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บทสรุปของผู้บริหาร 

  

 ในรอบปี ๒๕64 สำนักงานตรวจสอบภายใน ทำการตรวจสอบไม่ครบตามแผนเนื ่องจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศ ปิดท่ีทำการเป็นการช่ัวคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้สามารถตรวจสอบได้ 7 คณะ ๑ กองคลัง ประกอบด้วย 

• การตรวจตามแผน 
๑. คณะบริหารธุรกิจ  
๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์    
๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
๔. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
๕. คณะศิลปศาสตร์  
๖. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   
๗. คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน  
๘. กองคลัง  

• การตรวจสอบเป็นกรณีพิ เศษ  2  หน่ วยงาน คื อ  คณะวิ ศวกรรมศาสตร์  และ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

จากการตรวจสอบปรากฎข้อมูล ดังนี้ 
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สรุปข้อตรวจพบตามแผนการตรวจสอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

คณะที่เข้าตรวจ 
จ านวน 

ข้อตรวจพบ 
ไม่ปฏิบัติ

ตามระเบียบ 
ไม่เข้าใจ
กฎระเบียบ 

หมายเหตุ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 17 16 1 

ควรจดัให้มีการฝึกอบรมผูร้ับผิดชอบในการ
ปฏิบตัิงาน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดใน
ครั้ งต่อไป 

คณะวิทยาศาสตร์ฯ 14 14 - 

ควรจดัให้มีการฝึกอบรมผูร้ับผิดชอบในการ
ปฏิบตัิงาน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดใน
ครั้ งต่อไป 

กองคลงั 13 12 1 

ควรจดัให้มีการฝึกอบรมผูร้ับผิดชอบในการ
ปฏิบตัิงาน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดใน
ครั้ งต่อไป 

คณะศิลปศาสตร์ 12 12 - 

ควรจดัให้มีการฝึกอบรมผูร้ับผิดชอบในการ
ปฏิบตัิงาน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดใน
ครั้ งต่อไป 

คณะบริหารธุรกิจ 8 6 2 

หัวหนา้งานควรมีการแนะน า และสอนงาน
ผูร้ับผิดชอบเป็นระยะ ๆ เพือ่ให้เกิดความ
เขา้ใจในการปฏิบตัิงาน 

คณะสถาปัตยฯ 8 8 - 

หัวหนา้งานควรมีการแนะน า และสอนงาน
ผูร้ับผิดชอบเป็นระยะ ๆ เพือ่ให้เกิดความ
เขา้ใจในการปฏิบตัิงาน 

คณะครุศาสตร์ฯ 5 5 - 

หัวหนา้งานควรมีการแนะน า และสอนงาน
ผูร้ับผิดชอบเป็นระยะ ๆ เพือ่ให้เกิดความ
เขา้ใจในการปฏิบตัิงาน 

คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอฯ 1 1 - 

หัวหนา้งานควรมีการแนะน า และสอนงาน
ผูร้ับผิดชอบเป็นระยะ ๆ เพือ่ให้เกิดความ
เขา้ใจในการปฏิบตัิงาน 

Total 78 74 4  
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บทสรุป 
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีข้อตรวจพบ จำนวน  17  รายการ คิดเป็นอัตราร้อยละ 22   (อันดับ 1) 

2. คณะวิทยาศาสตร์ฯ  มีข้อตรวจพบ จำนวน  14  รายการ คิดเป็นอัตราร้อยละ 18   (อันดับ 2) 

3. กองคลัง   มีข้อตรวจพบ จำนวน  13  รายการ คิดเป็นอัตราร้อยละ 17   (อันดับ 3) 

4. คณะศิลปศาสตร์   มีข้อตรวจพบ จำนวน  12  รายการ คิดเป็นอัตราร้อยละ 15 

5. คณะบริหารธุรกิจ  มีข้อตรวจพบ จำนวน    8  รายการ คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 

6. คณะสถาปัตยฯ   มีข้อตรวจพบ จำนวน    8  รายการ คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 

7. คณะครุศาสตร์ฯ   มีข้อตรวจพบ จำนวน    5  รายการ คิดเป็นอัตราร้อยละ 7 

8. คณะส่ิงทอฯ   มีข้อตรวจพบ จำนวน    1  รายการ คิดเป็นอัตราร้อยละ 1 

บริหารธุรกิจ
10%

วิศวกรรมศาสตร์
22%

วิทยาศาสตร์ฯ
18%

กองคลัง
17%

สถาปัตยกรรมฯ
10%

ศิลปศาสตร์
15%

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
7%

อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ
1%

สรุปข้อตรวจพบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 2564
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สรุปผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ท่ี รายการ ข้อตรวจพบ 

 กิจกรรมด้านการเงิน บัญชี พัสดุ 
1 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
 1.1) การตรวจใบเสร็จรับเงิน 

 
• ผู้ตรวจสอบการรับ – จ่ายเงินประจำวันปฏิบัติหน้าท่ีไม่ตรง

ตามคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ 
• ผู้รับผิดชอบไม่ได้นำเงินสดเก็บเข้าตู ้เซฟ กรณีนำ เงินสด

ฝากเข้าธนาคารไม่ทัน 
• ผู้รับผิดชอบลงลายมือช่ือปิดหลังใบเสร็จรับเงินในวันที่  

ไม่ได้มาปฏิบัติงาน 
 

 1.2) เงินทดรองราชการ 
 

• ผู้รับผิดชอบส่งหลักฐานการจ่ายเพื่อเคลียร์ใบสำคัญล่าช้า
นานเกิน 15 วันทำการ 

• ผู้รับผิดชอบต้ังเบิกล่าช้าเกิน 1 เดือน 
• ผู้รับผิดชอบบันทึกใบสำคัญซ้ำซ้อน 

 

 1.3) กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 

• ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลผิดพลาด ทำให้คืนเงินนักศึกษา
และกองทุนให้กู้ยืมฯ ผิดพลาด 
 

 1.4) การเบิกจ่ายครุภัณฑ์ 
 

• ไม่ทำตารางเทียบราคากลางแต่ละบริษัท  
• ใบกำหนดราคากลางพิมพ์ตัวหนังสือผิด 
• หนังสือมอบอำนาจอากรแสตมป์ไม่ได้ขีดฆ่า 

 

 1.5) โครงการบริการสังคม 
 

• ไม่ได้จัดทำคำส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีการเงิน บัญชี  และพัสดุ 
• ไม่ได้จัดส่งสำเนาโครงการไปยังกองคลังและสถาบันวิจัย

และพัฒนา เมื่อได้รับอนุมัติโครงการภายใน 7 วันนับแต่
วันท่ีได้รับอนุมัติ 

• เจ้าหน้าที ่ไม่ได้จัดทำใบสำคัญรับเงิน และไม่ได้จัดทำ
ทะเบียนรับ - จ่ายเงิน 

• เจ้าหน้าที่ไม่นำเงินฝากเข้าบัญชีค่าบำรุงหน่วยงานและ
สาขาตามอัตราท่ีกำหนด 

• มีการรับเงินเพิ่มเติมหลังส้ินสุดโครงการ 
• เจ้าหน้าท่ีไม่ได้ปฏิบัติตามคำส่ังแต่งต้ัง 
• ผู ้ตรวจสอบบัญชีไม ่ได ้เสนอความคิดเห็นงบการเงิน 

ต่อหัวหน้าหน่วยงานภายใน 30 ว ันน ับแต่ว ันสิ ้นสุด
โครงการ 
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ท่ี รายการ ข้อตรวจพบ 

 กิจกรรมด้านการเงิน บัญชี พัสดุ 
1 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ (ต่อ) 
 1.6) หลักประกันสัญญา 

 
• หนังสือค้ำประกันสัญญา ยังไม่ครบกำหนดส่งคืนและไม่มี

การขีดฆ่า/คร่อมอากรแสตมป์ 
 

 1.7) งานกิจกรรมนักศึกษา 
 

• ไม่ได้ออกใบรับใบสำคัญให้กับผู้ยืม และบางโครงการ  
มีการออกใบสำคัญร ับแล้วมีการส่งคืนไปแก้ไข แต่
ผู้รับผิดชอบไม่ได้ติดตามใบสำคัญกลับคืนมา 

• ทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงินสโมสร ใส่รายละเอียด
ไม่ครบถ้วน  
 

 1.8) ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ  
 

• บิลเงินสดระบุช่ือโครงการไม่ถูกต้อง 
• ใบเสร็จรับเงินไม่มีการลงนามผู้จ่ายเงิน 
• ใบสำคัญรับเงินไม่มีการลงนามผู้รับเงิน และผู้จ่ายเงิน 
• หนังสือขออนุมัติเบิกเงินระบุยอดเงินไม่ถูกต้อง 
• หนังสือเชิญวิทยากร คณบดีไม่ได้เป็นผู้ลงนามหนังสือ 

 
 1.9) การควบคุมวัสดุ  

 
• ยอดคงเหลือในระบบ ERP ไม่ตรงกับยอดคงเหลือ

ท่ีตรวจนับจริง  
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ท่ี รายการ ข้อตรวจพบ 

 กิจกรรมด้านการควบคุมภายใน 
1 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ (ต่อ) 
 รถราชการ 

 
• ใบขออนุญาตใช้รถกับใบบันทึกการใช้ ผู้ขอใช้รถคนละ

คนกัน และไม่มีลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ 
• ไม่มีการจัดทำใบขออนุญาตการใช้รถ 
• ใบบันทึกการขออนุญาตใช้รถลงรายละเอียดไม่ครบถ้วน 

และผู้มีอำนาจลงนามไม่ครบถ้วน 
• มีการนำรถราชการออกใช้ก่อนเวลาท่ีขออนุญาต 
• พนักงานขับรถไมไ่ด้บันทึกข้อมูลในใบบันทึกการใช้รถ  
• ใบขออนุญาตใช้รถกับใบบันทึกการใช้รถระบุสถานที่  

ไม่ตรงกัน 
• ใบขออนุญาตใช้รถกับใบบันทึกการใช้รถระบุผู้ขอใช้รถ

และเวลาไม่ตรงกัน 
• ไม่ได้จัดทำใบบันทึกรายงานตรวจความเรียบร้อยของ

รถยนต์ประจำวันของรถราชการ 
• ใบบันทึกทะเบียนการซ่อมบำรุงไม่เป็นปัจจุบัน 
• ไม่มีการจัดทำสำรวจกำหนดเกณฑ์การใช้สิ ้นเปลือง

เชื ้อเพลิงของรถราชการ และไม่มีการจัดทำประกาศ
เกณฑ์การใช้ส้ินเปลืองเช้ือเพลิงรถราชการ 

• รถราชการที่ครบกำหนดต่อทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้
ดำเนินการ 
 

 

ท่ี รายการ ข้อตรวจพบ 

 กิจกรรมด้านการควบคุมดูแลทรัพย์สิน 
1 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
 การควบคุมครุภัณฑ์ 

 
• ไม่ได้จัดทำทะเบียนคุมตามรูปแบบท่ีกำหนด   
• จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน 
• ไม ่บ ันท ึกคร ุภ ัณฑ ์ต ่ ำกว ่ า เกณฑ ์ ในทะเบ ี ยน คุม 

ให้เป็นระบบ ทำไม่สามารถตรวจสอบความมีอยู่จริง
ของทรัพย์สินได้ 

• ไม่ได้กำหนดเลขครุภัณฑ์ และเขียนรหัสบนตัวครุภัณฑ์
ไม่ครบทุกรายการ ทำใหเ้ส่ียงต่อการสูญหายของทรัพย์สิน 

• มีครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์และครุภัณฑ์นอกบัญชีที่ยังไมไ่ด้
รับการขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง ทำให้เสี่ยงต่อการสูญหาย
ของทรัพย์สิน 
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ท่ี รายการ ข้อตรวจพบ 

 กิจกรรมด้านการควบคุมดูแลทรัพย์สิน 
1 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
 การบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ 

 
• ร ้ า น ค ้ า ใ น ก า ร ด ู แ ลข อ งคณะ จ ่ า ยค ่ า เ ช ่ า ร ้ าน 

ไม่เป็นปัจจุบัน 
• ไม ่ม ีการเร ียกเก ็บเบ ี ้ยปร ับค ่าเช ่า ค ่าน ้ำ-ค ่าไฟฟ้า 

จากผู้เช่า 
 

ท่ี รายการ ข้อตรวจพบ 

 กิจกรรมด้านการจัดทำรายงานต่าง ๆ  
1 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
 พัสดุประจำปี 

 
• เสนอรายงานผลการตรวจสอบพ ัสด ุประจำป ี ต่อ 

ผู้แต่งต้ังล่าช้าเกิน 30 วันทำการ นับแต่วันเริ่มดำเนินการ
ตรวจสอบพัสดุ 
 

 กิจกรรมด้านการบริหารงบประมาณ 
1 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 

 1) การบริหารงบประมาณ 
 

• คณะเบิกจ่ายภาพรวมในอัตราร้อยละต่ำกว่าเป้าหมาย
ตามท่ีรัฐบาลกำหนด ไตรมาสท่ี 2, 3 
 

 ๒) การจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษา 
 

• การจัดเก็บเงินรายได้จากการจัดการศึกษา มีนักศึกษาท่ี 
ค้างชำระค่าลงทะเบียน 
 

ท่ี รายการ ข้อตรวจพบ 

 ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ 

2 ไม่เข้าใจระเบียบ 

 2.1) การตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน •  ผู้รับผิดชอบไม่ได้ลงลายมือช่ือปิดหลังใบเสร็จรับเงิน 
 

 
2.2) การบันทึกรายการในระบบเงินทดรองราชการ •  การบันทึกรายการในระบบเงินทดรองราชการ (ERP)  

ไม่เป็นปัจจุบัน 
 

 

2.3) งานกิจกรรมนักศึกษา 
 

• การยืมเงินทดรองจ่าย ผู้ขอยืมเงินในสัญญายืม และผู้นำ
ใบสำคัญมาส่งใช้เงินยืม เป็นตำแหน่งลูกจ้างช่ัวคราว  

• ทะเบียนใบร ับใบสำค ัญ ยังใช้แบบฟอร์มที ่ไม ่ เป็น
มาตรฐาน 
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บทนำ 

 
 งานตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือที่สำคัญของฝ่ายบริหารในการตรวจสอบ ติดตามประเมินผล                    
การดำเนินงานภายในส่วนราชการ เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด บทบาทที่สำคัญ                   
ของงานตรวจสอบภายใน คือ การสนับสนุนส่งเสริมให้การปฏิบัติงานในทุกระดับของหน่วยงานในส่วนราชการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าภายใต้การบริหาร                    
ความเส่ียง การควบคุมและการกำกับดูแลท่ีดี (Good Governance) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

 ดังนั้น งานตรวจสอบภายใน จึงมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดความสำเร็จในส่วนราชการหลายประการ ดังนี้ 
 -  ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแล  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมของส่วนราชการ             
ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
 -  ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 -  ส่งเสริมให้การบริหารทรัพยากรของส่วนราชการเป็นไปอย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม 
 -  เสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับส่วนราชการ 

 อย่างไรก็ดี จากการปรับเปลี่ยนการบริหารงานภาครัฐไปสู่การบริหารจัดการแนวใหม่ที่ให้ความสำคัญ       
กับผลสัมฤทธิ์ของงาน ช่วยในการลดบทบาทและกระจายอำนาจของหน่วยงานกลางไปสู่ส่วนราชการ   
โดยหน่วยงานกลางทำหน้าที่เป็นผู้กำกับและควบคุมเชิงนโยบายให้อำนาจหัวหน้าส่วนราชการบริหารจัดก าร
งานในความรับผิดชอบเองภายใต้กรอบกติกากลางที่กำหนด โดยมีการตรวจสอบติดตามประเมินผลที่เป็นระบบ  
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระจายอำนาจของหน่วยงานกลาง ทำให้ส่วนราชการต้องให้
ความสำคัญกับความเสี่ยงและการควบคุมมากยิ่งขึ ้น ส่วนราชการจะต้องศึกษาหาวิ ธีการในการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในของ ส่วนราชการมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการมีความเข้มแข็ง และหัวหน้าส่วนราชการสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ยุทธศาสตร์สำนักงานตรวจสอบภายใน 

วิสัยทัศน์ หน่วยงานให้บริการตรวจสอบและคำปรึกษาแนะนำ  เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มแก่องค์กร 
พันธกิจ           1.  ปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและคู่มือ/แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในของ

กรมบัญชีกลาง 
 2.  สร้างความเช่ือมั่น และการให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจและผู้ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเท่ียงธรรม     

และเป็นอิสระ 
 3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 4.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเพื่อรายงานผลการตรวจสอบ

และรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงพฒันาการดำเนินงาน และยกระดับการตรวจสอบ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกำหนด 

 5.  พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และส่งเสริมการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

 6.  ส่งเสริมระบบการประเมินและการติดตามระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ 
 
ภารกิจหลัก      1.  กำหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน

และการดำเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยโดยให้สอดคล้องกับนโยบาย โดยคำนึงถึง
ความมีประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัยด้วย 

2.  กำหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเสนออธิการบดี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและ
เผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ 

3.  เสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่ออธิการบดีพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายน 
4.  ปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและคู่มือ/แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในของ

กรมบัญชีกลาง 
5.  การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามเกณฑ์ท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด 
6.  เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่ออธิการบดีภายในเวลาอันสมควรหรืออย่างน้อยทุก 2 เดือน    

นับจากวันท่ีดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน กรณีเรื่องท่ีตรวจพบเป็นเรื่องท่ีจะมีผลเสียหาย
ต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที 

7.  ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ เพื่อให้การปรับปรุง
แก้ไขของหน่วยรับตรวจ เป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 

8.  ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ 
มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

9.  ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับตรวจสอบภายใน ตามท่ีได้รับมอบหมายจากอธิการบดี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด 

เป้าประสงค์ 1.  การตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐาน 
 2.  รายงานผลการตรวจสอบได้รับการยอมรับเช่ือถือได้ และนำไปใช้ประโยชน์ 
   
กลยุทธ ์  1.  ประเมินความเส่ียงเพื่อวางแผนการตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม 
  2.  แผนการตรวจสอบท่ีครอบคลุมทุกหน่วยรับตรวจ 
  3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมอบรมการเขียนรายงานการตรวจสอบ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   พัฒนาระบบบริหารการจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์  1.  ระบบสารสนเทศท่ีช่วยในการตรวจสอบ 
  2.  การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
   
กลยุทธ ์  1.  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ปฏิบัติงาน 
  2.  พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและส่งเสริมการจัดการความรู้ 
เป้าประสงค์  1.  บุคลากรมีความเช่ียวชาญในการตรวจสอบอย่างมืออาชีพ 
  2.  คู่มือและแนวปฏิบัติได้มาตรฐานและเป็นปัจจุบัน 

 
กลยุทธ ์  1.  พัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  2.  ส่งเสริมการจัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติท่ีได้มาตรฐานและเป็นปัจจุบัน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างเครือข่ายงานตรวจสอบกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
เป้าประสงค์  สร้างองค์ความรู้ด้านการตรวจสอบท่ีเข้มแข็ง 
 
กลยุทธ ์  1.  การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับเครือข่าย 
  2.  ปรึกษาและแลกเปล่ียนความรู้ 
 
มาตรการ            ๑.  วางแผนการตรวจสอบประจำปี/ระยะยาว โดยกำหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ และขอบเขตการตรวจสอบ 
  ๒.  พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อให้เกิดความเช่ียวชาญ ให้คำปรึกษากับหน่วยรับตรวจได้ 
  3.  มีคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย 

  4.  การจัดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื ่อการตรวจสอบให้เป็นรูปธรรมเพื่อเป็น
เครื่องมือในการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

  5.  มีการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก (กรมบัญชีกลาง) อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี 
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ความหมายของงานตรวจสอบภายใน 
 การตรวจสอบภายใน คือ กิจกรรมการให้ความเช่ือมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเท่ียงธรรมและเป็น
อิสระ  ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการ การตรวจสอบภายในจะช่วยให้
ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที ่กำหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลขอ ง
กระบวนการบริหารความเส่ียง การควบคุมและการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ 
 ตามความหมายของงานตรวจสอบภายในข้างต้นสามารถจำแนกงานตรวจสอบภายใน ได้เป็น             
๒ ลักษณะ ดังนี้ 
 ๑.  งานบริการให้ความเช่ือมั่น (Assurance Services) เป็นการตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ อย่างเท่ียงธรรม  
เพื่อให้ได้มาซึ่งการประเมินผลอย่างเป็นอิสระในกระบวนการการกำกับดูแล การบริหารความเส่ียงและการควบคุม
ของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบงบการเงิน ผลการดำเนินงาน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ        
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบต่าง ๆ และการตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลทางการเงินการบัญชี  
เป็นต้น 
 ๒.  งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services) เป็นการให้คำแนะนำและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
โดยลักษณะงานและขอบเขตของงานจะจัดทำข้อตกลงร่วมกับผู้รับบริการ และมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่าใหก้ับ       
ส่วนราชการ โดยการปรับปรุงกระบวนการการกำกับดูแล การบริหารความเส่ียงและการควบคุมของส่วนราชการ 
ให้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น การให้คำปรึกษาแนะนำในเรื ่องความคล่องตัวในการดำเนินงาน การออกแบบระบบงาน  
วิธีการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน และการฝึกอบรม เป็นต้น 
 

ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน 
 การปฏิบัต ิงานตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมินและช่วยสนับสนุนให้มีการปร ับปรุง  
กระบวนการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของหน่วยงานของรัฐ โดยใช้วิธีการท่ี เป็นระบบ 
หลักเกณฑ์และอาศัยความเส่ียงของหน่วยงานของรัฐ ท้ังนี้การตรวจสอบภายในจะมีความน่าเช่ือถือและเพิ่มคุณค่า 
เมื่อผู้ตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติงานในเชิงรุกและการประเมินผลของผู้ตรวจสอบภายในได้ก่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งได้คํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย 
 

กระบวนการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 
  

 ขั้นตอนที่ ๑  การวางแผนการตรวจสอบ (ระยะยาว และ ประจำปี) 
 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 
กำหนดให้จัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี  
 ในกรณีที ่หน่วยงานตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบท่ีมีระยะเวลาตั ้งแต่หนึ่งปีขึ ้นไป               
ให้นำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีด้วย โดยการจัดทำแผนดังกล่าวต้องคำนึงถึง
ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเส่ียงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของส่วนราชการด้วย 
 การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเสนอแผนการ
ตรวจสอบและทรัพยากรท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการปรับเปล่ียนแผนการตรวจสอบในรอบปีท่ีมีนัยสําคัญ
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติในกรณีที่มีข้อจํากัดของทรัพยากร 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นต่อแผนการตรวจสอบด้วย 
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 ขั้นตอนที่ ๒  การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ 
เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางการตรวจสอบ  โดยแผนดังกล่าวประกอบด้วย 
 -  ช่ือหน่วยรับตรวจ 
 -  เรื่องท่ีจะตรวจสอบ 
 -  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
 -  ขอบเขตการตรวจสอบ 
 -  แนวทางการปฏิบัติงาน 
 -  วันท่ีท่ีเข้าตรวจสอบ 
 -  ผู้รับผิดชอบ / งบประมาณ 
 
 ขั้นตอนที่ ๓  การตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ผู ้ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงานตรวจสอบในพื้นท่ีตามแผนท่ีได้รับอนุมัติ รวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการตรวจสอบจัดทำเป็นกระดาษทำการ  
และร่างรายงานการตรวจสอบเสนอผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน 
 
 ขั้นตอนที่ ๔  การจัดทำรายงานการตรวจสอบ  เมื ่อผู ้ตรวจสอบภายในเสนอร่างรายงานการ 
ตรวจสอบพร้อมกระดาษทำการ  ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในต้องสอบทานข้อมูลในกระดาษทำการ  
กับร่างรายงานการตรวจสอบ  แล้วจัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์โดยในรายงานจะประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ  
คือ ข้อตรวจพบ หลักเกณฑ์ ผลกระทบ สาเหตุ และข้อเสนอแนะ แล้วเสนออธิการบดีเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการ  
ซึ่งตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2564 
กำหนดให้จัดทำและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ 
ภายในเวลาอันสมควรหรืออย่ างน้อยทุกสองเดือนนับจากวันที่ดำ เนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน 
กรณีเรื่องท่ีตรวจพบเป็นเรื่องท่ีจะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที 
 
 ขั ้นตอนที่ ๕  การติดตามผล ผู้ตรวจสอบภายในมีการติดตามผลการตรวจสอบภายในโดยให้
หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบ ภายใน 2๐ วัน นับจากคณะฯ 
ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ โดยต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบผลการดำเนินงาน (เท่าท่ีจำเป็น) ด้วย 
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จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน 
๑.  ความซ่ือสัตย์ (Integrity)  
 ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องปฏิบัติหน้าท่ีของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และเปิดเผยข้อมูลตามวิชาชีพท่ีกำหนด โดยไม่
เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระทำใด ๆ ท่ีขัดต่อกฎหมาย หรือไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำท่ีอาจนำความเส่ือมเสีย
มาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสร้างความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐ    
   
๒.  ความเที่ยงธรรม (Objectivity) 
 ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใดๆ ที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งกระทำการใดๆที่จะทำให้เกิดอคติต้องไม่รับผลประโยชน์ และไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องในการกระทำใด ๆ ท่ีขัดต่อกฎหมายหรือสร้างความเส่ือมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสร้าง
ความเสียหายต่อส่วนราชการและไม่กระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดอคติ ลำเอียง จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีความรับผิดชอบได้อย่างเท่ียงธรรมหรือใช้วิจารณญาณเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติได้ 
 ท้ังนี้ ในการปฏิบัติงานด้วยความอิสระและเท่ียงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่ประเมินงานท่ีตนเคยมี
หน้าท่ีรับผิดชอบมาก่อน กรณีท่ีมีข้อจำกัดความเป็นอิสระหรือความเท่ียงธรรม ต้องเปิดเผยถึงสาเหตุหรือข้อจำกัด
ดังกล่าวให้ผู้เกี่ยวข้องทราบตามความเหมาะสม โดยลักษณะของการเปิดเผยข้ึนอยู่กับเหตุหรือข้อจำกัดท่ีเกิดในแต่ละ
กรณีปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความ 
  
๓.  การปกปิดความลับ (Confidentiality) 
 ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องมีความรอบคอบในการใช้และรักษาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน  
รวมทั้งการไม่นำข้อมูลต่าง ๆ ท่ีได้รับจากการปฏิบัติงานไปใช้แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง และจะไม่กระทำการ
ใด ๆ ท่ีขัดต่อกฎหมายและประโยชน์ของทางราชการ 
 
๔.  ความสามารถในหน้าที่ (Competency) 
 ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
และต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผลและคุณภาพของการให้บริการอย่างสม่ำเสมอและ
ต่อเนื่อง  ตลอดจนธำรงไว้ซึ่งการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีคุณธรรม และมีศักดิ์ศรี 
 คุณภาพของงานตรวจสอบภายใน หมายถึง งานตรวจสอบภายในที่มีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตาม
มาตรฐานและผลการปฏิบัติงานสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับหน่วยรับตรวจ การนำระบบการประกันคุณภาพ
มาใช้กับงานตรวจสอบภายใน จึงเป็นวิธีการที่จะทำให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการมีการพัฒนา
คุณภาพงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการ เพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมั่นแก่บุคคลท่ัวไปต่อผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 
 จากมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน คือ ผู ้รับผิดชอบในการดำเนินการปรับปรุงและรักษาคุณภาพของงาน
ตรวจสอบภายใน โดยมีการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมในทุกด้าน อีกทั้งติดตามดูแล
ประสิทธิภาพของงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการปฏิบัติงานที่เป็นอยู่ของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการ และสามารถนำไปสู่ผลการดำเนินงานที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาและปรับปรุงง านของ
ส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
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 “การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน” คือ กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดให้มีขึ ้น โดยการประเมิ น
คุณภาพของกระบวนการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ จากท้ังภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ในคุณภาพของงานตรวจสอบภายในว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

 กรมบัญชีกลางได้จัดทำแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ เพื่อให้
ส่วนราชการได้ใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการกำกับดูแลและสนับสนุนให้มีกระบวนการประกันคุณภาพขึ้นภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน และให้จัดทำแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘  
เป็นต้นไป เพื่อสอบทานหรือทบทวนการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน
ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น ทั้งนี้ให้ใช้แบบประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายในที่กรมบัญชีกลาง
กำหนดเป็นแนวทางในการประเมินตนเอง 

 ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางการประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐเพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและปฏิบั ติ
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในจากภายนอก โดยอิงตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและ
จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 คู่มือการตรวจสอบภายในสำหรับ
ส่วนราชการ และแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ โดยในส่วนของมาตรฐานการตรวจสอบภายในและ
จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ประกอบด้วยมาตรฐานด้านคุณสมบัติ (Attribute 
Standards) ท้ังหมด (รหัส ๑๐๐๐ – รหัส ๑๓๒๒) และมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน (Performance Standards) 
(รหัส ๒๐๐๐ – รหัส ๒๕๐๐) โดยเกณฑ์การประเมินได้ประยุกต์ให้สอดคล้องกับหลักการบริหารคุณภาพโดยรวม 
(TQM : Total Quality Management) วงจรการจัดการแบบ Deming  ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ๔ ขั้นตอน 
หรือท่ีเรียกกันท่ัวไปว่า PDCA ได้แก่ 
 
 ขั้นตอนที่ ๑  การวางแผนการปฏิบัติงาน (P : Plan)  
 เป็นการวางแผนร่วมกันว่าจะทำอะไรบ้าง และทำอย่างไร ซึ่งต้องกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
อย่างชัดเจน กำหนดคุณลักษณะท่ีใช้ในการควบคุมและวิธีการท่ีจะทำให้บรรลุเป้าหมายท่ีกำหนด 
  การวางแผนการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
    กำหนดเป้าหมาย 
    จัดลำดับความสำคัญ 
    กำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 
    กำหนดระยะเวลา 
    กำหนดงบประมาณ 
    กำหนดผู้รับผิดชอบ 

 
 ขั้นตอนที่ ๒  การปฏิบัติงานตามแผน (D : Do) 
 เป็นการร่วมมือกันปฏิบัติงานตามแผนท่ีวางไว้ ประกอบด้วย 
    สนับสนุน ส่งเสริม 
    ควบคุม ติดตาม กำกับดูแล 
    ให้คำแนะนำ 
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 ขั้นตอนที่ ๓  ตรวจสอบและประเมินผล (C : Check) 
 เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องร่วมกันตรวจสอบ 
เพื่อค้นหาข้อบกพร่องและแสวงหาโอกาสในการปรับปรุงแก้ไข ประกอบด้วย 

    กำหนดเกณฑ์การประเมิน 
    จัดทำเครื่องมือ 
    เก็บรวบรวมข้อมูล 
    วิเคราะห์ ประเมินผล 
    ปรับปรุง แก้ไข 

 
 ขั้นตอนที่ ๔  ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามผลการประเมิน (A : Act) 
 เมื่อตรวจสอบแล้วมีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องต้องร่วมกันปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
ท่ีกำหนด ประกอบด้วย 

    ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
    วางแผนระยะยาว 
    จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ 
 
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
 การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เป็นไปตามมาตรฐาน ดีกว่ามาตรฐาน 

คะแนน ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ 
 
ประเด็นที่ใช้พิจารณาสำหรับการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
 การกำหนดเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ได้กำหนดตามกรอบ
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 
๒ มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณสมบัติและมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 
 ท้ังนี้ จากกรอบมาตรฐานดังกล่าวฯ สามารถกำหนดประเด็นท่ีใช้ในการพิจารณาเพื่อประเมินการประกัน
คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ได้ท้ังส้ิน ๑๖ ประเด็น ประกอบด้วยมาตรฐานด้านคุณสมบติั มีจำนวน ๖ 
ประเด็น และมาตรฐานการปฏิบัติงานมีจำนวน ๑๐ ประเด็น ดังนี้ 
 
๑.  มาตรฐานด้านคุณสมบัติ จำนวน ๖ ประเด็น ประกอบด้วย 
 

รหัส ประเด็นที่ใช้พิจารณา 
๑๐๐๐ วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ 

๑๐๑๐  การแสดงการยอมรับภารกิจงาน
ตรวจสอบภายใน ตามท่ีปรากฏในกฎ
บัตรการตรวจสอบภายใน 

 

๑.  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 



 

 | รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  16 

รหัส ประเด็นที่ใช้พิจารณา 
๑๑๐๐ ความเป็นอิสระและความเท่ียงธรรม 

๑๑๑๐  ความเป็นอิสระภายในหน่วยงาน 
๑๑๑๑  การมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับหัวหน้าส่วน 
          ราชการ 
๑๑๒๐  ความเท่ียงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 
๑๑๓๐  ข้อจำกัดของความเป็นอิสระหรือความ 
          เท่ียงธรรม 

๒ . การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในท่ีเป็นอิสระ 
     และเท่ียงธรรม 

๑๒๐๐ ความเช่ียวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ
เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 
๑๒๑๐  ความเช่ียวชาญ 

๓.  ความเช่ียวชาญด้านการตรวจสอบภายใน 

๑๒๒๐  ความระมัดระวังรอบคอบเย่ียงผู้ประกอบ
วิชาชีพ 

๔.  การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในอย่าง 
     ระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

๑๒๓๐  การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ๕.  การพัฒนาวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
๑๓๐๐ การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน 

๑๓๑๐  การประเมินการประกันและปรับปรงุ 
          คุณภาพงาน 
๑๓๑๑  การประเมินผลจากภายใน 

๖.  การประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
     ภายใน 

 ๑๓๑๒  การประเมินผลจากภายนอก 
๑๓๒๐  การรายงานผลการประเมินการประกัน 
          และปรับปรุงคุณภาพงาน 
๑๓๒๑  การระบุข้อความ  เป็นไปตามมาตรฐาน 
          การตรวจสอบภายใน 
๑๓๒๒  การเปิดเผยการไม่ปฏิบัติงานตาม 
          มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
 

 

 
 
2.  มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน จำนวน 10 ประเด็น ประกอบด้วย 
 

รหัส ประเด็นที่ใช้พิจารณา 
๒๐๐๐ การบริหารงานตรวจสอบภายใน 

๒๐๑๐  การวางแผนการตรวจสอบ 
๒๐๒๐  การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ 

๑.  การวางแผนการตรวจสอบ การเสนอและ 
     อนุมัติแผนการตรวจสอบ 
๒.  การประเมินความเส่ียงเพื่อวางแผนการ 
     ตรวจสอบ 

๒๐๓๐  การบริหารทรัพยากร ๓.  งบประมาณและอัตรากำลังของหน่วยงาน 
     ตรวจสอบภายใน 
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รหัส ประเด็นที่ใช้พิจารณา 
2000 ๒๐๔๐  นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน 

๒๐๕๐  การประสานงานและการใช้ผลการ
ปฏิบัติงานของผู้อื่น 

๔.  นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานการ 
     ประสานงาน 

๒๐๖๐  การรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการและ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

๕.  รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนของ 
     หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

๒๐๗๐  การใช้บริการตรวจสอบจากภายนอกและ   
          ความรับผิดชอบของส่วนราชการ 

 

๒๑๐๐ ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน 
๒๑๑๐  การกำกับดูแล 
๒๑๒๐  การบริหารความเส่ียง 
๒๑๓๐  การควบคุม 

๖.  กิจกรรมการตรวจสอบภายในต้องประเมิน 
     และช่วยสนับสนุนให้มีการปรับปรุง 
     กระบวนการกำกับดูแล  การบริหารความ 
     เส่ียง  และการควบคุมของส่วนราชการ 

๒๒๐๐ การวางแผนการปฏิบัติงาน 
๒๒๐๑  ข้อพิจารณาในการวางแผน 
๒๒๑๐  การกำหนดวัตถุประสงค์ 
๒๒๒๐  การกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน 
๒๒๓๐  การจัดสรรทรัพยากร 
๒๒๔๐  แผนการปฏิบัติงาน 

๗.  การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
     (Engagement Plan) 

๒๓๐๐ การปฏิบัติงาน 
๒๓๑๐  การรวบรวมข้อมูล 
๒๓๒๐  การวิเคราะห์และประเมินผล 
๒๓๓๐  การบันทึกข้อมูล 
๒๓๔๐  การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน 

๘.  การปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม 

๒๔๐๐ การรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
๒๔๑๐  หลักเกณฑ์ในการรายงานผลการ 
           ปฏิบัติงานตรวจสอบ 
๒๔๒๐  คุณภาพของรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
๒๔๒๑  ข้อผิดพลาดของรายงานผลการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบ 
๒๔๓๐  การระบุข้อความ การปฏิบัติงานเป็นไป

ตามระเบียบ มาตรฐานและจริยธรรม
การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 

๒๔๓๑  การเปิดเผยการปฏิบัติงานท่ีไม่เป็นไปตาม
ระเบียบมาตรฐานและจริยธรรมการ
ปฏิบัติ งานตรวจสอบภายใน 

๒๔๔๐  การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
๒๔๕๐  การให้ความคิดเห็นในภาพรวม 

๙.  รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

๒๕๐๐ การติดตามผล ๑๐  การติดตามผลการตรวจสอบ 
๒๖๐๐ การยอมรับสภาพความเส่ียงของฝ่ายบริหาร  
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คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย 

 ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ กำหนดให้สำนักงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ (กรณีท่ีไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ)  
  
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน-การบัญชีหรือท่ีเกี่ยวข้อง ประธานกรรมการ 
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่า 1 แต่ไม่เกิน 3 คน กรรมการ 
3. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 1 แต่ไม่เกิน 2 คน  กรรมการ 
4. ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน     เลขานุการ 
5. ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่น้อยกว่า 1 แต่ไม่เกิน 2 คน    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทำหน้าท่ีในฐานะคณะกรรมการ

ตรวจสอบตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย โดยอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์
ด้านการเงิน การบัญชี กฎหมาย หรือด้านการตรวจสอบภายใน  

(2) เป็นผู้มีความเข้าใจในภารกิจของมหาวิทยาลัย 
(3) เป็นผู้สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ี และแสดงความเห็นและรายงานผล การดำเนินงานตาม

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและเท่ียงธรรม 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ท่ีปรึกษา ผู้ท่ีได้รับเงินเดือน ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนประจำ 
และไม่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการบริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

(2) โดยให้รวมถึงผู้ท่ีโอนย้าย ลาออก เกษียณอายุ หรือพ้นสภาพจากหน่วยงานของรัฐท่ีเคยสังกัด
ภายในระยะเวลาสองปีก่อนวันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

(3) ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ ไม่ว่าในขณะตำแหน่งหรือ
ภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวนัท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

(4) ไม่เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรสของกรรมการในสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 
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วาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี กรรมการใน (1) (2) และ (3) มีวาระคราวละ

สองปี โดยอาจได้รับการแต่งต้ังเข้าใหม่ได้ ท้ังนี้ จำนวนและคุณลักษณะของคณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นไปตามท่ี
กระทรวงการคลังกำหนด 

2. กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ 
(1) ครบตามวาระ 
(2) ขาดคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ 
(3) ตาย 
(4) ลาออก 
(5) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ออก 
(6) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(7) เป็นบุคคลล้มละลาย 

3. ในกรณีที ่กรรมการตรวจสอบประสงค์ที ่จะลาออกจากตำแหน่งก ่อนครบวาระ ต้องแจ้ง
มหาวิทยาลัยทราบ เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน  

เมื่อกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังกรรมการขึ้นแทน และให้
ผู้ได้รับแต่งต้ังอยู่ในตำแหน่งเท่าวาระท่ีเหลือของผู้ท่ีตนแทน และถ้าวาระดำรงตำแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่า 120 วัน 
จะไม่ดำเนินการให้มีผู้ดำรงตำแหน่งแทนก็ได้ 
 ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั ้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการเท่าท่ีเหลืออยู่ 
 ในกรณีท่ีประธานหรือกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ แต่ยังไม่ได้มีการแต่งต้ังกรรมการตรวจสอบ
ใหม่ให้ประธานและกรรมการท่ีครบวาระปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งต้ังประธานหรือกรรมการใหม่ 
 

ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้การตรวจสอบและประเมินผลเป็นไปตามมาตรฐาน ตลอดจนให้

คำปรึกษาแนะนำกับผู้ตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติงานตรวจสอบและประเมินผล 
๒. ให้คำปรึกษาและพิจารณาขอบเขตการตรวจสอบและประเมินผล และการจัดทำแผนการ

ตรวจสอบและประเมินผล 
๓. พิจารณาความเหมาะสมเพียงพอของระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และ

เสนอแนะมาตรการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
๔. พิจารณาการติดตามข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ตามรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ

ภายใน ได้รับการนำไปปฏิบัติโดยผู้ท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวข้อง 
๕. พิจารณาร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

  ๕.๑  ข้อบกพร่องท่ีสำคัญท่ีตรวจพบระหว่างปี 
  ๕.๒  ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบและประเมินผล 
  ๕.๓  การปฏิบัติของหน่วยงานตามข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ของผู้ตรวจสอบภายใน 
  ๕.๔  งบประมาณและอัตรากำลังท่ีเหมาะสมของสำนักงานตรวจสอบภายใน 

 ๖. พิจารณาร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อกำหนดมาตรการในการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ 

 ๗. ปฏิบัติงานอื่น  ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายใน
และระบบการประเมินผลการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย 
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การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
๑. กำหนดแนวทางมาตรการส่งเสริมสนับสนุน ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  ระบบ

การควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการประเมินและการบริหารความเส่ียง (Enterprise Risk Management) 
๒. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยในบางเรื่องที่สภามหาวิทยาลัย

มอบหมาย 
๓. การประชุมต้องมีกรรมการมาประชุมจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการท้ังหมด  
 ๔. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภามหาวิทยาลัยตามระยะเวลาท่ีสภามหาวิทยาลัยกำหนด หรือ ทุกครั้ง

ท่ีมีการประชุมคณะกรรมการ 

 สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย 
โดยมีรายนาม ดังนี้   
 ๑.  นางฉวีวรรณ สุคันธรัต         ประธานกรรมการ         
      (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)      
 ๒.  ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์                   กรรมการ 
      (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 
 ๓.  นายสุพัฒน์ นาครัตน์ กรรมการ 
      (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 
 4.  ดร.ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ กรรมการ 
      (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)      
 5.  นายพิศิษฐ์                  ลีลาวชิโรภาส กรรมการ 
      (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
 6.  ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน              เลขานุการ 
 7.  นางสาวโสภิญญา          นครกัณฑ์                        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 8.  นางสาวนวพร              วิโรจน์ศิรศักดิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยฯ มีหน้าท่ี ดังนี้ 
 ๑. จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ ในการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการ และมีการสอบทานความเหมาะสมของ
กฎบัตรด้งกล่าวอย่างปีละหนึ่งครั้ง  
 2.  สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหาร
ความเส่ียงและกระบวนการกำกับดูแลท่ีดี 
 ๓.  สอบทานให้มหาวิทยาลัยมีการรายงานการเงินอย่างถูกต้องและน่าเช่ือถือ 
 ๔.  สอบทานการดำเนินานของมหาวิทยาลัยให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ หรือมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
 ๕.  กำกับดูและระบบงานตรวจสอบภายใน ให้มีความเป็นอิสระ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าท่ี  
 ๖.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยขน์หรือมีโอกาส
เกิดการทุจริตท่ีอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 
 7. ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของ
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต่อสภามหาวิทยาลัย 
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 8. ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เห็นชอบเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและเรื่องอื่น ๆ และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นว่า
จำเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อสภามหาวิทยาลัย 
 9. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อสภามหาวิทยาลัย 
 10. ประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของสำนักงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อสภามหาวิทยาลัย 
 11. ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีกฎหมายกำหนดหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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ความเป็นมาของสำนักงานตรวจสอบภายใน 
 
 กระทรวงการคลังกำหนดให้ผู ้ตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการ ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยใน
ระยะแรกผู้ตรวจสอบภายในยังมีบทบาทไม่มากนัก ต่อมารัฐบาลเห็นความสำคัญของงานตรวจสอบภายในมากขึ้น
จึงมีมติเมื่อวันท่ี ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ให้ส่วนราชการท่ีเป็นกระทรวง ทบวง กรมและส่วนราชการท่ีเทียบเท่า 
รวมถึงจังหวัดทุกจังหวัด มีผู้ตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบในการจัดอบรมและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและจัดทำคู่มือการตรวจสอบภายในเพื่อเป็นหลัก
ปฏิบัติท่ีมีมาตรฐานเดียวกัน 

 สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีการเปล่ียนช่ือหน่วยงาน
จากหน่วยตรวจสอบภายในเป็นสำนักงานตรวจสอบภายใน ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร เรื่อง เปลี่ยนชื่อหน่วยงาน ซึ่งประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๐ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม 
๒๕๕๐ และเปลี่ยนชื่อตำแหน่งผู้บริหารจาก ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นผู้อำนวยการสำนักงาน
ตรวจสอบภายในตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ๗๔๑/๒๕๕๐ เรื่อง เปลี่ยนชื่อตำแหน่ง
ผู้บริหาร ส่ัง ณ วันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๐ มีผลต้ังแต่วันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ โดยให้สำนักงานตรวจสอบภายใน 
มีฐานะเทียบเท่ากอง และมีสายงานบังคับบัญชาขึ้นตรงต่ออธิการบดี ต่อมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ได้จัดทำข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยสำนักงานตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2564 
ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 กำหนดให้สำนักงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อสภามหาวิทยาลัย 
และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดอักษรย่อของหน่วยงานว่า “สตน.” 

