างประจําปE  

งานการประกันคุณภาพ 
รวบรวมข�อมูลหลักฐานแสดงในองค�ประกอบท่ี 7 การบริหารจัดการ ตัวบ+งชี้ท่ี

ระบบบริหารความเสี่ยงตามท่ี สกอ. กําหนด 

รวบรวมข�อมูลหลักฐานแสดงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐตามท่ี

 

หนา้ 6 

การบริหารจัดการ ตัวบ+งชี้ท่ี 7.4 

นตรวจสอบภายในภาครัฐตามท่ี



 

 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

บุคลากร 
สํานักงานตรวจสอบภายใน มีบุคลากร จํานวน 
     

   
   
 

           
 
 

           
 
 

           
 
 

           
 

นาย

ตําแหน+ง  

 

านตรวจสอบภายใน มีบุคลากร จํานวน 5  คน ได�แก+ 

นายสุรชาติ  รัชตโภคิน 

ตําแหน+ง  รักษาราชการแทนผู�อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน

นางสาวชยาภา  อัตชู 

ตําแหน+ง  นักตรวจสอบภายใน 

นางสาวเทียมตา  พรหมสิทธิ์ 

ตําแหน+ง  นักตรวจสอบภายใน 

นางสาวรัชฎาภรณ�  สนเนตร� 

ตําแหน+ง  เจ�าหน�าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

นางสาวรัตติกาล  มูลศรี 

ตําแหน+ง  นักตรวจสอบภายใน 

หนา้ 7 

ผู�อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 



 

 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

การปฏิบัติงาน

 

 

 

 

ส�วนท่ี 2 

การปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนา้ 8 

การปฏิบัติงาน 



 

 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

.............................................................................................................................
แผนการตรวจสอบภายใน ประจําปEงบประมาณ 

1. เพ่ือพิสูจน�ความถูกต�องและเชื่อถือได�ของ

การบัญชี และด�านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง

 2. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน+วยรับตรวจว+าเป/นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่ง 

มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายท่ีเก่ียวข�อง

 3. เพ่ือสอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการค

เพียงพอและเหมาะสม 

 4. เพ่ือติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการดําเนินงานตลอดจนให�ข�อเสนอแนะหรือแนว

ทางการปรับปรุงแก�ไขเพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน

 5. เพ่ือให�อธิการบดีได�รับทราบป̀ญหาการปฏิบัติงานของผู�

แก�ป`ญหาต+างๆ ได�อย+างรวดเร็วและทันเหตุการณ�

 

การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําป4

 ตามแผนการตรวจสอบประจําปE 

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 1. งานการติดตามการตรวจสอบภายในครั้งก�อน

การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน 

ดําเนินงานหรือผลการปฏิบัติงาน 

รับตรวจ  ดังนี้ 

 1.1 คณะศึกษาศาสตร�

 1.2 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

 1.3 บัณฑิตวิทยาลัย

 1.4 คณะเกษตรและชีวภาพ

 

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 
สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประจําป4งบประมาณ 2557 
(1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) 

......................................................................................................................................................
แผนการตรวจสอบภายใน ประจําปEงบประมาณ 2557 มีวัตถุประสงค� ดังนี้ 

เพ่ือพิสูจน�ความถูกต�องและเชื่อถือได�ของข�อมูล สารสนเทศ และตัวเลขต+างๆ ทางด�านการเงิน 

การบัญชี และด�านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง 

เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน+วยรับตรวจว+าเป/นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่ง 

มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายท่ีเก่ียวข�อง 

เพ่ือสอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน+วยรับตรวจว+า

เพ่ือติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการดําเนินงานตลอดจนให�ข�อเสนอแนะหรือแนว

ทางการปรับปรุงแก�ไขเพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน

เพ่ือให�อธิการบดีได�รับทราบป̀ญหาการปฏิบัติงานของผู�ใต�บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจ

แก�ป`ญหาต+างๆ ได�อย+างรวดเร็วและทันเหตุการณ� 

การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําป4 

ตามแผนการตรวจสอบประจําปE 2557 สํานักงานตรวจสอบภายในได�เข�าตรวจสอบหน+วยงานใน

าชภัฏจันทรเกษม ดังนี้ 

งานการติดตามการตรวจสอบภายในครั้งก�อน ซ่ึงเป/นการตรวจสอบงานให�ความเชื่อม่ัน 

การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน (Operational Auditing) และ

ดําเนินงานหรือผลการปฏิบัติงาน (Performance Auditing) โดยมีหน+วยงานท่ีเข�าตรวจ

คณะศึกษาศาสตร� 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 

บัณฑิตวิทยาลัย 

คณะเกษตรและชีวภาพ 

หนา้ 9 

สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

......................... 

ข�อมูล สารสนเทศ และตัวเลขต+างๆ ทางด�านการเงิน 

เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน+วยรับตรวจว+าเป/นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่ง 

วามเสี่ยงของหน+วยรับตรวจว+า

เพ่ือติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการดําเนินงานตลอดจนให�ข�อเสนอแนะหรือแนว

ทางการปรับปรุงแก�ไขเพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน 

ใต�บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจ

สํานักงานตรวจสอบภายในได�เข�าตรวจสอบหน+วยงานใน

ซ่ึงเป/นการตรวจสอบงานให�ความเชื่อม่ัน     

และการตรวจสอบผลการ

โดยมีหน+วยงานท่ีเข�าตรวจจํานวน 16 หน+วย



 

 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

 1.5 คณะวิทยาศาสตร�

 1.6 กองคลัง 

 1.7 กองบริหารงานบุคคล

 1.8 กองพัฒนานักศึกษา

 1.9 สํานักส+งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 1.10 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 1.11 คณะวิทยาการจัดการ

 1.12 วิทยาลัยแพทย�ทางเลือก

 1.13 สํานักประกันคุณภาพการศึกษา

 1.14 กองกลาง

 1.15 กองนโยบายและแผน

 1.16 ศูนย�การศึกษา ชัยนาท

  

 2. ตรวจสอบโครงการตามตัวช้ีวัดค�าเป าหมายจากโครงการ ป4งบประมาณ 

ตรวจสอบงานให�ความเชื่อม่ัน

การตรวจสอบผลการดําเนินงาน 

(Management Auditing)  โดยมีหน+วยงานท่ีเข�าตรวจ

 2.1 คณะเกษตรและชีวภาพ

 2.2 คณะวิทยาศาสตร�

 2.3 คณะศึกษาศาสตร�

 2.4 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

 2.5 คณะวิทยาการจัดการ

 2.6 บัณฑิตวิทยาลัย

 2.7 ศูนย�การศึกษา มจษ

 2.8 ศูนย�การเรียนรู� มจษ

 2.9 ศูนย�การเรียนรู� มจษ

 2.10 งานสารบรรณ

 2.11 งานประชาสัมพันธ�

 

คณะวิทยาศาสตร� 

บริหารงานบุคคล 

กองพัฒนานักศึกษา 

สํานักส+งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะวิทยาการจัดการ 

วิทยาลัยแพทย�ทางเลือก/คลินิกแพทย�แผนจีน 

สํานักประกันคุณภาพการศึกษา 

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

กองนโยบายและแผน 

ศูนย�การศึกษา ชัยนาท 

ตรวจสอบโครงการตามตัวช้ีวัดค�าเป าหมายจากโครงการ ป4งบประมาณ 

ตรวจสอบงานให�ความเชื่อม่ัน ได�แก+ การตรวจสอบด�านการปฏิบัติงาน (Operational Auditing

การตรวจสอบผลการดําเนินงาน (Performance Auditing) และการตรวจสอบด�านการบริหาร 

โดยมีหน+วยงานท่ีเข�าตรวจจํานวน 31 หน+วยรับตรวจ ดังนี้

คณะเกษตรและชีวภาพ 
คณะวิทยาศาสตร� 

คณะศึกษาศาสตร� 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 

คณะวิทยาการจัดการ 

บัณฑิตวิทยาลัย 

ศูนย�การศึกษา มจษ. – ชัยนาท 

ศูนย�การเรียนรู� มจษ.- สหะพาณิชย� 

ศูนย�การเรียนรู� มจษ.- เศรษฐบุตรบําเพ็ญ 

งานสารบรรณ 

งานประชาสัมพันธ� 

หนา้ 10 

ตรวจสอบโครงการตามตัวช้ีวัดค�าเป าหมายจากโครงการ ป4งบประมาณ 2556  ซ่ึงเป/นการ

Operational Auditing),        

และการตรวจสอบด�านการบริหาร 

ดังนี้ 



 

 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

 2.12 งานอาคารสถานท่ี

 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 ศูนย�ภาษา

 2.23 วิเทศสัมพันธ�

 2.24 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

 2.25 ศูนย�ประสานงานหมวดวิชาศึ

 2.26 สภาคณาจารย�และข�าราชการ

 2.27 วิทยาลัยการแพทย�ทางเลือก

 2.28 ศูนย�ฝjกประสบการณ�วิชาชีพ 

 2.29 โรงพยาบาลสัตว� จันทรเกษม

 2.30 สระว+ายน้ําและศูนย�สุขภาพ

 2.31 สิทธิประโยชน� 

หมายเหตุ การตรวจวัสดุ 

การตรวจสอบโครงการตามตัวชี้วัดแ

จํานวน 31 หน+วยรับตรวจ ไม+ได�ดําเนินการตรวจสอบ เนื่องจากบุคลากรมีน�อย ทําให�ดําเนินการตรวจสอบ

ไม+ทันเวลา 

 

  
 

 

 

งานอาคารสถานท่ี 

 

กองนโยบายและแผน 

กองบริหารงานบุคคล 

กองพัฒนานักศึกษา 

สํานักส+งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สํานักประกันคุณภาพการศึกษา 

ศูนย�ภาษา 

วิเทศสัมพันธ� 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

ศูนย�ประสานงานหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

สภาคณาจารย�และข�าราชการ 

วิทยาลัยการแพทย�ทางเลือก,คลินิกแพทย�แผนจีน 

ศูนย�ฝjกประสบการณ�วิชาชีพ (จันทรเกษมปาร�ค) 

โรงพยาบาลสัตว� จันทรเกษม 

สระว+ายน้ําและศูนย�สุขภาพ 

สิทธิประโยชน�  

หมายเหตุ การตรวจวัสดุ – ครุภัณฑ� ปEงบประมาณ 2555 จํานวน 31 

การตรวจสอบโครงการตามตัวชี้วัดและค+าเปDาหมายจากโครงการ (ไตรมาส 1-2) 

หน+วยรับตรวจ ไม+ได�ดําเนินการตรวจสอบ เนื่องจากบุคลากรมีน�อย ทําให�ดําเนินการตรวจสอบ

หนา้ 11 

31 หน+วยรับตรวจ และ 

) ปEงบประมาณ 2556 

หน+วยรับตรวจ ไม+ได�ดําเนินการตรวจสอบ เนื่องจากบุคลากรมีน�อย ทําให�ดําเนินการตรวจสอบ



 

 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

การจัดอบรมเพ่ือให�ความรู�แก�บุคลากรในมหาวิทยาลัย

สํานักงานตรวจสอบภายในได�

ควบคุมภายใน” วันท่ี  28 เมษายน

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การอบรมและฝjกปฏิบัติการ คือ 

ดร.สุรภา  ไถ�บ�านกวย 

 

 

 

การจัดอบรมเพ่ือให�ความรู�แก�บุคลากรในมหาวิทยาลัย 

สํานักงานตรวจสอบภายในได�จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงและการ

เมษายน  2557  ณ ห�องประชุมจันทร�จรัส ชั้น 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  โดยการอบรมดังกล+าวมีผู�เข�าร+วมอบรม จํานวน 120

การอบรมและฝjกปฏิบัติการ คือ อาจารย�เดชา  ศิริสุทธิเดชา  อาจารย�กิตติศักด์ิ  ชนกมาตุ

 

 
 

หนา้ 12 

การบริหารความเสี่ยงและการ

อาคารสํานักงานอธิการบดี  

120 คน วิทยากรที่ให�

เดชา  ศิริสุทธิเดชา  อาจารย�กิตติศักด์ิ  ชนกมาตุ และอาจารย�    

 



 

 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

แผนการตรวจสอบภายใน 

ลําดับท่ี 
* 

หน�วยรับตรวจ 

1 สิทธิประโยชน� 

- ศูนย�ฝ�กฯ (จันทรเกษมปาร�ค) 

- โรงพยาบาลสัตว�จันทรเกษม 

- สระว.ายนํ้าและศูนย�สุขภาพ 

2 วิทยาลัยการแพทย�ฯ,คลินิกแพทย�จีน

3 กองบริหารงานบุคคล 

4 กองพัฒนานักศึกษา 

5 กองคลัง 

6 คณะเกษตรและชีวภาพ 

7 กองนโยบายและแผน 

8 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยฯี

9 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�
10 สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง) 

- งานสารบรรณ 

- งานประชาสัมพันธ� 

- งานอาคารสถานท่ี 

11 คณะศึกษาศาสตร� 

12 สํานักส.งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน

13 สํานักประกันคุณภาพการศึกษา 

14 บัณฑิตวิทยาลัย 

15 ศูนย�การศึกษา มจษ.-ชัยนาท 

16 คณะวิทยาการจัดการ 

17 คณะวิทยาศาสตร� 

18 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

19 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

หมายเหต ุ: * จัดลําดับตามผลการประเมินจากเกณฑ�การตรวจสอบตามปCจจัยเส่ียงของกลุ.มงานตรวจสอบ ระดับกระทรวงศึกษาธิการ
     �= ติดตามผลการตรวจสอบคร้ังก.อน 
     � = ดําเนินการตรวจสอบ (ปEงบประมาณ 

    � = รายงานผลการตรวจสอบใหGหน.วยรับตรวจและผูGบริหาร

 

แผนการตรวจสอบภายใน 19 หน�วยรับตรวจ ประจําป#งบประมาณ 2557 (1 ต.ค.56 
 

 

ป#งบประมาณ 2557
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 

ต.ค.56 พ.ย.56 ธ.ค.56 ม.ค.57 ก.พ.57 มี.ค.57 เม.ย.57 
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คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�     � � 
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สํานักส.งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน       

       

      

      

      

�      

      

      

จัดลําดับตามผลการประเมินจากเกณฑ�การตรวจสอบตามปCจจัยเส่ียงของกลุ.มงานตรวจสอบ ระดับกระทรวงศึกษาธิการ
ติดตามผลการตรวจสอบคร้ังก.อน (ปEงบประมาณ 2555) 

ปEงบประมาณ 2556) คือ  1. โครงการ (ปEงปม.56)  2. การเงิน
3. วัสดุ ครุภัณฑ� (ปEงปม.57)   

รายงานผลการตรวจสอบใหGหน.วยรับตรวจและผูGบริหาร 

หนา้ 13 

56 – 30 ก.ย.57) 

2557 
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

พ.ค.57 มิ.ย.57 ก.ค.57 ส.ค.57 ก.ย.57 
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 � �   

 � �   

 � �   

  � �  

  � �  

จัดลําดับตามผลการประเมินจากเกณฑ�การตรวจสอบตามปCจจัยเส่ียงของกลุ.มงานตรวจสอบ ระดับกระทรวงศึกษาธิการ  

การเงิน, งบประมาณ (ปEงปม.57) 



 

 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

การเข�าร�วมอบรมสัมมนา 

 สํานักงานตรวจสอบภายใน  ได�ส+งบุคลากรเข�าร+วมการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพการ

ตรวจสอบภายใน ประจําปEงบประมาณ 

ท่ี หัวข�อการอบรมสัมมนา 
1. การอบรมโครงการ “การตรวจสอบบัญชี

และรายงานการเงินในระบบ GFMIS”

2. การอบรม “การตรวจสอบการเบิก
จ+ายเงินค+ารักษาพยาบาล” 

3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู� ความ
เข�าใจด�านประกันคุณภาพการศึกษา 

4. การอบรมการบ ริหารความเสี่ ยง ใน
สถาบันอุดมศึกษา 

5.  โครงการอบรมผลิตสื่อมัลติมีเดีย รุ+นที่ 
หั ว ข� อ  “ก า ร ต ก แ ต+ ง ภ า พ ด� ว ย 
Photoshop สําหรับการผลิตสื่อ” 

6. การอบรมโครงการ “พัฒนาประสิทธิภาพ
ราชการด�านการเงิน การบัญชี การพัสดุ 
และการตรวจสอบภายใน”  

7. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา
ศักยภาพและเพิ่ มพูนประสิทธิภาพ
บุคลากร มจษ.” 

8. อ บ ร ม ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ บุ ค ล า ก ร ส า ย
สนับสนุนวิชาการ 

9. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “จัดซ้ือจัดจGาง
และคลังพัสดุในระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร (MIS)” 

10. อบรมหลักสูตร “Audit Working Paper 
and Audit Evidence” 

 

สํานักงานตรวจสอบภายใน  ได�ส+งบุคลากรเข�าร+วมการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพการ

รวจสอบภายใน ประจําปEงบประมาณ 2557 ซ่ึงสามารถสรุปได�ดังนี้ 

ระหว�างวันท่ี จัดโดย 
การตรวจสอบบัญชี

GFMIS” 
23–25 ธันวาคม 2556 กลุ+มตรวจสอบภายในระดับ

กระทรวงศึกษาธิการ 

การตรวจสอบการเบิก 6 – 7 กุมภาพันธ� 
2557  

กรมบัญชีกลาง 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู� ความ
 

18 มีนาคม 2557 สํานักงานประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม 

การอบรมการบ ริหารความเสี่ ยง ใน  23 เมษายน 2557 สํานักงานประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทร
เกษม 

โครงการอบรมผลิตสื่อมัลติมีเดีย รุ+นที่ 4 
ก า ร ต ก แ ต+ ง ภ า พ ด� ว ย 

  22-23 เมษายน 2557 คณะวิทยาศาสตร�
มหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทร
เกษม 

พัฒนาประสิทธิภาพ
ราชการด�านการเงิน การบัญชี การพัสดุ 

19-21 พฤษภาคม 2557 กรมบัญชีกลาง 

การพัฒนา
ศักยภาพและเพิ่ มพูนประสิทธิภาพ

10-12 มิถุนายน 2557 มหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทร
เกษม 

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 
2557 

มหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทร
เกษม 

จัดซ้ือจัดจGาง
และคลังพัสดุในระบบสารสนเทศเพื่อการ

30 มิถุนายน 2557 สํานักงานวิทยบริการและ
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม 

“Audit Working Paper 16 สิงหาคม 2557 สมาคมผู�ตรวจสอบภายใน
แห+งประเทศไทย 
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สํานักงานตรวจสอบภายใน  ได�ส+งบุคลากรเข�าร+วมการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพการ

ผู�เข�าร�วมอบรม 
กลุ+มตรวจสอบภายในระดับ

 
น.ส.ชยาภา  อัตชู 
น.ส.เทียมตา  พรหมสิทธิ์ 

น.ส.ชยาภา  อัตชู 
 

สํานักงานประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร

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

สํานักงานประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทร

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

มหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทร
น.ส.เทียมตา  พรหมสิทธิ์ 
น.ส.รัชฎาภรณ�  สนเนตร� 

น.ส.ชยาภา  อัตชู 
น.ส.เทียมตา  พรหมสิทธิ์ 

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

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

สํานักงานวิทยบริการและ
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร

น.ส.รัชฎาภรณ�  สนเนตร� 

สมาคมผู�ตรวจสอบภายใน น.ส.ชยาภา  อัตชู 
น.ส.เทียมตา  พรหมสิทธิ์ 
น.ส.รัชฎาภรณ�  สนเนตร� 



 

 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

11. การอบรมเร่ือง “การอนุรักษ�พลังงานสู.
มหาวิทยาลัยสีเขียว” 

12. การอบรมโครงการบูรณาการแผนการ
ตรวจสอบภายใน ประจําปEงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

 

 

สรุปการเบิกจ�ายงบประมาณเงินรายได� ประจําป4งบประมาณ พ
 

โครงการ/กิจกรรม 

โครงการท่ี 1 การบริหารจัดการสํานักงานฯ 

โครงการท่ี 2 การอบรมให�ความรู�ฯ 

โครงการท่ี 3 การศึกษาดูงานฯ 

โครงการท่ี 4 การปรับปรุงคู+มือฯ 

โครงการท่ี 5 งานให�คําปรึกษาฯ 

โครงการท่ี 6 เตรียมฯ รับการประเมินฯ ปE 2558

รวมเงินท้ังหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การอนุรักษ�พลังงานสู. 3 กันยายน 2557 มหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทร
เกษม 

การอบรมโครงการบูรณาการแผนการ
ประจําปEงบประมาณ 

15-16 กันยายน 2557 กลุ+มตรวจสอบภายในระดับ
กระทรวงศึกษาธิการ 

สรุปการเบิกจ�ายงบประมาณเงินรายได� ประจําป4งบประมาณ พ.ศ.2557 

ได�รับจัดสรร ใช�ไป ร�อยละ

151,128.70 149,273.28 98.77

71,391.30 51,179.60 71.69

10,700.00 10,700.00 - 

10,780.00 9,380.00 87.01

10,000.00 9,405.00 94.05

2558 12,300.00 750.00 6.10 

266,300.00 230,687.88 86.33
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มหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทร 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 
น.ส.รัชฎาภรณ�  สนเนตร� 
น.ส.รัตติกาล  มูลศรี 

ร�อยละ คงเหลือ ร�อยละ 

77 1,855.42 1.23 

69 20,211.70 28.31 

- - 

01 1,400.00 12.99 

05 595.00 5.95 

 11,500.00 93.90 

33 35,612.12 13.37 



 

 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก

 

 

ส�วนท่ี 3 

ภาคผนวก 
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สาํนกังานตรวจสอบภายใน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

รายงานผลการ
ไตรมาสท่ี 1 (ต้ังแต� วันท่ี  

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบ

สํานักงานตรวจสอบภายใน  

 

 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ต้ังแต� วันท่ี  1  ตุลาคม  2556  ถึง  31 ธันวาคม

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน

สํานักงานตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
ธันวาคม  2556) 

ภายใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 



 

 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไตรมาสท่ี 

(ตั้งแต� วันท่ี 

ปEงบประมาณ 2557 

หน+วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค� คือ

1. เพ่ือใหGทราบว.าการบริหารงานและการดําเนินงานของหน.วยรับตรวจ
และบรรลุผลตามเปbาหมายของหน.วยงาน

2. เพ่ือสอบทานระบบการบริหาร
และเหมาะสม 

3. เพ่ือใหGม่ันใจว.าขGอมูลและรายงานทางการเงิน บัญชี ของหน.วยงานต.างๆ มีความครบถGวน ถูกตGอง
และทันกาล 

4. เพ่ือเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแกGไขการปฏิบัติงานของหน.วยรับตรวจใหGมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

5. เพ่ือใหGอธิการบดี  คณบดี  ผูGอํานวยการกอง  และหัวหนGางานไดGรับทราบปCญหาการปฏิบัติงาน
ของผูGใตGบังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจแกGไขปCญหาต.างๆ ไดGอย.างรวดเร็วและทันการณ�

 

เป าหมายการดําเนินงาน 

 เปDาหมายในรอบ 3 เดือน

• การตรวจสอบหน+วยรับตรวจ จํานวน 
   1. งานสิทธิประโยชน�

   2. ศูนย�ฝjกประสบการณ�วิชาชีพ 

   3. โรงพยาบาลสัตว� จันทรเกษม

   4. สระว+ายน้ําและศูนย�สุขภาพ

  

ผลการดําเนินงาน 

 สามารถตรวจสอบหน+วยรับตรวจได� 

(1 ตุลาคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไตรมาสท่ี 1 ประจําป4งบประมาณ 

ตั้งแต� วันท่ี 1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556) 

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน  

……………………………………………………. 
 

2557 สํานักงานตรวจสอบภายในได�รับอนุมัติให�ดําเนินงาน

หน+วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค� คือ  

ทราบว.าการบริหารงานและการดําเนินงานของหน.วยรับตรวจ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และบรรลุผลตามเปbาหมายของหน.วยงาน 

เพ่ือสอบทานระบบการบริหารจัดการและการควบคุมภายใน ของหน.วยงานว.ามีความเพียงพอ

เพ่ือใหGม่ันใจว.าขGอมูลและรายงานทางการเงิน บัญชี ของหน.วยงานต.างๆ มีความครบถGวน ถูกตGอง

เพ่ือเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแกGไขการปฏิบัติงานของหน.วยรับตรวจใหGมีประสิทธิภาพมาก

คณบดี  ผูGอํานวยการกอง  และหัวหนGางานไดGรับทราบปCญหาการปฏิบัติงาน
ของผูGใตGบังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจแกGไขปCญหาต.างๆ ไดGอย.างรวดเร็วและทันการณ�

เดือน คือ ในไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม 2556 – ธันวาคม 2556

การตรวจสอบหน+วยรับตรวจ จํานวน 4 หน+วยงาน  
งานสิทธิประโยชน� 

ศูนย�ฝjกประสบการณ�วิชาชีพ (จันทรเกษมปาร�ค) 

โรงพยาบาลสัตว� จันทรเกษม 

สระว+ายน้ําและศูนย�สุขภาพ 

สามารถตรวจสอบหน+วยรับตรวจได� 4 หน+วยงาน ซ่ึงเป/นไปตามเปDาหมายท่ีกําหนดไว�ในไตรมาสท่ี 

2556)  
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ประจําป4งบประมาณ 2557 

สํานักงานตรวจสอบภายในได�รับอนุมัติให�ดําเนินงานตรวจสอบภายใน

มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

และการควบคุมภายใน ของหน.วยงานว.ามีความเพียงพอ

เพ่ือใหGม่ันใจว.าขGอมูลและรายงานทางการเงิน บัญชี ของหน.วยงานต.างๆ มีความครบถGวน ถูกตGอง

เพ่ือเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแกGไขการปฏิบัติงานของหน.วยรับตรวจใหGมีประสิทธิภาพมาก

คณบดี  ผูGอํานวยการกอง  และหัวหนGางานไดGรับทราบปCญหาการปฏิบัติงาน
ของผูGใตGบังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจแกGไขปCญหาต.างๆ ไดGอย.างรวดเร็วและทันการณ� 

2556) มีดังนี้ 

ซ่ึงเป/นไปตามเปDาหมายท่ีกําหนดไว�ในไตรมาสท่ี 1           



 

 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

ขอบเขตการตรวจสอบ 

1. การตรวจสอบด�านพัสดุ

     2. การตรวจสอบด�านการดําเนินงานโครงการ

      3. การตรวจสอบด�านการรับเงิน 

สรุปประเด็นการตรวจสอบ 

 1. งานสิทธิประโยชน�

  ข�อตรวจพบ 

   1. หน+วยรับตรวจมีการจัดทําบันทึกค+าน้ําค+าไฟยังไม+เป/นระบบชัดเจน

   2. หน+วยรับตรวจมีการแจ�งการชําระเงินกับร�านค�าต+างๆ ยังไม+เป/นระบบ

   3. หน+วยรับตรวจไม+มีการทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน 

   4. มีร�านค�าบางร�านค�างชําระค+าเช+าเป/นเวลานาน 

  ข�อเสนอแนะ 

1. ควรทําการบันทึกค+าน้ําค+าไฟอย+างเป/นระบบและจัดทํารายงานประจําเดือน

   2. ควรมีการทําใบแจ�งการชําระเงินกับร�านค�าให�ดูเข�าใจง+ายและครบทุกอย+างใน

หนึ่งใบท่ีแจ�งพร�อมท้ังทําบัญชีคุมรายละเอียดให�ชัดเจน

3. ควรมีการจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนท้ังรายรับ

และลูกหนี้ท่ีค�างค+าเช+า  

   4. ควรเร+งรัดให�มีการชําระค+าเช+าร�านค�าท่ีค�างชําระเป/นเวลานานและติดตามให�

เป/นป̀จจุบัน 
 

 2. ศูนย�ฝFกประสบการณ�วิชาชีพ 

   ข�อตรวจพบ

   1. หน+วยงานไม+มีคําสั่งแต+งต้ังคณะกรรมการท่ีเป/นป̀จจุบัน เนื่องจากอยู+ระหว+าง

การร+างระเบียบจากฝsายกฎหมายของมหาวิทยาลัย

   2. การจัดเก็บเอกสารการเบิกจ+าย  หน+วยงานไม+ได�ถ+ายเอกสารสําเนาเก็บไว�ครบ

ท้ังชุด  

   3. บุคลากรของหน+วยงานมีการ

   4. ไม+มีการให�บริการอาหารเช�าและกลางวันแก+ผู�มาใช�บริการโรงแรม 

 

การตรวจสอบด�านพัสดุ 

การตรวจสอบด�านการดําเนินงานโครงการ 

การตรวจสอบด�านการรับเงิน – การจ+ายเงิน 

งานสิทธิประโยชน� 

หน+วยรับตรวจมีการจัดทําบันทึกค+าน้ําค+าไฟยังไม+เป/นระบบชัดเจน

หน+วยรับตรวจมีการแจ�งการชําระเงินกับร�านค�าต+างๆ ยังไม+เป/นระบบ

หน+วยรับตรวจไม+มีการทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน 

มีร�านค�าบางร�านค�างชําระค+าเช+าเป/นเวลานาน  

 

ควรทําการบันทึกค+าน้ําค+าไฟอย+างเป/นระบบและจัดทํารายงานประจําเดือน

ควรมีการทําใบแจ�งการชําระเงินกับร�านค�าให�ดูเข�าใจง+ายและครบทุกอย+างใน

หนึ่งใบท่ีแจ�งพร�อมท้ังทําบัญชีคุมรายละเอียดให�ชัดเจน  

ควรมีการจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนท้ังรายรับ

ควรเร+งรัดให�มีการชําระค+าเช+าร�านค�าท่ีค�างชําระเป/นเวลานานและติดตามให�

ศูนย�ฝFกประสบการณ�วิชาชีพ (จันทรเกษมปาร�ค) 

ข�อตรวจพบ 

หน+วยงานไม+มีคําสั่งแต+งต้ังคณะกรรมการท่ีเป/นป̀จจุบัน เนื่องจากอยู+ระหว+าง

การร+างระเบียบจากฝsายกฎหมายของมหาวิทยาลัย  

การจัดเก็บเอกสารการเบิกจ+าย  หน+วยงานไม+ได�ถ+ายเอกสารสําเนาเก็บไว�ครบ

บุคลากรของหน+วยงานมีการรับเข�า-ย�ายออกบ+อย 

ไม+มีการให�บริการอาหารเช�าและกลางวันแก+ผู�มาใช�บริการโรงแรม 
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หน+วยรับตรวจมีการจัดทําบันทึกค+าน้ําค+าไฟยังไม+เป/นระบบชัดเจน 

หน+วยรับตรวจมีการแจ�งการชําระเงินกับร�านค�าต+างๆ ยังไม+เป/นระบบ 

หน+วยรับตรวจไม+มีการทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน  

ควรทําการบันทึกค+าน้ําค+าไฟอย+างเป/นระบบและจัดทํารายงานประจําเดือน  

ควรมีการทําใบแจ�งการชําระเงินกับร�านค�าให�ดูเข�าใจง+ายและครบทุกอย+างใน

ควรมีการจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนท้ังรายรับ-รายจ+าย

ควรเร+งรัดให�มีการชําระค+าเช+าร�านค�าท่ีค�างชําระเป/นเวลานานและติดตามให�

หน+วยงานไม+มีคําสั่งแต+งต้ังคณะกรรมการท่ีเป/นป̀จจุบัน เนื่องจากอยู+ระหว+าง

การจัดเก็บเอกสารการเบิกจ+าย  หน+วยงานไม+ได�ถ+ายเอกสารสําเนาเก็บไว�ครบ

ไม+มีการให�บริการอาหารเช�าและกลางวันแก+ผู�มาใช�บริการโรงแรม  



 

 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

   ข�อเสนอแนะ

1. การจัดเก็บเอกสารการเบิกจ+าย ให�ถ+ายสําเนาจากตัวจริงเก็บไว�ท้ังหมด เพ่ือ

เป/นหลักฐาน  

 

   2. ควรมีการจัดทําคําสั่งแต+งต้ังคณะกรรมการท่ีเป/นป̀จจุบันโดยเร+งด+วน เพ่ือให�

การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ  

   3. ควรมีการให�บริการอาหารเช�าและกลางวันแก+ผู�มาใช�บริการโรงแรม 

 3. โรงพยาบาลสัตว� จันทรเกษม

   ข�อตรวจพบ

   1. หน+วยงานจัดทําทะเบียนคุมการซ้ือเวชภัณฑ�ในเครื่องคอมพิวเตอร� มีการลง

รายการ จํานวนท่ีเบิก แต+ไม+ได�ระบุวันท่ีเบิกใช�

   2. การ

     3. หน+วยงานมีการจัดทําทะเบียนคุมการรับเงิน แต+ไม+ได�สรุปยอดเงินรวมรายรับ

รายวัน พร�อมยอดเงินรวมคงเหลือในแต+ละวัน และรายเดือนตามระเบียบกระทรวงการคลัง

4. หน+วยงานไม+ได�จัดทําทะเบียนคุมรายจ+าย

5. พ้ืน

6. เครื่องป̀tมน้ําอัตโนมัติของโรงพยาบาลสัตว�จันทรเกษมชํารุด ต้ังแต+เดือน 

พฤษภาคม 2556  

   7. เอกสารการเบิกจ+ายของหน+วยงานไม+ได�ถ+ายสําเนาต�นเรื่องเก็บเข�าแฟDมของ

หน+วยงาน  

   ข�อเสนอแนะ

1. การจัดทําทะเบียนคุมการวัสดุ และครุภัณฑ�

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว+าด�วยการพัสดุ พ

   2. หน+วยงานต�องจัดสรรงบประมาณในปEต+อไปเพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ�ของหน+วยงาน 

(ถ�ามีความจําเป/นต�องซ้ือ)  แล�วจัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑ�ของหน+วยงาน

3. หน+วยงานต�องจัดทําทะเบียนคุมการรับเงิน 

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  

 

ข�อเสนอแนะ 

การจัดเก็บเอกสารการเบิกจ+าย ให�ถ+ายสําเนาจากตัวจริงเก็บไว�ท้ังหมด เพ่ือ

ควรมีการจัดทําคําสั่งแต+งต้ังคณะกรรมการท่ีเป/นป̀จจุบันโดยเร+งด+วน เพ่ือให�

 

ควรมีการให�บริการอาหารเช�าและกลางวันแก+ผู�มาใช�บริการโรงแรม 

โรงพยาบาลสัตว� จันทรเกษม 

ข�อตรวจพบ 

หน+วยงานจัดทําทะเบียนคุมการซ้ือเวชภัณฑ�ในเครื่องคอมพิวเตอร� มีการลง

รายการ จํานวนท่ีเบิก แต+ไม+ได�ระบุวันท่ีเบิกใช�    

การจัดซ้ือครุภัณฑ�ของหน+วยงาน จัดซ้ือโดยคณะเกษตรและชีวภาพ

หน+วยงานมีการจัดทําทะเบียนคุมการรับเงิน แต+ไม+ได�สรุปยอดเงินรวมรายรับ

รายวัน พร�อมยอดเงินรวมคงเหลือในแต+ละวัน และรายเดือนตามระเบียบกระทรวงการคลัง

หน+วยงานไม+ได�จัดทําทะเบียนคุมรายจ+าย  

พ้ืนกระเบ้ืองยางของอาคารมีสภาพชํารุด  

เครื่องป̀tมน้ําอัตโนมัติของโรงพยาบาลสัตว�จันทรเกษมชํารุด ต้ังแต+เดือน 

เอกสารการเบิกจ+ายของหน+วยงานไม+ได�ถ+ายสําเนาต�นเรื่องเก็บเข�าแฟDมของ

ข�อเสนอแนะ 

การจัดทําทะเบียนคุมการวัสดุ และครุภัณฑ� ให�ระบุวันเดือนปEท่ีมีการเบิก ตาม

นักนายกรัฐมนตรีว+าด�วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก�ไขเพ่ิมเติม  

หน+วยงานต�องจัดสรรงบประมาณในปEต+อไปเพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ�ของหน+วยงาน 

แล�วจัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑ�ของหน+วยงาน  

หน+วยงานต�องจัดทําทะเบียนคุมการรับเงิน - การจ+ายเงิน ให�ถูกต�องเป/นไป
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การจัดเก็บเอกสารการเบิกจ+าย ให�ถ+ายสําเนาจากตัวจริงเก็บไว�ท้ังหมด เพ่ือ

ควรมีการจัดทําคําสั่งแต+งต้ังคณะกรรมการท่ีเป/นป̀จจุบันโดยเร+งด+วน เพ่ือให�

ควรมีการให�บริการอาหารเช�าและกลางวันแก+ผู�มาใช�บริการโรงแรม  

หน+วยงานจัดทําทะเบียนคุมการซ้ือเวชภัณฑ�ในเครื่องคอมพิวเตอร� มีการลง

จัดซ้ือครุภัณฑ�ของหน+วยงาน จัดซ้ือโดยคณะเกษตรและชีวภาพ 

หน+วยงานมีการจัดทําทะเบียนคุมการรับเงิน แต+ไม+ได�สรุปยอดเงินรวมรายรับ

รายวัน พร�อมยอดเงินรวมคงเหลือในแต+ละวัน และรายเดือนตามระเบียบกระทรวงการคลัง  

เครื่องป̀tมน้ําอัตโนมัติของโรงพยาบาลสัตว�จันทรเกษมชํารุด ต้ังแต+เดือน 

เอกสารการเบิกจ+ายของหน+วยงานไม+ได�ถ+ายสําเนาต�นเรื่องเก็บเข�าแฟDมของ

ให�ระบุวันเดือนปEท่ีมีการเบิก ตาม

หน+วยงานต�องจัดสรรงบประมาณในปEต+อไปเพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ�ของหน+วยงาน 

การจ+ายเงิน ให�ถูกต�องเป/นไป



 

 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

4. จัดทําบันทึกขอแจ�งซ+อมพ้ืนกระเบ้ืองยางของอาคารท่ีชํารุด

ภาพลักษณ�ท่ีดี และความเชื่อถือแก+ผู�มารับบริการ 

5. หน+วยงานต�องจัดทําบันทึกขออนุมัติแจ�งซ+อมป̀tมน้ําอัตโนมัติ โดยแนบรายการ

ซ+อม เพ่ือฝsายพัสดุจะได�ดําเนินการให�ต+อไป

   6. หน+วยงานต�องถ+ายเอกสารการเบิกจ+ายสําเนาต�นเรื่องเก็บไว�เพ่ือเป/นหลักฐาน

อ�างอิง ตรวจสอบได�  

 4. สระว�ายน้ําและศูนย�สุขภาพ

   ข�อตรวจพบ

   1. หน+วยรับตรวจมีคณะกรรมการบริหารจัดการสระว+ายน้ําและศูนย�สุขภาพ 

คําสั่งท่ี 1191/2554 ซ่ึงเป/นคําสั่งชุดเดิมและคณะกรรมการบางท+านได�เกษียณไปแล�ว

   2. การจัดทําสมุดคุมรายรับและรายจ+ายไม+มีการแยกประเภทผู�มาใช�บริการและ

ไม+มีการทํารายงานสรุปประจําเดือน

    3. อาคารชั้

   4. ไม+มีการจัดตารางการสอนของครูสอนว+ายน้ําและผู�ช+วยเหลือ

   5. ไม+มีตู�เก็บสิ่งของของผู�มาใช�บริการ

   6. ไม+มีตู�เซฟในการเก็บรักษาเงินท่ีปลอดภัย 

   ข�อเสนอแนะ

1. หน+วยรับตรวจควรรีบดําเนินการแต+งต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการสระว+าย

น้ําและศูนย�สุขภาพเป/นการเร+งด+วน

   2. หน+วยรับตรวจควรจัดทําสมุดรายรับและรายจ+ายผู�มาใช�บริการและทํารายงาน

สรุปผลการดําเนินงานรายเดือน 

3. หน+วยรับตรวจควรรีบดําเนินการปรับปรุงซ+อมแซมอาคารชั้น 

4. ควรจัดทําตารางการสอนของครูว+ายน้ําและผู�ช+วยเหลือไว�แต+ละเดือนให�เป/น

ระบบ  

5. ควรมีตู�เก็บสิ่งของให�กับผู�มาใช�บริการ

6. ควรมีตู�เก็บเงินท่ีปลอดภัย

*************************************************************

 

 

จัดทําบันทึกขอแจ�งซ+อมพ้ืนกระเบ้ืองยางของอาคารท่ีชํารุด

ภาพลักษณ�ท่ีดี และความเชื่อถือแก+ผู�มารับบริการ   

หน+วยงานต�องจัดทําบันทึกขออนุมัติแจ�งซ+อมป̀tมน้ําอัตโนมัติ โดยแนบรายการ

ซ+อม เพ่ือฝsายพัสดุจะได�ดําเนินการให�ต+อไป  

หน+วยงานต�องถ+ายเอกสารการเบิกจ+ายสําเนาต�นเรื่องเก็บไว�เพ่ือเป/นหลักฐาน

สระว�ายน้ําและศูนย�สุขภาพ 

ข�อตรวจพบ 

หน+วยรับตรวจมีคณะกรรมการบริหารจัดการสระว+ายน้ําและศูนย�สุขภาพ 

ซ่ึงเป/นคําสั่งชุดเดิมและคณะกรรมการบางท+านได�เกษียณไปแล�ว

การจัดทําสมุดคุมรายรับและรายจ+ายไม+มีการแยกประเภทผู�มาใช�บริการและ

ไม+มีการทํารายงานสรุปประจําเดือน  

อาคารชั้น 2 ยังไม+มีการปรับปรุงยังใช�งานไม+ได�  

ไม+มีการจัดตารางการสอนของครูสอนว+ายน้ําและผู�ช+วยเหลือ

ไม+มีตู�เก็บสิ่งของของผู�มาใช�บริการ  

ไม+มีตู�เซฟในการเก็บรักษาเงินท่ีปลอดภัย  

ข�อเสนอแนะ 

หน+วยรับตรวจควรรีบดําเนินการแต+งต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการสระว+าย

น้ําและศูนย�สุขภาพเป/นการเร+งด+วน  

หน+วยรับตรวจควรจัดทําสมุดรายรับและรายจ+ายผู�มาใช�บริการและทํารายงาน

  

หน+วยรับตรวจควรรีบดําเนินการปรับปรุงซ+อมแซมอาคารชั้น 

ควรจัดทําตารางการสอนของครูว+ายน้ําและผู�ช+วยเหลือไว�แต+ละเดือนให�เป/น

ควรมีตู�เก็บสิ่งของให�กับผู�มาใช�บริการ  

ควรมีตู�เก็บเงินท่ีปลอดภัย  

*************************************************************
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จัดทําบันทึกขอแจ�งซ+อมพ้ืนกระเบ้ืองยางของอาคารท่ีชํารุด เพ่ือให�เกิด

หน+วยงานต�องจัดทําบันทึกขออนุมัติแจ�งซ+อมป̀tมน้ําอัตโนมัติ โดยแนบรายการ

หน+วยงานต�องถ+ายเอกสารการเบิกจ+ายสําเนาต�นเรื่องเก็บไว�เพ่ือเป/นหลักฐาน

หน+วยรับตรวจมีคณะกรรมการบริหารจัดการสระว+ายน้ําและศูนย�สุขภาพ 

ซ่ึงเป/นคําสั่งชุดเดิมและคณะกรรมการบางท+านได�เกษียณไปแล�ว  

การจัดทําสมุดคุมรายรับและรายจ+ายไม+มีการแยกประเภทผู�มาใช�บริการและ

ไม+มีการจัดตารางการสอนของครูสอนว+ายน้ําและผู�ช+วยเหลือ 

หน+วยรับตรวจควรรีบดําเนินการแต+งต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการสระว+าย

หน+วยรับตรวจควรจัดทําสมุดรายรับและรายจ+ายผู�มาใช�บริการและทํารายงาน

หน+วยรับตรวจควรรีบดําเนินการปรับปรุงซ+อมแซมอาคารชั้น 2  

ควรจัดทําตารางการสอนของครูว+ายน้ําและผู�ช+วยเหลือไว�แต+ละเดือนให�เป/น

************************************************************* 



 

 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

 

 

รายงานผลการ
 ไตรมาสท่ี 2 (ต้ังแต� วันท่ี  

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบ

สํานักงานตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ต้ังแต� วันท่ี  1  มกราคม  2557  ถึง  31 มีนาคม

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน

สํานักงานตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

 
 

 

หนา้ 22 

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
มีนาคม  2557) 

ภายใน 

สํานักงานตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 



 

 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไตรมาสท่ี 

(ตั้งแต� วันท่ี 

ปEงบประมาณ 2557 

หน+วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค� คือ

1. เพ่ือใหGทราบว.าการบริหารงานและการดําเนินงานของหน.วยรับตรวจ
และบรรลุผลตามเปbาหมายของหน.วยงาน

2. เพ่ือสอบทานระบบการบริหาร
และเหมาะสม 

3. เพ่ือใหGม่ันใจว.าขGอมูลและรายงานทางการเงิน บัญชี ของหน.วยงานต.างๆ มีความครบถGวน ถูกตGอง
และทันกาล 

4. เพ่ือเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแกGไขการปฏิบัติงานของหน.วยรับตรวจใหGมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

5. เพ่ือใหGอธิการบดี  คณบดี  ผูGอํานวยการกอง  และหัวหนGางานไดGรับทราบปCญหาการปฏิบัติงาน
ของผูGใตGบังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจแกGไขปCญหาต.างๆ ไดGอย.างรวดเร็วและทัน

 

เป าหมายการดําเนินงาน 

 เปDาหมายในรอบ 3 เดือน คือ ในไตรมาสท่ี 

• การตรวจสอบหน+วยรับตรวจ จํานวน 
   1. วิทยาลัยการแพทย�ทางเลือก

   2. กองบริหารงานบุคคล

   3. กองพัฒนานักศึกษา

   4. กองคลัง

   5. คณะเกษตรและชีวภาพ

   6. กองนโยบายและแผน

   7. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

   8. คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไตรมาสท่ี 2 ประจําป4งบประมาณ 

ตั้งแต� วันท่ี 1 มกราคม 2557 ถึง 31 มีนาคม 2557) 

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน  

……………………………………………………. 
 