 ปัจจุบัน สำนักงานตรวจสอบภายใน มีบุคลากรที่เป็นข้าราชการทั้งหมด 1 คน และพนักงาน
มหาวิทยาลัย 6 คน โดยเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน 6 คน (รวมผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ
ภายใน) และงานบริหารทั่วไป ๑ คน มีหน้าที่รับส่งเรื ่อง นำเสนอเรื ่อง รวมทั้งรับผิดชอบงานพิ มพ์ทั ้งหมด  
สำนักงานต้ังอยู่ท่ีช้ัน ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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โครงสร้างอัตรากำลังของสำนักงานตรวจสอบภายใน 

ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
           -  ข้าราชการ 
           -  พนักงานมหาวิทยาลัย 

   ตารางที่ ๑  แสดงอัตรากำลังข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

ตำแหน่ง 
วิชาการ 

ท่ัวไป รวม 
ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ 

นักตรวจสอบภายใน 4 - - - 4 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 1 - - - ๑ 
ช่วยราชการ(สังกัดกองคลัง) 1 1 - - 2 

 
หมายเหตุ   :    นักตรวจสอบภายในระดับปฏิบัติการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
ตารางที่ ๒  แสดงอัตรากำลังข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยของสำนักงานตรวจสอบภายใน แยกตามวุฒิ
การศึกษา 
 

ตำแหน่ง 
วิชาการ 

รวม 
ปวช. ปวส. ปริญญาตร ี ปริญญาโท 

นักตรวจสอบภายใน - 3 2 5 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป - ๑ - ๑ 
ช่วยราชการ(สังกัดกองคลัง) - ๑ - ๑ 
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โครงสร้างสำนักงานตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
     
                                                                                                                                                                                                                                                                           

อธิการบด ี
ดร.ณัฐวรพล รชัสิริวชัรบุล 

รกัษาราชการแทนอธิการบด ี

      นางสาวศิริมา กองส าลี           
                                           นักวิชาการเงินและบญัขีช านาญการ 

                             ปฏิบตัิหนา้ที่ผูอ้  านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
1. นางฉวีวรรณ  สคุนัธรตั 

2. ศาสตราจารย ์ดร. อมัพร  ธ ารงลกัษณ ์

3. นายสพุฒัน ์ นาครตัน ์

4. ดร.ณัฐพล  ประดิษฐผลเลิศ 

5. นายพิศิษฐ์  ลีลาวชิโรภาส 

งานตรวจสอบภายใน งานบริหารทั่วไป 

                    นางสาวโสภิญญา นครกัณฑ ์
   นักตรวจสอบภายในปฏิบตัิการ 

            หัวหน้าสาย 

                   นายส าเริง นิ่มอนงค ์
                                 นักตรวจสอบภายในปฏิบตัิการ 

                  นางสาวปิยาณี จินาพันธ ์
                               นักตรวจสอบภายในปฏิบตัิการ     

                  นางสาวหัสพร สาทรจิตร 
                            นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบตัิการ 

                               (ช่วยราขการ(สงักัด)กองคลงั) 

                        นายอัสนี  อากรนิธ์ิ 
                              เจา้หนา้ที่บรหิารงานทั่วไปปฏิบตัิการ 

                   นางสาวนวพร วิโรจนศิ์รศักด์ิ 
                                      นักตรวจสอบภายในปฏิบตัิการ 

                                          

สภามหาวิทยาลัย 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 

 
1. นางฉวีวรรณ  สุคันธรัต     ประธานกรรมการ 

 
 
 
2. ศาสตราจารย์ ดร. อัมพร  ธำรงลักษณ์   กรรมการ 

 
 

 
3. นายสุพัฒน์  นาครัตน์     กรรมการ 

 
 

 
4. ดร.ณัฐพล  ประดิษฐผลเลิศ    กรรมการ 
 

 
 
5. นายพิศิษฐ์  ลีลาวชิโรภาส     กรรมการ 
 

 
 

6. นางสาวศิริมา  กองสำลี     เลขานุการ 
 
 
 

7. นางสาวโสภิญญา  นครกัณฑ์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 

8. นางสาวนวพร  วิโรจน์ศิรศักด์ิ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
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สรุปผลการตรวจสอบ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 
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สรุปผลการตรวจสอบ 
 ในรอบปี ๒๕64 สำนักงานตรวจสอบภายใน ทำการตรวจสอบรวม 7 คณะ ๑ กองคลัง ประกอบด้วย 
คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
คณะศิลปศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน และกองคลัง และการตรวจสอบ
เป็นกรณีพิเศษ 2 หน่วยงาน คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สรุปผลการตรวจสอบได้ ดังนี้ 
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สรุปผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

ท่ี ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 

 กิจกรรมด้านการเงิน บัญชี พัสดุ 
1 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
 1.1) การตรวจใบเสร็จรับเงิน 

• ผู้ตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินประจำวันปฏิบัติหน้าท่ี
ไม่ตรงตามคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ 

 
การแต่งตั ้งผู ้ตรวจรับ-จ่าย ประจำวัน เป็นกิจการควบคุม
ภายในให้เกิดความมั่นใจ และน่าเชื ่อถือในการปฏิบัติงาน
เพื ่อให้เก ิดความถูกต้องทางการเง ินและบัญชีผ ู ้ ได ้รับ
มอบหมายในการตรวจสอบควรจะทำการตรวจสอบเอกสาร
ท่ีตรวจก่อนลงลายมือช่ือ 
 

 • ผู้รับผิดชอบไม่ได้นำเงินสดเก็บเข้าตู ้เซฟ กรณีนำ 
เงินสดฝากเข้าธนาคารไม่ทัน 

กรณีเงินสดที่ได้รับนำเงินฝากธนาคารไม่ทันหลังกำหนดปิด
บัญชี และคณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ปฏิบัติหน้าที ่แล้ว 
ผู้รับผิดชอบควรทำหนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงานทราบเพื่อ
พิจารณาและจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 • ผู้รับผิดชอบลงลายมือชื่อปิดหลังใบเสร็จรับเงินใน
วันท่ีไม่ได้มาปฏิบัติงาน 

การแต่งตั ้งผู ้ตรวจรับ-จ่าย ประจำวัน เป็นกิจการควบคุม
ภายในให้เกิดความมั่นใจ และน่าเชื ่อถือในการปฏิบัติงาน
เพื ่อให้เก ิดความถูกต้องทางการเง ินและบัญชีผ ู ้ ได ้รับ
มอบหมายในการตรวจสอบควรจะทำการตรวจสอบเอกสารท่ี
ตรวจก่อนลงลายมือช่ือ 
 

 1.2) เงินทดรองราชการ 
• ผู้รับผิดชอบส่งหลักฐานการจ่ายเพื่อเคลียร์ใบสำคัญ

ล่าช้านานเกิน 15 วันทำการ 

 
ควรกำชับผู้รับผิดชอบให้มีการสอบทานใบเบิกที่ได้รับจาก
กองคลังเป็นประจำ โดยเมื ่อร ับเง ินจากคลังแล้วให้รีบ
ดำเนินการจ่ายให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินพร้อมทั้งรวบรวมหลักฐาน
การจ่าย ส่งเคลียร์ใบเบิกเงินไปยังกองคลังโดยเร็ว ซึ่งอาจเป็น
การทยอยส่งล้างกองคลังเพื่อไม่ให้เกิดการล่าช้าเกินกำหนด
ระยะเวลาท่ีระเบียบกำหนดไว้ 
 

 • ผู้รับผิดชอบต้ังเบิกล่าช้าเกิน 1 เดือน 1. กรณีท่ีต้องมีการส่งคืนเอกสารหลักฐานให้ผู้ยืมเงินแก้ไข 
ควรมีการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นหลักฐาน 
ในการต ิดตามโดยกำหนดระยะเวลาการส ่ งค ื น ตาม 
ความเหมาะสมภายในกำหนดเวลา 

2. ควรกำชับผู้รับผิดชอบรวบรวมเอกสาร และให้ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานการตั้งเบิก โดยไม่ให้เกินเวลาท่ีกำหนด 
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สรุปผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

ท่ี ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 

 กิจกรรมด้านการเงิน บัญชี พัสดุ 
1 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
 1.2) เงินทดรองราชการ (ต่อ) 

• ผู้รับผิดชอบบันทึกใบสำคัญซ้ำซ้อน 
ควรกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู ้รับคืนตรวจสอบใบสำคัญหลักฐาน  
การจ่ายเงิน และจำนวนเงินเหลือจ่ายให้ครบถ้วนถูกต้อง 
ก่อนท่ีจะออกใบรับใบสำคัญ และใบเสร็จรับเงิน 
 

 1.3) กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
• ผู ้ร ับผิดชอบบันทึกข้อมูลผิดพลาด ทำให้ค ืนเงิน

นักศึกษาและกองทุนให้กู้ยืมฯ ผิดพลาด 
 

 
ควรกำผู้รับผิดชอบ เมื่อได้รับเงินจากธนาคารให้ตรวจสอบ
ค่าลงทะเบียนกับจำนวนที่ได้รับจากกองทุนฯ อย่างเคร่งครัด 
เพื่อดำเนินการโอนเงินเข้าเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย ส่งคืน
เงินให้กับนักศึกษากรณีชำระค่าลงทะเบียนไปก่อน และส่ง
เงินส่วนเกินคืนกองทุนฯ อย่างถูกต้อง 
 

 1.4) การเบิกจ่ายครุภัณฑ์ 
• ไม่ทำตารางเทียบราคากลางแต่ละบริษัท  
• ใบกำหนดราคากลางพิมพ์ตัวหนังสือผิด 
• หนังสือมอบอำนาจอากรแสตมป์ไม่ได้ขีดฆ่า 

 

 
1. คณะกรรมการ ควรสอบทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนนำ

เอกสารไปต้ังเบิก 
2. ควรกำชับผู้รับผิดชอบรวบรวมเอกสาร และให้ตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานให้ถูกต้อง และขีดฆ่าอากรแสตมป์ทุกฉบับ
ก่อนการตั้งเบิก 

 

 1.5) โครงการบริการสังคม 
• ไม่ได้จัดทำคำส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีการเงิน บัญชี และพัสดุ 
• ไม ่ ได ้จ ัดส ่ งสำเนาโครงการไปย ั งกองคล ั ง และ

สถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อได้รับอนุมัติโครงการภายใน 
7 วันนับแต่วันท่ีได้รับอนุมัติ 

• เจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดทำใบสำคัญรับเงิน และไม่ได้จัดทำ
ทะเบียนรับ - จ่ายเงิน 

• เจ้าหน้าท่ีไม่นำเงินฝากเข้าบัญชีค่าบำรุงหน่วยงานและ
สาขาตามอัตราท่ีกำหนด 

• มีการรับเงินเพิ่มเติมหลังส้ินสุดโครงการ 
• เจ้าหน้าท่ีไม่ได้ปฏิบัติตามคำส่ังแต่งต้ัง 
• ผู้ตรวจสอบบัญชีไม่ได้เสนอความคิดเห็นงบการเงิน 

ต่อหัวหน้าหน่วยงานภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นสุด
โครงการ 
 

 
1. ควรแนะนำผู้รับผิดชอบโครงการในการจัดทำคำส่ังแต่งต้ัง 
2. ควรมีการประสานงานกับฝ่ายวิชาการว่าใครจะเป็น

ผู้รับผิดชอบนำส่งสำเนาโครงการ 
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควรออกใบสำคัญรับเงินทุกครั้ง  

เมื่อมีการรับเงิน 
4. ควรกำชับเจ้าหน้าที่นำฝากเงินค่าบำรุงหน่วยงานทันที   

เมื่อได้รับจากกองคลัง 
5. ควรกำชับให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบวิธีการ 

และขั้นตอนก่อนจะปฏิบัติงาน 
6. ผู้รับผิดชอบควรปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด

ไว้รวมทั้งมีการเร่งรัดผู้รับผิดชอบโครงการเมื่อดำเนินการแล้ว
เสร็จให้รีบรวบรวมจัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายรวมทั้งจัดทำ
รายงานงบการเงินเสนอหัวหน้าหน่วยงานในเวลาท่ีกำหนด 
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ท่ี ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 

 กิจกรรมด้านการเงิน บัญชี พัสดุ 
1 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
 1.6) หลักประกันสัญญา 

• หนังสือค้ำประกันสัญญา ยังไม่ครบกำหนดส่งคืนและไม่
มีการขีดฆ่า/คร่อมอากรแสตมป์ 

 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเมื่อได้รับหนังสือค้ำประกันสัญญาแล้ว
ควรตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนนำส่งเจ้าหน้าท่ี
การเงินจัดเก็บในตู้นิรภัย 
 

 1.7) งานกิจกรรมนักศึกษา 
• ไม่ได้ออกใบรับใบสำคัญให้กับผู้ยืม และบางโครงการมี

การออกใบสำคัญร ับแล้วมีการส่งคืนไปแก้ไข แต่
ผู้รับผิดชอบไม่ได้ติดตามใบสำคัญกลับคืนมา 

• ทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงินสโมสร ใส่รายละเอียดไม่
ครบถ้วน  

 

 
1. ควรกำชับผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติให้ เป็นไปตามระเบียบ 

ประกาศที่กำหนดไว้ กรณีการรับเงินแล้วไม่ออกหลักฐาน
ให้กับผู้ยืมเงิน อาจทำให้เกิดความเสียได้  

2. ควรมีการติดตามการส่งใช้ให้เป็นไปตามกำหนดเวลาท่ี
ระเบียบกำหนไว้ และควรติดตามเป็นลายลักษณ์อ ักษร 
รวมทั้งกำหนดระยะเวลาที่ให้ส่งชดใช้ด้วย นอกจากนี้ควรมี
การตรวจสอบก่อนการให้ยืมเงิน เพื่อไม่ให้เกิดกรณีให้ยืมเงิน
แก่ผู้ท่ียังไม่ส่งชดใช้สัญญายืมเงินเดิม 

 
 1.8) ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ  

• บิลเงินสดระบุช่ือโครงการไม่ถูกต้อง 
• ใบเสร็จรับเงินไม่มีการลงนามผู้จ่ายเงิน 
• ใบสำคัญรับเงินไม่มีการลงนามผู้รับเงิน และผู้จ่ายเงิน 
• หนังสือขออนุมัติเบิกเงินระบุยอดเงินไม่ถูกต้อง  
• หนังสือเชิญวิทยากร คณบดีไม่ได้เป็นผู้ลงนามหนังสือ 
 

 
ควรกำชับผู ้ร ับผิดชอบเมื ่อตรวจสอบเอกสารการตั ้งเบิก 
ให้ครบถ้วนอย่างละเอียด และหากมีการแก้ไขเอกสารต้องเร่ง
ให้ผู้รับผิดชอบมาแก้ไขเอกสารทันที 

 1.9) การควบคุมวัสดุ  
• ยอดคงเหลือในระบบ ERP ไม่ตรงกับยอดคงเหลือท่ี

ตรวจนับจริง 
 

 
ควรกำชับผู้รับผิดชอบเมื่อจ่ายวัสดุให้ผู้ต้องการใช้ตามใบเบิก
พัสดุ จะต้องมีการบันทึกจ่ายในบัญชีวัสดุในระบบ ERP ทุก
ครั้ง และต้องมีการตรวจนับวัสดุจริงจะได้ทราบว่าวัสดุหาย
หรือไม่ 
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ท่ี ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 

 กิจกรรมด้านการควบคุมภายใน 
1 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
 รถราชการ 

• ใบขออนุญาตใช้รถกับใบบันทึกการใช้ ผู้ขอใช้รถคนละ
คนกัน และไม่มีลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ 

• ไม่มีการจัดทำใบขออนุญาตการใช้รถ 
• ใบบันทึกการขออนุญาตใช้รถลงรายละเอียดไม่

ครบถ้วน และผู้มีอำนาจลงนามไม่ครบถ้วน 
• มีการนำรถราชการออกใช้ก่อนเวลาท่ีขออนุญาต 
• พนักงานขับรถไมไ่ด้บันทึกข้อมูลในใบบันทึกการใช้รถ  
• ใบขออนุญาตใช้รถกับใบบันทึกการใช้รถระบุสถานท่ีไม่

ตรงกัน 
• ใบขออนุญาตใช้รถกับใบบันทึกการใช้รถระบุผู้ขอใช้รถ

และเวลาไม่ตรงกัน 
• ไม่ได้จัดทำใบบันทึกรายงานตรวจความเรียบร้อยของ

รถยนต์ประจำวันของรถราชการ 
• ใบบันทึกทะเบียนการซ่อมบำรุงไม่เป็นปัจจุบัน 
 

1. ควรกำชับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
ตามข้อ 13 และข้อ 14 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณี 
ที่ต้องการเปลี่ยนเวลาการนำรถออกให้ผู ้ใช้รถจัดทำบันทึก 
ขอเปล่ียนแปลงเวลากับผู้ท่ีมีอำนาจอนุมัติ 
2. ควรมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ 

ให้จัดทำบันทึกรายการตรวจความเรียบร้อยของรถยนต์ เพื่อ
ตรวจความเรียบร้อยของรถราชการให้อยู่ในสภาพที่พร้อม 
ใช้งานอยู่เสมอ และส่งเอกสารให้แก่หัวหน้างานยานพาหนะ
ตรวจสอบทุกวัน 

3. ควรกำชับเจ้าหน้าที ่ผู ้ร ับผิดชอบ และผู้ที ่เกี ่ยวข้อง  
ถือปฏิบัติตาม ข้อ 3 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร และแจ้งเวียนข้อเสนอแนะแนวทาง 
การปฏิบัติของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ผู้ปฏิบัติทราบ 

 • ไม่มีการจัดทำสำรวจกำหนดเกณฑ์การใช้สิ ้นเปลือง
เชื ้อเพลิงของรถราชการ และไม่มีการจัดทำประกาศ
เกณฑ์การใช้ส้ินเปลืองเช้ือเพลิงรถราชการ  

 

ในปีงบประมาณถัดไป ควรเร่งดำเนินการสำรวจ และกำหนด
เกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการภายใน
เดือนตุลาคม โดยจัดทำเป็นประกาศภายในระยะเวลา 
ที ่กำหนด เพื ่อใช้เป ็นหลักฐานประกอบในการเบิกจ่าย
เช้ือเพลิง 
 

 • รถราชการที่ครบกำหนดต่อทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้
ดำเนินการ  

  

แจ้งปัญหาอุปสรรคให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ และหาวิธกีาร
แก้ไขโดยควรเร่งดำเนินการต่อทะเบียนรถยนต์ให้เสร็จส้ิน
โดยเร็ว และในโอกาสต่อไปควรติดตามให้มีการต่อทะเบียนฯ 
ให้ทันภายในเวลาท่ีกำหนด 
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ท่ี ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 

 กิจกรรมด้านการควบคุมดูแลทรัพย์สิน 
1 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
 การควบคุมครุภัณฑ์ 

• ไม่ได้จัดทำทะเบียนคุมตามรูปแบบท่ีกำหนด   

• จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน 

• ไม ่บ ันท ึกคร ุภ ัณฑ ์ต ่ำกว ่ า เกณฑ ์ในทะเบ ียน คุม 
ให้เป ็นระบบ ทำไม่สามารถตรวจสอบความมีอยู ่จริงของ
ทรัพย์สินได้ 

• ไม่ได้กำหนดเลขครุภัณฑ์ และเขียนรหัสบนตัวครุภัณฑ์
ไม่ครบทุกรายการ ทำให้เส่ียงต่อการสูญหายของทรัพย์สิน 

• มีครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์และครุภัณฑ์นอกบัญชีท่ียังไม่ได้
รับการขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง ทำให้เสี ่ยงต่อการสูญหายของ
ทรัพย์สิน 

 
1. ให ้คณะจ ัดทำทะเบ ียนค ุมทร ัพย ์ส ินตามแบบท่ี

กรมบัญชีกลางกำหนด ควรกำหนดบัญชีหรือทะเบียนคุม
ทรัพย์สินมีรายละเอียด หมายเลข รหัส รายการสถานที่ใช้
หรือสถานท่ีเก็บรักษาและรายงานมูลค่าทรัพย์สินทุกส้ินปี มี
การตรวจนับทรัพย์สินประจำปี และมีการจัดทำรายงานการ
ตรวจนับสินทรัพย์เปรียบเทียบกับยอดการตรวจนับกับ
ทะเบียนคุม และ/หรือบัญชีทรัพย์สิน 
2. ควรกำชับเจ้าหน้าที่ให้บันทึกควบคุมทรัพย์สินครุภัณฑ์  