2557 สํานักงานตรวจสอบภายในได�รับอนุมัติให�ดําเนินงาน

หน+วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค� คือ  

ทราบว.าการบริหารงานและการดําเนินงานของหน.วยรับตรวจ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และบรรลุผลตามเปbาหมายของหน.วยงาน 

เพ่ือสอบทานระบบการบริหารจัดการและการควบคุมภายใน ของหน.วยงานว.ามีความเพียงพอ

เพ่ือใหGม่ันใจว.าขGอมูลและรายงานทางการเงิน บัญชี ของหน.วยงานต.างๆ มีความครบถGวน ถูกตGอง

เพ่ือเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแกGไขการปฏิบัติงานของหน.วยรับตรวจใหGมีประสิทธิภาพมาก

คณบดี  ผูGอํานวยการกอง  และหัวหนGางานไดGรับทราบปCญหาการปฏิบัติงาน
ของผูGใตGบังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจแกGไขปCญหาต.างๆ ไดGอย.างรวดเร็วและทันเหตุ

เดือน คือ ในไตรมาสท่ี 2 (มกราคม 2557 – มีนาคม 255

การตรวจสอบหน+วยรับตรวจ จํานวน 8 หน+วยงาน  
วิทยาลัยการแพทย�ทางเลือก, คลินิกแพทย�จีน 

กองบริหารงานบุคคล 

กองพัฒนานักศึกษา 

กองคลัง 

คณะเกษตรและชีวภาพ 

กองนโยบายและแผน 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 

หนา้ 23 

ประจําป4งบประมาณ 2557 

สํานักงานตรวจสอบภายในได�รับอนุมัติให�ดําเนินงานตรวจสอบภายใน

มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

และการควบคุมภายใน ของหน.วยงานว.ามีความเพียงพอ

เพ่ือใหGม่ันใจว.าขGอมูลและรายงานทางการเงิน บัญชี ของหน.วยงานต.างๆ มีความครบถGวน ถูกตGอง

เพ่ือเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแกGไขการปฏิบัติงานของหน.วยรับตรวจใหGมีประสิทธิภาพมาก

คณบดี  ผูGอํานวยการกอง  และหัวหนGางานไดGรับทราบปCญหาการปฏิบัติงาน
เหตุการณ� 

2557) มีดังนี้ 



 

 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

ผลการดําเนินงาน 

 สามารถตรวจสอบหน+วยรับตรวจได� 

(1 มกราคม 2557 – 31 มีนาคม 2557

 

ขอบเขตการตรวจสอบ 

1. การตรวจสอบด�านพัสดุ

     2. การตรวจสอบด�านการดําเนินงานโครงการ

      3. การตรวจสอบด�านการรับเงิน 

คลินิกแพทย�จีน  และกองคลัง) 

 

สรุปประเด็นการตรวจสอบ 

 1. วิทยาลัยการแพทย�ทางเลือก

   ข�อตรวจพบ

   1.1 
ระบบ MIS ใหGเปgนปCจจุบัน เนื่องจากเจGาหนGาท่ีลาออกบ.อยทําใหGขาดการทํางานท่ีต.อเนื่อง
   1.2 หน.วยรับตรวจไม.ไดGจัดทําทะเบียนคุมทรัพย�สินท่ีมีมูลค.าตํ่ากว.า 
   1.3 การจัดทําทะเบียนคุมวัสดุของหน.วยรับตรวจงบวิทยาลัยการแพทย�ทางเลือก 
ไม.มีราคาต.อหน.วยของรายการวัสดุ
   1.4 การตรวจสอบโครงการท่ี 
การแพทย�แผนจีน 12,473,475 
กิจกรรม หน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติงานครบทุกกิจกรรม แต.กิจกรรมท่ี 
ดําเนินงาน  หน.วยรับตรวจกําหนดตัวชี้วัดและค.าเปbาหมายจํานวน  
ไม.บรรลุเปbาหมาย 6 ตัวชี้วัด และไม.ไดGดําเนินการ 
ข้ันตอนการใชGงบประมาณ มีการจัดทํารายงานการใชGงบประมาณตามไตรมาส และมีการจัดทํารายงานการ
ประเมินโครงการ โดยมีเงินงบประมาณคงเหลือ 
       1.5 ตรว
บาท  เงินสดคงเหลือตามสมุดบัญชี  จํานวน 

1.6 หน.วยรับตรวจยังไม.มีตูGนิรภัยไวGสําหรับเก็บรักษาเงิน
   1.7 หน.วยรับตรวจมีเจGาหนGาทีการเงินและบัญชี จํานวน 
การเงิน และจัดทําบัญชี  

 

สามารถตรวจสอบหน+วยรับตรวจได� 8 หน+วยงาน ซ่ึงเป/นไปตามเปDาหมายท่ีกําหนดไว�ในไตรมาสท่ี 

2557)  

การตรวจสอบด�านพัสดุ 

การตรวจสอบด�านการดําเนินงานโครงการ 

การตรวจสอบด�านการรับเงิน – การจ+ายเงิน (เฉพาะหน+วยงานวิทยาลัยการแพทย�ทางเลือก

 

วิทยาลัยการแพทย�ทางเลือก, คลินิกแพทย�จีน 

ข�อตรวจพบ 

.1 หน.วยรับตรวจยังไม.ตัดรายการพัสดุคงเหลือของปEงบประมาณ 
ใหGเปgนปCจจุบัน เนื่องจากเจGาหนGาท่ีลาออกบ.อยทําใหGขาดการทํางานท่ีต.อเนื่อง

หน.วยรับตรวจไม.ไดGจัดทําทะเบียนคุมทรัพย�สินท่ีมีมูลค.าตํ่ากว.า 
การจัดทําทะเบียนคุมวัสดุของหน.วยรับตรวจงบวิทยาลัยการแพทย�ทางเลือก 

ไม.มีราคาต.อหน.วยของรายการวัสดุ 
การตรวจสอบโครงการท่ี 2 ชื่อโครงการ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

475 บาท งบประมาณรายไดG  พบว.า หน.วยรับตรวจกําหนดกิจกรรมไวG 
กิจกรรม หน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติงานครบทุกกิจกรรม แต.กิจกรรมท่ี 3 – 5 ไม.ไดGใชGงบประมาณในการ
ดําเนินงาน  หน.วยรับตรวจกําหนดตัวชี้วัดและค.าเปbาหมายจํานวน  39 ตัวชี้วัด บรรลุเปbาหมาย 

ตัวชี้วัด และไม.ไดGดําเนินการ 7 ตัวชี้วัด  ดGานการบริหาร หน.วยรับตรวจมีการระบุ
ข้ันตอนการใชGงบประมาณ มีการจัดทํารายงานการใชGงบประมาณตามไตรมาส และมีการจัดทํารายงานการ
ประเมินโครงการ โดยมีเงินงบประมาณคงเหลือ 2,778,011.49 บาท   

ตรวจนับเงินสด ณ วันท่ี  22  มกราคม  2556  เวลา 16
บาท  เงินสดคงเหลือตามสมุดบัญชี  จํานวน 3,050 บาท  ซ่ึงเปgนยอดเงินท่ีถูกตGองตรงกัน

หน.วยรับตรวจยังไม.มีตูGนิรภัยไวGสําหรับเก็บรักษาเงิน 
หน.วยรับตรวจมีเจGาหนGาทีการเงินและบัญชี จํานวน 1 

หนา้ 24 

ซ่ึงเป/นไปตามเปDาหมายท่ีกําหนดไว�ในไตรมาสท่ี 2           

วิทยาลัยการแพทย�ทางเลือก, 

หน.วยรับตรวจยังไม.ตัดรายการพัสดุคงเหลือของปEงบประมาณ 2556 ใน
ใหGเปgนปCจจุบัน เนื่องจากเจGาหนGาท่ีลาออกบ.อยทําใหGขาดการทํางานท่ีต.อเนื่อง 

หน.วยรับตรวจไม.ไดGจัดทําทะเบียนคุมทรัพย�สินท่ีมีมูลค.าตํ่ากว.า 5,000 บาท  
การจัดทําทะเบียนคุมวัสดุของหน.วยรับตรวจงบวิทยาลัยการแพทย�ทางเลือก 

ชื่อโครงการ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
บาท งบประมาณรายไดG  พบว.า หน.วยรับตรวจกําหนดกิจกรรมไวG 6 

ไม.ไดGใชGงบประมาณในการ
ตัวชี้วัด บรรลุเปbาหมาย 26 ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด  ดGานการบริหาร หน.วยรับตรวจมีการระบุ
ข้ันตอนการใชGงบประมาณ มีการจัดทํารายงานการใชGงบประมาณตามไตรมาส และมีการจัดทํารายงานการ

6.30 น. นับไดG 3,050 
บาท  ซ่ึงเปgนยอดเงินท่ีถูกตGองตรงกัน 

1 คน ซ่ึงปฏิบัติหนGาท่ี



 

 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

    ข�อเสนอแนะ

1.1 ใหGหน.วยรับตรวจจัดทํารายการพัสดุคงเหลือในระบบ 
   1.2 ใหGหน.วยรับตรวจจัดทําทะเบียนคุมทรัพย�สินท่ีมีมูลค.าตํ่ากว.า 
เพ่ือใหGเปgนไปตามระเบียบของ
(สําหรับวัสดุท่ีมีมูลค.าไม.เกิน 5
ครุภัณฑ�มูลค.าตํ่ากว.าเกณฑ�และใหGบันทึกรายละเอียดของวัสดุดังกล.าวในทะเบียน
ในการควบคุมรายการทรัพย�สินของทางราชการโดยไม.ตGองคํานวณค.าเสื่อมราคาประจําปE
   1.3 การจัดทําทะเบียนคุมวัสดุ ใหGระบุ
ราคาท่ีรวมภาษี มูลค.าเพ่ิมแลGว 
เท.ากัน เม่ือลงบัญชีจ.ายใหGใชGราคาวัสดุท่ีซ้ือมาก.อนตัดออกจากบัญชีก.อน
นายกรัฐมนตรี ว.าดGวยการพัสดุ พ
   1.4 ผูGบริหารของหน.วยรับตรวจ ควรมีการติดตามการใชGจ.ายงบประมาณของ
หน.วยงานใหGเปgนไปตามแผนงบประมาณ 
จ.ายเงินงบประมาณอย.างต.อเนื่อง
   1.5 หน.วยรับตรวจตGองมีตูGนิรภัยในการเก็บรักษาเงิน เพ่ือใหGเปgนไปตามระเบียบ
การเบิกจ.ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส.งคลัง พ
ส.วนราชการ ขGอ 79 ใหGส.วนราชการเก็บรักษาเงินท่ีจัดเก็บหรือไดGรับไวGในตูGนิรภัยซ่ึงต้ังอยู.ในท่ีปลอดภัยของ
ส.วนราชการนั้น 
   1.6 หน.วยรับตรวจควรมีบุคลากรท่ีทําหนGาท่ีการเงิน แยกคนละส.วนกับบุคลากร
ท่ีทําหนGาท่ีดGานบัญชี 
 

 2. กองบริหารงานบุคคล

   ข�อตรวจพบ

   2.1 หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุมพัสดุเปgนปCจจุบัน 
2.2 

งบประมาณ พ.ศ.2556 
   2.3 หน.วยรับตรวจไม.ไดGจัดทําทะเบียนคุมทรัพย�สินท่ีมีมูลค.าตํ่ากว.า 
   2.4 การตรวจสอบโครงการท่ี 
งบประมาณ 157,500 บาท เปgนเงินงบประมาณรายไดG  พบว.า หน.วยรับตรวจกําหนดกิจกรรมไวG 
กิจกรรม หน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติงานครบทุกกิจกรรม   หน.วยรับตรวจกําหนดตัวชี้วัดและค.าเปbาหมาย
จํานวน  3 ตัวชี้วัด บรรลุเปbาหมาย 

 

ข�อเสนอแนะ 

ใหGหน.วยรับตรวจจัดทํารายการพัสดุคงเหลือในระบบ MIS 
ใหGหน.วยรับตรวจจัดทําทะเบียนคุมทรัพย�สินท่ีมีมูลค.าตํ่ากว.า 

เพ่ือใหGเปgนไปตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง อGางถึงหนังสือท่ี กค 0410.3/ว 48 
5,000 บาท และมีลักษณะคงทนถาวร ใหGบันทึกเปgนค.าใชGจ.ายประเภทค.า

ครุภัณฑ�มูลค.าตํ่ากว.าเกณฑ�และใหGบันทึกรายละเอียดของวัสดุดังกล.าวในทะเบียนคุมทรัพย�สินเพ่ือประโยชน�
ในการควบคุมรายการทรัพย�สินของทางราชการโดยไม.ตGองคํานวณค.าเสื่อมราคาประจําปE

การจัดทําทะเบียนคุมวัสดุ ใหGระบุราคาต.อหน.วยของวัสดุโดยจะตGองเปgน
 (กรณีท่ีซ้ือวัสดุ ชนิดเดียวกันในเวลาต.าง ๆ กันบางครั้ง

เม่ือลงบัญชีจ.ายใหGใชGราคาวัสดุท่ีซ้ือมาก.อนตัดออกจากบัญชีก.อน) เพ่ือใหGเปgนไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ว.าดGวยการพัสดุ พ.ศ.2535 

ผูGบริหารของหน.วยรับตรวจ ควรมีการติดตามการใชGจ.ายงบประมาณของ
หน.วยงานใหGเปgนไปตามแผนงบประมาณ และดําเนินงานทุกโครงการ/กิจกรรมท่ีกําหนดไวGในแผนการใชG
จ.ายเงินงบประมาณอย.างต.อเนื่อง 

หน.วยรับตรวจตGองมีตูGนิรภัยในการเก็บรักษาเงิน เพ่ือใหGเปgนไปตามระเบียบ
การเบิกจ.ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส.งคลัง พ.ศ.2551 หมวด 7 

ใหGส.วนราชการเก็บรักษาเงินท่ีจัดเก็บหรือไดGรับไวGในตูGนิรภัยซ่ึงต้ังอยู.ในท่ีปลอดภัยของ

หน.วยรับตรวจควรมีบุคลากรท่ีทําหนGาท่ีการเงิน แยกคนละส.วนกับบุคลากร

กองบริหารงานบุคคล 

ข�อตรวจพบ 

หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุมพัสดุเปgนปCจจุบัน 
2.2 หน.วยรับตรวจไม.ไดGจัดทํารายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปE

หน.วยรับตรวจไม.ไดGจัดทําทะเบียนคุมทรัพย�สินท่ีมีมูลค.าตํ่ากว.า 
การตรวจสอบโครงการท่ี 1 ชื่อโครงการ บริหารจัดการของหน.วยงาน 

บาท เปgนเงินงบประมาณรายไดG  พบว.า หน.วยรับตรวจกําหนดกิจกรรมไวG 
กิจกรรม หน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติงานครบทุกกิจกรรม   หน.วยรับตรวจกําหนดตัวชี้วัดและค.าเปbาหมาย

าหมาย 3 ดGานการบริหาร หน.วยรับตรวจมีการระบุข้ันตอนการใชGงบประมาณ 

หนา้ 25 

MIS ใหGเปgนปCจจุบัน  
ใหGหน.วยรับตรวจจัดทําทะเบียนคุมทรัพย�สินท่ีมีมูลค.าตํ่ากว.า 5,000 บาท 

48 ลว. 13 ก.ย. 2549 
บาท และมีลักษณะคงทนถาวร ใหGบันทึกเปgนค.าใชGจ.ายประเภทค.า

คุมทรัพย�สินเพ่ือประโยชน�
ในการควบคุมรายการทรัพย�สินของทางราชการโดยไม.ตGองคํานวณค.าเสื่อมราคาประจําปE) 

ราคาต.อหน.วยของวัสดุโดยจะตGองเปgน
กันบางครั้งราคาวัสดุอาจไม.

เพ่ือใหGเปgนไปตามระเบียบสํานัก

ผูGบริหารของหน.วยรับตรวจ ควรมีการติดตามการใชGจ.ายงบประมาณของ
กิจกรรมท่ีกําหนดไวGในแผนการใชG

หน.วยรับตรวจตGองมีตูGนิรภัยในการเก็บรักษาเงิน เพ่ือใหGเปgนไปตามระเบียบ
7 การเก็บรักษาเงินของ

ใหGส.วนราชการเก็บรักษาเงินท่ีจัดเก็บหรือไดGรับไวGในตูGนิรภัยซ่ึงต้ังอยู.ในท่ีปลอดภัยของ

หน.วยรับตรวจควรมีบุคลากรท่ีทําหนGาท่ีการเงิน แยกคนละส.วนกับบุคลากร

หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุมพัสดุเปgนปCจจุบัน  
หน.วยรับตรวจไม.ไดGจัดทํารายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปE

หน.วยรับตรวจไม.ไดGจัดทําทะเบียนคุมทรัพย�สินท่ีมีมูลค.าตํ่ากว.า 5,000 บาท  
ชื่อโครงการ บริหารจัดการของหน.วยงาน 

บาท เปgนเงินงบประมาณรายไดG  พบว.า หน.วยรับตรวจกําหนดกิจกรรมไวG 2 
กิจกรรม หน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติงานครบทุกกิจกรรม   หน.วยรับตรวจกําหนดตัวชี้วัดและค.าเปbาหมาย

ดGานการบริหาร หน.วยรับตรวจมีการระบุข้ันตอนการใชGงบประมาณ  



 

 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

มีการจัดทํารายงานการใชGงบประมาณตามไตรมาส และมีการจัดทํารายงานการประเมินโครงการ โดยมีเงิน
งบประมาณคงเหลือ 2,004 บาท  
   ข�อเสนอแนะ

2.1 หน.วยรับตรวจตGองจัดทํารายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปE เพ่ือใหG
เปgนไปตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ

ขBอ 155
หน.วยงาน ซ่ึงมีพัสดุไวGจ.ายตามขGอ 
มิใช.เจGาหนGาท่ีพัสดุคนหนึ่งหรือหลายคนตามความจําเปgน
ตุลาคมปEก.อน จนถึงวันท่ี 30 กันยายน ปEปCจจุบัน และตรวจนับพัสดุประเภทท่ีคงเหลืออยู.เพียงวั

ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ใหGเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปkดทําการ
วันแรกของเดือนตุลาคมเปgนตGนไป ว.าการรับจ.ายถูกตGองหรือไม. พัสดุคงเหลือมีตัวอยู.ตรงตามบัญชีหรือ
ทะเบียนหรือไม. มีพัสดุใดชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม.จํา
ราชการต.อไป แลGวใหGเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล.าวต.อผูGแต.งต้ังภายใน 
ดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น 

เม่ือผูGแต.งต้ังไดGรับรายงานจากเจGาหนGาท่ีผูGตรวจสอบแลGว ใหGส.งรายงานเสนอ
ตามลําดับชั้นจนถึงหัวหนGาส.วนราชการ 
หรือสํานักงานการตรวจเงินแผ.นดินภูมิภาค แลGวแต.กรณี 
ภูมิภาคใหGส.งสําเนารายงานไปยังส.วนราชการตGนสังกัดอีก 

2.2 ใหGหน.วยรับตรวจจัดทําทะเบียนคุมทรัพย�สินท่ีมีมูลค.าตํ่ากว.า 
เพ่ือใหGเปgนไปตามระเบียบของ
(สําหรับวัสดุท่ีมีมูลค.าไม.เกิน 5
ครุภัณฑ�มูลค.าตํ่ากว.าเกณฑ�และใหGบันทึกรายละเอียดของวัสดุดังกล.าวในทะเบียนคุมทรัพย�สินเพ่ือประโยชน�
ในการควบคุมรายการทรัพย�สินของทางราชการโดยไม.ตGองคํานวณค.าเสื่อมราคาประจําปE
 

 3. กองพัฒนานักศึกษา

   ข�อตรวจพบ

   3.1  หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุม วัสดุ 
พัสดุคงเหลือของปEงบประมาณ 
ขาดการทํางานท่ีต.อเนื่อง  
   3.2  หน.วยรับ

3.3  หน.วยรับตรวจไม.มีการทําสรุปรายงานผลการตรวจพัสดุประจําปE

 

มีการจัดทํารายงานการใชGงบประมาณตามไตรมาส และมีการจัดทํารายงานการประเมินโครงการ โดยมีเงิน
บาท   

ข�อเสนอแนะ 

หน.วยรับตรวจตGองจัดทํารายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปE เพ่ือใหG
เปgนไปตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกGไขเพ่ิมเติม ขGอ 

155 ก.อนสิ้นเดือนกันยายนทุกปE ใหGหัวหนGาส.วนราชการหรือหัวหนGา
หน.วยงาน ซ่ึงมีพัสดุไวGจ.ายตามขGอ 153 แลGวแต.กรณี แต.งต้ังเจGาหนGาท่ีในส.วนราชการหรือหน.วยงานนั้น  ซ่ึง
มิใช.เจGาหนGาท่ีพัสดุคนหนึ่งหรือหลายคนตามความจําเปgน เพ่ือตรวจสอบการรับจ.ายพัสดุงวดต้ังแต.วันท่ี 

กันยายน ปEปCจจุบัน และตรวจนับพัสดุประเภทท่ีคงเหลืออยู.เพียงวั
ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ใหGเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปkดทําการ

วันแรกของเดือนตุลาคมเปgนตGนไป ว.าการรับจ.ายถูกตGองหรือไม. พัสดุคงเหลือมีตัวอยู.ตรงตามบัญชีหรือ
ทะเบียนหรือไม. มีพัสดุใดชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม.จํา
ราชการต.อไป แลGวใหGเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล.าวต.อผูGแต.งต้ังภายใน 30 วันทําการ นับแต.วันเริ่ม

เม่ือผูGแต.งต้ังไดGรับรายงานจากเจGาหนGาท่ีผูGตรวจสอบแลGว ใหGส.งรายงานเสนอ
ตามลําดับชั้นจนถึงหัวหนGาส.วนราชการ 1 ชุด และส.งสําเนารายงานไปยังสํานักงานการตรวจเงินแผ.นดิน
หรือสํานักงานการตรวจเงินแผ.นดินภูมิภาค แลGวแต.กรณี 1 ชุด สําหรับหน.วยงานในราชการบริหารส.วน
ภูมิภาคใหGส.งสําเนารายงานไปยังส.วนราชการตGนสังกัดอีก 1 ชุด ดGวย 

ใหGหน.วยรับตรวจจัดทําทะเบียนคุมทรัพย�สินท่ีมีมูลค.าตํ่ากว.า 
เพ่ือใหGเปgนไปตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง อGางถึงหนังสือท่ี กค 0410.3/ว 48 

5,000 บาท และมีลักษณะคงทนถาวร ใหGบันทึกเปgนค.าใชGจ.ายประเภทค.า
ณฑ�มูลค.าตํ่ากว.าเกณฑ�และใหGบันทึกรายละเอียดของวัสดุดังกล.าวในทะเบียนคุมทรัพย�สินเพ่ือประโยชน�

ในการควบคุมรายการทรัพย�สินของทางราชการโดยไม.ตGองคํานวณค.าเสื่อมราคาประจําปE

กองพัฒนานักศึกษา 

ข�อตรวจพบ 

หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุม วัสดุ – ครุภัณฑ� แต.ยังไม.ตัดรายการ
พัสดุคงเหลือของปEงบประมาณ 2556 ในระบบ MIS ใหGเปgนปCจจุบัน เนื่องจากเจGาหนGาท่ี

หน.วยรับตรวจไม.ไดGจัดทําทะเบียนทรัพย�สินท่ีมีมูลค.าตํ่ากว.า 
หน.วยรับตรวจไม.มีการทําสรุปรายงานผลการตรวจพัสดุประจําปE

หนา้ 26 

มีการจัดทํารายงานการใชGงบประมาณตามไตรมาส และมีการจัดทํารายงานการประเมินโครงการ โดยมีเงิน

หน.วยรับตรวจตGองจัดทํารายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปE เพ่ือใหG
และท่ีแกGไขเพ่ิมเติม ขGอ 155  

ก.อนสิ้นเดือนกันยายนทุกปE ใหGหัวหนGาส.วนราชการหรือหัวหนGา
แลGวแต.กรณี แต.งต้ังเจGาหนGาท่ีในส.วนราชการหรือหน.วยงานนั้น  ซ่ึง

เพ่ือตรวจสอบการรับจ.ายพัสดุงวดต้ังแต.วันท่ี 1 
กันยายน ปEปCจจุบัน และตรวจนับพัสดุประเภทท่ีคงเหลืออยู.เพียงวันสิ้นงวดนั้น 

ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ใหGเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปkดทําการ
วันแรกของเดือนตุลาคมเปgนตGนไป ว.าการรับจ.ายถูกตGองหรือไม. พัสดุคงเหลือมีตัวอยู.ตรงตามบัญชีหรือ
ทะเบียนหรือไม. มีพัสดุใดชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม.จําเปgนตGองใชGใน

วันทําการ นับแต.วันเริ่ม

เม่ือผูGแต.งต้ังไดGรับรายงานจากเจGาหนGาท่ีผูGตรวจสอบแลGว ใหGส.งรายงานเสนอ
เนารายงานไปยังสํานักงานการตรวจเงินแผ.นดิน

ชุด สําหรับหน.วยงานในราชการบริหารส.วน

ใหGหน.วยรับตรวจจัดทําทะเบียนคุมทรัพย�สินท่ีมีมูลค.าตํ่ากว.า 5,000 บาท 
48 ลว. 13 ก.ย. 2549 

บาท และมีลักษณะคงทนถาวร ใหGบันทึกเปgนค.าใชGจ.ายประเภทค.า
ณฑ�มูลค.าตํ่ากว.าเกณฑ�และใหGบันทึกรายละเอียดของวัสดุดังกล.าวในทะเบียนคุมทรัพย�สินเพ่ือประโยชน�

ในการควบคุมรายการทรัพย�สินของทางราชการโดยไม.ตGองคํานวณค.าเสื่อมราคาประจําปE) 

ครุภัณฑ� แต.ยังไม.ตัดรายการ
ใหGเปgนปCจจุบัน เนื่องจากเจGาหนGาท่ีมีการลาออกบ.อย

ไม.ไดGจัดทําทะเบียนทรัพย�สินท่ีมีมูลค.าตํ่ากว.า 5,000 บาท 
หน.วยรับตรวจไม.มีการทําสรุปรายงานผลการตรวจพัสดุประจําปE 



 

 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

3.4  หน.วยรับตรวจมีการแบ.งส.วนงานย.อยออกไปแต.ยังไม.เหมาะสมกับการ
บุคคลากรท่ีมีอยู.และบุคคลากรยังมีไม.เพียงพอ
   3.5  
บัณฑิตท่ีพึงประสงค� งบประมาณ 
คือ กิจกรรม ท่ี 1 สนับสนุนกิจกรรมคณะกรรมการการนักศึกษาวิชาทหาร และบรรลุตัวชี้วัดและค.า
เปbาหมาย 1 ตัวชี้วัดคือ ขGอ 3.
การบริหาร มีการระบุข้ันตอนการใชGงบประมาณ มีการจัดทํารายงานตามไตรมาส มีการจัดทํารายงาน
ประเมินโครงการ 
   3.6 การเบิกจ.ายโครงการหน.วยรับตรวจไม.ไดGถ.ายสําเนาเอกสารชุดใบสําคัญจ.าย
ตGนเรื่องเก็บเพ่ือเปgนหลักฐาน 
   ข�อเสนอแนะ

3.1  ใหGหน.วยรับตรวจจัดทํารายการพัสดุคงเหลือใน
   3.2  หน.วยรับตรวจตGองจัดทํารายการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปE เพ่ือใหG
เปgนไปตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ
   3.3  ใหGมีการถ.ายสําเนาเอกสารสําคัญจ.ายไวGเพ่ือเปgนหลักฐาน
 
 4. กองคลัง 

   ข�อตรวจพบ

   4.1 
ระบบคลังพัสดุของกองคลัง ในระบบ 
   4.2 หน.วยรับตรวจมีการจัดทํารายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปE
งบประมาณ 2556 
   4.3 การ
320,900 บาท งบประมาณรายไดG  พบว.า หน.วยรับตรวจกําหนดกิจกรรมไวG 
ปฏิบัติงานตามกิจกรรม  หน.วยรับตรวจกําหนดตัวชี้วัดและค.าเปbาหมายจํานวน  
1 ตัวชี้วัด ดGานการบริหาร หน.วยรับตรวจมีการระบุ
งบประมาณตามไตรมาส และมีการจัดทํารายงานการประเมินโครงการ โดยมีเงินงบประมาณคงเหลือ 
14,882.80 บาท   
   4.4 จากการตรวจใบสําคัญจ.าย โครงการท่ี 
พบว.า  หน.วยรับตรวจไม.ไดGแนบสําเนาแผนการใชGจ.ายง
   - ใบสําคัญจ.ายเลขท่ี 
   - ใบสําคัญจ.ายเลขท่ี 

 

หน.วยรับตรวจมีการแบ.งส.วนงานย.อยออกไปแต.ยังไม.เหมาะสมกับการ
บุคคลากรท่ีมีอยู.และบุคคลากรยังมีไม.เพียงพอ 

  การตรวจสอบโครงการที่ 2 ชื ่อ โครงการสรGางเสริมคุณลักษณะ
งบประมาณ 633,800 บาท  พบว.าหน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติกิจกรรมเพียง 

กิจกรรมคณะกรรมการการนักศึกษาวิชาทหาร และบรรลุตัวชี้วัดและค.า
. ดําเนินงานโครงการแลGวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดไวGในแผน รGอยละ 

บริหาร มีการระบุข้ันตอนการใชGงบประมาณ มีการจัดทํารายงานตามไตรมาส มีการจัดทํารายงาน

การเบิกจ.ายโครงการหน.วยรับตรวจไม.ไดGถ.ายสําเนาเอกสารชุดใบสําคัญจ.าย

ข�อเสนอแนะ 

ใหGหน.วยรับตรวจจัดทํารายการพัสดุคงเหลือในระบบ 
หน.วยรับตรวจตGองจัดทํารายการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปE เพ่ือใหG

เปgนไปตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแกGไขเพ่ิมเติม ขGอ 
ใหGมีการถ.ายสําเนาเอกสารสําคัญจ.ายไวGเพ่ือเปgนหลักฐาน

ข�อตรวจพบ 

1 หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุมพัสดุเปgนปCจจุบัน
ระบบคลังพัสดุของกองคลัง ในระบบ MIS)   

หน.วยรับตรวจมีการจัดทํารายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปE

การตรวจสอบโครงการท่ี 2 ชื่อโครงการ บริหารจัดการงานของหน.วยงาน 
บาท งบประมาณรายไดG  พบว.า หน.วยรับตรวจกําหนดกิจกรรมไวG 1 กิจกรรม หน.วยรับตรวจไดG

ปฏิบัติงานตามกิจกรรม  หน.วยรับตรวจกําหนดตัวชี้วัดและค.าเปbาหมายจํานวน  1 ตัวชี้วัด บรรลุเปbาหมาย 
ตัวชี้วัด ดGานการบริหาร หน.วยรับตรวจมีการระบุข้ันตอนการใชGงบประมาณ มีการจัดทํารายงานการใชG

งบประมาณตามไตรมาส และมีการจัดทํารายงานการประเมินโครงการ โดยมีเงินงบประมาณคงเหลือ 

จากการตรวจใบสําคัญจ.าย โครงการท่ี 2 บริหารจัดการงานของหน.วยงาน 
พบว.า  หน.วยรับตรวจไม.ไดGแนบสําเนาแผนการใชGจ.ายงบประมาณของโครงการท่ีเบิกงบประมาณ ดังนี้

ใบสําคัญจ.ายเลขท่ี TB562683 ค.าจัดซ้ือตรายาง 406.60 
ใบสําคัญจ.ายเลขท่ี TB562685 ค.าถ.ายเอกสาร 6,082.95 

หนา้ 27 

หน.วยรับตรวจมีการแบ.งส.วนงานย.อยออกไปแต.ยังไม.เหมาะสมกับการ

รสรGางเสริมคุณลักษณะ
บาท  พบว.าหน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติกิจกรรมเพียง 1 กิจกรรม 

กิจกรรมคณะกรรมการการนักศึกษาวิชาทหาร และบรรลุตัวชี้วัดและค.า
ดําเนินงานโครงการแลGวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดไวGในแผน รGอยละ 80 ดGาน

บริหาร มีการระบุข้ันตอนการใชGงบประมาณ มีการจัดทํารายงานตามไตรมาส มีการจัดทํารายงาน

การเบิกจ.ายโครงการหน.วยรับตรวจไม.ไดGถ.ายสําเนาเอกสารชุดใบสําคัญจ.าย

ระบบ MIS ใหGเปgนปCจจุบัน 
หน.วยรับตรวจตGองจัดทํารายการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปE เพ่ือใหG

และแกGไขเพ่ิมเติม ขGอ 155 
ใหGมีการถ.ายสําเนาเอกสารสําคัญจ.ายไวGเพ่ือเปgนหลักฐาน 

หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุมพัสดุเปgนปCจจุบัน (มีการคุมพัสดุใน

หน.วยรับตรวจมีการจัดทํารายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปE

บริหารจัดการงานของหน.วยงาน 
กิจกรรม หน.วยรับตรวจไดG

ตัวชี้วัด บรรลุเปbาหมาย 
ข้ันตอนการใชGงบประมาณ มีการจัดทํารายงานการใชG

งบประมาณตามไตรมาส และมีการจัดทํารายงานการประเมินโครงการ โดยมีเงินงบประมาณคงเหลือ 

บริหารจัดการงานของหน.วยงาน 
บประมาณของโครงการท่ีเบิกงบประมาณ ดังนี้ 

60 บาท 
95 บาท 



 

 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

    - ใบสําคัญจ.ายเลขท่ี 
   - ใบสําคัญจ.ายเลขท่ี 
   - ใบสําคัญจ.ายเลขท่ี 
   - ใบสําคัญจ.ายเลขท่ี 
   - ใบสําคัญจ.ายเลขท่ี 
   - ใบสําคัญจ.ายเลขท่ี 
   - ใบสําคัญจ.ายเลขท่ี 
   - ใบสําคัญจ.ายเลขท่ี 
   - ใบสําคัญจ.ายเลขท่ี 
       4.5 ตรวจนับเงินสด ณ วันท่ี
273,848 บาท  เงินสดคงเหลือตามสมุดบัญชี  จํานวน 
   4.6 
จันทรเกษมท่ี 1156/2556 ลงวันท่ี 
   4.7 
เดือน โดยออกรายงานไม.เกินวันท่ี 
กําหนดจะหักเงินเดือน ซ่ึงเปgนไป
หรือเงินอ่ืนใดท่ีพึงไดGรับจากทางราชการชดใชGเงินยืมจนครบถGวน
   ข�อเสนอแนะ

   4.1 ในข้ันตอนการขออนุมัติเบิก
แต.ละครั้ง ใหGแนบสําเนาแผนการใชGจ.ายงบประมาณท่ีไดGรับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย ตามขGอแนะนําจาก
ผูGตรวจสอบจากสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ.นดิน
 
 5. คณะเกษตรและชีวภาพ

   ข�อตรวจพบ

   5.1 หน.วยรับตรวจไม.มีการทําทะเบียนคุมวัสดุ 
ตํ่ากว.า 5,000 บาท เนื่องจากเจGาหนGาท่ีมีการเขGา 

5.2 หน.วยรับตรวจมีร
เปgนปCจจุบัน สามารถตรวจเช็คไดGเปgนปCจจุบัน

5.3  หน.วยรับตรวจไม.มีการทําสรุปรายงานผลการตรวจพัสดุประจําปE
     5.4  
พบว.าหน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติกิจกรรมครบท้ัง  
คือ  1.  จํานวนโครงการท่ีดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปE 

 

ใบสําคัญจ.ายเลขท่ี TB562202 ค.าถ.ายเอกสาร 2,095.55 
ใบสําคัญจ.ายเลขท่ี TB562625 ค.าวัสดุ 1,300 บาท 
ใบสําคัญจ.ายเลขท่ี TB562000 ค.าวัสดุ 3,300 บาท 
ใบสําคัญจ.ายเลขท่ี TB561413 ค.าวัสดุ (จัดจGางถ.ายเอกสาร
ใบสําคัญจ.ายเลขท่ี TB560953 ค.าวัสดุ (จัดจGางถ.ายเอกสาร
ใบสําคัญจ.ายเลขท่ี TB561061 ค.าวัสดุ (จัดจGางถ.ายเอกสาร
ใบสําคัญจ.ายเลขท่ี TB561887 ค.าวัสดุสํานักงาน 31,019
ใบสําคัญจ.ายเลขท่ี TB562357 ค.าวัสดุ (ซ้ือตรายาง) 513
ใบสําคัญจ.ายเลขท่ี TB562952 ค.าหนังสือ 1,800 บาท 

ตรวจนับเงินสด ณ วันท่ี  28  กุมภาพันธ�  2557  เวลา 
บาท  เงินสดคงเหลือตามสมุดบัญชี  จํานวน 273,848 บาท  ซ่ึงเปgนยอดเงินท่ีถูกตGองตรงกัน

.6 มีคําสั่งแต.งต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน (คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลงวันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556) 
.7 หน.วยรับตรวจมีการจัดทํารายงานจํานวนผูGคGางเงินยืมทดรองราชการ ทุก

เดือน โดยออกรายงานไม.เกินวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  สําหรับรายท่ีไม.ส.งคืนเงินยืมทดรองราชการภายใน
กําหนดจะหักเงินเดือน ซ่ึงเปgนไปตามเง่ือนไขของสัญญากําหนดใหGหักเงินเดือน เบ้ียหวัด บําเหน็จ 

ทางราชการชดใชGเงินยืมจนครบถGวน 
ข�อเสนอแนะ 

ในข้ันตอนการขออนุมัติเบิก-จ.ายของแต.ละโครงการ ท่ีดําเนินการเบิกจ.ายใน
แต.ละครั้ง ใหGแนบสําเนาแผนการใชGจ.ายงบประมาณท่ีไดGรับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย ตามขGอแนะนําจาก

จากสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ.นดิน 

คณะเกษตรและชีวภาพ 

ข�อตรวจพบ 

หน.วยรับตรวจไม.มีการทําทะเบียนคุมวัสดุ – ครุภัณฑ� และทรัพย�สินท่ีมีมูลค.า
บาท เนื่องจากเจGาหนGาท่ีมีการเขGา - ออกบ.อย จึงทําใหGไม.สามารถทํางานไดGอย.างต.อเนื่อง  

หน.วยรับตรวจมีรายการพัสดุคงเหลือของปEงบประมาณ
เปgนปCจจุบัน สามารถตรวจเช็คไดGเปgนปCจจุบัน 

หน.วยรับตรวจไม.มีการทําสรุปรายงานผลการตรวจพัสดุประจําปE
4  การตรวจโครงการท่ี  25  ชื่อโครงการบริหารจัดการงานของหน.วยงาน 

พบว.าหน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติกิจกรรมครบท้ัง  4  กิจกรรม  และบรรลุตัวชี้วัดและค.าเปbาหมาย  
จํานวนโครงการท่ีดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปE 20 โครงการ บรรลุ 

หนา้ 28 

55 บาท 

จัดจGางถ.ายเอกสาร) 4,267.35 บาท 
จัดจGางถ.ายเอกสาร) 4,914.95 บาท 
จัดจGางถ.ายเอกสาร) 4,044.80 บาท 

019.30 บาท 
513.60 บาท 

เวลา 16.30 น. นับไดG 
บาท  ซ่ึงเปgนยอดเงินท่ีถูกตGองตรงกัน 

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

หน.วยรับตรวจมีการจัดทํารายงานจํานวนผูGคGางเงินยืมทดรองราชการ ทุก
ของเดือนถัดไป  สําหรับรายท่ีไม.ส.งคืนเงินยืมทดรองราชการภายใน

ตามเง่ือนไขของสัญญากําหนดใหGหักเงินเดือน เบ้ียหวัด บําเหน็จ บํานาญ 

จ.ายของแต.ละโครงการ ท่ีดําเนินการเบิกจ.ายใน
แต.ละครั้ง ใหGแนบสําเนาแผนการใชGจ.ายงบประมาณท่ีไดGรับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย ตามขGอแนะนําจาก

ครุภัณฑ� และทรัพย�สินท่ีมีมูลค.า
ออกบ.อย จึงทําใหGไม.สามารถทํางานไดGอย.างต.อเนื่อง   

ายการพัสดุคงเหลือของปEงบประมาณ 2556 ในระบบ MIS  

หน.วยรับตรวจไม.มีการทําสรุปรายงานผลการตรวจพัสดุประจําปE 
ชื่อโครงการบริหารจัดการงานของหน.วยงาน 

รรลุตัวชี้วัดและค.าเปbาหมาย  1 ตัวชี้วัด
โครงการ บรรลุ 20 โครงการ 



 

 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

ดGานการบริหาร  มีการระบุข้ันตอนการใชGงบประมาณ  มีการจัดทํารายงานตามไตร
รายงานประเมินโครงการและโครงการนี้มีเงินคงเหลือ 
   ข�อเสนอแนะ

5.1 หน.วยรับตรวจควรจัดทําทะเบียนคุม วัสดุ 
ตํ่ากว.า 5,000 บาท เพ่ือใหGเปgนไปตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ 
แกGไขเพ่ิมเติม ขGอ 151-154 
   5.2 หน.วยรับตรวจตGองจัดทํารายการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปE เพ่ือใหG
เปgนไปตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ

5.3  ควรทําคู.มือปฏิบัติงานในตําแหน.งต.างๆไวGเพ่ือการทํางานท่ี
 
 6. กองนโยบายและแผน

   ข�อตรวจพบ

   6.1 หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุมวัสดุไม.เปgนปCจจุบัน
ระบบคลังพัสดุของกองคลัง ในระบบ 
   6.2 หน.วยรับตรวจไม.ไดGจัดทําทะเบียนคุมวัสดุคงรูป 
5,000 บาท)   

6.3 หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑ�เปgนปCจจุบัน
ระบบคลังพัสดุของกองคลัง ในระบบ 
1 รายการ พบว.า ครุภัณฑ�มีหมายเลขครุภัณฑ�กํากับ  มีอยู.จริงตามทะเบียนคุม และมีการใชGงาน

6.4 
งบประมาณ พ.ศ.2556  
   6.5 การตรวจสอบโครงการท่ี 
บาท งบประมาณแผ.นดิน  พบว.า หน.วยรับตรวจกําหนดกิจกรรมไวG 
ตามกิจกรรม  หน.วยรับตรวจกําหนดตัวชี้วัดและค.าเปbาหมายจํานวน  
และยังไม.ไดGดําเนินการ 1 ตัวชี้วัด  ดGานการบริหาร หน.วยรับตรวจมีการระบุข้ันตอนการใชGงบประมาณ มี
การจัดทํารายงานการใชGงบประมาณตามไตรมาส และมีการจัดทํารายงานการประเมินโครงการ โด
งบประมาณคงเหลือ 737.30 บาท  คิดเปgนรGอยละ 
          การตรวจสอบโครงการท่ี 
197,500 บาท งบประมาณรายไดG  พบว.า หน.วยรับตรวจกําหนดกิจกรรมไวG 
ปฏิบัติงานตามกิจกรรมท่ีกําหนด  หน.วยรับตรวจกํา
เปbาหมาย 2 ตัวชี้วัด และยังไม.ไดGดําเนินการ 

 

มีการระบุข้ันตอนการใชGงบประมาณ  มีการจัดทํารายงานตามไตร
และโครงการนี้มีเงินคงเหลือ 57,917.47 คิดเปgน 43.45 % 
ข�อเสนอแนะ 

หน.วยรับตรวจควรจัดทําทะเบียนคุม วัสดุ – ครุภัณฑ�  และทรัพย�สินท่ีมีมูลค.า
บาท เพ่ือใหGเปgนไปตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ 

หน.วยรับตรวจตGองจัดทํารายการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปE เพ่ือใหG
เปgนไปตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแกGไขเพ่ิมเติม ขGอ 

ควรทําคู.มือปฏิบัติงานในตําแหน.งต.างๆไวGเพ่ือการทํางานท่ี

กองนโยบายและแผน 

ข�อตรวจพบ 

หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุมวัสดุไม.เปgนปCจจุบัน
ระบบคลังพัสดุของกองคลัง ในระบบ MIS)  

หน.วยรับตรวจไม.ไดGจัดทําทะเบียนคุมวัสดุคงรูป (ทรัพย�สินท่ีมูลค.าตํ่ากว.า

หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑ�เปgนปCจจุบัน
ระบบคลังพัสดุของกองคลัง ในระบบ MIS)  จากการตรวจครุภัณฑ�ท่ีจัดซ้ือในปEงบประมาณ 

รายการ พบว.า ครุภัณฑ�มีหมายเลขครุภัณฑ�กํากับ  มีอยู.จริงตามทะเบียนคุม และมีการใชGงาน
6.4 หน.วยรับตรวจไม.ไดGจัดทํารายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปE

การตรวจสอบโครงการท่ี 1 ชื่อโครงการ บริหารจัดการของหน.วยงาน 
บาท งบประมาณแผ.นดิน  พบว.า หน.วยรับตรวจกําหนดกิจกรรมไวG 1 กิจกรรม หน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติงาน

หน.วยรับตรวจกําหนดตัวชี้วัดและค.าเปbาหมายจํานวน  2 ตัวชี้วัด บรรลุเปbาหมาย 
ตัวชี้วัด  ดGานการบริหาร หน.วยรับตรวจมีการระบุข้ันตอนการใชGงบประมาณ มี
งบประมาณตามไตรมาส และมีการจัดทํารายงานการประเมินโครงการ โด

บาท  คิดเปgนรGอยละ 0.25 
การตรวจสอบโครงการท่ี 2 ชื่อโครงการ บริหารจัดการงานของหน.วยงาน 

บาท งบประมาณรายไดG  พบว.า หน.วยรับตรวจกําหนดกิจกรรมไวG 3 กิจกรรม หน.วยรับตรวจไดG
ปฏิบัติงานตามกิจกรรมท่ีกําหนด  หน.วยรับตรวจกําหนดตัวชี้วัดและค.าเปbาหมายจํานวน  

ตัวชี้วัด และยังไม.ไดGดําเนินการ 3 ตัวชี้วัด  ดGานการบริหาร หน.วยรับตรวจมีการระบุข้ันตอน

หนา้ 29 

มีการระบุข้ันตอนการใชGงบประมาณ  มีการจัดทํารายงานตามไตรมาส  มีการจัดทํา
 

ครุภัณฑ�  และทรัพย�สินท่ีมีมูลค.า
บาท เพ่ือใหGเปgนไปตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ

หน.วยรับตรวจตGองจัดทํารายการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปE เพ่ือใหG
และแกGไขเพ่ิมเติม ขGอ 155 

ควรทําคู.มือปฏิบัติงานในตําแหน.งต.างๆไวGเพ่ือการทํางานท่ีต.อเนื่อง 

หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุมวัสดุไม.เปgนปCจจุบัน (มีการคุมพัสดุใน

ทรัพย�สินท่ีมูลค.าตํ่ากว.า 

หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑ�เปgนปCจจุบัน (มีการคุมพัสดุใน
ท่ีจัดซ้ือในปEงบประมาณ 2556 มีจํานวน 

รายการ พบว.า ครุภัณฑ�มีหมายเลขครุภัณฑ�กํากับ  มีอยู.จริงตามทะเบียนคุม และมีการใชGงาน 
บตรวจไม.ไดGจัดทํารายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปE

ชื่อโครงการ บริหารจัดการของหน.วยงาน 300,000 
กิจกรรม หน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด บรรลุเปbาหมาย 1 ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด  ดGานการบริหาร หน.วยรับตรวจมีการระบุข้ันตอนการใชGงบประมาณ มี
งบประมาณตามไตรมาส และมีการจัดทํารายงานการประเมินโครงการ โดยมีเงิน

ชื่อโครงการ บริหารจัดการงานของหน.วยงาน 
กิจกรรม หน.วยรับตรวจไดG

หนดตัวชี้วัดและค.าเปbาหมายจํานวน  5 ตัวชี้วัด บรรลุ
ตัวชี้วัด  ดGานการบริหาร หน.วยรับตรวจมีการระบุข้ันตอน



 

 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

การใชGงบประมาณ มีการจัดทํารายงานการใชGงบประมาณตามไตรมาส และมีการจัดทํารายงานการประเมิน
โครงการ โดยมีเงินงบประมาณคงเหลือ 
   ข�อเสนอแนะ

6.1 หน.วยรับตรวจตGองจัดทําทะเบียนคุมวัสดุใหGเปgนปCจจุบัน เพ่ือใหGเปgนไปตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ
   6.2 หน.วยรับตรวจตGองจัดทําทะเบียนคุมทรัพย�สินท่ีมีมูลค.าตํ่ากว.า 
เพ่ือใหGเปgนไปตามระเบียบของ
(สําหรับวัสดุท่ีมีมูลค.าไม.เกิน 5
ครุภัณฑ�มูลค.าตํ่ากว.าเกณฑ�และใหGบันทึกรายละเอียดของวัสดุดังกล.าวในทะเบียนคุมทรัพย�สินเพ่ือประโยชน�
ในการควบคุมรายการทรัพย�สินของทางราชการโดยไม.ตGองคํานวณค.าเสื่อมราคาประจําปE
   6.3 หน.วยรับตรวจตGองจัดทํารายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปE เพ่ือใหG
เปgนไปตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ
 
 7. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

   ข�อตรวจพบ

   7.1 หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุมวัสดุไม.เปgนปCจจุบัน
ระบบ MIS)  
   7.2 หน.วยรับตรวจจัดทําทะเบียนคุมวัสดุคงรูปในระบบ 
ตํ่ากว.า 5,000 บาท)   

7.3 หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑ�เปgนปCจจุบัน
ระบบ MIS) จากการสุ.มตรวจครุภัณฑ� จํานวน 
จริงตามทะเบียนคุม และมีการใชGงาน 
   7.4 หน.วยรับตรวจมีการจัดทํารายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปE
งบประมาณ 2556 
   7.5 การตรวจสอบโครงการท่ี 
2,698,000 บาท งบประมาณแผ.นดิน  พบว.า หน.วยรับตรวจกําหนดกิจกรรมไวG 
ไดGปฏิบัติงานตามกิจกรรม  หน.วยรับตรวจกําหนดตัวชี้วัดและค.าเปbาหมายจํานวน  
เปbาหมาย 3 ตัวชี้วัด ดGานการบริหาร หน.วยรับตรวจมีการระบุข้ันตอนการใชGงบประมาณ มีการจัดทํา
รายงานการใชGงบประมาณตามไตรมาส และมีการจัดทํารายงานการประเมินโครงการ
คงเหลือ 280,996 บาท   
          การตรวจสอบโครงการท่ี 
1,685,300 บาท งบประมาณรายไดG