ไม่ว ่าจะได้มาด้วยวิธีใด (ซื ้อจ้างทำ รับโอน ยืม รับบริจาค/
สนับสนุนฯลฯ) ให้บันทึกควบคุมให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันเพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบ และควรบันทึกควบคุมในสมุดที ่มี
ความคงทนถาวรทรัพย์สินรายการใดถูกจำหน่าย/โอน/คืนไปแล้ว 
ให้ขีดรายการนั้นออกพร้อมอ้างอิงเลขที่หนังสือที่เกี่ยวข้อง และ
ใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) ไว้ด้วย พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
ประกอบรายการเคลื ่อนไหว (ทั ้งได้มาขึ ้นทะเบียน โอน ยืม 
จำหน่าย) และที่เกี่ยวข้องอื่น เช่น รายงานการตรวจสอบพัสดุ
ประจำปี รวมทั้งบัญชีรายการทรัพย์สินของคณะกรรมการฯ ท่ี
นำมาให้ตรวจสอบให้ครบถ้วนเรียบร้อย สะดวก ต่อการค้นหา 
ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ในการสอบทานของของผู้ตรวจสอบภายใน 
3. ครุภัณฑ์รายการใดท่ีมีราคาไม่ถึง ๕,๐๐๐ บาท แต่มีสภาพ

คงทน อายุใช้งานนานเกิน ๑ ปี ถือเป็นครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
ให้ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ทุกกรณี วัสดุอุปกรณ์ใดท่ีมีความคงทน
แต่หากขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์อาจไม่เหมาะสมและอาจเป็นภาระ
ในการจำหน่ายในอนาคตให้หน่วยงานจัดทำบัญชี/ทะเบียน 
เพื่อบันทึกควบคุมครุภัณฑ์เหล่านั้นไว้ด้วย เพื่อประโยชน์ใน
การบริหารจัดการและการบำรุงรักษาต่อไป 
๔. เห็นควรให้ผู ้รับผิดชอบตรวจสอบและเขียนหมายเลข

ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยใช้ปากกาท่ีไม่สามารถลบได้
เขียนบนตัวครุภัณฑ์แทนการติดสติ ๊กเกอร์ เพื ่อป้องกัน 
การหลุดหายและทำให้เกิดปัญหาในการตรวจสอบภายหลัง 
และต้องสามารถอ้างอิงเลขครุภัณฑ์ จากรหัสสินทรัพย์ 
ในระบบ GFMIS ได้ทุกรายการ เพื่อง่ายต่อการสอบทานและ
สามารถตรวจสอบ 
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ท่ี ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 

 กิจกรรมด้านการควบคุมดูแลทรัพย์สิน 
1 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
 การบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ 

• ร ้ านค ้ า ในการด ู แลของคณะจ ่ า ยค ่ า เ ช ่ าร ้ าน 
ไม่เป็นปัจจุบัน 

 

1. ควรมีการกำกับ ดูแล ติดตาม การรับเงินทุกครั้งต้อง
ออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ชำระเงิน เพื่อเป็นหลักฐาน และนำ 
เงินรายได้ที่จัดเก็บนำส่งมหาวิทยาลัยในวันนั้น หรืออย่างช้า 
ในวันทำการถัดไป 

2. ควรแบ่งหน้าที่ระหว่างบุคคลให้ชัดเจน โดยจัดทำเป็น 
ลายลักษณ์อักษรระบุหน้าที ่ความรับผิดชอบด้านการเงิน 
และบัญชี เพื่อเป็นการสอบยันและควบคุมภายใน ไม่ควรให้ 
ผู้ท่ีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการเงินรับชำระเงินทุกประเภท 

3. ควรมีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีเพื่อมาสอบทานการเรียกเก็บ
รายได้ค่าเช่าของคณะในแต่ละเดือน เพื ่อให้มีการออก
ใบเสร็จรับเง ินและนำส่งเง ินภายในระยะเวลาที ่ระเบียบ
กำหนดไว้ 

 
 • ไม ่ม ีการเร ียกเก ็บเบี ้ยปร ับค่าเช่า ค่าน ้ำ-ค่าไฟฟ้า 

จากผู้เช่า 

 

 

 

 

 

 

 

1. ควรแจ้งบุคลากรและผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด อย่างเคร่งครัดและให้ติดตามเร่งรัด 
ผู้เช่าชำระเงินให้ตรงตามบันทึกข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้
พื้นที่ หากยังไม่สามารถดำเนินการได้ให้รายงานคณบดีเพื่อ
พิจารณาส่ังการต่อไป 

2. ควรมีหนังสือแจ้งเตือนการชำระค่าเช่าล่าช้าแก่ผู ้เช่า 
โดยชี้แจงทำความเข้าใจที่ผู ้เช่าต้องปฏิบัติตามสัญญา หาก 
ไม่สามารถทำตามได้ ควรดำเนินการยกเลิกสัญญาเช่า เพื่อหา 
ผู้เช่ารายใหม่ 

3. ควรตรวจสอบถึงวันที ่ครบกำหนดชำระค่าเช่าและ
ระยะเวลาท่ีล่วงเลยกำหนดชำระค่าเช่า ณ วันท่ีผู้เช่ามาชำระ
ค่าเช่า เพื่อแจ้งเบ้ียปรับล่าช้าแก่ผู้เช่าได้ 

4. กรณีการผิดพลาดในส่วนของสัญญา คณะฯ ควรมี  
การประชุมพิจารณาข้อหารือการแก้ไขสัญญา 
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ท่ี ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 

 กิจกรรมด้านการจัดทำรายงานต่าง ๆ  
1 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
 พัสดุประจำปี 

• เสนอรายงานผลการตรวจสอบพัสด ุประจำปีต่อ 
ผู้แต่งตั ้งล่าช้าเกิน 30 วันทำการ นับแต่วันเริ ่มดำเนินการ
ตรวจสอบพัสดุ 
 

 

คณะตรวจนับจำนวนครุภัณฑ์ที ่ม ีอยู ่ทั ้งสิ ้น ณ วันที ่ 30 
กันยายน ว่ามีครุภัณฑ์คงเหลือ และมีความถูกต้องตาม
ทะเบียนครุภัณฑ์ที ่ได้บันทึกไว้หรือไม่ และตรวจสภาพของ
คร ุภ ัณฑ ์ท ี ่ม ีอย ู ่ท ั ้ งหมดในหน ่วยงานว ่าม ีความชำรุด 
เสื ่อมสภาพ หร ือสูญไป เพราะเหตุใด หร ือพัสดุ ใดไม่
จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ และจัดทำรายงานผลการ
ตรวจสอบพัสดุประจำปี ต่อผู้แต่งตั้ง ภายใน 30 วันทำการ 
โดยนับต้ังแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุ 

 
 กิจกรรมด้านการบริหารงบประมาณ 
1 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
 1) การบริหารงบประมาณ 

• คณะเบิกจ่ายภาพรวมในอัตราร้อยละต่ำกว่าเป้าหมาย
ตามท่ีรัฐบาลกำหนด ไตรมาสท่ี 2, 3 

 
ควรมีการกำกับติดตามการดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไป 
ตามแผนที ่กำหนด พร ้อมเร ่งจ ัดส ่ง เอกสารหลักฐาน 
การเบิกจ่ายเพื ่อเพิ ่มอัตราการเบิกจ่ายในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยให้สูงขึ้น 
 

 ๒) การจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษา 
• การจัดเก็บเงินรายได้จากการจัดการศึกษา มีนักศึกษาท่ี

ค้างชำระค่าลงทะเบียน 

 

 
1. กำชับผู้รับผิดชอบติดตาม เร่งรัดให้นักศึกษาท่ีค้างชำระ

และขอผ่อนผันมาชำระเง ิน โดยเร ็ว โดยต ิดตามเป็น 
ลายลักษณ์อักษร และกำหนดระยะเวลาการมาชำระไว้ด้วย 

2. เมื่อได้รับโอนเงินกองทุน กรณีนักศึกษากองทุนให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา กำกับและติดตามผู้รับผิดชอบเร่งเปรียบเทียบ
จำนวนเงินที่ได้รับกับจำนวนเงินที่ต้องลงทะเบียนไว้ และ
ดำเนินการออกใบเสร็จรับเงิน และเงินท่ีเรียกเก็บเพิ่มสำหรับ
นักศึกษาที่ได้รับเงินจากกองทุนฯ น้อยกว่าที่ลงทะเบียนไว้ 
เพื่อโอนเข้าเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย การจ่ายเงินคืน
นักศึกษากรณีท่ีได้ชำระเงินไปก่อนแล้ว หรือการส่งเงินเกินคืน
สำนักงานกองทุนฯ กรณีได้ร ับเงินจากกองทุนฯ มากกว่า 
ท่ีลงทะเบียนไว้ 

3. เมื่อได้ยอดเงินโอนเรียบร้อยแล้ว ควรเร่งรัดเจ้าหน้าท่ี 
ให้ดำเนินการตัดหนี้ค้างชำระโดยเร็ว 
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ท่ี ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 

 ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ 
2 ไม่เข้าใจระเบียบ 

 

2.1) การตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน 
•  ผู้รับผิดชอบไม่ได้ลงลายมือช่ือปิดหลังใบเสร็จรับเงิน 

 

 
1. กองคลังควรพิจารณาแต่งตั ้งผ ู ้ตรวจสอบบัญชี เพื่อ
ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวันของระบบเงินทดรอง
ราชการ ควรพิจารณาแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยเป็นผู้ที ่ไม่มี
หน้าท่ีด้านการเงินและบัญชี เพื่อเป็นการตรวจสอบระหว่างกัน 
2. การแต่งตั้งผู้ตรวจรับ-จ่าย ประจำวัน เป็นกิจการควบคุม
ภายในให้เกิดความมั่นใจ และน่าเชื ่อถือในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้เกิดความถูกต้องทางการเงินและบัญชี ควรปฏิบัติตาม
ระเบียบให้ถูกต้อง 
 

 

2.2) การบันทึกรายการในระบบเงินทดรองราชการ 
•  การบันทึกรายการในระบบเงินทดรองราชการ (ERP) 

ไม่เป็นปัจจุบัน 
 

 
ควรเร่งดำเนินการลงรายการในระบบเงินทดรองราชการ 
(ERP) ให้เป็นปัจจุบัน และควรกำกับติดตามผู ้รับผิดชอบ 
ให้สอบทานรายการและบันทึกในระบบเงินทดรองราชการ 
ให้เป็นปัจจุบัน 
 

 

2.3) งานกิจกรรมนักศึกษา 
• การยืมเงินทดรองจ่าย ผู้ขอยืมเงินในสัญญายืม และ

ผู ้นำใบสำคัญมาส่งใช้เง ินยืม เป็นตำแหน่งลูกจ้าง
ช่ัวคราว  

• ทะเบียนใบรับใบสำคัญ ยังใช้แบบฟอร์มที ่ไม ่เป็น
มาตรฐาน 

 
1. ควรกำชับให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบศึกษาระเบียบต่าง ๆ  

ที่เกี ่ยวข้อง หรือให้ ผู ้รับผิดชอบสอบถามจากงานการเงิน 
งานพัสดุของคณะ หรือให้คณะแต่งตั ้งกรรมการตรวจสอบ
บัญชี โดยตรวจงบรายรับ-รายจ่าย เป็นระยะ ๆ 

2. จัดทำงบรายรับ-รายจ่ายตามวันที่อย่างต่อเนื่อง โดย 
ไม่ต้องแยกว่าเป็นปีงบประมาณหรือปีการศึกษา 
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ข้อควรระวังและพึงปฏิบัติให้ถูกต้องในการปฏิบัติงาน 
ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ และการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ท่ี ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ หลักเกณฑ์ 

 กิจกรรมด้านการเงิน บัญชี พัสดุ 
1 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
 1.1) การตรวจใบเสร็จรับเงิน 

• ผู้ตรวจสอบการรับ - จ่ายเงิน
ประจำวันปฏิบัติหน้าท่ีไม่ตรง
ตามคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ 

 
การแต่งตั ้งผู ้ตรวจรับ-จ่าย ประจำวัน 
เป็นกิจการควบคุมภายในให้เกิดความ
มั่นใจ และน่าเชื ่อถือในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้เกิดความถูกต้องทางการเงินและ
บัญชีผู้ได้รับมอบหมายในการตรวจสอบ
ควรจะทำการตรวจสอบเอกสารที่ตรวจ
ก่อนลงลายมือช่ือ 

 
ตามระ เบี ยบกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ย
ก าร เบิ ก เ ง ิ นจากคลั ง  ก า ร รั บ เ ง ิ น  ก า ร
จ่ ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการนำ
เงินส่งคลัง พ.ศ. 2562  

ข้อที่  ๘๓ ให้หั วหน้าส่วนราชการหรื อ  
ผู้ ท่ีไ ด้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร
จ า ก ห ั ว ห น ้ า ส ่ ว น ร า ช ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
จ ำ น ว น เ ง ิ น ท ี ่ จ ั ด เ ก ็ บ แ ล ะ น ำ ส ่ ง ก ั บ
หลักฐานและรายการท่ีบันทึกไว้ ในระบบ 
ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่   

 • ผู ้ร ับผิดชอบไม่ได้นำเงินสด
เก็บเข้าตู้เซฟ กรณีนำ เงินสด
ฝากเข้าธนาคารไม่ทัน 

กรณีเงินสดที่ได้รับนำเงินฝากธนาคาร 
ไ ม ่ ท ั นหล ั งก ำหนดป ิ ดบ ัญช ี  และ
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ปฏิบัติ
หน้าที่แล้ว ผู ้รับผิดชอบควรทำหนังสือ
แจ้งหัวหน้าหน่วยงานทราบเพื่อพิจารณา
และจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 

ระเบียบกระทรวงการคลัง การรับเง ิน การ
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่ง
คลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 93 เมื ่อสิ ้นเวลารับ
จ่ายเงินให้เจ้าหน้าที ่การเงินนำเง ินที ่จะเก็บ
รักษาและรายงานเงินคงเหลือประจำวันส่งมอบ
ให ้คณะกรรมการเก ็บร ักษาเง ิน  และให้
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินร่วมกันตรวจสอบ
ตัวเงิน และเอกสารแทนตัวเงิน กับรายงานเงิน
คงเหลือประจำวัน เมื่อปรากฎว่าถูกต้องแล้ว ให้
เจ้าหน้าที่การเงินนำเงิน และเอกสารแทนตัว
เงินเก็บรักษาในตู้นิรภัย และให้กรรมการเก็บ
รักษาเง ินทุกคนลงลายมือชื ่อในรายงานเงิน
คงเหลือประจำวันไว้เป็นหลักฐาน 
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ท่ี ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ หลักเกณฑ์ 

 กิจกรรมด้านการเงิน บัญชี พัสดุ 
1 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
 1.1) การตรวจใบเสร็จรับเงิน 

• ผู้รับผิดชอบลงลายมือชื่อปิด
หลังใบเสร็จรับเงินในวันที่ไม่
ได้มาปฏิบัติงาน 

 
การแต่งตั ้งผู ้ตรวจรับ-จ่าย ประจำวัน 
เป็นกิจการควบคุมภายในให้เกิดความ
มั่นใจ และน่าเชื ่อถือในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้เกิดความถูกต้องทางการเงินและ
บัญชีผู้ได้รับมอบหมายในการตรวจสอบ
ควรจะทำการตรวจสอบเอกสารที่ตรวจ
ก่อนลงลายมือช่ือ 

 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงิน
จากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562  
ข้อที่ ๘๓ ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้าส่วน
ราชการตรวจสอบจำนวนเงินที่จัดเก็บและนำส่ง
กับหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ในระบบ ว่า
ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  

 1.2) เงินทดรองราชการ 
• ผู้รับผิดชอบส่งหลักฐานการ

จ่ายเพื่อเคลียร์ใบสำคัญล่าช้า
นานเกิน 15 วันทำการ 

 
ควรกำชับผู้รับผิดชอบให้มีการสอบทาน
ใบเบิกที่ได้รับจากกองคลังเป็นประจำ 
โดยเม ื ่ อร ับเง ินจากคล ั งแล ้ว ให ้รีบ
ดำเนินการจ่ายให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินพร้อมท้ัง
รวบรวมหลักฐานการจ่าย ส่งเคลียร์ใบ
เบิกเงินไปยังกองคลังโดยเร็ว ซึ่งอาจเป็น
การทยอยส่งล้างกองคลังเพื่อไม่ให้เกิด
การล ่ าช ้ า เก ินกำหนดระยะเวลา ท่ี
ระเบียบกำหนดไว้ 

 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงิน
จากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ ๙๙ 
กำหนดว่าเงินที่เบิกจากคลัง ถ้าไม่ได้จ่ายหรือ
จ่ายไม่หมด ให้ส่วนราชการผู้เบิก นำส่งคืนคลัง 
ภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันรับเงินจากคลัง 

 • ผู้รับผิดชอบบันทึกใบสำคัญ
ซ้ำซ้อน 

ควรกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคืนตรวจสอบ
ใบสำค ัญหลักฐานการจ่ายเง ิน และ
จำนวนเงินเหลือจ่ายให้ครบถ้วนถูกต้อง 
ก ่อนท ี ่ จะออกใบร ับใบสำค ัญ และ
ใบเสร็จรับเงิน 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงิน
จากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562  
ข้อ ๖๖ เมื่อผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและ/หรือ
เง ินเหลือจ่ายที่ย ืม (ถ้ามี) ให้เจ้าหน้าที่ผู ้รับคืน 
บันทึกการรับคืนในสัญญาการยืมเงินพร้อมท้ัง
พ ิ มพ ์หล ั กฐานการร ั บเง ิ นค ืนจากระบบ
อ ิ เ ล ็ ก ท ร อ น ิ ก ส ์ ( e- Payment)  ต า ม ท่ี
กระทรวงการคลังกำหนด และ/หรือออกใบรับ
ใบสำคัญตามแบบท่ีกรมบัญชีกลาง กำหนดให้ผู้
ยืมไว้เป็นหลักฐาน 
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ท่ี ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ หลักเกณฑ์ 

 กิจกรรมด้านการเงิน บัญชี พัสดุ 
1 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
 1.2) เงินทดรองราชการ (ต่อ) 

• ผู้รับผิดชอบตั้งเบิกล่าช้าเกิน  
1 เดือน 

 
1. กรณีที ่ต ้องมีการส่งคืนเอกสาร

หลักฐานให้ผ ู ้ย ืมเง ินแก้ไข ควรมีการ
จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็น
หลักฐานในการต ิดตามโดยกำหนด
ระยะเวลาการส่งคืนตามความเหมาะสม
ภายในกำหนดเวลา 

2. ควรกำชับผู ้ร ับผิดชอบรวบรวม
เอกสาร และให ้ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการตั้งเบิก โดยไม่ให้เกินเวลาท่ี
กำหนด 

 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงิน
จากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562   

ข้อ 65 (3) วรรคสุดท้าย และประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน 
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดทำ
บัญชีเงินรายได้ ข้อ 53 และข้อ 54 กำหนดว่า 
กรณีผู้ยืมได้ส่งหลักฐานการจ่ายชดใช้เงินยืมแล้ว 
มีเหตุต้องทักท้วงให้ส่วนราชการ ผู้ให้ยืมแจ้ง  
ข้อทักท้วงให้ผู ้ยืมทราบโดยด่วน แล้วให้ผู ้ยืม
ปฏิบัติตามคำทักท้วงภายใน 15 วันนับจาก
วันที่ได้รับคำทักท้วงหากผู้ยืมมิได้ดำเนินการ
ตามคำทักท้วงและไม่ได้ชี ้แจงเหตุผลให้ส่วน
ราชการ ผู ้ให้ยืมดำเนินการตามเงื ่อนไข ใน
สัญญายืมเงิน โดยถือว่าผู้ยืม ยังมิได้ส่งใช้คืนเงิน
ยืมเท่าจำนวนท่ีทักท้วงนั้น 

 1.3) กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
• ผู ้ร ับผ ิดชอบบันท ึกข ้อมูล

ผ ิ ดพ ล าด  ท ำ ให ้ ค ื น เ งิ น
นักศึกษาและกองทุนให้กู้ยืมฯ 
ผิดพลาด 

 

 
ควรกำผู้รับผิดชอบ เมื่อได้รับเงินจาก
ธนาคารให้ตรวจสอบค่าลงทะเบียนกับ
จำนวนที ่ ได ้ร ับจากกองทุนฯ อย ่าง
เคร่งครัด เพื่อดำเนินการโอนเงินเข้าเป็น
รายได้ของมหาวิทยาลัย ส่งคืนเงินให้กับ
นักศึกษากรณีชำระค่าลงทะเบียนไปก่อน 
และส่งเงินส่วนเกินคืนกองทุนฯ อย่าง
ถูกต้อง 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
เงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาและการจัดทำ
บัญชีเงินรายได้ หมวด 1 การรับเงิน ข้อ 15 ให้
หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็น
ลายล ักษณ ์อ ักษรจากห ัวหน ้าหน ่วยงาน
ตรวจสอบจำนวนเงินที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บและ
นำส่งกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ใน
ระบบบัญชีว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ หมวด 3 
การจ่ายเงิน ข้อ 35 การจ่ายเงินทุกรายการ
ต้องมีการบันทึการจ่ายเงินไว้ในระบบบัญชี 
และต้องตรวจสอบการจ่ายเงินกับหลักฐานการ
จ่ายทุกส้ินวัน 

 
 
 
 

  



 

  | รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  40 

    

ท่ี ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ หลักเกณฑ์ 

 กิจกรรมด้านการเงิน บัญชี พัสดุ 
1 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
 1.4) การเบิกจ่ายครุภัณฑ์ 

• ไม่ทำตารางเทียบราคากลาง
แต่ละบริษัท  

• ใบกำหนดราคากลางพิมพ์
ตัวหนังสือผิด 

• หนังสือมอบอำนาจอากร
แสตมป์ไม่ได้ขีดฆ่า 

 