 

การใชGงบประมาณ มีการจัดทํารายงานการใชGงบประมาณตามไตรมาส และมีการจัดทํารายงานการประเมิน
าณคงเหลือ 9,990.56 บาท  คิดเปgนรGอยละ 5.06 

ข�อเสนอแนะ 

หน.วยรับตรวจตGองจัดทําทะเบียนคุมวัสดุใหGเปgนปCจจุบัน เพ่ือใหGเปgนไปตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกGไขเพ่ิมเติม ขGอ 152 

หน.วยรับตรวจตGองจัดทําทะเบียนคุมทรัพย�สินท่ีมีมูลค.าตํ่ากว.า 
เพ่ือใหGเปgนไปตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง อGางถึงหนังสือท่ี กค 0410.3/ว 48 

5,000 บาท และมีลักษณะคงทนถาวร ใหGบันทึกเปgนค.าใชGจ.ายประเภทค.า
ครุภัณฑ�มูลค.าตํ่ากว.าเกณฑ�และใหGบันทึกรายละเอียดของวัสดุดังกล.าวในทะเบียนคุมทรัพย�สินเพ่ือประโยชน�
ในการควบคุมรายการทรัพย�สินของทางราชการโดยไม.ตGองคํานวณค.าเสื่อมราคาประจําปE

หน.วยรับตรวจตGองจัดทํารายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปE เพ่ือใหG
เบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกGไขเพ่ิมเติม ขGอ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข�อตรวจพบ 

หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุมวัสดุไม.เปgนปCจจุบัน

หน.วยรับตรวจจัดทําทะเบียนคุมวัสดุคงรูปในระบบ MIS

หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑ�เปgนปCจจุบัน
จากการสุ.มตรวจครุภัณฑ� จํานวน 10 รายการ พบว.า ครุภัณฑ�มีหมายเลขครุภัณฑ�กํากับ 

จริงตามทะเบียนคุม และมีการใชGงาน  
หน.วยรับตรวจมีการจัดทํารายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปE

การตรวจสอบโครงการท่ี 1 ชื่อโครงการ บริหารจัดการงานของหน.วยงาน 
บาท งบประมาณแผ.นดิน  พบว.า หน.วยรับตรวจกําหนดกิจกรรมไวG 3 กิจกรรม

ไดGปฏิบัติงานตามกิจกรรม  หน.วยรับตรวจกําหนดตัวชี้วัดและค.าเปbาหมายจํานวน  
ตัวชี้วัด ดGานการบริหาร หน.วยรับตรวจมีการระบุข้ันตอนการใชGงบประมาณ มีการจัดทํา

รายงานการใชGงบประมาณตามไตรมาส และมีการจัดทํารายงานการประเมินโครงการ

การตรวจสอบโครงการท่ี 3 ชื่อโครงการ บริหารจัดการงานของหน.วยงาน 
งบประมาณรายไดG  พบว.า หน.วยรับตรวจกําหนดกิจกรรมไวG 8 กิจกรรม

หนา้ 30 

การใชGงบประมาณ มีการจัดทํารายงานการใชGงบประมาณตามไตรมาส และมีการจัดทํารายงานการประเมิน

หน.วยรับตรวจตGองจัดทําทะเบียนคุมวัสดุใหGเปgนปCจจุบัน เพ่ือใหGเปgนไปตาม
152 และขGอ 154 

หน.วยรับตรวจตGองจัดทําทะเบียนคุมทรัพย�สินท่ีมีมูลค.าตํ่ากว.า 5,000 บาท 
48 ลว. 13 ก.ย. 2549 

บาท และมีลักษณะคงทนถาวร ใหGบันทึกเปgนค.าใชGจ.ายประเภทค.า
ครุภัณฑ�มูลค.าตํ่ากว.าเกณฑ�และใหGบันทึกรายละเอียดของวัสดุดังกล.าวในทะเบียนคุมทรัพย�สินเพ่ือประโยชน�
ในการควบคุมรายการทรัพย�สินของทางราชการโดยไม.ตGองคํานวณค.าเสื่อมราคาประจําปE) 

หน.วยรับตรวจตGองจัดทํารายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปE เพ่ือใหG
และท่ีแกGไขเพ่ิมเติม ขGอ 155 

หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุมวัสดุไม.เปgนปCจจุบัน (มีการคุมพัสดุใน

MIS (ทรัพย�สินท่ีมูลค.า

หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑ�เปgนปCจจุบัน (มีการคุมพัสดุใน
ครุภัณฑ�มีหมายเลขครุภัณฑ�กํากับ มีอยู.

หน.วยรับตรวจมีการจัดทํารายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปE

ชื่อโครงการ บริหารจัดการงานของหน.วยงาน 
กิจกรรม หน.วยรับตรวจ

ไดGปฏิบัติงานตามกิจกรรม  หน.วยรับตรวจกําหนดตัวชี้วัดและค.าเปbาหมายจํานวน  3 ตัวชี้วัด บรรลุ
ตัวชี้วัด ดGานการบริหาร หน.วยรับตรวจมีการระบุข้ันตอนการใชGงบประมาณ มีการจัดทํา

รายงานการใชGงบประมาณตามไตรมาส และมีการจัดทํารายงานการประเมินโครงการ โดยมีเงินงบประมาณ

ชื่อโครงการ บริหารจัดการงานของหน.วยงาน 
กิจกรรม หน.วยรับตรวจไดG



 

 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

ปฏิบัติงานตามกิจกรรม  หน.วยรับตรวจกําหนดตัวชี้วัดและค.าเ
2 ตัวชี้วัด ดGานการบริหาร หน.วยรับตรวจมีการระบุข้ันตอนการใชGงบประมาณ มีการจัดทํารายงานการใชG
งบประมาณตามไตรมาส และมีการจัดทํารายงานการประเมินโครงการ โดย
43,591 บาท   
   ข�อเสนอแนะ

   7.1 หน.วยรับตรวจตGองจัดทําทะเบียนคุมวัสดุใหGเปgนปCจจุบัน เพ่ือใหGเปgนไปตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ
 
 8. คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

   ข�อตรวจพบ

   8.1  หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุม วัสดุ 
รักษาอย.างเปgนระเบียบแยกหมวดหมู. แต.ทะเบียนคุมวัสดุยังไม.เปgนปCจจุบัน 
   8.2  หน.วยรับตรวจไดGมีการจัดทําทะเบียนทรัพย�สินท่ีมีมูลค.าตํ่ากว.า 

8.3  หน.วยรับตรวจมีการทําสรุปรายงานผล
   8.4 
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
กิจกรรม 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมท่ี 
2 ซ.อมแซมครุภัณฑ� ซ.อมแซมอ่ืนๆ ฯลฯ
และไดGการดําเนินงานโครงการแลGวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดไวGในแผน รGอยละ 
ระบุข้ันตอนการใชGงบประมาณ  
   8.5 
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
กิจกรรม 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมท่ี 
กิจกรรมท่ี 2 งบพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  กิจกรรมที่
การสอน กิจกรรมที่ 4 เสริมสรGางสิ่งแวดลGอมในที่ทํางาน  กิจกรรมที่ 
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� กิจกรรมที่ 
สังคมศาสตร� บรรลุตัวชี้วัดและค.าเปbาหมาย 
กําหนดไวGในแผน รGอยละ 80 ดGานการบริหาร มีการระบุข้ันตอนการใชGงบประมาณ
   ข�อเสนอแนะ

8.1 ใหGหน.วยรับตรวจจัดทําทะเบียนคุมวัสดุคงเหลือใหGเปgนปCจจุบัน
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ

 

ปฏิบัติงานตามกิจกรรม  หน.วยรับตรวจกําหนดตัวชี้วัดและค.าเปbาหมายจํานวน  2 ตัวชี้วัด บรรลุเปbาหมาย 
ตัวชี้วัด ดGานการบริหาร หน.วยรับตรวจมีการระบุข้ันตอนการใชGงบประมาณ มีการจัดทํารายงานการใชG

งบประมาณตามไตรมาส และมีการจัดทํารายงานการประเมินโครงการ โดยมีเงินงบประมาณคงเหลือ 

ข�อเสนอแนะ 

หน.วยรับตรวจตGองจัดทําทะเบียนคุมวัสดุใหGเปgนปCจจุบัน เพ่ือใหGเปgนไปตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกGไขเพ่ิมเติม ขGอ 152 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 

ข�อตรวจพบ 

หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุม วัสดุ – ครุภัณฑ� และมีการจัดเก็บ
รักษาอย.างเปgนระเบียบแยกหมวดหมู. แต.ทะเบียนคุมวัสดุยังไม.เปgนปCจจุบัน   

หน.วยรับตรวจไดGมีการจัดทําทะเบียนทรัพย�สินท่ีมีมูลค.าตํ่ากว.า 
หน.วยรับตรวจมีการทําสรุปรายงานผลการตรวจพัสดุประจําปE

4 ก า รต ร วจสอบ โ ค ร งกา ร ที ่ 1  ชื ่อ โ ค ร ง ก ารบร ิห า ร จ ัด กา รคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� งบประมาณแผ.นดิน 1,994,900 บาท  พบว.าหน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติ

กิจกรรม คือ กิจกรรมท่ี 1 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน วัสดุการเรียนการสอนและอ่ืนๆ  
ซ.อมแซมครุภัณฑ� ซ.อมแซมอ่ืนๆ ฯลฯ ซึ่งบรรลุตัวชี้วัดและค.าเปbาหมาย 7 ตัวชี้วัดทั้ง 

ดําเนินงานโครงการแลGวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดไวGในแผน รGอยละ 80 
 

5 กา รต รว จส อบ โ คร งก าร ที ่ 2  ชื ่อ โ ค ร งก ารบ ร ิห า ร จ ัด กา รคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� งบประมาณรายไดG 1,972,856 บาท  พบว.าหน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติ

กิจกรรม คือ กิจกรรมท่ี 1 ดําเนินงานบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  
งบพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  กิจกรรมที่

เสริมสรGางสิ่งแวดลGอมในที่ทํางาน  กิจกรรมที่ 5 พัฒนาดGานงานวิจัยคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� กิจกรรมที่ 6 งบกลางพัฒนาตามจุดเนGนคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� บรรลุตัวชี้วัดและค.าเปbาหมาย 7 ตัวชี้วัด และไดGดําเนินงานโครงการ

ดGานการบริหาร มีการระบุข้ันตอนการใชGงบประมาณ 
ข�อเสนอแนะ 

ใหGหน.วยรับตรวจจัดทําทะเบียนคุมวัสดุคงเหลือใหGเปgนปCจจุบัน
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแกGไขเพ่ิมเติม ขGอ 152 

หนา้ 31 

ตัวชี้วัด บรรลุเปbาหมาย 
ตัวชี้วัด ดGานการบริหาร หน.วยรับตรวจมีการระบุข้ันตอนการใชGงบประมาณ มีการจัดทํารายงานการใชG

มีเงินงบประมาณคงเหลือ 

หน.วยรับตรวจตGองจัดทําทะเบียนคุมวัสดุใหGเปgนปCจจุบัน เพ่ือใหGเปgนไปตาม
152 และขGอ 154 

ครุภัณฑ� และมีการจัดเก็บ

หน.วยรับตรวจไดGมีการจัดทําทะเบียนทรัพย�สินท่ีมีมูลค.าตํ่ากว.า 5,000 บาท 
การตรวจพัสดุประจําปE 

ชื ่อ โ ค ร ง ก ารบร ิห า ร จ ัด กา รคณะ
บาท  พบว.าหน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติ

จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน วัสดุการเรียนการสอนและอ่ืนๆ  และกิจกรรมท่ี 
ตัวชี้วัดทั้ง 2 กิจกรรม 

80 ดGานการบริหาร มีการ

โ คร งก ารบ ร ิห า ร จ ัด กา รคณะ
บาท  พบว.าหน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติ

ดําเนินงานบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  
งบพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  กิจกรรมที่ 3 พัฒนาการเรียน

พัฒนาดGานงานวิจัยคณะ
งบกลางพัฒนาตามจุดเนGนคณะมนุษยศาสตร�และ

ดําเนินงานโครงการแลGวเสร็จตามเวลาท่ี

ใหGหน.วยรับตรวจจัดทําทะเบียนคุมวัสดุคงเหลือใหGเปgนปCจจุบัน เพ่ือเปgนไป
152 และขGอ 154 



 

 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

 

รายงานผลการ
 ไตรมาสท่ี 3 (ต้ังแต� วันท่ี  

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบ

สํานักงานตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

 

 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ต้ังแต� วันท่ี  1  เมษายน  2557  ถึง  30 มิถุนายน

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน

สํานักงานตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
มิถุนายน  2557) 

ภายใน 

สํานักงานตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 



 

 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไตรมาสท่ี 

(ตั้งแต� วันท่ี 

ปEงบประมาณ 2557 

หน+วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค� คือ

1. เพ่ือใหGทราบว.าการบริหารงานและการดําเนินงานของหน.วยรับตรวจ
และบรรลุผลตามเปbาหมายของหน.วยงาน

2. เพ่ือสอบทานระบบการบริหาร
และเหมาะสม 

3. เพ่ือใหGม่ันใจว.าขGอมูลและรายงานทางการเงิน บัญชี 
และทันกาล 

4. เพ่ือเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแกGไขการปฏิบัติงานของหน.วยรับตรวจใหGมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

5. เพ่ือใหGอธิการบดี  คณบดี  ผูGอํานวยการกอง  
ของผูGใตGบังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจแกGไขปCญหาต.างๆ ไดGอย.างรวดเร็วและทัน

 

เป าหมายการดําเนินงาน 

 เปDาหมายในรอบ 3 เดือน คือ ในไตรมาสท่ี 

• การตรวจสอบหน+วยรับตรวจ จํานวน 
   1. งานสารบรรณ สํานักงานอธิการบดี

   2. งานประชาสัมพันธ� สํานักงานอธิการบดี

   3. งานอาคารสถานท่ี สํานักงานอธิการบดี

   4. คณะศึกษาศาสตร�

   5. สํานักส+งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

   6. สํานักประกันคุณภาพการศึกษา

   7. บัณฑิตวิทยาลัย

   8. ศูนย�กา

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไตรมาสท่ี 3 ประจําป4งบประมาณ 

ตั้งแต� วันท่ี 1 เมษายน 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2557) 

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน  

……………………………………………………. 
 

2557 สํานักงานตรวจสอบภายในได�รับอนุมัติให�ดําเนินงาน

หน+วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค� คือ  

ทราบว.าการบริหารงานและการดําเนินงานของหน.วยรับตรวจ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และบรรลุผลตามเปbาหมายของหน.วยงาน 

เพ่ือสอบทานระบบการบริหารจัดการและการควบคุมภายใน ของหน.วยงานว.ามีความเพียงพอ

เพ่ือใหGม่ันใจว.าขGอมูลและรายงานทางการเงิน บัญชี ของหน.วยงานต.างๆ มีความครบถGวน ถูกตGอง

เพ่ือเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแกGไขการปฏิบัติงานของหน.วยรับตรวจใหGมีประสิทธิภาพมาก

คณบดี  ผูGอํานวยการกอง  และหัวหนGางานไดGรับทราบปCญหาการปฏิบัติงาน
ของผูGใตGบังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจแกGไขปCญหาต.างๆ ไดGอย.างรวดเร็วและทันเหตุ

เดือน คือ ในไตรมาสท่ี 3 (เมษายน 2557 – มิถุนายน 

การตรวจสอบหน+วยรับตรวจ จํานวน 10 หน+วยงาน  
งานสารบรรณ สํานักงานอธิการบดี 

งานประชาสัมพันธ� สํานักงานอธิการบดี 

งานอาคารสถานท่ี สํานักงานอธิการบดี 

คณะศึกษาศาสตร� 

สํานักส+งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

สํานักประกันคุณภาพการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย 

ศูนย�การศึกษา มจษ. – ชัยนาท 
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ประจําป4งบประมาณ 2557 

สํานักงานตรวจสอบภายในได�รับอนุมัติให�ดําเนินงานตรวจสอบภายใน

มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

และการควบคุมภายใน ของหน.วยงานว.ามีความเพียงพอ

ของหน.วยงานต.างๆ มีความครบถGวน ถูกตGอง

เพ่ือเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแกGไขการปฏิบัติงานของหน.วยรับตรวจใหGมีประสิทธิภาพมาก

และหัวหนGางานไดGรับทราบปCญหาการปฏิบัติงาน
เหตุการณ� 

มิถุนายน 2557) มีดังนี้ 



 

 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

   9. คณะวิทยาการจัดการ

   10. คณะวิทยาศาสตร�

  

ผลการดําเนินงาน 

 สามารถตรวจสอบหน+วยรับตรวจได� 

ท่ี 3  (1 เมษายน 2557 – 30 มิถุนายน 

1 หน+วยงาน คือ ศูนย�การศึกษา มจษ

เดือนมิถุนายนต�องรับการตรวจประกันคุณภาพจาก สกอ

 

ขอบเขตการตรวจสอบ 

1. การตรวจสอบด�านพัสดุ

     2. การตรวจสอบด�านการดําเนินงานโครงการ

       

สรุปประเด็นการตรวจสอบ 

 1. งานสารบรรณ สํานักงานอธิการบดี

  ข�อตรวจพบ 

  1.1 หน.วยรับตรวจมีการ
MIS) 
  1.2 หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑ�เปgนปCจจุบัน
คลังพัสดุของกองคลัง ในระบบ 
รายการ พบว.า ครุภัณฑ�มีหมายเลขครุภัณฑ�กํากับ  มีอยู.จริงตามทะเบียนคุม และมีการใชGงาน

1.3 หน.วยรับตรวจไม.ไดGจัดทํารายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปEง
พ.ศ.2556  

1.4 หน.วยรับตรวจมีเครื่องถ.ายเอกสารท่ีเสีย ไม.สามารถใชGงานไดG จํานวน 
การสอบถามหน.วยงานแจGงว.า ถGานําไปซ.อมจะตGองเสียค.าใชGจ.ายสูงมากไม.คุGมค.าในการนําไปซ.อม 
  1.5 การตรวจสอบโครงการท่ี 
งบประมาณรายไดG  พบว.า หน.วยรับตรวจกําหนดกิจกรรมไวG 
กิจกรรมครบ 2 กิจกรรม  หน.วยรับตรวจกําหนดตัวชี้วัดและค.าเปbาหมายจํานวน  
2 ตัวชี้วัด  ดGานการบริหาร หน.วยรับตรวจมีการระบุข้ันตอนการใชGงบประ

 

คณะวิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาศาสตร� 

สามารถตรวจสอบหน+วยรับตรวจได� 9 หน+วยงาน ซ่ึงไม+เป/นไปตามเปDาหมายท่ี

มิถุนายน 2557) ซ่ึงกําหนดไว� 10 หน+วยงาน เนื่องจาก หน+วยรับตรวจ จํานวน 

หน+วยงาน คือ ศูนย�การศึกษา มจษ. – ชัยนาท ขอเลื่อนการตรวจสอบไปเดือนกรกฎาคม 

เดือนมิถุนายนต�องรับการตรวจประกันคุณภาพจาก สกอ. 

การตรวจสอบด�านพัสดุ 

การตรวจสอบด�านการดําเนินงานโครงการ 

งานสารบรรณ สํานักงานอธิการบดี 

หน.วยรับตรวจมีการ จัดทําทะเบียนคุมวัสดุไม.เปgนปCจจุบัน (

หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑ�เปgนปCจจุบัน (
คลังพัสดุของกองคลัง ในระบบ MIS)  จากการตรวจครุภัณฑ�ท่ีจัดซ้ือในปEงบประมาณ 
รายการ พบว.า ครุภัณฑ�มีหมายเลขครุภัณฑ�กํากับ  มีอยู.จริงตามทะเบียนคุม และมีการใชGงาน

หน.วยรับตรวจไม.ไดGจัดทํารายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปEง

หน.วยรับตรวจมีเครื่องถ.ายเอกสารท่ีเสีย ไม.สามารถใชGงานไดG จํานวน 
การสอบถามหน.วยงานแจGงว.า ถGานําไปซ.อมจะตGองเสียค.าใชGจ.ายสูงมากไม.คุGมค.าในการนําไปซ.อม 

การตรวจสอบโครงการท่ี 1 ชื่อโครงการ บริหารจัดการของหน.วยงาน 
งบประมาณรายไดG  พบว.า หน.วยรับตรวจกําหนดกิจกรรมไวG 2 กิจกรรม หน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติงานตาม

กิจกรรม  หน.วยรับตรวจกําหนดตัวชี้วัดและค.าเปbาหมายจํานวน  2 ตัวชี้วัด บรรลุเปbาหมาย 
ตัวชี้วัด  ดGานการบริหาร หน.วยรับตรวจมีการระบุข้ันตอนการใชGงบประมาณ มีการจัดทํารายงานการใชG
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ซ่ึงไม+เป/นไปตามเปDาหมายท่ีกําหนดไว�ในไตรมาส   

หน+วยงาน เนื่องจาก หน+วยรับตรวจ จํานวน 

ชัยนาท ขอเลื่อนการตรวจสอบไปเดือนกรกฎาคม 2557 เพราะใน

(มีการคุมพัสดุในระบบ 

(มีการคุมพัสดุในระบบ
จากการตรวจครุภัณฑ�ท่ีจัดซ้ือในปEงบประมาณ 2556 มีจํานวน 5 

รายการ พบว.า ครุภัณฑ�มีหมายเลขครุภัณฑ�กํากับ  มีอยู.จริงตามทะเบียนคุม และมีการใชGงาน 
หน.วยรับตรวจไม.ไดGจัดทํารายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปEงบประมาณ 

หน.วยรับตรวจมีเครื่องถ.ายเอกสารท่ีเสีย ไม.สามารถใชGงานไดG จํานวน 2 เครื่อง จาก
การสอบถามหน.วยงานแจGงว.า ถGานําไปซ.อมจะตGองเสียค.าใชGจ.ายสูงมากไม.คุGมค.าในการนําไปซ.อม  

ชื่อโครงการ บริหารจัดการของหน.วยงาน 505,500 บาท 
กิจกรรม หน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติงานตาม

ตัวชี้วัด บรรลุเปbาหมาย 
มาณ มีการจัดทํารายงานการใชG



 

 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

งบประมาณตามไตรมาส และมีการจัดทํารายงานการประเมินโครงการ โดยมีเงินงบประมาณคงเหลือ 
149,201.61 บาท   

ข�อเสนอแนะ 

1.1 หน.วยรับตรวจตGองจัดทําทะเบียนคุมวัสดุใหGเปgนปCจจุบัน เพ่ือใหGเปgนไปตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ
  1.2 หน.วยรับตรวจตGองจัดทํารายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปE เพ่ือใหGเปgนไป
ตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ
  1.3 พัสดุใดหมดความจําเปgนหรือหากใชGราชการต.อไปจะสิ้นเปลืองค.าใชGจ.ายมาก ใหG
เจGาหนGาท่ีพัสดุปรึกษากับพัสดุกลางเพ่ือหาแนวทางดําเนินการต.อไป
 
 2. งานประชาสัมพันธ� สํานักงานอธิการบดี

  ข�อตรวจพบ 

  2.1 หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุมวัสดุไม.เปgนปCจจุบัน
MIS) 

2.2 หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑ�เปgนปCจจุบัน
คลังพัสดุของกองคลัง ในระบบ 
รายการ พบว.า ครุภัณฑ�มีหมายเลขครุภัณฑ�กํากับ  มีอยู.จริงตามทะเบียนคุม และมีการใชGงาน

2.3 หน.วยรับตรวจไม.ไดGจัดทํารายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปEงบประมาณ 
พ.ศ.2556  
  2.4 การตรวจสอบโครงการท่ี 
บาท งบประมาณรายไดG  พบว.า หน.วยรับตรวจกําหนดกิจกรรมไวG 
ตามกิจกรรมครบ 3 กิจกรรม  หน.วยรับตรวจกําหนดตัวชี้วัดและค.าเปbาหมายจํานวน  
เปbาหมาย 2 ตัวชี้วัด ไม.บรรลุเปbาหมาย 
งบประมาณ มีการจัดทํารายงานการใชGงบประมาณตามไตรมาส และมีการจัดทํารายงานการประเมิน
โครงการ โดยมีเงินงบประมาณคงเหลือ 

ข�อเสนอแนะ 

1.1 หน.วยรับตรวจตGองจัดทําทะเบียนคุมวัสดุใหGเปgนปCจจุบัน เพ่ือใหGเปgนไปตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ
  1.2 หน.วยรับตรวจตGองจัดทํารายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปE เพ่ือใหGเปgนไป
ตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ
 
 

 

ไตรมาส และมีการจัดทํารายงานการประเมินโครงการ โดยมีเงินงบประมาณคงเหลือ 

 

หน.วยรับตรวจตGองจัดทําทะเบียนคุมวัสดุใหGเปgนปCจจุบัน เพ่ือใหGเปgนไปตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกGไขเพ่ิมเติม ขGอ 152 และขGอ 

หน.วยรับตรวจตGองจัดทํารายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปE เพ่ือใหGเปgนไป
ายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกGไขเพ่ิมเติม ขGอ 
พัสดุใดหมดความจําเปgนหรือหากใชGราชการต.อไปจะสิ้นเปลืองค.าใชGจ.ายมาก ใหG

ปรึกษากับพัสดุกลางเพ่ือหาแนวทางดําเนินการต.อไป 

งานประชาสัมพันธ� สํานักงานอธิการบดี 

หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุมวัสดุไม.เปgนปCจจุบัน (

หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑ�เปgนปCจจุบัน (
คลังพัสดุของกองคลัง ในระบบ MIS) จากการตรวจครุภัณฑ�ท่ีจัดซ้ือในปEงบประมาณ 
รายการ พบว.า ครุภัณฑ�มีหมายเลขครุภัณฑ�กํากับ  มีอยู.จริงตามทะเบียนคุม และมีการใชGงาน

หน.วยรับตรวจไม.ไดGจัดทํารายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปEงบประมาณ 

การตรวจสอบโครงการท่ี 1 ชื่อโครงการ บริหารจัดการของหน.วยงาน 
ดG  พบว.า หน.วยรับตรวจกําหนดกิจกรรมไวG 3 กิจกรรม หน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติงาน

กิจกรรม  หน.วยรับตรวจกําหนดตัวชี้วัดและค.าเปbาหมายจํานวน  
ตัวชี้วัด ไม.บรรลุเปbาหมาย 1 ตัวชี้วัด ดGานการบริหาร หน.วยรับตรวจมีการระบุข้ันตอนกา

งบประมาณ มีการจัดทํารายงานการใชGงบประมาณตามไตรมาส และมีการจัดทํารายงานการประเมิน
โครงการ โดยมีเงินงบประมาณคงเหลือ 65,554.70 บาท   

 

หน.วยรับตรวจตGองจัดทําทะเบียนคุมวัสดุใหGเปgนปCจจุบัน เพ่ือใหGเปgนไปตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกGไขเพ่ิมเติม ขGอ 152 และขGอ 

หน.วยรับตรวจตGองจัดทํารายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปE เพ่ือใหGเปgนไป
ายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกGไขเพ่ิมเติม ขGอ 

หนา้ 35 

ไตรมาส และมีการจัดทํารายงานการประเมินโครงการ โดยมีเงินงบประมาณคงเหลือ 

หน.วยรับตรวจตGองจัดทําทะเบียนคุมวัสดุใหGเปgนปCจจุบัน เพ่ือใหGเปgนไปตามระเบียบ
และขGอ 154 

หน.วยรับตรวจตGองจัดทํารายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปE เพ่ือใหGเปgนไป
และท่ีแกGไขเพ่ิมเติม ขGอ 155  

พัสดุใดหมดความจําเปgนหรือหากใชGราชการต.อไปจะสิ้นเปลืองค.าใชGจ.ายมาก ใหG

(มีการคุมพัสดุในระบบ 

(มีการคุมพัสดุในระบบ
จากการตรวจครุภัณฑ�ท่ีจัดซ้ือในปEงบประมาณ 2556 มีจํานวน 5 

รายการ พบว.า ครุภัณฑ�มีหมายเลขครุภัณฑ�กํากับ  มีอยู.จริงตามทะเบียนคุม และมีการใชGงาน 
หน.วยรับตรวจไม.ไดGจัดทํารายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปEงบประมาณ 

ชื่อโครงการ บริหารจัดการของหน.วยงาน 1,187,200 
กิจกรรม หน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติงาน

กิจกรรม  หน.วยรับตรวจกําหนดตัวชี้วัดและค.าเปbาหมายจํานวน  3 ตัวชี้วัด บรรลุ
ตัวชี้วัด ดGานการบริหาร หน.วยรับตรวจมีการระบุข้ันตอนการใชG

งบประมาณ มีการจัดทํารายงานการใชGงบประมาณตามไตรมาส และมีการจัดทํารายงานการประเมิน

หน.วยรับตรวจตGองจัดทําทะเบียนคุมวัสดุใหGเปgนปCจจุบัน เพ่ือใหGเปgนไปตามระเบียบ
และขGอ 154 

หน.วยรับตรวจตGองจัดทํารายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปE เพ่ือใหGเปgนไป
และท่ีแกGไขเพ่ิมเติม ขGอ 155  



 

 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

3. งานอาคารสถานท่ี สํานักงานอธิการบดี

ข�อตรวจพบ 

3.1 หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุมวัสดุไม.เปgนปCจจุบัน
MIS)  
  3.2 หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑ�เปgนปCจจุบัน
คลังพัสดุของกองคลัง ในระบบ 
รายการ พบว.า ครุภัณฑ�มีหมายเลขครุภัณฑ�กํากับ  มีอยู.จริงตามทะเบียนคุม และมีการใชGงาน

3.3 หน.วยรับตรวจไม.ไดGจัดทํารายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปEงบประมาณ 
พ.ศ.2556  

3.4 การตรวจสอบโครงการท่ี 
งบประมาณแผ.นดิน  พบว.า หน.วยรับตรวจกําหนดกิจกรรมไวG 
กิจกรรมครบ 1 กิจกรรม  หน.วยรับตรวจกําหนดตัวชี้วัดและค.าเปbาหมายจํานวน  
3 ตัวชี้วัด  ดGานการบริหาร หน.วยรับตรวจมีการระบุข้ันตอนการใชGงบประมาณ มีการจัดทํารายงานการใชG
งบประมาณตามไตรมาส และมีการจัดทํารายงานการประเมินโครงการ โดยมีเงินงบประมาณคงเหลือ 
3,954 บาท   
  การตรวจสอบโครงการท่ี 
งบประมาณรายไดG  พบว.า หน.วยรับตรวจกําหนดกิจกรรมไวG 
กิจกรรมครบ  4 กิจกรรม  หน.วยรับตรวจกําหนดตัวชี้วัดและ
5 ตัวชี้วัด ดGานการบริหาร หน.วยรับตรวจมีการระบุข้ันตอนการใชGงบประมาณ มีการจัดทํารายงานการใชG
งบประมาณตามไตรมาส และมีการจัดทํารายงานการประเมินโครงการ โดยมีเงินงบประมาณคงเหลือ 
184,191.92 บาท   
  ข�อเสนอแนะ 

  1. หน.วยรับตรวจตGองจัดทําทะเบียนคุมวัสดุใหGเปgนปCจจุบัน เพ่ือใหGเปgนไปตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ
  2. หน.วยรับตรวจตGองจัดทํารายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปE เพ่ือใหGเปgนไป
ตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ
 
 4. คณะศึกษาศาสตร� 

  ข�อตรวจพบ 

 4.1 หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุมวัสดุแต.ไม.เปgนปCจจุบัน 
4.2 หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑ�เปgนปCจจุบัน 

จากการสุ.มตรวจครุภัณฑ� จํานวน 

 

งานอาคารสถานท่ี สํานักงานอธิการบดี 

หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุมวัสดุไม.เปgนปCจจุบัน (

หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑ�เปgนปCจจุบัน (
คลังพัสดุของกองคลัง ในระบบ MIS)  จากการตรวจครุภัณฑ�ท่ีจัดซ้ือในปEงบประมาณ 
รายการ พบว.า ครุภัณฑ�มีหมายเลขครุภัณฑ�กํากับ  มีอยู.จริงตามทะเบียนคุม และมีการใชGงาน

รับตรวจไม.ไดGจัดทํารายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปEงบประมาณ 

การตรวจสอบโครงการท่ี 3 ชื่อโครงการ บริหารจัดการของหน.วยงาน 
พบว.า หน.วยรับตรวจกําหนดกิจกรรมไวG 1 กิจกรรม หน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติงานตาม

หน.วยรับตรวจกําหนดตัวชี้วัดและค.าเปbาหมายจํานวน  3 ตัวชี้วัด บรรลุเปbาหมาย 
บริหาร หน.วยรับตรวจมีการระบุข้ันตอนการใชGงบประมาณ มีการจัดทํารายงานการใชG

ไตรมาส และมีการจัดทํารายงานการประเมินโครงการ โดยมีเงินงบประมาณคงเหลือ 

การตรวจสอบโครงการท่ี 1 ชื่อโครงการ บริหารจัดการของหน.วยงาน 
งบประมาณรายไดG  พบว.า หน.วยรับตรวจกําหนดกิจกรรมไวG 4 กิจกรรม หน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติงานตาม

กิจกรรม  หน.วยรับตรวจกําหนดตัวชี้วัดและ ค.าเปbาหมายจํานวน  5 
การบริหาร หน.วยรับตรวจมีการระบุข้ันตอนการใชGงบประมาณ มีการจัดทํารายงานการใชG

งบประมาณตามไตรมาส และมีการจัดทํารายงานการประเมินโครงการ โดยมีเงินงบประมาณคงเหลือ 

 

หน.วยรับตรวจตGองจัดทําทะเบียนคุมวัสดุใหGเปgนปCจจุบัน เพ่ือใหGเปgนไปตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกGไขเพ่ิมเติม ขGอ 152 และขGอ 

หน.วยรับตรวจตGองจัดทํารายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปE เพ่ือใหGเปgนไป
ยกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกGไขเพ่ิมเติม ขGอ 

 

หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุมวัสดุแต.ไม.เปgนปCจจุบัน (มีการคุมพัสดุในระบบ 
หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑ�เปgนปCจจุบัน แต.ยังไม.ระบุสถานท่ีตั้ง 

จากการสุ.มตรวจครุภัณฑ� จํานวน 10 รายการ แต.มี 6 รายการ ไม.มีหมายเลขครุภัณฑ�

หนา้ 36 

(มีการคุมพัสดุในระบบ 

(มีการคุมพัสดุในระบบ
จากการตรวจครุภัณฑ�ท่ีจัดซ้ือในปEงบประมาณ 2556 มีจํานวน 10 

รายการ พบว.า ครุภัณฑ�มีหมายเลขครุภัณฑ�กํากับ  มีอยู.จริงตามทะเบียนคุม และมีการใชGงาน 
รับตรวจไม.ไดGจัดทํารายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปEงบประมาณ 

ชื่อโครงการ บริหารจัดการของหน.วยงาน 749,000 บาท 
กิจกรรม หน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติงานตาม

ตัวชี้วัด บรรลุเปbาหมาย 
บริหาร หน.วยรับตรวจมีการระบุข้ันตอนการใชGงบประมาณ มีการจัดทํารายงานการใชG

ไตรมาส และมีการจัดทํารายงานการประเมินโครงการ โดยมีเงินงบประมาณคงเหลือ  

ชื่อโครงการ บริหารจัดการของหน.วยงาน 3,274,400 บาท 
บตรวจไดGปฏิบัติงานตาม
 ตัวชี้วัด บรรลุเปbาหมาย  

การบริหาร หน.วยรับตรวจมีการระบุข้ันตอนการใชGงบประมาณ มีการจัดทํารายงานการใชG
งบประมาณตามไตรมาส และมีการจัดทํารายงานการประเมินโครงการ โดยมีเงินงบประมาณคงเหลือ 

หน.วยรับตรวจตGองจัดทําทะเบียนคุมวัสดุใหGเปgนปCจจุบัน เพ่ือใหGเปgนไปตามระเบียบ
และขGอ 154 

หน.วยรับตรวจตGองจัดทํารายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปE เพ่ือใหGเปgนไป
และท่ีแกGไขเพ่ิมเติม ขGอ 155  

มีการคุมพัสดุในระบบ MIS) 
แต.ยังไม.ระบุสถานท่ีตั้ง 

รายการ ไม.มีหมายเลขครุภัณฑ� 



 

 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

4.3 หน.วยรับตรวจมีการทําสรุปรายงานผลการตรวจพัสดุประจําปE
4.4 การตรวจโครงการท่ี 

หน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติกิจกรรมครบท้ัง 
ดGานการบริหาร มีการระบุข้ันตอนการใชGงบประมาณ  มีการจัดทํารายงานตามไตรมาสและมีการจัดทํา
รายงานประเมินโครงการ และโครงการนี้ไดGดํา
โครงการท่ี 4 ชื่อโครงการบริหารจัดการงานของคณะศึกษาศาสตร� พบว.าหน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติกิจกรรม
ครบท้ัง 4 กิจกรรมไดGบรรลุตัวชี้วัดและค.า
ใชGงบประมาณ  มีการจัดทํารายงานตาม
ดําเนินการเบิกจ.ายงบประมาณคงเหลือ

ข�อเสนอแนะ 

1. หน.วยรับตรวจควรจัดทําทะเบียนคุมวัสดุใหGเปgนปCจจุบัน เพ่ือใหGเปgนไปตามระเบียบของ
สํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ

2. หน.วยรับตรวจควรเขียนหมายเลขครุภัณฑ� และระบุบสถานท่ีตั้งในทะเบียนคุมครุภัณฑ�
เพ่ือใหGเปgนไปตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ
154 

 
5. สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  ข�อตรวจพบ 

  5.1 หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุมวัสดุเปgนปCจจุบัน แต.ตารางทะเบียนคุมวัสดุไม.มีช.อง
ระบุราคา 
  5.2 หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑ� จากการสุ.มตรวจครุภัณฑ�  
ไม.มีการเขียนหมายเลขครุภัณฑ� 
  5.3 หน.วยรับตรวจไดGมีการจัดทําทะเบียนทรัพย�สินท่ีมีมูลค.าตํ่ากว.า 

5.4 หน.วยรับตรวจมีการทําสรุปรายงานผลการตรวจพัสดุประจําปE
  5.5 การตรวจสอบโครงการท่ี 
แผ.นดิน 550,000 บาท  พบว.าหน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติกิจกรรม 
จัดการหน.วยงาน ซึ่งบรรลุตัวชี้วัดและค.าเปbาหมาย 
ตามเวลาท่ีกําหนดไวGในแผน รGอยละ 
  5.6 การตรวจสอบโครงการท่ี 
รายไดG 601,400 บาท  พบว.าหน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติกิจกรรม 
จัดการหน.วยงาน  กิจกรรมท่ี 2 

 

หน.วยรับตรวจมีการทําสรุปรายงานผลการตรวจพัสดุประจําปE 
การตรวจโครงการท่ี 3 ชื่อโครงการบริหารจัดการงานของคณะศึกษาศาสตร� 

หน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติกิจกรรมครบท้ัง 1 กิจกรรมไดGบรรลุตัวชี้วัดและค.าเปbาหมายท่ีต้ังไวG การตรวจสอบ
ดGานการบริหาร มีการระบุข้ันตอนการใชGงบประมาณ  มีการจัดทํารายงานตามไตรมาสและมีการจัดทํา
รายงานประเมินโครงการ และโครงการนี้ไดGดําเนินการเบิกจ.ายงบประมาณหมดเรีย

ชื่อโครงการบริหารจัดการงานของคณะศึกษาศาสตร� พบว.าหน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติกิจกรรม
กิจกรรมไดGบรรลุตัวชี้วัดและค.าเปbาหมายท่ีตั้งไวG การตรวจสอบดGานการบริหาร มีการระบุข้ันตอนการ

ใชGงบประมาณ  มีการจัดทํารายงานตาม  ไตรมาสและมีการจัดทํารายงานประเมินโครงการ และโครงการนี้ไดG
ดําเนินการเบิกจ.ายงบประมาณคงเหลือ 10,297.40 บาท  

 

หน.วยรับตรวจควรจัดทําทะเบียนคุมวัสดุใหGเปgนปCจจุบัน เพ่ือใหGเปgนไปตามระเบียบของ
สํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแกGไขเพ่ิมเติม ขGอ 151-154 

หน.วยรับตรวจควรเขียนหมายเลขครุภัณฑ� และระบุบสถานท่ีตั้งในทะเบียนคุมครุภัณฑ�
เพ่ือใหGเปgนไปตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแกGไขเพ่ิมเติม ขGอ 

สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุมวัสดุเปgนปCจจุบัน แต.ตารางทะเบียนคุมวัสดุไม.มีช.อง

หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑ� จากการสุ.มตรวจครุภัณฑ�  
 

หน.วยรับตรวจไดGมีการจัดทําทะเบียนทรัพย�สินท่ีมีมูลค.าตํ่ากว.า 5
หน.วยรับตรวจมีการทําสรุปรายงานผลการตรวจพัสดุประจําปE 
การตรวจสอบโครงการท่ี 1 ชื่อโครงการบริหารจัดการงานของหน.วยงาน งบประมาณ

บาท  พบว.าหน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติกิจกรรม 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมท่ี 
ซึ่งบรรลุตัวชี้วัดและค.าเปbาหมาย 3 ตัวชี้วัดและไดGการดําเนินงานโครงการแลGวเสร็จ

ตามเวลาท่ีกําหนดไวGในแผน รGอยละ 80 ดGานการบริหาร มีการระบุข้ันตอนการใชGงบประมาณ 
การตรวจสอบโครงการท่ี 2 ชื่อโครงการบริหารจัดการงานของหน.วยงาน งบประมาณ

บาท  พบว.าหน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมท่ี 
2 จัดประชุม  กิจกรรมท่ี 3 จัดซ้ือครุภัณฑ� บรรลุตัวชี้วัดและค.าเปbาหมาย 

หนา้ 37 

 
ชื่อโครงการบริหารจัดการงานของคณะศึกษาศาสตร� พบว.า

กิจกรรมไดGบรรลุตัวชี้วัดและค.าเปbาหมายท่ีต้ังไวG การตรวจสอบ
ดGานการบริหาร มีการระบุข้ันตอนการใชGงบประมาณ  มีการจัดทํารายงานตามไตรมาสและมีการจัดทํา

เนินการเบิกจ.ายงบประมาณหมดเรียบรGอย และการตรวจ
ชื่อโครงการบริหารจัดการงานของคณะศึกษาศาสตร� พบว.าหน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติกิจกรรม

เปbาหมายท่ีตั้งไวG การตรวจสอบดGานการบริหาร มีการระบุข้ันตอนการ
ไตรมาสและมีการจัดทํารายงานประเมินโครงการ และโครงการนี้ไดG

หน.วยรับตรวจควรจัดทําทะเบียนคุมวัสดุใหGเปgนปCจจุบัน เพ่ือใหGเปgนไปตามระเบียบของ

หน.วยรับตรวจควรเขียนหมายเลขครุภัณฑ� และระบุบสถานท่ีตั้งในทะเบียนคุมครุภัณฑ� 
และแกGไขเพ่ิมเติม ขGอ 151-

หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุมวัสดุเปgนปCจจุบัน แต.ตารางทะเบียนคุมวัสดุไม.มีช.อง

หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑ� จากการสุ.มตรวจครุภัณฑ�  8  รายการ  

5,000 บาท 
 

ชื่อโครงการบริหารจัดการงานของหน.วยงาน งบประมาณ
กิจกรรม คือ กิจกรรมท่ี 1 ดําเนินงานบริหาร

ดําเนินงานโครงการแลGวเสร็จ
ดGานการบริหาร มีการระบุข้ันตอนการใชGงบประมาณ  

ริหารจัดการงานของหน.วยงาน งบประมาณ
กิจกรรม คือ กิจกรรมท่ี 1 ดําเนินงานบริหาร

จัดซ้ือครุภัณฑ� บรรลุตัวชี้วัดและค.าเปbาหมาย 9 



 

 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

ตัวชี้วัด และไดGดําเนินงานโครงการแลGวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดไวGในแผน รGอยละ 
ระบุข้ันตอนการใชGงบประมาณ  

ข�อเสนอแนะ 

        1. ใหGหน.วยรับตรวจควรเพ่ิมช.องราคาท่ีตารางทะเบียนคุมวัสดุ
สํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ
  2. ใหGหน.วยรับตรวจเขียนหมายเลขครุภัณฑ�
ว.าดGวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแกGไขเพ่ิมเติม ขGอ 
 

6. สํานักประกันคุณภาพการศึกษา

  ข�อตรวจพบ 

6.1 หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุม วัสดุ 
ระบบ MIS  ยังไม.เปgนปCจจุบัน  
  6.2 หน.วยรับตรวจไม.มีการ
งบประมาณ 2556 
  6.3 การตรวจ
การศึกษา” งบประมาณรายไดG 
กิจกรรมครบ 2 กิจกรรม  หน.วยรับตรวจกําหนดตัวชี้วัดและค.าเปbาหมายจํานวน  
5 ตัวชี้วัด  ดGานการบริหาร หน.วยรับตรวจมีการระบุข้ันตอนการใชGงบประมาณ มีการจัดทํารายงานการใชG
งบประมาณตามไตรมาส และมีการจัดทํารายงานการประเมินโครงการ โดยมีเงินงบประมาณคงเหลือ 
7,367.59 บาท      
      ข�อเสนอแนะ 

        1. หน.วยรับตรวจ
  2. หน.วยรับตรวจตGองจัดทํารายการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปE เพ่ือใหGเปgนไปตาม
ระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ
 

7. บัณฑิตวิทยาลัย 

  ข�อตรวจพบ 

7.1 หน.วยรับตรวจมีการ
ระบบ MIS และทะเบียนคุมยังไม.