 
1. คณะกรรมการ ควรสอบทานข้อมูล

ให้ถูกต้องก่อนนำเอกสารไปต้ังเบิก 
2. ควรกำชับผู ้ร ับผิดชอบรวบรวม

เอกสาร และให ้ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานให้ถ ูกต้อง และขีดฆ ่าอากร
แสตมป์ทุกฉบับก่อนการตั้งเบิก 

 
1.  ตามหน ั งส ื อกรมบ ัญช ี กลางท ี ่ ก ค 

0433.2 ว 206 ลงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 
เรื ่อง คู ่มือแนวทางการประกาศรายละเอียด
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ
ให ้หน ่วยงานของร ัฐจ ัดทำและประกาศ
รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณ 
ราคากลางในระบบเคร ือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง(www.gprocurement.go.th) และ
เว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐที ่จัดซื ้อจัดจ้าง 
ตามประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ บก. 06 ท่ี
แนบท้ายคู่มือ ดังนี้ วิธีการบันทึกข้อมูล 
    1.1 ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงการตามท่ี
กำหนดไว้ในแผนงานของหน่วยงานของรัฐหรือ 
ที่หน่วยงานของรัฐได้กำหนดไว้เพื ่อให้มีการ
ดำเนินการ ในกรณีที่มีการดำเนินกิจกรรมย่อย
หรือรายการอันเป็น ส่วนหนึ่งของโครงการให้ใส่
ช่ือกิจกรรมย่อยหรือรายการด้วย 

1.2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ให้ระบุช่ือ
หน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของ 
โครงการในการจ ัดซ ื ้ อจ ัดจ ้ าง  กรณ ี เป็น
หน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานภายในให้ระบุต้น
สังกัดที่เป็นนิติบุคคลด้วย ตัวอย่างกองการพัสดุ
ภาครัฐกรมบัญชีกลาง 

1.3 วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร (บาท) 
ให้ระบุจำนวนเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับและ 
หรือมีเพื่อใช้ในการจัดจ้าง 

 
    
    
    
    
    
    
    

http://www.gprocurement.go.th/
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ท่ี ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ หลักเกณฑ์ 

 กิจกรรมด้านการเงิน บัญชี พัสดุ 
1 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
 1.4) การเบิกจ่ายครุภัณฑ์ (ต่อ)  1.4 วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ให้ระบุวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้อนุมัติ 
จำนวนเงินอันเป็นราคาที่จะใช้ในการจัดจ้าง
ครั้งนั้น ๆ เป็นเงินบาท ให้ระบุจำนวนเงินท่ีเป็น
ราคากลาง ราคา/หน่วย (ถ้ามี) (บาท) ให้ระบุ
ราคาต่อหน่วยด้วย (ถ้ามี) กรณีจัดซื้อหลาย
รายการให้ระบุราคาต่อหน่วยในแต่ละรายการ 
กรณีจัดจ้างที ่มิใช่งานก่อสร้างให้ระบุราคา    
ต่อหน่วยในแต่ละรายการ (ถ้ามี) 

2. บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร หมวด 
6 อากรแสตมป์ ว ิธ ีการเส ียอากรแสตมป์ 
สำหรับการทำตราสาร เรียกว่า “ปิดแสตมป์
สมบูรณ์” ซึ ่งมีความหมายว่า ในกรณีแสตมป์
ปิดทับ คือ การได้เสีย อากรแสตมป์โดยปิด
แสตมป์ทับกระดาษก่อนกระทำหรือในทันทีท่ี
ทำตราสารเป็นราคาไม่น้อยกว่าที่อากรที่ต้อง
เสียและได้คิดค่าแสตมป์แล้ว 

 1.5) โครงการบริการสังคม 
• ไม ่ ได ้จ ัดทำคำส ั ่ ง แต ่ ง ต้ั ง

เจ้าหน้าท่ีการเงิน บัญชี และพัสดุ 
• ไม่ได้จัดส่งสำเนาโครงการไป

ยังกองคลังและสถาบันวิจัยและ
พ ัฒนา เม ื ่ อ ได ้ ร ับอน ุม ั ติ
โครงการภายใน 7 วันนับแต่
วันท่ีได้รับอนุมัติ 

• เจ้าหน้าท่ีไม่ได้จัดทำใบสำคัญ
ร ับ เ ง ิ น  และ ไม ่ ไ ด ้ จ ั ดทำ
ทะเบียนรับ - จ่ายเงิน 

• เจ้าหน้าที ่ไม่นำเง ินฝากเข้า
บัญชีค่าบำรุงหน่วยงานและ
สาขาตามอัตราท่ีกำหนด 

 
1. ควรแนะนำผู้รับผิดชอบโครงการใน

การจัดทำคำส่ังแต่งต้ัง 
2. ควรม ีการประสานงานกับฝ ่าย

วิชาการว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบนำส่ง
สำเนาโครงการ 

3. เจ้าหน้าที ่ผู ้ร ับผิดชอบควรออก
ใบสำคัญรับเงินทุกครั้ง  เมื่อมีการรับเงิน 

4. ควรกำชับเจ้าหน้าที่นำฝากเงินค่า
บำรุงหน่วยงานทันที เมื่อได้รับจากกองคลัง 

5. ควรกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ศึกษาระเบียบวิธีการ และขั้นตอนก่อน
จะปฏิบัติงาน 

 
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ว่าด้วยการให้บริการสังคม พ.ศ.2559 
   ข้อ 14 รายได้จากการให้บริการสังคมให้นำส่ง
เป็นค่าบำร ุงมหาวิทยาลัยและหน่วยงานตามท่ี
คณะกรรมการกำหนดโดยออกเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ 16 ให้หัวหน้าหน่วยงานมีอำนาจแต่งต้ัง
ผู ้รับผิดชอบผู้รับผิดชอบการให้บริการสังคม 
และผู้ทำหน้าท่ีรับจ่ายเงิน จัดทำบัญชี จัดซื้อจัด
จ้าง ผู ้ตรวจสอบของโครงการให้เหมาะสมกับ
ประเภทของการให้บริการสังคม 

   ข้อ 19 เมื ่อได้ร ับอนุมัติให้ดำเนินการ
ให้บริการสังคมแล้ว ให้หน่วยงานส่งสำเนาแบบ
ขออนุมัติการให้บริการสังคม และสัญญาหรือ*-
บันทึกข้อตกลง (ถ้ามี) ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาและ
กองคลัง ภายใน 7 วันทำการ นับต้ังแต่ท่ีได้รับอนุมัติ 
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 กิจกรรมด้านการเงิน บัญชี พัสดุ 
1 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
 1.5) โครงการบริการสังคม (ต่อ) 

• ม ีการร ับเง ินเพ ิ ่มเต ิมหลัง
ส้ินสุดโครงการ 

• เจ้าหน้าที ่ไม ่ได ้ปฏิบ ัต ิตาม
คำส่ังแต่งต้ัง 

• ผู้ตรวจสอบบัญชีไม่ได้เสนอ
ความคิดเห็นงบการเง ินต่อ
หัวหน้าหน่วยงานภายใน 30
วันนับแต่วันส้ินสุดโครงการ 
 

 
6. ผู้รับผิดชอบควรปฏิบัติให้เป ็นไป

ตามที ่ระเบียบกำหนดไว้รวมทั ้งมีการ
เร ่ ง ร ั ดผ ู ้ ร ั บผ ิ ดชอบโครงกา ร เ มื่ อ
ดำเนินการแล้วเสร็จให้รีบรวบรวมจัดส่ง
เอกสารการเบิกจ่ายรวมทั้งจัดทำรายงาน
งบการเงินเสนอหัวหน้าหน่วยงานในเวลา
ท่ีกำหนด 

    
ข้อ 25 การรับจ่ายเงินทุกครั้งให้มีหลักฐาน

เอกสารและหรือหลักฐานการจ่ายท่ีถูกต้องตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัย และบันทึกบัญชีตามแบบ
ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
   ข้อ 25 วรรคสอง เมื ่อสิ ้นสุดโครงการให้
จัดส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้ผู ้ตรวจสอบ
โครงการตรวจสอบ ความถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสารการร ับจ ่ายเง ิน การบ ันท ึกบัญชี/
ทะเบียน รายงานการเงินและเสนอความคิดเห็น
ต่อหัวหน้าหน่วยงาน ภายใน 30 วัน นับแต่วัน
ส้ินสุดโครงการ 
 

 1.6) หลักประกันสัญญา 
• หนังสือค้ำประกันสัญญา ยัง

ไม่ครบกำหนดส่งคืนและไม่มี
การขีดฆ่า/คร่อมอากรแสตมป ์

 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเมื่อได้รับหนังสือ
ค้ำประกันสัญญาแล้วควรตรวจสอบ
ความถูกต้องให้เร ียบร ้อยก่อนนำส่ง
เจ้าหน้าท่ีการเงินจัดเก็บในตู้นิรภัย 

 

บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร หมวด 6 
อากรแสตมป ์
มาตรา 118 ตราสารใดไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์ 
จะใช้ต้นฉบับ คู่ฉบับ คู่ฉีก หรือสำเนาตราสาร
นั้นเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้ จนกว่า
จะได้เสียอากรโดยปิดแสตมป์ครบจำนวนตาม
อัตราในบัญชีท้ายหมวดนี้และขีดฆ่าแล้ว แต่
ทั ้งนี ้ไม่เป็นการเสื่อมสิทธิที ่จะเรียกเงินเพิ่ม
อากรตามมาตรา 113 และมาตรา 114 
 
 

 

1.7) งานกิจกรรมนักศึกษา 
• ไม่ได้ออกใบรับใบสำคัญให้กับ

ผู้ยืม และบางโครงการมีการ
ออกใบสำคัญรับแล้วมีการ
ส่งคืนไปแก้ไข แต่ผู้รับผิดชอบ
ไม่ได้ติดตามใบสำคัญกลับคืนมา 

• ทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน
สโมสร ใส ่รายละเอ ียดไม่
ครบถ้วน  

 
 

 
1. ควรกำชับผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติให้

เป็นไปตามระเบียบ ประกาศที่กำหนดไว้ 
กรณีการรับเง ินแล้วไม่ออกหลักฐาน
ให้กับผู้ยืมเงิน อาจทำให้เกิดความเสียได้  
 

 
1. ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับ – การจ่ายเงิน การเก็บรักษา
และจัดทำบัญชีเงินรายได้ ข้อ 50 กำหนดว่า
เมื่อผู้ยืมส่งใช้เงินยืมให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับคืนเงินยืม
บันทึกการรับคืนในสัญญาการยืมเงิน พร้อมท้ัง
ออกใบเสร็จรับเงิน และหรือใบรับใบสำคัญให้ผู้
ยืมไว้เป็นหลักฐาน 
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 กิจกรรมด้านการเงิน บัญชี พัสดุ 
1 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
 1.7) งานกิจกรรมนักศึกษา (ต่อ) 

 
 

2. ควรมีการติดตามการส่งใช้ให้
เป ็นไปตามกำหนดเวลาที ่ ระ เบ ียบ
กำหนดไว ้ และควรติดตามเป ็นลาย
ลักษณ์อักษร รวมทั้งกำหนดระยะเวลาท่ี
ให้ส่งชดใช้ด้วย นอกจากนี ้ควรมีการ
ตรวจสอบก่อนการให้ยืมเงิน เพื่อไม่ให้
เกิดกรณีให้ยืมเงินแก่ผู ้ที ่ยังไม่ส่งชดใช้
สัญญายืมเงินเดิม 

 

 
2. ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     

ราชมงคลพระนครเร ื ่ องการร ับ -จ ่ าย เงิน
กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2556  มีดังนี้ 

ข้อ 2.6 ให้ส่งหลักฐานการใช้จ่ายเงินตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
เพื่อล้างบัญชีเงินยืมให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน
ให้เป็นที่เรียบร้อย 

ข้อ 2.7 กรณีไม่สามารถแสดงหลักฐานการ
ใช้จ่ายเงินภายในระยะเวลาข้อ 2.6 อาจถือ 
เป็นความผิดทางวิน ัยน ักศึกษาทั ้งน ี ้อย ู ่ ใน
ดุลพินิจของมหาวิทยาลัยหรือ คณะพิจารณา
ตามสมควร 

 
 

 1.8) ตรวจสอบการดำเนินงาน
โครงการต่าง ๆ  
• บิลเงินสดระบุชื่อโครงการไม่

ถูกต้อง 
• ใบเสร็จรับเงินไม่มีการลงนาม

ผู้จ่ายเงิน 
• ใบสำคัญรับเงินไม่มีการลงนาม

ผู้รับเงิน และผู้จ่ายเงิน 
• หนังสือขออนุมัติเบิกเงินระบุ

ยอดเงินไม่ถูกต้อง  
• หนังสือเชิญวิทยากร คณบดี

ไม่ได้เป็นผู้ลงนามหนังสือ 

 
 
ควรกำชับผู ้ร ับผิดชอบเมื ่อตรวจสอบ
เอกสารการตั ้งเบิกให้ครบถ้วนอย่าง
ละเอียด และหากมีการแก้ไขเอกสารต้อง
เร่งให้ผู้รับผิดชอบมาแก้ไขเอกสารทันที 

 
 
ระเบียบว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน 
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงิน
ส่งคลัง พ.ศ. 2562  

ข้อ 42 ให้เจ้าหน้าที่ผู ้จ่ายเงินประทับตรา
ข้อความว่า “จ่ายเงินแล้ว” โดยลงลายมือช่ือ
รับรองการจ่าย และระบุชื่อผู้จ่ายเงินตัวบรรจง 
พร้อมท้ัง วัน เดือน ปี ท่ีจ่ายกำกับไว้ในหลักฐาน
การจ่ายเง ินทุกฉบับ เพ ื ่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบ 

ข ้อ 46 ใบเสร ็จร ับเง ินอย ่างน ้อยต้องมี
รายการ ดังต่อไปนี้ 
1. ช่ือ สถานท่ีอยู่ หรือท่ีทำการของผู้รับเงิน 
2. วัน เดือน ปี ท่ีรับเงิน 
3. รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร 
4. จำนวนเงินท้ังตัวเลขและตัวอักษร 
5. ลายมือช่ือของผู้รับเงิน 

ข้อ 47 กรณีส่วนราชการจ่ายเงินรายใด ซึ่ง
ตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับ
เงินได้ให้ผู้รับเงินลงชื่อรับเงินในใบสำคัญรับเงิน
เพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่าย  
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 กิจกรรมด้านการเงิน บัญชี พัสดุ 
1 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
 1.9) การควบคุมวัสดุ  

• ยอดคงเหลือในระบบ ERP    
ไม่ตรงกับยอดคงเหลือท่ีตรวจ
นับจริง 

 

 
ควรกำชับผู้รับผิดชอบเมื่อจ่ายวัสดุให้ผู้
ต้องการใช้ตามใบเบิกพัสดุ จะต้องมีการ
บันทึกจ่ายในบัญชีวัสดุในระบบ ERP ทุก
ครั้ง และต้องมีการตรวจนับวัสดุจริงจะ
ได้ทราบว่าวัสดุหายหรือไม่ 

 
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และที ่แก้ไขเพ ิ ่มเติม ข้อ 
154 กำหนดให้ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความ
ถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) 
แล้วลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที ่มีการจ่าย 
และเก็บใบเบิกไว้เป็นหลักฐานด้วย    
 

 กิจกรรมด้านการควบคุมภายใน 
1 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
 รถราชการ 

• ใบขออน ุญาตใช ้ รถก ับใบ
บันทึกการใช้ ผู้ขอใช้รถคนละ
คนกัน และไม่มีลายเซ็นผู ้มี
อำนาจลงนามอนุมัติ 

• ไม่มีการจัดทำใบขออนุญาต
การใช้รถ 

• ใบบันทึกการขออนุญาตใช้รถ
ลงรายละเอียดไม่ครบถ้วน 
และผู้มีอำนาจลงนามไม่
ครบถ้วน 

• มีการนำรถราชการออกใช้
ก่อนเวลาท่ีขออนุญาต 

• พนักงานขับรถไมไ่ด้บันทึก
ข้อมูลในใบบันทึกการใช้รถ  

• ใบขออน ุญาตใช ้ รถก ับใบ
บันทึกการใช้รถระบุสถานท่ี
ไม่ตรงกัน 

• ใบขออน ุญาตใช ้ รถก ับใบ
บันทึกการใช้รถระบุผู้ขอใช้รถ
และเวลาไม่ตรงกัน 

• ไม่ได้จัดทำใบบันทึกรายงาน
ตรวจความเรียบร้อยของ
รถยนต์ประจำวันของรถ
ราชการ 
 

 
1. ควรกำชับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบและ

ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามข้อ 13 และข้อ 
14 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมกรณีที่ต้องการเปลี่ยนเวลาการ
นำรถออกให้ผ ู ้ ใช ้รถจัดทำบันท ึกขอ
เปล่ียนแปลงเวลากับผู้ท่ีมีอำนาจอนุมัติ 
2 .  ค ว ร ม ี ก า ร ค ว บ ค ุ ม ด ู แ ลก า ร

ปฏิบัติงานของพนักงานขับรถให้จัดทำ
บันทึกรายการตรวจความเรียบร้อยของ
รถยนต์ เพื่อตรวจความเรียบร้อยของรถ
ราชการให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่
เสมอ และส่งเอกสารให้แก่หัวหน้างาน
ยานพาหนะตรวจสอบทุกวัน 

3. ควรกำชับเจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบ 
และผู้ท่ีเกี ่ยวข้อง ถือปฏิบัติตาม ข้อ 3 
แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
ม ง ค ล พ ร ะ น ค ร  แ ล ะ แ จ ้ ง เ ว ี ย น
ข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัต ิของ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ผู้ปฏิบัติ
ทราบ 

 
1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว ่าด้วยรถ

ราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 
13 กำหนดว่าการขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง 
ให้จัดทำใบขออนุญาตใช้รถตามแบบ 3 และข้อ 
14 กำหนดว่าต้องควบคุมพนักงานขับรถให้ลง
รายการไปตามความเป็นจริงในสมุดบันทึกการ
ใช้รถส่วนกลางตามแบบ 4 

2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถราชการ 

ข้อ 3 ให้ผู้ขอใช้รถแจ้งความจำนงขอใช้รถ
ต่อผู้มีอำนาจส่ังอนุญาตโดยทำเป็นหนังสือก่อน
การเดินทางไม่น้อยกว่า 3 วันทำการตามแบบ 
ร.3 แนบท้ายประกาศนี ้ และให้ผู ้ขอใช้รถ
ปฏิบัติตามข้อกำหนดใบบันทึกขอใช้รถ โดย
เคร่งครัด 

ข้อ 4 ให้ผู้มีอำนาจส่ังอนุญาตการใช้รถ ดังนี้ 
4.3 การใช ้รถราชการในคณะให ้ขอ

อนุญาตต่อคณบดีหรือผู้ท่ีคณบดีมอบหมาย 
ข้อ 9 การบำรุงรักษา ให้กองกลางหรือคณะ

ดำเนินการ ดังนี้ 
9.1 ให้พนักงานขับรถยนต์ตรวจตรา

ความเรียบร้อย และทำความสะอาดรถยนต์ท่ีใช้
งานประจำวัน และรายงานตามแบบ ร.1 
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ท่ี ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ หลักเกณฑ์ 

 กิจกรรมด้านการควบคุมภายใน 
1 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
 รถราชการ (ต่อ) 

• ใบบันทึกทะเบียนการซ ่อม
บำรุงไม่เป็นปัจจุบัน 
 

 9.2 กรณีที่มีข้อบกพร่องต้องซ่อมบำรุง 
ให้พนักงานขับรถยนต์รายงานตามแบบ ร.2 เพื่อให้
เจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมรถราชการดำเนินการซ่อมบำรุง 

ข้อ 11 ให้พนักงานขับรถยนต์บันทึกการ
ใช้รถ ส่งให้ผู ้รับผิดชอบงานยานพาหนะเป็น
ประจำทุกเดือน ตามแบบ ร.4 แนบท้ายประกาศนี้ 

3. ตามหนังสือที่ ศธ0581.14/2561 ลง
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ข้อเสนอแนะ
แนวทางการปฏิบัติของสำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน กรณีรถราชการระบุข้อตรวจพบว่าผู้
ขอใช้รถราชการไม่ได้ไปกับรถราชการที ่ขอ
อนุญาต โดยมีข้อเสนอแนะจากสำนักงานตรวจ
เงินแผ่นดินว่าให้ผู้ขอใช้รถราชการเป็นผู้ลงนาม
ในใบขอรถไปราชการ 

4. ระเบียบสำนักนายกร ัฐมนตรีว ่าด้วยรถ
ราชการ พ.ศ. 2523 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม หมวด 4 
การเก็บรักษา ข้อ 20 ให้ส่วนราชการจัดทำสมุด
แสดงรายการซ่อมบำรุงแต่ละครั้งตามตัวแบบ 
6 ท้ายระเบียบนี้ 

 
 • ไม่มีการจัดทำสำรวจกำหนด

เกณฑ ์ ก า ร ใช ้ ส ิ ้ น เปล ื อ ง
เชื้อเพลิงของรถราชการ และ
ไม่มีการจัดทำประกาศเกณฑ์
การใช้สิ้นเปลืองเชื ้อเพลิงรถ
ราชการ  

 

ในปีงบประมาณถัดไป ควรเร่งดำเนินการ
สำร วจ  และกำหนด เกณฑ ์ก าร ใ ช้
สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการ
ภายในเด ือนต ุลาคม โดยจ ัดทำเป็น
ประกาศภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อ
ใช้เป็นหลักฐานประกอบในการเบิกจ่าย
เช้ือเพลิง 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถ ข้อ 7 การ
กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถ
ราชการในแต่ละปีงบประมาณให้หน่วยงานท่ี
ได้รับมอบหมายดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี เพื่อเป็นหลักฐานในการ
เบิกจ่ายเชื ้อเพลิง และการตรวจสอบของ
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายตรวจสอบ 
 