7.2 การตรวจสอบโครงการท่ี 
รายไดG  งบประมาณ 3,744,9

 

โครงการแลGวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดไวGในแผน รGอยละ 80 
 
 

ใหGหน.วยรับตรวจควรเพ่ิมช.องราคาท่ีตารางทะเบียนคุมวัสดุ เพ่ือเปgนไปตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแกGไขเพ่ิมเติม ขGอ 152 และขGอ 154

ใหGหน.วยรับตรวจเขียนหมายเลขครุภัณฑ� เพ่ือเปgนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
และแกGไขเพ่ิมเติม ขGอ 152 และขGอ 154 

สํานักประกันคุณภาพการศึกษา 

หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุม วัสดุ – ครุภัณฑ� แต.รายการพัสดุคงเหลือ
 

หน.วยรับตรวจไม.มีการจัดทําสรุปรายงานผลการตรวจพัสดุคงเหลือ

การตรวจสอบโครงการท่ี 6 ชื่อโครงการ “บริหารจัดการสํานักประกันคุณภาพ
งบประมาณรายไดG  งบประมาณ 210,600 บาท  พบว.า หน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติงานตาม

กิจกรรม  หน.วยรับตรวจกําหนดตัวชี้วัดและค.าเปbาหมายจํานวน  5 ตัวชี้วัด บรรลุเปbาหมาย 
ตัวชี้วัด  ดGานการบริหาร หน.วยรับตรวจมีการระบุข้ันตอนการใชGงบประมาณ มีการจัดทํารายงานการใชG

งบประมาณตามไตรมาส และมีการจัดทํารายงานการประเมินโครงการ โดยมีเงินงบประมาณคงเหลือ 

 

หน.วยรับตรวจตGองจัดทํารายการพัสดุคงเหลือในระบบ MIS ใหGเปgนปCจจุบัน
หน.วยรับตรวจตGองจัดทํารายการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปE เพ่ือใหGเปgนไปตาม

ระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแกGไขเพ่ิมเติม ขGอ 155

หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุมวัสดุ – ครุภัณฑ� แต.รายการ
และทะเบียนคุมยังไม.เปgนปCจจุบัน  

การตรวจสอบโครงการท่ี 1 ชื่อโครงการ “บริหารจัดการงานของหน.วยงาน
900 บาท  พบว.า หน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติงานตามกิจกรรม

หนา้ 38 

80 ดGานการบริหาร มีการ

เพ่ือเปgนไปตามระเบียบ
154 

เพ่ือเปgนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

ครุภัณฑ� แต.รายการพัสดุคงเหลือใน

คงเหลือประจําปE

บริหารจัดการสํานักประกันคุณภาพ
หน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติงานตาม

ตัวชี้วัด บรรลุเปbาหมาย 
ตัวชี้วัด  ดGานการบริหาร หน.วยรับตรวจมีการระบุข้ันตอนการใชGงบประมาณ มีการจัดทํารายงานการใชG

งบประมาณตามไตรมาส และมีการจัดทํารายงานการประเมินโครงการ โดยมีเงินงบประมาณคงเหลือ 

ใหGเปgนปCจจุบัน 
หน.วยรับตรวจตGองจัดทํารายการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปE เพ่ือใหGเปgนไปตาม

155 

ครุภัณฑ� แต.รายการวัสดุคงเหลือใน

บริหารจัดการงานของหน.วยงาน” งบประมาณ
รวจไดGปฏิบัติงานตามกิจกรรมท่ีกําหนดไวG    



 

 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

หน.วยรับตรวจกําหนดตัวชี้วัดและค.าเปbาหมายจํานวน 
เปbาหมาย 2 ตัวชี้วัด ดGานการบริหาร หน.วยรับตรวจมีการระบุข้ันตอนการใชGงบประมาณ มีการจัดทํารายงาน
การใชGงบประมาณตามไตรมาส และมีการจัดทํารายงานการประเมินโครงการ โดยมีเงินงบประมาณคงเหลือ 
23,782.50 บาท      
      ข�อเสนอแนะ 

        1. หน.วยรับตรวจ
เปgนปCจจุบัน  เพ่ือใหGเปgนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ
เพ่ิมเติม ขGอ 152 และขGอ 154 
 

8. คณะวิทยาการจัดการ

  ข�อตรวจพบ 

8.1 หน.วยรับตรวจไดGมีการจัดทําทะเบียนคุม วัสดุเปgนปCจจุบัน
  8.2 หน.วยรับตรวจไดGมีการจัดทําทะเบียนคุม 

8.3 หน.วยรับตรวจไดGมีการจัดทําทะเบียนทรัพย�สินท่ีมีมูลค.าตํ่ากว.า 
8.4 หน.วยรับตรวจมีการทําสรุปรายงานผลการตรวจพัสดุประจําปE

  8.5 หน.วยรับตรวจมีเครื่องถ.ายเอกสารท่ีชํารุดใชGงานไม.ไดG จํานวน 
โรเนียว จํานวน 2 เครื่อง 
  8.6 การตรวจสอบโครงการที่ 
งบประมาณรายไดG 3,701,730 
ซ่ึงบรรลุตัวชี้วัดและค.าเปbาหมาย 
การดําเนินงานตามโครงการแลGวเสร็จเวลาท่ีกําหนดไวGในแผน  มีการระบุข้ันตอนการใชGงบประมาณ มีการ
จัดทํารายงานตามไตรมาสและใชGงบประมาณตรงตามไตรมาส
   ข�อเสนอแนะ 

        1. เครื่องถ.ายเอกสารท่ีชํารุดใชGงานไม.ไดG จํานวน
หน.วย รับตรวจติดต.อประสานกับพัสดุกลางของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาดําเนินงานต.อไป
  
 

 

ตัวชี้วัดและค.าเปbาหมายจํานวน 5 ตัวชี้วัด บรรลุเปbาหมาย 3
การบริหาร หน.วยรับตรวจมีการระบุข้ันตอนการใชGงบประมาณ มีการจัดทํารายงาน

งบประมาณตามไตรมาส และมีการจัดทํารายงานการประเมินโครงการ โดยมีเงินงบประมาณคงเหลือ 

 

หน.วยรับตรวจตGองจัดทํารายการวัสดุคงเหลือในระบบ MIS และในสมุดทะเบียนคุม
เพ่ือใหGเปgนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ.

คณะวิทยาการจัดการ 

หน.วยรับตรวจไดGมีการจัดทําทะเบียนคุม วัสดุเปgนปCจจุบัน 
หน.วยรับตรวจไดGมีการจัดทําทะเบียนคุม ครุภัณฑ�และมีหมายเลขครุภัณฑ�
หน.วยรับตรวจไดGมีการจัดทําทะเบียนทรัพย�สินท่ีมีมูลค.าตํ่ากว.า 5
หน.วยรับตรวจมีการทําสรุปรายงานผลการตรวจพัสดุประจําปE 
หน.วยรับตรวจมีเครื่องถ.ายเอกสารท่ีชํารุดใชGงานไม.ไดG จํานวน 

การตรวจสอบโครงการที่ 43 ชื่อโครงการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ 
730 บาท  พบว.าหน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติกิจกรรม 1 กิจกรรม 

ซ่ึงบรรลุตัวชี้วัดและค.าเปbาหมาย 3 ตัวชี้วัดและไม.บรรลุตัวชี้วัดและค.าเปbาหมาย 
ดําเนินงานตามโครงการแลGวเสร็จเวลาท่ีกําหนดไวGในแผน  มีการระบุข้ันตอนการใชGงบประมาณ มีการ

จัดทํารายงานตามไตรมาสและใชGงบประมาณตรงตามไตรมาส 
 

เครื่องถ.ายเอกสารท่ีชํารุดใชGงานไม.ไดG จํานวน 1 เครื่องและเครื่องโรเนียว 
รับตรวจติดต.อประสานกับพัสดุกลางของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาดําเนินงานต.อไป
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3 ตัวชี้วัด และไม.บรรลุ
การบริหาร หน.วยรับตรวจมีการระบุข้ันตอนการใชGงบประมาณ มีการจัดทํารายงาน

งบประมาณตามไตรมาส และมีการจัดทํารายงานการประเมินโครงการ โดยมีเงินงบประมาณคงเหลือ 

และในสมุดทะเบียนคุมใหG
.ศ. 2535 และท่ีแกGไข

ครุภัณฑ�และมีหมายเลขครุภัณฑ� 
5,000 บาท 
 

หน.วยรับตรวจมีเครื่องถ.ายเอกสารท่ีชํารุดใชGงานไม.ไดG จํานวน 1 เครื่องและเครื่อง   

ชื่อโครงการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ 
กิจกรรม 18 โครงการย.อย        

าหมาย 2 ตัวชี้วัด และไดGมี
ดําเนินงานตามโครงการแลGวเสร็จเวลาท่ีกําหนดไวGในแผน  มีการระบุข้ันตอนการใชGงบประมาณ มีการ

เครื่องและเครื่องโรเนียว 2 เครื่องนั้น ใหG
รับตรวจติดต.อประสานกับพัสดุกลางของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาดําเนินงานต.อไป 



 

 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

9. คณะวิทยาศาสตร� 

  ข�อตรวจพบ 

9.1  หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุมวัสดุ 
ระบบ MIS และทะเบียนคุมยังไม.เปgนปCจจุบัน 
  9.2  จากการสุ.มตรวจครุภัณฑ�ท่ีจัดซ้ือในปEงบประมาณ 
ครุภัณฑ�ท่ีเขียนหมายเลขทะเบียนกํากับจํานวน 

มีครุภัณฑ� 2 รายการท่ีไม.มีใหGตรวจ เนื่องจากอาจารย�ยืมไปใชGในการเรียนการสอน ดังนี้
1.) อุปกรณ�สําหรับนําเสนองานแบบเคลื่อนท่ี ยี่หGอ 

หมายเลขครุภัณฑ� 
2.) อุปกรณ�สําหรับนําเสนองานแบบเคลื่อนท่ี ยี่หGอ 

หมายเลขครุภัณฑ� 
และ มีครุภัณฑ� 
1.) ชุดเก็บตัวอย.างน้ําแนวต้ัง รุ.น 

00009-0001
 

  9.3  การตรวจสอบโครงการท่ี 
งบประมาณแผ.นดิน งบประมาณ 
ไดGปฏิบัติงานตามกิจกรรมครบ 7 
เชิงปริมาณ 7 ตัวชี้วัด และเชิงคุณภาพ
6 ตัวชี้วัด  ดGานการบริหาร หน.วยรับตรวจมีการระบุข้ันตอนการใชGงบประมาณ มีการจัดทํารายงานการใชG
งบประมาณตามไตรมาส และมีการจัดทํารายงานการประเมินโครงการ โดยมีเงินงบประมาณคงเหลือ 
335,629.52 บาท   
    การตรวจสอบโครงการท่ี 
มัลติมีเดีย ของหน.วยงาน งบประมาณรายไดG
ปฏิบัติงานตามกิจกรรมครบ 3 กิจกรรมตามท่ีกําหนดไวG
ตัวชี้วัด บรรลุเปbาหมาย 2 ตัวชี้วัด
การจัดทํารายงานการใชGงบประมาณตามไตรมาส และมีการจัดทํารายงานการประเมินโครงการ โดยมีเงิน
งบประมาณคงเหลือ 86,800 บาท  
     ข�อเสนอแนะ 

        1. หน.วยรับตรวจ
เปgนปCจจุบัน  เพ่ือใหGเปgนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ
เพ่ิมเติม ขGอ 152 และขGอ 154 

 

หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุมวัสดุ – ครุภัณฑ� แต.รายการวัสดุคงเหลือใน
และทะเบียนคุมยังไม.เปgนปCจจุบัน  

จากการสุ.มตรวจครุภัณฑ�ท่ีจัดซ้ือในปEงบประมาณ 2556 จํานวน 
ครุภัณฑ�ท่ีเขียนหมายเลขทะเบียนกํากับจํานวน 7 รายการ   

รายการท่ีไม.มีใหGตรวจ เนื่องจากอาจารย�ยืมไปใชGในการเรียนการสอน ดังนี้
อุปกรณ�สําหรับนําเสนองานแบบเคลื่อนท่ี ยี่หGอ Samsung รุ.น  Galaxy Note 10.1  
หมายเลขครุภัณฑ� 56-21-310000-215-00073-0001 

อุปกรณ�สําหรับนําเสนองานแบบเคลื่อนท่ี ยี่หGอ Samsung รุ.น  Galaxy Note 10.1  
หมายเลขครุภัณฑ� 56-21-310000-215-00073-0002 

และ มีครุภัณฑ� 1 รายท่ีไม.ไดGเขียนหมายเลขครุภัณฑ� ดังนี้ 
ชุดเก็บตัวอย.างน้ําแนวต้ัง รุ.น GEM410-SS  หมายเลขครุภัณฑ� 56

0001 

การตรวจสอบโครงการท่ี 7 ชื่อโครงการ  บริหารจ ัดการงานของหน.วยงาน 
งบประมาณ 2,273,260 บาท และโอนเพ่ิม 170,366.87 บาท  

7 กิจกรรมตามท่ีกําหนดไวG  หน.วยรับตรวจกําหนดตัวชี้วัดและค.าเปbาหมาย
ตัวชี้วัด และเชิงคุณภาพจํานวน 2 ตัวชี้วัด บรรลุเปbาหมาย 3 ตัวชี้วัด 
การบริหาร หน.วยรับตรวจมีการระบุข้ันตอนการใชGงบประมาณ มีการจัดทํารายงานการใชG

งบประมาณตามไตรมาส และมีการจัดทํารายงานการประเมินโครงการ โดยมีเงินงบประมาณคงเหลือ 

การตรวจสอบโครงการท่ี 29 ชื่อโครงการ  พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยี
งบประมาณรายไดG งบประมาณ 900,000 บาท  พบว.า 
กิจกรรมตามท่ีกําหนดไวG  หน.วยรับตรวจกําหนดตัวชี้วัดและค.าเปbาหมาย

ตัวชี้วัด ดGานการบริหาร หน.วยรับตรวจมีการระบุข้ันตอนการใชGงบประมาณ มี
งบประมาณตามไตรมาส และมีการจัดทํารายงานการประเมินโครงการ โดยมีเงิน

บาท   
 

หน.วยรับตรวจตGองจัดทํารายการวัสดุคงเหลือในระบบ MIS และในสมุดทะเบียนคุม
เพ่ือใหGเปgนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ.
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ครุภัณฑ� แต.รายการวัสดุคงเหลือใน

จํานวน 10 รายการ พบว.า มี

รายการท่ีไม.มีใหGตรวจ เนื่องจากอาจารย�ยืมไปใชGในการเรียนการสอน ดังนี้ 
Galaxy Note 10.1  

Galaxy Note 10.1  

56-21-310000-207-

บริหารจ ัดการงานของหน.วยงาน 
  พบว.า หน.วยรับตรวจ

หน.วยรับตรวจกําหนดตัวชี้วัดและค.าเปbาหมาย
 และไม.บรรลุเปbาหมาย 

การบริหาร หน.วยรับตรวจมีการระบุข้ันตอนการใชGงบประมาณ มีการจัดทํารายงานการใชG
งบประมาณตามไตรมาส และมีการจัดทํารายงานการประเมินโครงการ โดยมีเงินงบประมาณคงเหลือ 

พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยี
พบว.า หน.วยรับตรวจไดG

หน.วยรับตรวจกําหนดตัวชี้วัดและค.าเปbาหมาย 2 
หาร หน.วยรับตรวจมีการระบุข้ันตอนการใชGงบประมาณ มี

งบประมาณตามไตรมาส และมีการจัดทํารายงานการประเมินโครงการ โดยมีเงิน

และในสมุดทะเบียนคุมใหG
.ศ. 2535 และท่ีแกGไข



 

 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

  2. หน.วยรับตรวจตGองเขียนหมายเลขครุภัณฑ�กํากับทุกรายการท่ีจัดซ้ือ เพ่ือใหGเปgนไปตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ
  3. การยืมพัสดุ ใหGหน.วยรับตรวจกําหนดวันท่ีส.งคืน และติดตามทวงถามเม่ือครบ
กําหนดเวลายืม  เพ่ือใหGเปgนไปตามระเบียบ
เพ่ิมเติม ขGอ 147 , 148 และ ขGอ 

 

 

หน.วยรับตรวจตGองเขียนหมายเลขครุภัณฑ�กํากับทุกรายการท่ีจัดซ้ือ เพ่ือใหGเปgนไปตาม
สํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกGไขเพ่ิมเติม ขGอ 152

การยืมพัสดุ ใหGหน.วยรับตรวจกําหนดวันท่ีส.งคืน และติดตามทวงถามเม่ือครบ
กําหนดเวลายืม  เพ่ือใหGเปgนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ

และ ขGอ 150 
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หน.วยรับตรวจตGองเขียนหมายเลขครุภัณฑ�กํากับทุกรายการท่ีจัดซ้ือ เพ่ือใหGเปgนไปตาม
2 

การยืมพัสดุ ใหGหน.วยรับตรวจกําหนดวันท่ีส.งคืน และติดตามทวงถามเม่ือครบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกGไข



 

 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

 

 

รายงานผลการ
ไตรมาสท่ี 4 (ต้ังแต� วันท่ี  

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบ

สํานักงานตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ต้ังแต� วันท่ี  1  กรกฎาคม  2557  ถึง  30 กันยายน

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน

สํานักงานตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
กันยายน  2557) 

ภายใน 

สํานักงานตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 



 

 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

(ตั้งแต� วันท่ี 

ปEงบประมาณ 2557 
หน.วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค� 

1. เพ่ือใหGทราบว.าการบริหารงานและการดําเนินงานของหน.วยรับตรวจ
และบรรลุผลตามเปbาหมายของหน.วยงาน

2. เพ่ือสอบทานระบบการบริหารจัดการและการควบคุมภายใน ของหน.วยงานว.ามีความเพียงพอ
และเหมาะสม 

3. เพ่ือใหGม่ันใจว.าขGอมูลและรายงานทางการเงิน บัญชี ของหน.วยงานต.างๆ มีความครบถGวน 
ถูกตGองและทันกาล 

4. เพ่ือเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแกGไขการปฏิบัติงานของหน.วยรับตรวจใหGมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

5. เพ่ือใหGอธิการบดี คณบดี  ผูGอํานวยการกอง  
ผูGใตGบังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจแกGไขปCญหาต.างๆ ไดGอย.างรวดเร็วและทันเหตุการณ�

 
เป าหมายการดําเนินงาน 

 เปbาหมายในรอบ 3 เดือน

• การตรวจสอบหน.วยรับตรวจ จํานวน 
   1. สถาบันวิจัยและพัฒนา
   2. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

  
ผลการดําเนินงาน 

 สามารถตรวจสอบหน.วยรับตรวจไดG 
(1 กรกฎาคม 2557 – 30 กันยายน 
หน.วยงาน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
เดือนมิถุนายน     ไปเดือนกรกฎาคม 
สกอ. 
 และตรวจติดตามการตรวจสอ
หน.วยรับตรวจ ปEงบประมาณ 2557 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไตรมาสท่ี 4 ประจําป4งบประมาณ 

ตั้งแต� วันท่ี 1 กรกฎาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2557) 

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน  

……………………………………………………. 
 

2557 สํานักงานตรวจสอบภายในไดGรับอนุมัติใหGดําเนินงานตรวจสอบภายใน
หน.วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค� คือ  

ทราบว.าการบริหารงานและการดําเนินงานของหน.วยรับตรวจ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และบรรลุผลตามเปbาหมายของหน.วยงาน 

เพ่ือสอบทานระบบการบริหารจัดการและการควบคุมภายใน ของหน.วยงานว.ามีความเพียงพอ

เพ่ือใหGม่ันใจว.าขGอมูลและรายงานทางการเงิน บัญชี ของหน.วยงานต.างๆ มีความครบถGวน 

เพ่ือเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแกGไขการปฏิบัติงานของหน.วยรับตรวจใหGมีประสิทธิภาพมาก

คณบดี  ผูGอํานวยการกอง  และหัวหนGางานไดGรับทราบปCญหาการปฏิบัติงาน
ผูGใตGบังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจแกGไขปCญหาต.างๆ ไดGอย.างรวดเร็วและทันเหตุการณ�

เดือน คือ ในไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม 2557 – กันยายน 

การตรวจสอบหน.วยรับตรวจ จํานวน 2 หน.วยงาน  
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

สามารถตรวจสอบหน.วยรับตรวจไดG 3 หน.วยงาน ซ่ึงเปgนไปตามเปbาหมายท่ีกําหนดไวGในไตรมาสท่ี 
กันยายน 2557) ซ่ึงกําหนดไวG 2 หน.วยงาน มียกมาจากไตรมาสท่ี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท (วิทยาเขตชัยนาท) ขอเลื่อนการตรวจสอบจาก
ไปเดือนกรกฎาคม 2557 เพราะในเดือนมิถุนายนตGองรับการตรวจประกันคุณภาพจาก 

และตรวจติดตามการตรวจสอบครั้งก.อน (ขGอตรวจพบ/ขGอเสนอแนะ) จากผลการดําเนินงานของ
2557 มีหน.วยรับตรวจจํานวน 16 หน.วยงาน   
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ประจําป4งบประมาณ 2557 

 

สํานักงานตรวจสอบภายในไดGรับอนุมัติใหGดําเนินงานตรวจสอบภายใน

มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

เพ่ือสอบทานระบบการบริหารจัดการและการควบคุมภายใน ของหน.วยงานว.ามีความเพียงพอ

เพ่ือใหGม่ันใจว.าขGอมูลและรายงานทางการเงิน บัญชี ของหน.วยงานต.างๆ มีความครบถGวน 

เพ่ือเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแกGไขการปฏิบัติงานของหน.วยรับตรวจใหGมีประสิทธิภาพมาก

และหัวหนGางานไดGรับทราบปCญหาการปฏิบัติงานของ
ผูGใตGบังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจแกGไขปCญหาต.างๆ ไดGอย.างรวดเร็วและทันเหตุการณ� 

กันยายน 2557) มีดังนี้ 

ซ่ึงเปgนไปตามเปbาหมายท่ีกําหนดไวGในไตรมาสท่ี 4               
หน.วยงาน มียกมาจากไตรมาสท่ี 3 จํานวน 1 

ขอเลื่อนการตรวจสอบจาก
เพราะในเดือนมิถุนายนตGองรับการตรวจประกันคุณภาพจาก 

จากผลการดําเนินงานของ



 

 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

ขอบเขตการตรวจสอบ 

1. การตรวจสอบดGานพัสดุ
     2. การตรวจสอบดGานการดําเนินงานโครงการ
 
สรุปประเด็นการตรวจสอบ 

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

  ข�อตรวจพบ 

  1.1  หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุม วัสดุ แต.ทะเบียนคุมวัสดุยังไม.เปgนปCจจุบันและ
แบบฟอร�มการเบิกวัสดุยังไม.รัดกุม 
  1.2  หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุม ครุภัณฑ� แต.แบบฟอร�มการยืมครุภัณฑ�ยังไม.
รัดกุม   
  1.3  หน.วยรับตรวจไดGมีการจัดทําทะเบียนทรัพย�สินท่ีมีมูลค.าตํ่ากว.า 
ระบบ MIS 

 1.4  หน.วยรับตรวจไม.มีการทําสรุปรายงานผลการตรวจพัสดุประจําปE
  1.5  การตรวจสอบโครงการที่ 
การสอนที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ งบประม
กิจกรรม 1 กิจกรรม ซึ่งบรรลุตัวชี้วัดและค.าเปbาหมาย 
เสร็จตามเวลาท่ีกําหนดไวGในแผน มีการระบุข้ันตอนการใชGงบประมาณ มีการจัด
งบประมาณตามไตรมาสเงินคงเหลือ รGอย
  1.6  การตรวจสอบโครงการที ่ 
ศักยภาพของบัณฑิต งบประมาณรายไดG 
กิจกรรม ซ่ึงบรรลุตัวชี้วัดและค.าเปbาหมาย 
ท่ีกําหนดไวGในแผน มีการระบุข้ันตอนการใชGงบประมาณ มีการจัดทํารายงานการใชGงบประมาณตามไตรมาส 
เงินคงเหลือ รGอยละ 7.75 
  ข�อเสนอแนะ 

  1.1 ใหGหน.วยรับตรวจจัดทําทะเบียนคุมวัสดุคงเหลือใหGเปgนปCจจุบัน
การเบิกวัสดุ และการยืมครุภัณฑ�ใหGรัดกุม เพ่ือเปgนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ
2535 และแกGไขเพ่ิมเติม ขGอ 152 
  1.2  หน.วยรับตรวจตGองจัดทํารายการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปE เพ่ือใหGเปgนไปตาม
ระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ
 

 

การตรวจสอบดGานพัสดุ 
การตรวจสอบดGานการดําเนินงานโครงการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท (วิทยาเขตชัยนาท) 

หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุม วัสดุ แต.ทะเบียนคุมวัสดุยังไม.เปgนปCจจุบันและ
แบบฟอร�มการเบิกวัสดุยังไม.รัดกุม   

หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุม ครุภัณฑ� แต.แบบฟอร�มการยืมครุภัณฑ�ยังไม.

หน.วยรับตรวจไดGมีการจัดทําทะเบียนทรัพย�สินท่ีมีมูลค.าตํ่ากว.า 

หน.วยรับตรวจไม.มีการทําสรุปรายงานผลการตรวจพัสดุประจําปE
การตรวจสอบโครงการที่ 1 ชื่อโครงการจัดหา ตํารา วัสดุ อุปกรณ�การเรียน

ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ งบประมาณแผ.นดิน 90,200 บาท  พบว.าหน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติ
ซึ่งบรรลุตัวชี้วัดและค.าเปbาหมาย 3 ตัวชี้วัด และไดGการดําเนินงานโครงการแลGว

เสร็จตามเวลาท่ีกําหนดไวGในแผน มีการระบุข้ันตอนการใชGงบประมาณ มีการจัด
เงินคงเหลือ รGอยละ 0.25 
การตรวจสอบโครงการที ่ 2  ชื ่อ โครงการจัดการเร ียนการสอนเพื ่อ เ พิ ่ม
งบประมาณรายไดG 6,139,700 บาท  พบว.าหน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติกิจกรรม 

บรรลุตัวชี้วัดและค.าเปbาหมาย 5 ตัวชี้วัด และไดGการดําเนินงานโครงการแลGวเสร็จตามเวลา
การระบุข้ันตอนการใชGงบประมาณ มีการจัดทํารายงานการใชGงบประมาณตามไตรมาส 

 

ใหGหน.วยรับตรวจจัดทําทะเบียนคุมวัสดุคงเหลือใหGเปgนปCจจุบัน 
และการยืมครุภัณฑ�ใหGรัดกุม เพ่ือเปgนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ

152 และขGอ 154 
หน.วยรับตรวจตGองจัดทํารายการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปE เพ่ือใหGเปgนไปตาม

ระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแกGไขเพ่ิมเติม ขGอ 155

หนา้ 44 

หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุม วัสดุ แต.ทะเบียนคุมวัสดุยังไม.เปgนปCจจุบันและ

หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุม ครุภัณฑ� แต.แบบฟอร�มการยืมครุภัณฑ�ยังไม.