 • รถราชการที่ครบกำหนดต่อ
ทะเบ ียนแล้ว แต ่ย ังไม ่ได้
ดำเนินการ  

  

แจ้งปัญหาอุปสรรคให้หัวหน้าหน่วยงาน
ทราบ และหาวิธ ีการแก้ไขโดยควรเร่ง
ดำเนินการต่อทะเบียนรถยนต์ให้เสร็จส้ิน
โดยเร็ว และในโอกาสต่อไปควรติดตาม
ให้มีการต่อทะเบียนฯ ให้ทันภายในเวลา
ท่ีกำหนด 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ 
พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 4 การ
เก็บรักษาและซ่อมบำรุง ข้อ 18 ระบุว่า ส่วน
ราชการมีหน้าที่รับผิดชอบการซ่อมบำรุงรถ
ประจำตำแหน่ง รถส่วนกลาง รถรับรองและรถ
รับรองประจำจังหวัดให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะ
ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 
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ท่ี ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ หลักเกณฑ์ 

 กิจกรรมด้านการควบคุมดูแลทรัพย์สิน 
1 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
 ๑) การควบคุมครุภัณฑ์ 

• ไม่ได้จัดทำทะเบียนคุมตาม
รูปแบบท่ีกำหนด   

• จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินไม่
เป็นปัจจุบัน 

• ไม ่บ ันท ึกคร ุภ ัณฑ ์ต ่ ำกว่ า
เกณฑ์ในทะเบียนคุมให้เป็น
ร ะ บ บ  ท ำ ไ ม ่ ส า ม า ร ถ
ตรวจสอบความมีอยู่จริงของ
ทรัพย์สินได้ 

• ไม่ได้กำหนดเลขครุภัณฑ์ และ
เขียนรหัสบนตัวครุภัณฑ์ไม่
ครบทุกรายการ ทำให้เสี ่ยง
ต่อการสูญหายของทรัพย์สิน 

• มีครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์และ
ครุภัณฑ์นอกบัญชีที ่ยังไม่ได้
รับการขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง 
ทำให้เส่ียงต่อการสูญหายของ
ทรัพย์สิน 

 
1. ให้คณะจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน

ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด ควร
กำหนดบัญชีหรือทะเบียนคุมทรัพย์สินมี
รายละเอียด หมายเลข รหัส รายการ
สถานที ่ใช้หรือสถานที ่เก็บรักษาและ
รายงานมูลค่าทรัพย์สินทุกสิ้นปี มีการ
ตรวจนับทรัพย์สินประจำปี และมีการ
จัดทำรายงานการตรวจนับสินทรัพย์
เปรียบเทียบกับยอดการตรวจนับกับ
ทะเบียนคุม และ/หรือบัญชีทรัพย์สิน 
2. ควรกำชับเจ้าหน้าที่ให้บันทึกควบคุม

ทรัพย์สินครุภัณฑ์ ไม่ว่าจะได้มาด้วยวิธีใด 
(ซ ื ้อจ ้างทำ ร ับโอน ย ืม ร ับบร ิจาค/
สน ับสน ุนฯลฯ) ให ้บ ันท ึกควบคุมให้
ครบถ้วนเป็นปัจจุบันเพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบ และควรบันทึกควบคุมในสมุดท่ี
มีความคงทนถาวรทรัพย์สินรายการใดถูก
จำหน่าย/โอน/คืนไปแล้ว ให้ขีดรายการนั้น
ออกพร้อมอ้างอิงเลขที่หนังสือที่เกี่ยวข้อง 
และใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) ไว้ด้วย พร้อมท้ัง
จัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบรายการ
เคลื่อนไหว (ทั้งได้มาขึ้นทะเบียน โอน ยืม 
จำหน่าย) และที่เกี่ยวข้องอื่น เช่น รายงาน
การตรวจสอบพัสดุประจำปี รวมทั้งบัญชี
รายการทรัพย์สินของคณะกรรมการฯ ท่ี
นำมาให้ตรวจสอบให้ครบถ้วนเรียบร้อย 
สะดวก ต่อการค้นหา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ในการสอบทานของของผู้ตรวจสอบภายใน 
 

 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 การเก็บและการบันทึก 

ข้อ 203 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดแุล้ว 
ให้ดำเนินการลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุม
พัสดุแล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิดและแสดง
รายการโดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือ
ทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย พร้อมเก็บ
รักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย
และให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญช ีหรือ
ทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ 

กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือที ่ กค0410/ 
ว338 ลงว ันท ี ่  5  พฤศจ ิ กายน  2546 
กําหนดให้จัดทําทะเบียนคุมทรัพย์สินเพียงแบบ
เดียว เฉพาะทรัพย์สินที ่จัดซื ้อจัดหามาใหม่ 
ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป 

ส่วนรายการทรัพย์สินเดิมที่เคยควบคุมไว้
ท ั ้ง 2 ทะเบียน (ทะเบียนคุมครุภ ัณฑ์ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และทะเบียนคุมทรัพย์สิน) ก็ให้
คงไว้ตามเดิม จนกว่าทรัพย์สินดังกล่าวจะได้
จําหน่ายจ่ายโอน ออกไปจากส่วนราชการ 

ข้อสังเกต 
1. ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ หมายถึง วัสดุท่ี

มีลักษณะคงทนถาวร มีราคาต่อหน่อยหรือต่อชุด
ไม่ถึงถึง 5,000 บาท ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
ประเภทครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ และให้บันทึก
รายละเอียดของครุภัณฑ์ดังกล่าวในทะเบียนคุม
ทรัพย์สินเพื ่อประโยชน์ในการควบคุมรายการ
ทรัพย์สินของทางราชการโดยไม่ต้องคำนวนณค่า
เสื ่อมประจำปี (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที ่ กค
0410.3/ว48 ลงวันท่ี 13 กันยายน 2549 เรื่อง 
การบันทึกบัญชีวัสดุ หรือครุภัณฑ์) 
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ท่ี ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ หลักเกณฑ์ 

 กิจกรรมด้านการควบคุมดูแลทรัพย์สิน 
1 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 

 

๑) การควบคุมครุภัณฑ์ (ต่อ) 3. ครุภัณฑ์รายการใดที่มีราคาไม่ถึง 
๕,๐๐๐ บาท แต่มีสภาพคงทน อายุใช้
งานนานเกิน ๑ ปี ถือเป็นครุภัณฑ์ต่ำกว่า
เกณฑ์ให้ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ทุกกรณี 
วัสดุอุปกรณ์ใดที่มีความคงทนแต่หากขึ้น
ทะเบียนครุภัณฑ์อาจไม่เหมาะสมและ
อาจเป็นภาระในการจำหน่ายในอนาคต
ให้หน่วยงานจัดทำบัญชี/ทะเบียน เพื่อ
บันทึกควบคุมครุภัณฑ์เหล่านั้นไว้ด้วย 
เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการและ
การบำรุงรักษาต่อไป 
๔. เห็นควรให้ผู ้รับผิดชอบตรวจสอบ

และเขียนหมายเลขครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน โดยใช้ปากกาที่ไม่สามารถลบ
ได ้ เข ียนบนตัวคร ุภ ัณฑ ์แทนการติด
สติ๊กเกอร์ เพื่อป้องกันการหลุดหายและ
ทำให ้ เก ิ ดป ัญหาในการตรวจสอบ
ภายหลัง และต้องสามารถอ้างอิงเลข
คร ุภ ัณฑ์ จากรหัสสินทร ัพย์ในระบบ 
GFMIS ได้ทุกรายการ เพื ่อง ่ายต่อการ
สอบทานและสามารถตรวจสอบ 

 

2. เม ื ่อได ้ร ับคร ุภ ัณฑ์ และกำหนดรหัส
คร ุภ ัณฑ ์แล ้ว ให ้ เข ียนรหัสคร ุภ ัณฑ์ท ี ่ ตัว
คร ุภ ัณฑ์ด ้วย เพ ื ่อสามารถตรวจสอบและ
ควบคุมได้ 
3. ครุภัณฑ์ที ่มีมูลค่าเกินกว่า 5,000 บาท 

ให้เขียนหมายเลขทรัพย์สินจากระบบ GFMIS 
ที ่ตัวครุภัณฑ์ด้วย เพื ่อสามารถควบคุมและ
ตรวจสอบได้ 
4. ทรัพย์สินที ่ได้ร ับจากการบริจาคจะต้อง
ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคให้ทาง
ราชการ พ.ศ. 2526 ด้วย 

 ๒) การบริหารทรัพย์สินและ
จัดหารายได้ 
• ร้านค้าในการดูแลของคณะ

จ่ายค่าเช่าร้านไม่เป็นปัจจุบัน 

 

1. ควรมีการกำกับ ดูแล ติดตาม การ
รับเง ินทุกครั้งต้องออกใบเสร็จรับเงิน
ให้กับผู้ชำระเงิน เพื่อเป็นหลักฐาน และ
นำเงินรายได้ท่ีจัดเก็บนำส่งมหาวิทยาลัยใน
วันนั้น หรืออย่างช้าในวันทำการถัดไป 

2. ควรแบ่งหน้าที ่ระหว่างบุคคลให้
ชัดเจน โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร
ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเงิน
และบัญชี เพ ื ่อเป็นการสอบย ันและ
ควบคุมภายใน ไม่ควรให้ผู ้ที ่ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องด้านการเงินรับชำระเงินทุกประเภท 

 

 
 

1. ระเบียบคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน
และจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใช้
และจัดหาผลประโยชน์ในทร ัพย์ส ิน พ.ศ. 
2552 ข้อ 13 รายได้ที ่ เป ็นค่าใช้บร ิการ
ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นท่ีเป็นตัวเงินท่ีผู้
ขอใช้บริการบริจาคให้แก่มหาวิทยาลัย ถือเป็น
รายได้ท่ีต้องนำส่งมหาวิทยาลัย 
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ท่ี ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ หลักเกณฑ์ 

 กิจกรรมด้านการควบคุมดูแลทรัพย์สิน 
1 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
 ๒) การบริหารทรัพย์ส ินและ

จัดหารายได้ (ต่อ) 
 
 
3. ควรมีการแต่งตั ้งเจ้าหน้าที่เพื ่อมา

สอบทานการเรียกเก็บรายได้ค่าเช่าของ
คณะในแต่ละเดือน เพื ่อให้มีการออก
ใบเสร ็จร ับเง ินและนำส่งเง ินภายใน
ระยะเวลาท่ีระเบียบกำหนดไว้ 

 
 
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน 
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดทำ
บัญชีเง ินรายได้ ข ้อ 16 ให้กองคลัง หรือ
หน่วยงานนำเงินรายได้ที ่จัดเก็บฝากธนาคาร
เข้าบัญชีมหาวิทยาลัยในวันนั้นหรืออย่างช้าใน
วันทำการถัดไป ยกเว้นกรณีหน่วยงานจัดเก็บ
เงินรายได้ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทให้ฝากธนาคาร
เข้าบัญชีมหาวิทยาลัยภายใน 3 วันทำการถัดไป 

 
 • ไม่มีการเรียกเก็บเบี้ยปรับค่า

เช่า ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้าจากผู้เช่า 
 
 
 
 
 
 
 

1. ควรแจ้งบุคลากรและผู้รับผิดชอบ
ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
กำหนด อย่างเคร่งครัดและให้ต ิดตาม
เร่งรัดผู้เช่าชำระเงินให้ตรงตามบันทึก
ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ หากยัง
ไม ่สามารถดำเน ินการได้ให้รายงาน
คณบดีเพื่อพิจารณาส่ังการต่อไป 

2. ควรมีหนังสือแจ้งเตือนการชำระค่า
เช่าล่าช้าแก่ผู ้เช่า โดยชี ้แจงทำความ
เข้าใจที่ผู้เช่าต้องปฏิบัติตามสัญญา หาก
ไม่สามารถทำตามได้ ควรดำเนินการ
ยกเลิกสัญญาเช่า เพื่อหาผู้เช่ารายใหม่ 

3. ควรตรวจสอบถึงวันที่ครบกำหนด
ชำระค่าเช่าและระยะเวลาที ่ล ่วงเลย
กำหนดชำระค่าเช่า ณ วันท่ีผู้เช่ามาชำระ
ค ่าเช ่า เพ ื ่อแจ ้ง เบ ี ้ ยปร ับล ่ าช ้ าแก่  
ผู้เช่าได้ 

4. กรณีการผิดพลาดในส่วนของสัญญา 
คณะฯ ควรมีการประชุมพิจารณาข้อ
หารือการแก้ไขสัญญา 

 

1. ตามหนังสือบันทึกข้อตกลงการอนุญาตให้
ใช้พ ื ้นที ่มหาว ิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    
พระนคร คณะบริหารธุรกิจ กำหนดว่า 

ข้อ 11 ระบุว่า การชำระเง ินใด ๆ ที ่ผู ้รับ
อน ุญาตตามกำหนดเวลา หากชำระเก ิน
กำหนดเวลาผู ้ร ับอนุญาตจะต้องชำระเง ิน
เพ ิ ่มขึ ้นจากเง ินดังกล่าวเป็นเบี ้ยปร ับให้ผู้
อนุญาตในอัตราร้อยละ 1.5 (หนึ่งจุดห้า) ต่อ
เดือนของเงินท่ีค้างชำระ เศษของเดือนให้นับเป็น
หนึ่งเดือน 

2.ตามสัญญาเช่าพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาว ิทยาลัยเทคโนลยีราชมงคลพระนคร 
กำหนด ข้อ ๒ ผู้เช่าตกลงชำระค่าเช่าแก่ผู้ให้
เช ่าเป็นรายเดือน และจะต้องชำระค่าเช่า
ล่วงหน้าภายในวันท่ี ๑๐ (สิบ) ของทุก ๆ เดือน
ตลอดระยะเวลาตามสัญญาเช่าพื้นท่ี 
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ท่ี ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ หลักเกณฑ์ 

 กิจกรรมด้านการจัดทำรายงานต่าง ๆ 
1 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
 พัสดุประจำปี 

• เ ส น อ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ตรวจสอบพัสดุประจำปีต่อผู้
แต่งตั ้งล่าช้าเกิน 30 วันทำ
การ นับแต่วันเริ่มดำเนินการ
ตรวจสอบพัสดุ 

 

 

คณะตรวจนับจำนวนครุภ ัณฑ์ที ่ม ีอยู่
ท ั ้ งส ิ ้น ณ ว ันท ี ่  30 ก ันยายน ว ่ามี
ครุภัณฑ์คงเหลือ และมีความถูกต้องตาม
ทะเบียนครุภัณฑ์ที ่ได้บันทึกไว้หรือไม่ 
และตรวจสภาพของคร ุภ ัณฑ์ท ี ่ ม ีอยู่
ท ั ้งหมดในหน่วยงานว่าม ีความชำรุด 
เสื ่อมสภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด 
หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน
ของร ั ฐ  และจ ั ดทำรายงานผลการ
ตรวจสอบพัสดุประจำปี ต่อผู ้แต่ง ต้ัง 
ภายใน 30 วันทำการ โดยนับตั้งแต่วัน
เริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุ 

 
 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ข ้อ 213 กำหนดว ่าภายในเดือน
สุดท้ายก่อนสิ ้นปีงบประมาณของทุกปีให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือหัวหน้าหน่วย
พัสดุตามข้อ 205 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบพัสดุซึ่งไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าท่ีตามความ
จำเป็น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 
ปี ที ่ผ ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทท่ี   
คงเหลืออยู่เพียงวันส้ินงวดนั้น  
  ในการตรวจสอบตามวรรคหน ึ ่ ง ให ้ เริ่ ม
ดำเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทำการวัน
แรกของปีงบประมาณเป็นต้นไป  ว่าการรับ
จ่ายถูกต้องหรือไม่พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตาม
บัญชีหร ือทะเบียนหรือไม่ ม ีพ ัสดุใดชำรุด 
เส่ือมสภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุ
ใดไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ แล้วให้
เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้
แต่งตั ้งภายใน 30 วันทำการนับแต่ว ันเริ่ม
ดำเนินการตรวจสอบพัสดุ 
 

 กิจกรรมด้านการบริหารงบประมาณ 
1 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
 1) การบริหารงบประมาณ 

• คณะเบิกจ่ายภาพรวมใน
อัตราร้อยละต่ำกว่าเป้าหมาย
ตามท่ีรัฐบาลกำหนด ไตรมาส
ท่ี 2, 3 

 
ควรมีการกำกับติดตามการดำเนินการ
ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนที ่กำหนด 
พร้อมเร ่งจ ัดส่งเอกสารหลักฐานการ
เบิกจ่ายเพื ่อเพิ่มอัตราการเบิกจ่ายใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยให้สูงขึ้น 

 
ตามหนังสือที ่ นร.0702/232 ลงวันที ่ 13 
มกราคม 2563 เรื่อง มาตราการเร่งรัดการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
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ท่ี ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ หลักเกณฑ์ 

 กิจกรรมด้านการบริหารงบประมาณ 
1 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
 ๒) การจัดเก็บรายได้จากการจัด

การศึกษา 
• การจัดเก็บเงินรายได้จากการ

จัดการศึกษา มีนักศึกษาท่ีค้าง
ชำระค่าลงทะเบียน 

 

 
 

1. กำชับผู้รับผิดชอบติดตาม เร่งรัดให้
นักศึกษาที่ค้างชำระและขอผ่อนผันมา
ชำระเง ินโดยเร็ว โดยติดตามเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และกำหนดระยะเวลาการ
มาชำระไว้ด้วย 

2. เม ื ่อได้ร ับโอนเงินกองทุน กรณี
นักศึกษากองทุนให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา 
กำก ับและต ิดตามผ ู ้ร ับผ ิดชอบเร่ง
เปร ียบเท ียบจำนวนเง ินท ี ่ ได ้ร ับกับ
จำนวนเงินที ่ต้องลงทะเบียนไว้ และ
ดำเนินการออกใบเสร็จรับเงิน และเงินท่ี
เรียกเก็บเพิ่มสำหรับนักศึกษาท่ีได้รับเงิน
จากกองทุนฯ น้อยกว่าที่ลงทะเบียนไว้ 
เพื่อโอนเข้าเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย 
การจ่ายเงินคืนนักศึกษากรณีที่ได้ชำระ
เงินไปก่อนแล้ว หรือการส่งเงินเกินคืน
สำนักงานกองทุนฯ กรณีได้รับเงินจาก
กองทุนฯ มากกว่าท่ีลงทะเบียนไว้ 

3. เมื ่อได้ยอดเงินโอนเรียบร้อยแล้ว 
ควรเร่งรัดเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตัดหนี้
ค้างชำระโดยเร็ว 

 
 

1. ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนครว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2549 ข้อ 5 กำหนดให้นักศึกษา
ชำระค่าบำร ุงการศึกษา  ค่าลงทะเบียน และ
ค่าธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกำหนด 

2. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2550 ข้อ 11(๗) กรณี
นักศึกษาไม่ลงทะเบียน (ไม่จ่ายเงิน) ต้องทำ
หนังสือขออนุญาตลาพักการศึกษาต่อคณบดี 
และต้องชำระค่าธรรมเนียม เพื่อรักษาสภาพ
การเป็นนักศึกษาภายใน 30 วัน นับถัดจากวัน
เปิดภาคการศึกษา หากไม่ปฏิบัต ิด ังกล่าว 
มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผู้นั้นออกจาก
ทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
3. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนครว่าด้วยการศึกษาบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2549 ข้อ 20(5.2) กำหนดให้คณบดีส่ัง
ให้พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษาได้ กรณี
ลงทะเบียนและ/หรือไม่ชำระค่าธรรมเนียม
การศ ึกษา ค ่ าลงทะเบ ียน หร ือค ่ าบำรุ ง
การศึกษาในเวลาท่ีกำหนด 

4. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมี
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดหนี้ค้างชำระในระบบ
ทะเบียน ดังนี ้

4.1  ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียน การเพิ่มวิชา / การลดวิชาหลังเปิดภาค
การศึกษา 2 สัปดาห ์

4.2  ติดตามหนี้ค้างชำระภายในสัปดาห์ท่ี 
12 สำหรับภาคเรียนปกติ และภายในสัปดาห์ที่ 6 
สำหรับภาคเรียนฤดูร้อน 
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2.1) การตรวจสอบ
ใบเสร็จรับเงิน 
•  ผู้รับผิดชอบไม่ได้ลงลายมือ

ช่ือปิดหลังใบเสร็จรับเงิน 
 

 
 

1.  กองคลั งควรพิจารณาแต่งตั้ ง
ผู้ ต รวจสอบบัญชี  เพื่อตรวจสอบการ
รับ-จ่ายเงินประจำวันของระบบเงินทด
รองราชการ ควรพิจารณาแต่งต้ังผู้ปฏิบัติ
หน้าที่โดยเป็นผู้ที่ไม่มีหน้าที่ด้านการเงิน
และบัญชี เพื่อเป็นการตรวจสอบระหว่างกัน 

2.  การแต ่ งต ั ้ ง ผ ู ้ ต รวจร ับ - จ ่ า ย 
ประจำวัน เป็นกิจการควบคุมภายในให้
เกิดความมั ่นใจ และน่าเชื ่อถือในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความถูกต้องทาง
การเง ินและบ ัญช ี  ควรปฏ ิบ ัต ิตาม
ระเบียบให้ถูกต้อง 

 
 
ระเบียบว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน 
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงิน
ส่งคลัง พ.ศ. 2562  

ข้อที่ 83 วรรคสอง เมื ่อได้ตรวจสอบความ
ถูกต้องตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้ตรวจแสดงยอด
รวมเงินรับตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับและ/หรือ
รายงานซึ่งเป็นหลักฐานการรับชำระเงินจาก
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ที่ได้รับใน
วันนั้นทุกฉบับ ไว้ในสำเนาใบเสร็จรับเงินหรือ
รายงานซึ่งเป็นหลักฐานการรับชำระเงินจาก
ระบบอ ิ เล ็กทรอน ิกส ์  (e-Payment) ฉบับ
สุดท้าย และลงรายมือชื่อกำกับไว้ด้วย ควรทำ
ให้ถูกต้องให้ตรงกับระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการรับเงิน 