หน.วยรับตรวจไดGมีการจัดทําทะเบียนทรัพย�สินท่ีมีมูลค.าตํ่ากว.า 5,000 บาท คุมใน

หน.วยรับตรวจไม.มีการทําสรุปรายงานผลการตรวจพัสดุประจําปE 
ชื่อโครงการจัดหา ตํารา วัสดุ อุปกรณ�การเรียน

บาท  พบว.าหน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติ
ดําเนินงานโครงการแลGว

เสร็จตามเวลาท่ีกําหนดไวGในแผน มีการระบุข้ันตอนการใชGงบประมาณ มีการจัดทํารายงานการใชG

ชื ่อ โครงการจัดการเร ียนการสอนเพื ่อ เ พิ ่ม
บาท  พบว.าหน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติกิจกรรม 1 

ดําเนินงานโครงการแลGวเสร็จตามเวลา
การระบุข้ันตอนการใชGงบประมาณ มีการจัดทํารายงานการใชGงบประมาณตามไตรมาส 

 และจัดทําแบบฟอร�ม
และการยืมครุภัณฑ�ใหGรัดกุม เพ่ือเปgนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ.ศ.

หน.วยรับตรวจตGองจัดทํารายการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปE เพ่ือใหGเปgนไปตาม
155 



 

 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

 2. สถาบันวิจัยและพัฒนา

  ข�อตรวจพบ 

  1.1  หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุมวัสดุ 
  1.2  พบครุภัณฑ� 
หมายเลขครุภัณฑ� จษ. 01.25.34
  1.3  การตรวจสอบโครงการท่ี 
สาธารณชน งบประมาณแผ.นดิน งบประมาณ 
กิจกรรมครบ 2 กิจกรรมตามท่ีกําหนดไวG  ดGานการบริหาร หน.วยรับตรวจมีการระบุข้ันตอนการใชG
งบประมาณ มีการจัดทํารายงานการใชG
โดยมีเงินงบประมาณคงเหลือ 1,736
    การตรวจสอบโครงการท่ี 
ของหน.วยงาน งบประมาณรายไดG งบประมาณ 
กิจกรรมครบ 3 กิจกรรมตามท่ีกําหนดไวG  ดGานการบริหาร หน.วยรับตรวจมีการระบุข้ันตอนการใชG
งบประมาณ มีการจัดทํารายงานการใชG
โดยมีเงินงบประมาณคงเหลือ 1,600
  ข�อเสนอแนะ 

  1.1  เครื่องถ.ายเอกสารท่ีชํารุดใชGงานไม.ไดG หรือ ถGาซ.อมจะเสียค.าใ
ตรวจ  ทําบันทึกแจGงไปยังพัสดุกลางของมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาดําเนินการต.อไป เพ่ือใหGเปgนไปตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ
 

3. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ข�อตรวจพบ 

  1.1  หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุม วัสดุ มีเล.มทะเบียนคุมและในระบบ 
ปCจจุบัน 
  1.2  หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุม ครุภัณฑ� 
  1.3  หน.วยรับตรวจไดGมีการจัดทําทะเบียนทรัพย�สินท่ีมีมูลค.าตํ่ากว.า 
ระบบ MIS 

 1.4  หน.วยรับตรวจมีการทําสรุปรายงานผลการตรวจพัสดุประจําปE
  1.5  การตรวจสอบโครงการท่ี 
งบประมาณแผ.นดิน  370,000  บาท   พบว.าหน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติกิจกรรม  
และค.าเปbาหมาย 5 ตัวชี้วัด และไดGการ
ระบุข้ันตอนการใชGงบประมาณ มีการจัดทํารายงานการใชGงบประมาณตามไตรมาส เงิ

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุมวัสดุ – ครุภัณฑ� ในระบบ
พบครุภัณฑ� 1 รายการ เสียใชGงานไม.ไดG คือ เครื่องถ.ายเอกสาร (

34 
การตรวจสอบโครงการท่ี 1 ชื่อโครงการ  สนับสนุนและเผยแพร.ผลงานวิจัยสู.

งบประมาณแผ.นดิน งบประมาณ 150,000 บาท พบว.า หน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติงานตาม
กิจกรรมตามท่ีกําหนดไวG  ดGานการบริหาร หน.วยรับตรวจมีการระบุข้ันตอนการใชG

มีการจัดทํารายงานการใชGงบประมาณตามไตรมาส และมีการจัดทํารายงานการประเมินโครงการ 
736.60 บาท คิดเปgน 1.16%   

การตรวจสอบโครงการท่ี 1 ชื่อโครงการ  ส.งเสริมและสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัย 
งบประมาณรายไดG งบประมาณ 405,700 บาท  พบว.า หน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติงานตาม
กิจกรรมตามท่ีกําหนดไวG  ดGานการบริหาร หน.วยรับตรวจมีการระบุข้ันตอนการใชG

งบประมาณ มีการจัดทํารายงานการใชGงบประมาณตามไตรมาส และมีการจัดทํารายงานการประเมินโครงการ 
600.40 บาท คิดเปgน 0.89%   
 

เครื่องถ.ายเอกสารท่ีชํารุดใชGงานไม.ไดG หรือ ถGาซ.อมจะเสียค.าใ
ทําบันทึกแจGงไปยังพัสดุกลางของมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาดําเนินการต.อไป เพ่ือใหGเปgนไปตาม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกGไขเพ่ิมเติม ขGอ 157 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุม วัสดุ มีเล.มทะเบียนคุมและในระบบ 

หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุม ครุภัณฑ�   
หน.วยรับตรวจไดGมีการจัดทําทะเบียนทรัพย�สินท่ีมีมูลค.าตํ่ากว.า 5

หน.วยรับตรวจมีการทําสรุปรายงานผลการตรวจพัสดุประจําปE 
การตรวจสอบโครงการท่ี 4 ชื่อโครงการดําเนินงานพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเพชรสยาม

บาท   พบว.าหน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติกิจกรรม  1  กิจกรรม
ตัวชี้วัด และไดGการดําเนินงานโครงการแลGวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดไวGในแผน มีการ

ระบุข้ันตอนการใชGงบประมาณ มีการจัดทํารายงานการใชGงบประมาณตามไตรมาส เงินคงเหลือ รGอยละ 
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ครุภัณฑ� ในระบบ MIS ท่ีเปgนปCจจุบัน 
(RISOGRAPH GR1700)   

สนับสนุนและเผยแพร.ผลงานวิจัยสู.
บาท พบว.า หน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติงานตาม

กิจกรรมตามท่ีกําหนดไวG  ดGานการบริหาร หน.วยรับตรวจมีการระบุข้ันตอนการใชG
งบประมาณตามไตรมาส และมีการจัดทํารายงานการประเมินโครงการ 

ส.งเสริมและสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัย 
บาท  พบว.า หน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติงานตาม

กิจกรรมตามท่ีกําหนดไวG  ดGานการบริหาร หน.วยรับตรวจมีการระบุข้ันตอนการใชG
งบประมาณตามไตรมาส และมีการจัดทํารายงานการประเมินโครงการ 

เครื่องถ.ายเอกสารท่ีชํารุดใชGงานไม.ไดG หรือ ถGาซ.อมจะเสียค.าใชGจ.ายมาก ใหGหน.วยรับ
ทําบันทึกแจGงไปยังพัสดุกลางของมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาดําเนินการต.อไป เพ่ือใหGเปgนไปตาม

 

หน.วยรับตรวจมีการจัดทําทะเบียนคุม วัสดุ มีเล.มทะเบียนคุมและในระบบ MIS เปgน

5,000 บาท คุมใน

 
ชื่อโครงการดําเนินงานพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเพชรสยาม 

กิจกรรม ซึ่งบรรลุตัวชี้วัด
ดําเนินงานโครงการแลGวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดไวGในแผน มีการ

นคงเหลือ รGอยละ 0 



 

 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

  1.6  การตรวจสอบโครงการที่ 
งบประมาณรายไดG 303,100 บาท   พบว.าหน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติกิจกรรม  
และค.าเปbาหมาย 6 ตัวชี้วัด และไดGการ
ระบุข้ันตอนการใชGงบประมาณ มีการจัดทํารายงานการใชGงบประมาณตามไตรมาส เงินคงเหลือ รGอยละ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การตรวจสอบโครงการที่ 7 ชื ่อโครงการบริหารจัดการงานของหน.วยงาน  
บาท   พบว.าหน.วยรับตรวจไดGปฏิบัติกิจกรรม  3  กิจกรรม ซ่ึง

ตัวชี้วัด และไดGการดําเนินงานโครงการแลGวเสร็จตามเวลาท่ีกําห
ระบุข้ันตอนการใชGงบประมาณ มีการจัดทํารายงานการใชGงบประมาณตามไตรมาส เงินคงเหลือ รGอยละ 
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ชื ่อโครงการบริหารจัดการงานของหน.วยงาน  
กิจกรรม ซ่ึงบรรลุตัวชี้วัด

ดําเนินงานโครงการแลGวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดไวGในแผน มีการ
ระบุข้ันตอนการใชGงบประมาณ มีการจัดทํารายงานการใชGงบประมาณตามไตรมาส เงินคงเหลือ รGอยละ 3 



 

 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

รายงานผลการติดตามการตรวจสอบครั้งก�อน 

จากผลการดําเนินงานของหน�วยรับตรวจ ป4งบประมาณ 

  เม่ือเดือนกันยายน 

(ข�อตรวจพบ/ข�อเสนอแนะ) จากผลการดําเนินงานของหน+วยรับตรวจ ปEงบประมาณ 

จํานวน 16 หน+วยงาน  โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือเปรียบเทียบการทํางานของหน+วยรับตรวจก+อนและหลังการ

ตรวจสอบจากข�อตรวจพบ/ข�อเสนอแนะ ไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน  เพ่ือให�การปฏิบัติงานของหน+วยรับ

ตรวจ มีความถูกต�องและสอดคล�องกับระเบียบ ข�อบังคับ และเพ่ือนําเสนอต+ออธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษมทราบ และใช�ประโยชน�จากการติดตามการตรวจสอบครั้งก+อนมาบริหารจัดการให�เป/น

ตามนโยบาย ดังนี้ 

  1. การติดตามการตรวจสอบครั้งก+อนของหน+วยรับตรวจ จํานวน 

  1.1 คณะเกษตรและชีวภาพ  

สังคมศาสตร�  1.4 บัณฑิตวิทยาลัย  

1.8 กองพัฒนานักศึกษา  1.9 

เทคโนโลยีสารสนเทศ  1.11 คณะวิทยาการจัดการ 

จีน  1.13 สํานักประกันคุณภาพการศึกษา  

แผน  1.16 ศูนย�การศึกษา ชัยนาท

  2. เปรียบเทียบการทํางานของหน+วยรับตรวจก+อนและหลังการตรวจสอบจากข�อตรวจพบ

ข�อเสนอแนะไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน

   

 

 

 

รายงานผลการติดตามการตรวจสอบครั้งก�อน (ข�อตรวจพบ/ข�อเสนอแนะ

จากผลการดําเนินงานของหน�วยรับตรวจ ป4งบประมาณ 2557

 

เม่ือเดือนกันยายน 2557 สํานักงานตรวจสอบภายในได�ติดตามการตรวจสอบครั้งก+อน 

จากผลการดําเนินงานของหน+วยรับตรวจ ปEงบประมาณ 2557 

หน+วยงาน  โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือเปรียบเทียบการทํางานของหน+วยรับตรวจก+อนและหลังการ

ข�อเสนอแนะ ไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน  เพ่ือให�การปฏิบัติงานของหน+วยรับ

ตรวจ มีความถูกต�องและสอดคล�องกับระเบียบ ข�อบังคับ และเพ่ือนําเสนอต+ออธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษมทราบ และใช�ประโยชน�จากการติดตามการตรวจสอบครั้งก+อนมาบริหารจัดการให�เป/น

การติดตามการตรวจสอบครั้งก+อนของหน+วยรับตรวจ จํานวน 16 

คณะเกษตรและชีวภาพ  1.4 คณะศึกษาศาสตร�  1.3 ค

บัณฑิตวิทยาลัย  1.5 คณะวิทยาศาสตร� 1.6 กองคลัง  1.7 กองบริหารงานบุคคล  

9 สํานักส+งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  1.10 สํานักวิทยบริการและ

คณะวิทยาการจัดการ 1.12 วิทยาลัยการแพทย�ทางเลือก 

สํานักประกันคุณภาพการศึกษา  1.14 กองกลาง สํานักงานอธิการบดี  1

ศูนย�การศึกษา ชัยนาท 

เปรียบเทียบการทํางานของหน+วยรับตรวจก+อนและหลังการตรวจสอบจากข�อตรวจพบ

ข�อเสนอแนะไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
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ข�อเสนอแนะ)  

2557 

สํานักงานตรวจสอบภายในได�ติดตามการตรวจสอบครั้งก+อน 

2557 มีหน+วยรับตรวจ

หน+วยงาน  โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือเปรียบเทียบการทํางานของหน+วยรับตรวจก+อนและหลังการ

ข�อเสนอแนะ ไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน  เพ่ือให�การปฏิบัติงานของหน+วยรับ

ตรวจ มีความถูกต�องและสอดคล�องกับระเบียบ ข�อบังคับ และเพ่ือนําเสนอต+ออธิการบดีมหาวิทยาลัย    

ราชภัฏจันทรเกษมทราบ และใช�ประโยชน�จากการติดตามการตรวจสอบครั้งก+อนมาบริหารจัดการให�เป/นไป

16 หน+วยงาน ได�แก+  

คณะมนุษยศาสตร�และ

กองบริหารงานบุคคล      

สํานักวิทยบริการและ

วิทยาลัยการแพทย�ทางเลือก / คลินิคแพทย�แผน

1.15 กองนโยบายและ

เปรียบเทียบการทํางานของหน+วยรับตรวจก+อนและหลังการตรวจสอบจากข�อตรวจพบ/



 

 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

ตารางที่ 1  ผลการติดตามการตรวจสอบครั้งก+อน (ข�อตรวจพบ
 

 

ลําดับที่ 
 

หน�วยรับตรวจ 
 

วัน/เดือน/ป4 
ที่ติดตาม
ตรวจสอบ 

1 คณะเกษตรและชีวภาพ 4 ก.ย. 57 

2 คณะศึกษาศาสตร� 4 ก.ย. 57 

3 คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 

4 ก.ย. 57 

 

ข�อตรวจพบ/ข�อเสนอแนะ) จากผลการดําเนินงานของหน+วยรับตรวจ  ปEงบประมาณ 

 

จํานวน 
ข�อตรวจพบ/
ข�อเสนอแนะ 

 

ผลการติดตามการตรวจสอบครั้งก�อน 
 (ข�อตรวจพบ/ข�อเสนอแนะ) 

 

ดําเนินการ 
 

ไม�ดําเนินการ 
 

อยู�ระหว�างดําเนินการ
3 ขGอ 1 ขGอ - 2 ขGอ 

2 ข�อ - - 2 ข�อ 

1 ข�อ -  -  1 ข�อ 
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จากผลการดําเนินงานของหน+วยรับตรวจ  ปEงบประมาณ 2557 

 

 
สาเหตุที่ไม�เปMนไปตามข�อตรวจพบ/

ข�อเสนอแนะ 
อยู�ระหว�างดําเนินการ 

- อยู.ระหว.างการดําเนินการเทียบขGอมูลใน
ระบบ MIS กับวัสดุครุภัณฑ�ที่มีอยู.จริง เพื่อ
นํามาใส.ในทะเบียนคุมมือ   
- การตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปE ทาง
หน.วยงานจะดําเนินการจัดทํารายงาน
ในช.วงสิ้นปEงบประมาณ 2557 
- กําลังอยู+ระหว+างการดําเนินงานรวบรวม
ข�อมูลจากแต+ละส+วนงานให�เป/นป̀จจุบัน 
(เนื่องจากเจ�าหน�าที่พัสดุเดิมลาออก) คาด
ว+าจะเสร็จใน 30 ต.ค. 57  

 - อยู+ในระหว+างการดําเนินการ เนื่องจาก
งานพัสดุต�องเร+งดําเนินการจัดทําเรื่องขอ
อนุมัติ จัด ซื้อ จัดจ�าง และการเบิกจ+าย
งบประมาณประจําปE 2557 ให�เสร็จสิ้น
ภายในวันที่ 15 กันยายน 2557 และหาก
คณะมนุษยศาสตร�ดํา เนินการเบิกจ+าย
งบประมาณเสร็จแล�วจะเร+งดําเนินการ
จัดทําทะเ บียนคุมวัสดุคงเหลือให� เป/น
ป̀จจุบัน ตามระเบียบพัสดุต+อไป 



 

 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

 

 

ลําดับที่ 
 

หน�วยรับตรวจ 
 

วัน/เดือน/ป# 
ที่ติดตาม
ตรวจสอบ 

 

ขBอตรวจพบ
ขBอเสนอแนะ

4 บัณฑิตวิทยาลัย 4 ก.ย. 57 

5 คณะวิทยาศาสตร� 4 ก.ย. 57 

6 กองคลัง 4 ก.ย. 57 
7 กองบริหารงานบุคคล 4 ก.ย. 57 

8 กองพัฒนานักศึกษา 4 ก.ย. 57 

9 สํานักส.งเสรมิวิชาการและงาน
ทะเบียน 

4 ก.ย. 57 

10 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4 ก.ย. 57 

 

 

จํานวน 
ขBอตรวจพบ/
ขBอเสนอแนะ 

 

 

ผลการติดตามการตรวจสอบครั้งก�อน 
 (ขBอตรวจพบ/ขBอเสนอแนะ) 

ดําเนินการ ไม�ดําเนินการ อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

1 ข�อ - -  1 ข�อ 

3 ขGอ 2 ขGอ - 1 ขGอ 

1 ขGอ 1 ขGอ  - - 
2 ขGอ 1 ขGอ  - 1 ขGอ 

3 ขGอ -  2 ขGอ  1 ขGอ 

2 ขGอ -  -  2 ขGอ 

1 ขGอ 1 ขGอ  -  - 
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สาเหตุที่ไม�เปHนไปตามขBอตรวจพบ/
ขBอเสนอแนะ 

- เนื่องจากการตัดยอดในระบบของบัณฑิต
วิทยาลัย ในการดําเนินการไปแล�วนั้นทางกอง
คลังได�แจ�งว+าวันที่กับงบประมาณประจําปE
ขัดแย�งกันจึงต�องดําเนินการแก�ไขใหม+ทั้งหมด
และได�ประสานกับผู�ดูแลระบบรับทราบถึง
ป̀ญหาและผลกระทบต+อหน+วยงานบัณฑิต
วิทยาลัย จึงทําให�การปฏิบัติงานในระบบ MIS 
ล+าช�า 

- อยู.ระหว.างการจัดทํารายการวัสดุคงเหลือใน
ระบบ MIS  และในสมุดทะเบียนคุมใหGเปgน
ปCจจุบัน 
 
- อยู.ระหว.างดําเนินการ จัดทํารายงานการ
ตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปE 
- หลักฐานบางรายการไม.ไดGมีการถ.ายเอกสาร
เก็บไวG 
- ตรวจสอบรายละเอียดไดGในการตรวจสอบ
ครั้งต.อไป 
 
 
 



 

 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

 

ลาํดบัที
 
 

หน่วยรับตรวจ 
 

วนั/เดอืน/ปี 

ที
ตดิตาม

ตรวจสอบ 
 

ข้อตรวจพบ

ข้อเสนอแนะ

11 คณะวทิยาการจดัการ 4 ก.ย. 57 

 

 

จาํนวน 

ข้อตรวจพบ/

ข้อเสนอแนะ 
 

 

ผลการตดิตามการตรวจสอบครั#งก่อน 

 (ข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะ) 
ดําเนินการ ไม�ดําเนินการ อยู�ระหว�าง

ดําเนินการ 
1 ขอ้ -  -  1 ขอ้ 
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สาเหตุที
ไม่เป็นไปตามข้อตรวจพบ/

ข้อเสนอแนะ 

- จากการตรวจสอบเจา้หนา้ที�ผูใ้ชง้านวา่ไม่ได้
ใช้เครื� องมานานแล้ว ฝ่ายพสัดุคณะฯ จึงได้
ติดต่อช่างจากทางบริษทัให้เขา้มาตรวจเช็ค 
ผลการตรวจเช็คพบวา่ 
1. เครื�องถ่ายเอกสารยี�ห้อ Ricon Aficio 2018 
D หมายเลขครุภัณฑ์ จษ.01.27.73/2548 
จาํนวน 1 เครื�อง นัDนเป็นเครื�องรุ่นเก่าและหาก
ซ่อมก็ไม่คุ ้มเพราะต้องลองเปลี�ยนอะไหล่
ก่อน 
2. เครื�องเรโซกราฟยี�ห้อ Doplo รุ่น DP31S-1 
หมายเลขครุภณัฑ ์จษ.01.25.77 
3. เครื�องเรโซกราฟยี�ห้อ Riso รุ่น GR 1750 
หมายเลขครุภณัฑ ์จษ.01.28.02 นัDนเป็นเครื�อง
รุ่นเก่าและไม่มีอะไหล่เปลี�ยน ทัDงนีD ฝ่ายพสัดุ
คณะฯ จะติดต่อประสานงานกับพสัดุกลาง
ของมหาวิทยาลยัฯ เพื�อพิจารณาดําเนินงาน
ต่อไป ซึ� งอยู่ระหว่างการดําเนินงาน ตอน
จัดทํารายงานการสํารวจครุภัณฑ์ประจําปี
งบประมาณ 2557 



 

 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

 
 

ลําดับที่ 
 

หน�วยรับตรวจ 
 

วัน/เดือน/ป4 
ที่ติดตาม
ตรวจสอบ 

12 วิทยาลัยการแพทย�ทางเลือก/ 
คลีนิคแพทย�แผนจีน 

4 ก.ย. 57 

13 สํานักประกันคุณภาพ 4 ก.ย. 57 

14 กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี 4 ก.ย. 57 
15 กองนโยบายและแผน 4 ก.ย. 57 
16 ศูนย�การศึกษา ชัยนาท 4 ก.ย. 57 

  

 

 

จํานวน 
ข�อตรวจพบ/
ข�อเสนอแนะ 

 

ผลการติดตามการตรวจสอบครั้งก�อน 
 (ข�อตรวจพบ/ข�อเสนอแนะ) 

 

ดําเนินการ 
 

ไม�ดําเนินการ 
 

อยู�ระหว�างดําเนินการ
4 ขGอ 2 ขGอ  - 2 ขGอ 

2 ขGอ 1 ขGอ  -  1 ขGอ 

3 ขGอ - - 3 ขGอ 
3 ขGอ 1 ขGอ - 2 ขGอ 
2 ขGอ - -  2 ขGอ  
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สาเหตุที่ไม�เปMนไปตามข�อตรวจพบ/

ข�อเสนอแนะ 
อยู�ระหว�างดําเนินการ 

 

 - มีพัสดุบางรายการอยู.ระหว.างการซื้อ-จGาง 
และรอพัสดุกลางส.งคําสั่งคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุคงเหลือ ประจําปEการศึกษา 
2556 เพื่อรายงานพัสดุคงเหลือต.อไป 
- เครื่องพิมพ�อยู.ในช.วงจัดแทงจําหน.าย 
 

 - เนื่องจากบุคลากรขาดความรูGความเขGาใจ
ในเรื่องการจัดระเบียบการยืม เบิกจ.าย และ
การจัดทํารายงานการตรวจสอบพัสดุ
คงเหลือ เพราะในช.วงนี้อยู.ระหว.างการปkด
งบประมาณ จึงตGองเร.งดําเนินการเบิกจ.าย
ใหGแลGวเสร็จ เพื่อไม.ใหGเกิดผลเสียแก.องค�กร 



 

 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

ภาพกิจกรรมในการตรวจสอบภายใน

 

ภาพกิจกรรมในการตรวจสอบภายใน 

ระดับคณะ/กอง/สํานัก 
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สาํนกังานตรวจสอบภายใน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  
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