 

2.2) การบันทึกรายการใน
ระบบเงินทดรองราชการ 
•  การบันทึกรายการในระบบ

เงินทดรองราชการ (ERP) ไม่
เป็นปัจจุบัน 

 

 
 
ควรเร่งดำเนินการลงรายการในระบบเงิน
ทดรองราชการ (ERP) ให้เป็นปัจจุบัน 
และควรกำกับติดตามผู ้ร ับผิดชอบให้
สอบทานรายการและบันทึกในระบบเงิน
ทดรองราชการให้เป็นปัจจุบัน 

 
 
มหาวิทยาลัยได้จัดทำระบบเงินทดรองราชการ 
และให้คณะใช้บันทึกควบคุมเงินที่อยู่ในอำนาจ
การเก็บรักษา ซึ่งเมื่อบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
แล้ว สามารถสั่งพิมพ์เช็คออกจากระบบเพื่ อ
เตรียมไว้จ่ายการบันทึกบัญชีตามวันที่จ่ายเงิน
ให้ยืม และกรณีรับคืนเป็นเงินสด สามารถส่ัง
พิมพ์ใบเสร็จรับเงินออกจากระบบฯ รวมท้ัง
สามารถเรียกดูหรือพิมพ์รายงานยอดคงเหลือ
ของแต่ละรายการในระบบฯ ได้ 
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2.3) งานกิจกรรมนักศึกษา 
• การยืมเงินทดรองจ่าย ผู้ขอ

ยืมเงินในสัญญายืม และผู้นำ
ใบสำคัญมาส่งใช้เงินยืม เป็น
ตำแหน่งลูกจ้างช่ัวคราว  

• ทะเบียนใบรับใบสำคัญ ยังใช้
แบบฟอร์มท่ีไม่เป็นมาตรฐาน 

 
1. ควรกำชับให้ผู ้มีหน้าที่รับผิดชอบ

ศึกษาระเบียบต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือให้
ผู ้ร ับผิดชอบสอบถามจากงานการเงิน 
งานพัสดุของคณะ หรือให้คณะแต่งต้ัง
กรรมการตรวจสอบบัญชี โดยตรวจงบ
รายรับ-รายจ่าย เป็นระยะ ๆ 

2. จัดทำงบรายรับ-รายจ่ายตามวันท่ี
อย่างต่อเนื ่อง โดยไม่ต้องแยกว่าเป็น
ปีงบประมาณหรือปีการศึกษา 

 
1. ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร เรื ่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับ – การจ่ายเงิน การเก็บรักษา
และจัดทำบัญชีเงินรายได้ ข้อ 50 กำหนดว่า
เมื่อผู้ยืมส่งใช้เงินยืมให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับคืนเงินยืม
บันทึกการรับคืนในสัญญาการยืมเงิน พร้อมท้ัง
ออกใบเสร็จรับเงิน และหรือใบรับใบสำคัญให้ผู้
ยืมไว้เป็นหลักฐาน 

2. ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคลพระนครเร ื ่ องการร ับ -จ ่ าย เงิน
กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2556  มีดังนี้ 

ข้อ 2.6 ให้ส่งหลักฐานการใช้จ่ายเงินตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
เพื่อล้างบัญชีเงินยืมให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน
ให้เป็นที่เรียบร้อย 

ข้อ 2.7 กรณีไม่สามารถแสดงหลักฐานการ
ใช้จ่ายเงินภายในระยะเวลาข้อ 2.6 อาจถือ 
เป็นความผิดทางวิน ัยน ักศึกษาทั ้งน ี ้อย ู ่ ใน
ดุลพินิจของมหาวิทยาลัยหรือ คณะพิจารณา
ตามสมควร 

 



คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
กองคลัง

คณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ

คณะศิลปศาสตร์
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

คณะอุตสาหกรรม   
ส่ิงทอและออกแบบ

แฟช่ัน
หมายเหตุ

Financial Auditing

ผู้ตรวจสอบการรับ-

จ่ายเงินประจ าวันปฏิบัติ

หน้าท่ีไม่ตรงตามค าส่ัง

แต่งต้ังคณะกรรมการ

Compliance Auditing Compliance Auditing

ผู้รับผิดชอบไม่ได้ลงลาย  

มือช่ือปิดหลังใบเสร็จรับเงิน

ผู้รับผิดชอบลงลายมือ

ชือปิดหลังใบเสร็จรับเงินใน

วันท่ีไม่ได้มาปฏิบัติงาน

 - มีใบเสร็จคงเหลือถูกต้อง

 ครบถ้วนตามทะเบียนคุม P P P P P P P P

 - หน่วยรับตรวจมีการ

ควบคุมใบเสร็จรับเงินอย่าง

รัดกุม เพียงพอหรือไม่
P P P P P P P P

Compliance Auditing

ผู้รับผิดชอบไม่ได้น าเงินสด

เก็บเข้าตู้เซฟ กรณีน าเงิน

ฝากเข้าธนาคารไม่ทัน

1. ไม่ปฏิบัติ

ตามระเบียบ

 - หน่วยรับตรวจเก็บรักษา

เงินตามระเบียบการเก็บ

รักษาเงิน และการน าเงิน

ส่งคลังของส่วนราชการ

P P P P

P P P P

P P P

สรุปผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. การตรวจใบเสร็จรับเงิน
 - มีการรายงานเงิน

คงเหลือประจ าวัน มี

คณะกรรมการเก็บรักษา

เงินลงนามตรวจนับ และ

น าเสนอให้ผู้บริหารทราบ

ทุกวันหรือไม่

P P P P P P P

1. ไม่ปฏิบัติ

ตามระเบียบ

 - การปฏิบัติงานการปิด

หลังใบเสร็จรับเงิน
P

ของส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กิจกรรมด้านการเงิน บัญชี พัสดุ

1. ไม่ปฏิบัติ

ตามระเบียบ   

2. ไม่เข้าใจ

ระเบียบ

P

คณะ
ที่เข้าตรวจ

รายละเอียด       
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เทคโนโลยี
กองคลัง

คณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ

คณะศิลปศาสตร์
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

คณะอุตสาหกรรม   
ส่ิงทอและออกแบบ

แฟช่ัน
หมายเหตุ

คณะ
ที่เข้าตรวจ

รายละเอียด       

 - การยืมเงินเพ่ือทดรอง

จ่ายเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ มี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลหรือไม่

P P P P P P P P

 - การจัดท าทะเบียนเงิน

ทดรองราชการทะเบียน

ลูกหน้ีเงินยืม และทะเบียน

คุมเช็คเงินทดรองราชการ
P P P P P P P P

 - การส่งใช้คืนเงินยืมทด

รองราชการเป็นไปตาม

เง่ือนไขสัญญาท่ีก าหนด P P P P P P P P

Compliance Auditing

ผู้รับผิดชอบส่งหลักฐาน

การจ่ายเงินเคลียร์

ใบส าคัญล่าช้าเกินกว่า 15 

วันท าการ

 - การจัดท ารายงาน  เงิน

ทดรองราชการประจ าเดือน
P P P P P P P P

Financial Auditing

ผู้รับผิดชอบบันทึกใบรับ

ใบส าคัญซ้ าซ้อน
P

กิจกรรมด้านการเงิน บัญชี พัสดุ

P P P

1. ไม่ปฏิบัติ

ตามระเบียบ
P

 - การส่งหลักฐานการ

จ่ายเงินเคลียร์ใบส าคัญ

P P P P P P P

2. เงนิทดรองราชการ

 - การบันทึกการส่งใช้เงิน

ยืม
P P

1. ไม่ปฏิบัติ

ตามระเบียบ
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คณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ

คณะศิลปศาสตร์
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

คณะอุตสาหกรรม   
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หมายเหตุ

คณะ
ที่เข้าตรวจ

รายละเอียด       

Compliance Auditing Compliance Auditing

ผู้รับผิดชอบต้ังเบิกล่าช้า

เกิน 1 เดือน

ผู้รับผิดชอบต้ังเบิกล่าช้าเกิน

 1 เดือน

Compliance Auditing

การบันทึกรายการในระบบ

เงินทดรองราชการ (ERP) 

ไม่เป็นปัจจุบัน

 - การจ่ายเงินกองทุนฯ 

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลหรือไม่

✓ ✓ ✓ ไม่มีกิจกรรมตรวจ ✓ ✓ ✓ ไม่มีกิจกรรมตรวจ

 - มีเงินคงเหลือถูกต้อง

ตรงกับยอดคงเหลือใน

บัญชีและรายละเอียด

ประกอบ

✓ ✓ ✓ ไม่มีกิจกรรมตรวจ ✓ ✓ ✓ ไม่มีกิจกรรมตรวจ

 - หลักฐานการคืนเงินให้

นักศึกษา ✓ ✓ ✓ ไม่มีกิจกรรมตรวจ ✓ ✓ ✓ ไม่มีกิจกรรมตรวจ

Performance Auditing

ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูล

ผิดพลาด ท าให้คืนเงิน

นักศึกษาและกองทุน       

ให้กู้ยืมฯ ผิดพลาด

ไม่มีกิจกรรมตรวจ ✓✓ ✓ ✓ ✓

3. เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา

ไม่มีกิจกรรมตรวจ

1. ไม่ปฏิบัติ

ตามระเบียบ

 - การบันทึกเงินทดรอง

ราชการในระบบ ERP

 - การต้ังเบิกชดใช้เงินยืม

ทดรองราชการ
P P P

กิจกรรมด้านการเงิน บัญชี พัสดุ

2. เงินทดรองราชการ (ต่อ)

P

P P P P

P P

1. ไม่ปฏิบัติ

ตามระเบียบ

P P P

2. ไม่เข้าใจ

ระเบียบ

 - การบันทึกข้อมูลใน

ตารางรายละเอียดการ   

ลงทะเบียนเรียนของ

นักศึกษา กยศ.
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คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
กองคลัง

คณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ

คณะศิลปศาสตร์
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

คณะอุตสาหกรรม   
ส่ิงทอและออกแบบ

แฟช่ัน
หมายเหตุ

คณะ
ที่เข้าตรวจ

รายละเอียด       

 - การปฏิบัติตามข้อตกลง

ให้ทุนด าเนินการวิจัย

เป็นไปตามระเบียบหรือไม่
✓ ✓ ✓ ไม่มีกิจกรรมตรวจ ✓ ✓ ✓ ✓

 - แผนการใช้จ่ายเงินใน

การด าเนินงานวิจัย (วจ.1) 

เป็นไปตามท่ีระเบียบ

ก าหนด

✓ ✓ ✓ ไม่มีกิจกรรมตรวจ ✓ ✓ ✓ ✓

 - ความถูกต้อง ครบถ้วน 

ของข้อตกลงให้ทุน

ด าเนินการวิจัย
✓ ✓ ✓ ไม่มีกิจกรรมตรวจ ✓ ✓ ✓ ✓

 - ความถูกต้อง ครบถ้วน 

ของหลักฐานการรับ-จ่าย 

และน าส่งเงินโครงการ
✓ ✓ ✓ ไม่มีกิจกรรมตรวจ ✓ ✓ ✓ ✓

 - เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์
✓ ✓ ✓ ไม่มีกิจกรรมตรวจ ✓ ✓ ✓ ✓

 - แผน/ผล การจัดซ้ือ จัด

จ้าง เป็นไปตามระเบียบ

พัสดุ
P P P P P P P P

 - การจัดท าเอกสารขอ

อนุมัติจัดซ้ือ/จ้าง P P P P P P P P

5. การเบิกจ่ายครุภัณฑ์

กิจกรรมด้านการเงิน บัญชี พัสดุ

4. โครงการวิจัย
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คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
กองคลัง

คณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ

คณะศิลปศาสตร์
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

คณะอุตสาหกรรม   
ส่ิงทอและออกแบบ

แฟช่ัน
หมายเหตุ

คณะ
ที่เข้าตรวจ

รายละเอียด       

Operational Auditing

1. ไม่ได้จัดท าตารางเทียบ

ราคากลางแต่ละบริษัท

 2. หนังสือมอบอ านาจ 

อากรสแตมป์ไม่ได้ขีดฆ่า

Financial Auditing

3. ใบก าหนดราคากลาง

พิมพ์ตัวหนังสือผิด

 - การเปิดบัญชีเงินฝาก

ธนาคารเป็นไปตามท่ี

ระเบียบก าหนดไว้
P P P P ไม่มีการด าเนินโครงการ P P ไม่มีการด าเนินโครงการ

 - การเบิกจ่ายและการ

ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

เป็นไปตามท่ีระเบียบ

ก าหนดไว้

P P P P ไม่มีการด าเนินโครงการ P P ไม่มีการด าเนินโครงการ

Performance Auditing

มีการรับเงินเพ่ิมเติมหลัง

ส้ินสุดโครงการ

Performance Auditing Performance Auditing

ไม่ได้จัดท าค าส่ังแต่งต้ัง

เจ้าหน้าท่ีการเงิน บัญชี 

และพัสดุ

เจ้าหน้าท่ีไม่ได้ปฏิบัติตาม

ค าส่ังแต่งต้ัง

P P P

1. ไม่ปฏิบัติ

ตามระเบียบ

 - ตรวจสอบความถูกต้อง

ของเอกสารการเบิกจ่าย

P P P P

P P ไม่มีการด าเนินโครงการ

P ไม่มีการด าเนินโครงการ P P ไม่มีการด าเนินโครงการ

1. ไม่ปฏิบัติ

ตามระเบียบ

 - ทะเบียนคุมการรับ - 

จ่ายเงินโครงการ (บส 03)
P

กิจกรรมด้านการเงิน บัญชี พัสดุ

5. การเบิกจ่ายครุภัณฑ์ (ต่อ)

P P ไม่มีการด าเนินโครงการ

1. ไม่ปฏิบัติ

ตามระเบียบ

 - ค าส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ี

การเงิน บัญชี และพัสดุ
P

6. โครงการบริการสังคม
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คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
กองคลัง

คณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ

คณะศิลปศาสตร์
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

คณะอุตสาหกรรม   
ส่ิงทอและออกแบบ

แฟช่ัน
หมายเหตุ

คณะ
ที่เข้าตรวจ

รายละเอียด       

Performance Auditing Performance Auditing Performance Auditing Performance Auditing

1. เผู้ตรวจสอบบัญชีไม่ได้

จัดท างบการเงินเสนอ

ความคิดเห็นต่อหัวหน้า

หน่วยงาน ภายใน 30 วัน

2. ผู้ตรวจสอบบัญชีไม่ได้

จัดท างบการเงินเสนอ

ความคิดเห็นต่อหัวหน้า

หน่วยงาน

Performance Auditing Performance Auditing

ไม่ได้จัดส่งส าเนาโครงการ

ไปยังกองคลังและ สวพ.

ไม่ได้จัดส่งส าเนาโครงการ

ไปยังกองคลังและ สวพ.

P P P P

1. ไม่ปฏิบัติ

ตามระเบียบ

เจ้าหน้าท่ีไม่ได้จัดท า

ใบส าคัญรับเงิน และไม่ได้

จัดท าทะเบียนรับ-จ่ายเงิน

 - ตรวจสอบการออก

ใบส าคัญรับเงิน
P P P

1. ไม่ปฏิบัติ

ตามระเบียบ
P

ไม่ได้จัดส่งส าเนาโครงการ

ไปยังกองคลังและ สวพ.
P

P

กิจกรรมด้านการเงิน บัญชี พัสดุ

 - น าส่งส าเนาโครงการฯ 

ต่อมหาวิทยาลัย (สวพ. 

และกองคลัง)
P P

6. โครงการบริการสังคม (ต่อ)

1. ไม่ปฏิบัติ

ตามระเบียบ

ไม่น าเงินฝากเข้าบัญชีค่า

บ ารุงหน่วยงานและสาขา

ตามอัตราท่ีก าหนด

ผู้ตรวจสอบบัญชีไม่ได้

จัดท างบการเงินเสนอ

ความคิดเห็นต่อหัวหน้า

หน่วยงาน ภายในเวลาท่ี

ก าหนด

 - งบการเงินโครงการ    

(บส 04)

ไม่มีการด าเนินโครงการ

ผู้ตรวจสอบบัญชีไม่ได้

จัดท างบการเงินเสนอ

ความคิดเห็นต่อหัวหน้า

หน่วยงาน ภายใน 30 วัน

ผู้ตรวจสอบบัญชีไม่ได้

จัดท างบการเงินเสนอ

ความคิดเห็นต่อหัวหน้า

หน่วยงาน ภายในเวลาท่ี

ก าหนด

 - สมุดเงินฝากธนาคาร/

สมุดเงินฝากค่าบ ารุง

หน่วยงาน
P P P P P ไม่มีการด าเนินโครงการ

P ไม่มีการด าเนินโครงการ P ไม่มีการด าเนินโครงการ

1. ไม่ปฏิบัติ

ตามระเบียบ
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คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
กองคลัง

คณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ

คณะศิลปศาสตร์
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

คณะอุตสาหกรรม   
ส่ิงทอและออกแบบ

แฟช่ัน
หมายเหตุ

คณะ
ที่เข้าตรวจ

รายละเอียด       

 - วงเงินหลักประกัน

สัญญาถูกต้องเป็นไปตาม

ระเบียบก าหนด
P P P P P P P P

 - สัญญาการจัดซ้ือ/จ้าง P P P P P P P P

Compliance Auditing Compliance Auditing

อากรแสตมป์ไม่ได้ขีดฆ่า/

คร่อม จ านวน 1 ฉบับ

อากรแสตมป์ไม่ได้ขีดฆ่า/

คร่อม จ านวน 3 ฉบับ

 - ทะเบียนคุมหลักประกัน

สัญญา P P P P P P P P

 - ยอดคงเหลือของบัญชี

เงินฝากธนาคารกับใบแจ้ง

ยอดของธนาคารมียอด

คงเหลือตรงกัน

P P P P P P P P

 - มีการปฏิบัติเก่ียวกับการ

รับจ่ายน าส่งเงินฝาก

ธนาคาร และการบันทึก

รายการถูกต้อง

P P P P P P P P

 - มีการจัดท ารายงาน

ต่าง ๆ ถูกต้อง ครบถ้วน P P P P P P P P

 - ทะเบียนคุมรับ-จ่าย 

(ภาพรวม) P P P P P P P P

กิจกรรมด้านการเงิน บัญชี พัสดุ

P P

1. ไม่ปฏิบัติ

ตามระเบียบ

7. หลักประกันสัญญา

8. เงินฝากธนาคาร

 - หนังสือค้ าประกันสัญญา

ธนาคาร/ใบเสร็จ
P PP P

 | รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2564  59



คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
กองคลัง

คณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ

คณะศิลปศาสตร์
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

คณะอุตสาหกรรม   
ส่ิงทอและออกแบบ

แฟช่ัน
หมายเหตุ

คณะ
ที่เข้าตรวจ

รายละเอียด       

 - เงินคงเหลือแต่ละ

ประเภทมียอดตรงกับ

รายการบัญชีหรือไม่
P P P P P P P P

 - ทะเบียนคุมรับ-จ่าย 

(ภาพรวม) P P P P P P P P

 - การด าเนินการเป็นไป

ตามประกาศมหาวิทยาลัย P P P P P P P P

Financial Auditing

1. ทะเบียนใบรับใบส าคัญ

ไม่เป็นมาตรฐาน

2. ใส่รายละเอียดไม่

ครบถ้วน

1. ไม่ปฏิบัติ

ตามระเบียบ

Performance Auditing

 1.การยืมเงินทดรองจ่ายผู้

ขอยืมและผู้น าใบส าคัญมา

ส่งใช้เป็นต าแหน่งลูกจ้าง

ช่ัวคราว
2.ไม่มีการออกใบรับ

ใบส าคัญให้กับผู้ยืม

1. ไม่ปฏิบัติ

ตามระเบียบ

 - มีการแต่งต้ัง

คณะกรรมการตาม

ประกาศฯ ก าหนด
P P P P P P P P

กิจกรรมด้านการเงิน บัญชี พัสดุ

P P P P PP P

P P

10. งานกิจกรรมนักศึกษา

9. เงินคงเหลือ

P P P P P

1. ไม่ปฏิบัติ

ตามระเบียบ   

 2. ไม่เข้าใจ

ระเบียบ

2. ไม่เข้าใจ

ระเบียบ

 - ตรวจสอบหลักฐานการ

เบิกจ่าย ถูกต้องเป็นไป

ตามระเบียบประกาศท่ี

เก่ียวข้อง
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คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
กองคลัง

คณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ

คณะศิลปศาสตร์
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

คณะอุตสาหกรรม   
ส่ิงทอและออกแบบ

แฟช่ัน
หมายเหตุ

คณะ
ที่เข้าตรวจ

รายละเอียด       

Financial Auditing

1. บิลเงินสดระบุช่ือ

โครงการไม่ถูกต้อง

2. หนังสือขออนุมัติเบิกเงิน

โครงการ ระบุยอดเงินใน

การต้ังเบิกไม่ถูกต้อง

Compliance Auditing

1. ใบเสร็จรับเงินไม่มีการ

ลงนามผู้จ่ายเงิน

2. ใบส าคัญรับเงิน ไม่มี

การลงนามผู้รับเงิน และผู้

จ่ายเงิน

3. คณบดีไม่ได้ลงนามใน

หนังสือเชิญเป็นวิทยากร

 - การควบคุมวัสดุเป็นไป

ตามระเบียบก าหนด P P P P P P P P

 - การเก็บรักษาเป็น

ระเบียบเรียบร้อย 

ปลอดภัย ครบถ้วน
P P P P P P P P

1. ไม่ปฏิบัติ

ตามระเบียบ

กิจกรรมด้านการเงิน บัญชี พัสดุ

P P P P P P

11. ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ

12. การควบคุมวัสดุ

P

กิจกรรมด้านการเงิน บัญชี พัสดุ

 - ตรวจสอบเอกสาร/

หลักฐานการจ่ายเงินของ

โครงการ ว่ามีความ

ถูกต้องหรือไม่
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คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
กองคลัง

คณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ

คณะศิลปศาสตร์
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

คณะอุตสาหกรรม   
ส่ิงทอและออกแบบ

แฟช่ัน
หมายเหตุ

คณะ
ที่เข้าตรวจ

รายละเอียด       

 - ตรวจสอบเอกสาร

หลักฐานการเบิก-จ่ายวัสดุ

ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ

ก าหนด

P P P P P P P P

Financial Auditing

ยอดคงเหลือในระบบ ERP 

ไม่ตรงกับยอดคงเหลือท่ี

ตรวจนับจริง

Compliance Auditing Compliance Auditing

1. ใบขออนุญาตการใช้รถ

กับใบบันทึกการใช้รถ ผู้ขอ

อนุญาตคนละคน และไม่มี

ลายเซ็นผู้มีอ านาจลงนาม

อนุมัติ

2. คณะไม่มีการจัดท าใบ

ขออนุญาตใช้รถ

Compliance Auditing

รถราชการท่ีถึงก าหนดต่อ

ทะเบียน แต่คณะยังไม่ได้

ด าเนินการ

1. การใช้รถราชการ

1. ไม่ปฏิบัติ

ตามระเบียบ

P P P P P

PP

1. ไม่ปฏิบัติ

ตามระเบียบใบบันทึกการขออนุญาตใช้

รถลงรายละเอียดไม่

ครบถ้วน และผู้มีอ านาจ

ลงนามไม่ครบถ้วน

กจิกรรมด้านการควบคุมภายใน

 - ตรวจสอบใบขออนุญาต

ใช้รถ

P

P P P P P P

 - การต่อทะเบียนรถ

ราชการ
P

 - วัสดุคงเหลือตรงตาม

บัญชีวัสดุ

1. ไม่ปฏิบัติ

ตามระเบียบ

P P P PP

กิจกรรมด้านการเงิน บัญชี พัสดุ

12. การควบคุมวัสดุ (ต่อ)
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คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
กองคลัง

คณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ

คณะศิลปศาสตร์
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

คณะอุตสาหกรรม   
ส่ิงทอและออกแบบ

แฟช่ัน
หมายเหตุ

คณะ
ที่เข้าตรวจ

รายละเอียด       

Compliance Auditing Compliance Auditing

1. ไม่มีการลงในใบบันทึก

การใช้รถยนต์ส่วนกลาง

1. ผู้ตรวจสอบและผู้มี

อ านาจลงนามไม่ครบถ้วน

 2. ใบขออนุญาตใช้รถกับ

ใบบันทึกการใช้รถระบุ

สถานท่ีไม่ตรงกัน

2. ต าแหน่งรองคณบดีฝ่าย

บริหารและแผนในใบบันทึ

การใช้รถลงนามไม่ถูกต้อง

3. ใบขออนุญาตใช้รถกับ

ใบบันทึกการใช้รถ ระบุ

สถานท่ีไม่ตรงกัน จ านวน 7

 รายการ

4. ใบขออนุญาตใช้รถกับ

ใบบันทึกการใช้รถระบุผู้ขอ

ใช้รถและเวลาไม่ตรงกัน

Compliance Auditing Compliance Auditing

ไม่มีการส ารวจและก าหนด

เกณฑ์การใช้น้ ามัน

ส้ินเปลือง และไม่มีการ

จัดท าประกาศเกณฑ์การ

ใช้น้ ามันส้ินเปลือง

ไม่มีการจัดท าประกาศ

เกณฑ์การใช้น้ ามันส้ินเปลือง

Compliance Auditing

การบันทึกทะเบียนการ

ซ่อมบ ารุงท่ีมีการน ารถไป

ซ่อมไม่เป็นปัจจุบัน

P P

P P

1. ไม่ปฏิบัติ

ตามระเบียบ

 - ตรวจสอบการบันทึก

ทะเบียนรายละเอียดการ

ซ่อมบ ารุง P

การบันทึกทะเบียนการ

ซ่อมบ ารุงท่ีมีการน ารถไป

ซ่อมไม่เป็นปัจจุบัน P P

การบันทึกทะเบียนการซ่อม

บ ารุงท่ีมีการน ารถไปซ่อมไม่

เป็นปัจจุบัน

P P P

1. ไม่ปฏิบัติ

ตามระเบียบ

มีการน ารถราชการออกใช้

ก่อนเวลาท่ีขออนุญาต

P P P P P

1. ไม่ปฏิบัติ

ตามระเบียบ

 - ตรวจสอบการส ารวจ

และประกาศเกณฑ์การใช้

ส้ินเปลืองน้ ามันของ

หน่วยงาน P

 - ตรวจสอบใบบันทึกการ

ใช้รถ

กจิกรรมด้านการควบคุมภายใน

1. การใช้รถราชการ
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คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
กองคลัง

คณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ

คณะศิลปศาสตร์
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

คณะอุตสาหกรรม   
ส่ิงทอและออกแบบ

แฟช่ัน
หมายเหตุ

คณะ
ที่เข้าตรวจ

รายละเอียด       

Compliance Auditing Compliance Auditing

ไม่มีการจัดท าใบบันทึก

รายงานตรวจความ

เรียบร้อยของรถยนต์

ประจ าวัน

1. ไม่มีการจัดท าใบบันทึก

รายงานตรวจความ

เรียบร้อยของรถยนต์

ประจ าวัน

2. หัวหน้างานยานพาหนะ

ไม่ได้ลงนามผู้ตรวจสอบ

 - มีการจัดท าระบบการ

ควบคุมภายใน P P P P P P P P

 - มีการก าหนดกิจกรรม

และการควบคุมภายในท่ี

ลดความเส่ียงท่ีอาจจะ

เกิดข้ึน

P P P P P P P P

 - มีการมอบอ านาจและ

หน้าท่ีความรับผิดชอบ

ให้กับบุคคลท่ีเหมาะสม 

และเป็นไปอย่างถูกต้อง

P P P P P P P P

 - มีการแจ้งเจ้าหน้าท่ีทุก

คนผู้ท่ีเก่ียวข้องรับทราบ P P P P P P P P

 - มีการรายงานผล รอบ 6 

เดือน และรอบ 12 เดือน P P P P P P P P

2. การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง

กจิกรรมด้านการควบคุมภายใน

1. การใช้รถราชการ (ต่อ)
 - ตรวจสอบใบบันทึก

รายงานตรวจความ

เรียบร้อยของรถยนต์

ประจ าวัน

P P P P P P

1. ไม่ปฏิบัติ

ตามระเบียบ
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คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
กองคลัง

คณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ

คณะศิลปศาสตร์
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

คณะอุตสาหกรรม   
ส่ิงทอและออกแบบ

แฟช่ัน
หมายเหตุ

คณะ
ที่เข้าตรวจ

รายละเอียด       

Operational Auditing

1. ไม่ได้จัดท าทะเบียนตาม

รูปแบบท่ีก าหนด

2. จัดท าทะเบียนคุม

ทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน

3. ไม่บันทึกครุภัณฑ์ต่ ากว่า

เกณฑ์ในระบบ

4. ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์

และครุภัณฑ์นอกบัญชียัง

ไม่ข้ึนทะเบียนให้ถูกต้อง

 - มีการจัดท าใบเบิก

ครุภัณฑ์ไปใช้ประจ าท่ีใด

และมีใครเป็นผู้ดูแล

รับผิดชอบ

P P P P P P P P

 - ตรวจสอบการค านวณค่า

เส่ือมราคา, ค่าเส่ือมราคา

สะสมถูกต้องเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์หรือไม่

P P P P P P P P

Operational Auditing

ไม่มีการก าหนดหมายเลข

รหัสครุภัณฑ์

 - การจัดท าบันทึก

ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้

พ้ืนท่ี (สัญญา) เป็นไปตาม

ระเบียบ

✓ ✓ ✓ ไม่มีบริหารทรัพย์สิน ไม่มีบริหารทรัพย์สิน ✓ ไม่มีบริหารทรัพย์สิน ไม่มีการตรวจ

กิจกรรมด้านการควบคุมดูแลรักษาทรัพย์สิน

1. การควบคุมครุภัณฑ์

P P

1. ไม่ปฏิบัติ

ตามระเบียบ
PP

 - มีการก าหนดหมายเลข

รหัสประจ าครุภัณฑ์ 

ครบถ้วนตามจ านวนหรือไม่ P P P

 - มีการจัดท าและบันทึก

ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ท่ีได้

จัดซ้ือครบถ้วนเป็น

ปัจจุบันทุกรายการ

P P P P P P P

1. ไม่ปฏิบัติ

ตามระเบียบ
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คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
กองคลัง

คณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ

คณะศิลปศาสตร์
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

คณะอุตสาหกรรม   
ส่ิงทอและออกแบบ

แฟช่ัน
หมายเหตุ

คณะ
ที่เข้าตรวจ

รายละเอียด       

Management Auditing Management Auditing

 1. เรียกเก็บค่าเช่าเป็นราย

เดือนล่าช้าไม่ตรงตาม

สัญญา ภายในวันท่ี 5 ของ

ทุกเดือน

2. ไม่ได้มีการเรียกเก็บเบ้ีย

ปรับค่าน้ า – ค่าไฟฟ้าจากผู้

เช่า กรณีช าระเงินล่าช้า

 - มีการจัดท าทะเบียนคุม

ค่าเช่า
✓ ✓ ✓ ไม่มีบริหารทรัพย์สิน ไม่มีบริหารทรัพย์สิน ✓ ไม่มีบริหารทรัพย์สิน ไม่มีการตรวจ

 - มีการออกใบเสร็จรับเงิน

ตรงตามข้อเท็จจริงถูกต้อง

ครบถ้วน
✓ ✓ ✓ ไม่มีบริหารทรัพย์สิน ไม่มีบริหารทรัพย์สิน ✓ ไม่มีบริหารทรัพย์สิน ไม่มีการตรวจ

 - มีการรายงานรายการ

ครุภัณฑ์ท่ีจัดซ้ือในรายงาน

ตรวจสอบพัสดุประจ าปี

ครบถ้วนตามจ านวนหรือไม่

P P P P P P P P

 - มีการแต่งต้ัง

คณะกรรมการตรวจสอบ

พัสดุคงเหลือประจ าปีก่อน

ส้ินเดือนกันยายนของทุกปี

P P P P P P P P

กิจกรรมด้านการจัดท ารายงานต่าง ๆ

พัสดุประจ าปี

 - มีการปฏิบัติตามสัญญา

ท่ีก าหนด

✓ ไม่มีบริหารทรัพย์สิน ไม่มีบริหารทรัพย์สิน ✓ ไม่มีบริหารทรัพย์สิน

2. การบริหารทรัพย์สิน

 - ไม่ได้เรียกเก็บเบ้ียปรับ

ค่าเช่าล่าช้าจากผู้เช่า 

จ านวน 63,520 บาท

ไม่มีการตรวจ

1. ไม่ปฏิบัติ

ตามระเบียบ

กิจกรรมด้านการควบคุมดูแลรักษาทรัพย์สิน

 | รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2564  66



คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
กองคลัง

คณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ

คณะศิลปศาสตร์
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

คณะอุตสาหกรรม   
ส่ิงทอและออกแบบ

แฟช่ัน
หมายเหตุ

คณะ
ที่เข้าตรวจ

รายละเอียด       

Operational Auditing Operational Auditing Operational Auditing

คณะยังไม่เสนอรายงานผล

กาตรวจสอบพัสดุประจ า

ต่อผู้แต่งต้ังภายใน 30 วัน

ท าการ นับต้ังแต่วันเร่ิม

ด าเนินการตรวจพัสดุ

คณะเสนอรายงานผลการ

ตรวจสอบพัสดุประจ าต่อผู้

แต่งต้ังล่าช้าเกินภายใน 30

 วันท าการ นับต้ังแต่วัน

เร่ิมด าเนินการตรวจพัสดุ

คณะเสนอรายงานผลการ

ตรวจสอบพัสดุประจ าต่อผู้

แต่งต้ังล่าช้าเกินภายใน 30

 วันท าการ นับต้ังแต่วัน

เร่ิมด าเนินการตรวจพัสดุ

 - หน่วยงานด าเนินการ

ตามข้ันตอนท่ีก าหนดไว้ใน

ระเบียบพัสดุ เม่ือทราบผล

การตรวจสอบพัสดุ

ประจ าปี เช่น ต้ังกรรมการ

สอบหาข้อเท็จจริง การ

จ าหน่ายพัสดุ/การจ่าย

ออกจากทะเบียน

P P P P P P P P

 - ทะเบียนคุมเงิน

งบประมาณรายจ่าย P P P P P P P P

 - การใช้จ่ายเงิน

งบประมาณถูกต้องตาม

ระเบียบ
P P P P P P P P

 - มีการจัดท าแผนการใช้

จ่ายเงิน P P P P P P P P

 - คณะกรรมการ

ตรวจสอบพัสดุรายงานผล

การด าเนินการตาม

ระยะเวลาท่ีระเบียบก าหนด P P P P P

1. ไม่ปฏิบัติ

ตามระเบียบ

1. การบริหารงบประมาณ

กิจกรรมด้านการบริหารงบประมาณ

กิจกรรมด้านการจัดท ารายงานต่าง ๆ

พัสดุประจ าปี (ต่อ)
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คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
กองคลัง

คณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ

คณะศิลปศาสตร์
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

คณะอุตสาหกรรม   
ส่ิงทอและออกแบบ

แฟช่ัน
หมายเหตุ

คณะ
ที่เข้าตรวจ

รายละเอียด       

Management Auditing Management Auditing Management Auditing Management Auditing

ไตรมาสท่ี 2 ณ วันท่ี 10 

กุมภาพันธ์ 2564 คณะ

เบิกจ่ายภาพรวมได้ในอัตรา

ร้อยละต่ า 7.15 ซ่ึงต่ ากว่า

เป้าหมายตามท่ีรัฐบาล

ก าหนด คืออัตราร้อยละ 54

ไตรมาสท่ี 2 ณ วันท่ี 3 

มีนาคม 2564 คณะ

เบิกจ่ายภาพรวมได้ใน

อัตราร้อยละต่ า 42.05 ซ่ึง

ต่ ากว่าเป้าหมายตามท่ี

รัฐบาลก าหนด คืออัตรา

ร้อยละ 54

ไตรมาสท่ี 2 ณ วันท่ี 24 

มีนาคม 2564 คณะ

เบิกจ่ายภาพรวมได้ใน

อัตราร้อยละต่ า 45.45 ซ่ึง

ต่ ากว่าเป้าหมายตามท่ี

รัฐบาลก าหนด คืออัตรา

ร้อยละ 54

ไตรมาสท่ี 3 ณ วันท่ี 25 

มิถุนายน 2564 คณะ

เบิกจ่ายภาพรวมได้ใน

อัตราร้อยละต่ า 65 .49 ซ่ึง

ต่ ากว่าเป้าหมายตามท่ี

รัฐบาลก าหนด คืออัตรา

ร้อยละ 77

 - มีการสอบทานยอดค้าง

ช าระของส านักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน

กับหน่วยรับตรวจถึงความ

ถูกต้องตรงกัน

P P P P P P P P

 - หน่วยรับตรวจมีการ

ก ากับติดตามหน้ีค้างช าระ

ของนักศึกษา
P P P P P P P P

Management Auditing Management Auditing Management Auditing Management Auditing Management Auditing Management Auditing

มีนักศึกษาค้างช าระใน

ระบบ ภาคการศึกษาท่ี 

2/2558 - 1/2563 จ านวน

 130 ราย

มีนักศึกษาค้างช าระใน

ระบบ ภาคการศึกษาท่ี 

1/2556 - 1/2563 จ านวน

 92 ราย

มีนักศึกษาค้างช าระใน

ระบบ ภาคการศึกษาท่ี 

1/2560 - 1/2563 จ านวน

 150 ราย

มีนักศึกษาค้างช าระในระบบ

 ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 -

 2/2563 จ านวน 79 ราย

มีนักศึกษาค้างช าระใน

ระบบ ภาคการศึกษาท่ี 

1/2563 - 2/2563 จ านวน

 46 ราย

มีนักศึกษาค้างช าระใน

ระบบ ภาคการศึกษาท่ี 

2/2563 - 3/2563 จ านวน

 22 ราย

**หมายเหตุ **

   1.  ✓ = มีเอกสารและด าเนินการครบถ้วนถูกต้อง
   2. คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลขน และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ไม่ได้เข้าตรวจเน่ืองจากสถานการณ์โควิด -19 มหาวิทยาลัยส่ังปิดท่ีท าการช่ัวคราว

ไม่ได้ด าเนินการตรวจสอบ

เน่ืองจาก  ไตรมาสท่ี 1 ณ 

วันท่ี 7 ตุลาคม 2563 ยัง

ไม่มีการเบิกจ่าย

ไม่ได้ด าเนินการตรวจสอบ

เน่ืองจาก  ไตรมาสท่ี 1 ณ 

วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2563

 ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ไม่ได้ด าเนินการตรวจสอบ

เน่ืองจาก  ไตรมาสท่ี 1 ณ 

วันท่ี 2 ธันวาคม 2563 ยัง

ไม่มีการเบิกจ่าย

ไม่มีกิจกรรมตรวจ - มีการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณเป็นไปตาม

นโยบายท่ีรัฐบาลก าหนดไว้

1. ไม่ปฏิบัติ

ตามระเบียบ

1. การบริหารงบประมาณ (ต่อ)

 - ตรวจสอบนักศึกษา ค้าง

ช าระในระบบ ปีการศึกษา

 2563
P P

1. ไม่ปฏิบัติ

ตามระเบียบ

2. รายได้จากการศึกษา

กิจกรรมด้านการบริหารงบประมาณ
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 การเสนอรายงานผลการตรวจสอบ 

สำนักงานตรวจสอบภายใน นำเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ภายในระยะเวลา 60 วันภายหลังเสร็จส้ินภารกิจการตรวจสอบ และแจ้งหน่วยรับตรวจเพื่อรับทราบผลการตรวจสอบ
และดำเนินการตามข้อเสนอแนะ  

 การติดตามผลการตรวจสอบ 

เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า รายงานผลการตรวจสอบได้ถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น สำนักงานตรวจสอบภายในได้ติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ โดยให้หน่วย
รับตรวจรายงานผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ภายใน 20 วันนับจากวันท่ีได้รับเอกสารส่ังการจากอธิการบดี 

ด้านงบประมาณ 

สำนักงานตรวจสอบภายในได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2564 งบดำเนินงาน จำนวนเงิน 
249,400  บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และได้ดำเนินงานเป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2564 
โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

 
ด้านการพัฒนาบุคลากร 

ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจรรยาบรรณการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
ภาครัฐ  กำหนดเรื่องมาตรฐานคุณสมบัติในด้านการพัฒนาวิชาชีพและความรู้ในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็น
การพัฒนาความรู้ ทักษะด้านการตรวจสอบภายในท่ีจำเป็นต้องใช้และนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน  

สำนักงานตรวจสอบภายในตระหนักในความสำคัญของการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล 
ทั้งในด้านความรู้ทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน ด้านบริหารจัดการทั่วไปและด้านอื่น ๆ เพื่อสร้างรากฐานความ
เข้มแข็งให้กับบุคลากร โดยการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และเสริมสร้างสัมพันธภาพท่ีดีของบุคลากร ตามรายละเอียดข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 

  

แผนขอจัดสรร
งบประมาณ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
จำนวนเงิน 

(บาท) 

ค่าตอบแทน 189,400 - ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง (เงินเดือน) 
         

134,400.00  

    - ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบฯ 
            

39,200.00  

ค่าใช้สอย 50,000 - ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมในประเทศ 
            

20,200.00  

     -   ค่าใช้จ่ายในการประชุม 
                  

240.00  

ค่าวัสดุ 10,000 - ค่าวัสดุ 
              

4,708.00  

รวมทั้งสิ้น 249,400.00  รวมทั้งสิ้น 
         

198,748.00  
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การพัฒนาบุคลากร การประชุม/อบรม/สัมมนา 

รายงานการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2562 
(1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2564) 

 

ชื่อผู้เข้าอบรม 
วัน เดือน 

ปี 
เร่ือง สถานที่อบรม หน่วยงานผู้จัด 

 
น.ส.ศิริมา        กองสำลี 
น.ส.โสภิญญา      นครกัณฑ์ 
น.ส.นวพร      วิโรจน์ศิรศักด์ิ  
นายสำเริง       นิ่มอนงค์ 
น.ส.ปิยาณี      จินาพันธ์ 
น.ส.หัสพร        สาทรจิตร 
 

 
5 พ.ย.63 

 
แนวทางการประเมินเพื่อ
การประกันคุณภาพการ
ตรวจสอบภายในภาครัฐ 

 
อบรมออนไลน ์

 
กรมบัญชีกลาง 

 
น.ส.หัสพร      สาทรจิตร 

 
25 พ.ย.63 

 
การใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเผยแพร่
ความรู้ (เรื่องคลังความรู้
ดิจิทัล : RMUTP iknowledge) 

 
ห้องอบรม Computer 
Network Advanced ช้ัน 
4 อาคารอเนกประสงค์ 
มหาวิทยาลัยราชมงคล 
(ศูนย์เทเวศร์) 
 

 
ศูนย์การจัดการความรู้ 

 
น.ส.ศิริมา        กองสำลี 
น.ส.โสภิญญา      นครกัณฑ์ 
น.ส.นวพร      วิโรจน์ศิรศักด์ิ  
นายสำเริง       นิ่มอนงค์ 
น.ส.ปิยาณี      จินาพันธ์ 
น.ส.หัสพร        สาทรจิตร 
 

 
 1 – 3 
ธ.ค. 6๓ 

 
โครงการสัมมนา เครือข่าย
การจัดการความรู้นัก
ตรวจสอบภายในระหว่าง
กลุ่มเครือข่าย 9 มทร. 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔  

 
โรงแรมแคนทารี เบย โฮเทล 
อ.เมือง จ.ระยอง 

 
มทร.กรุงเทพ 

 
น.ส.ศิริมา        กองสำลี 
น.ส.โสภิญญา      นครกัณฑ์ 
น.ส.นวพร      วิโรจน์ศิรศักด์ิ  
นายสำเริง       นิ่มอนงค์ 
น.ส.ปิยาณี      จินาพันธ์ 
น.ส.หัสพร        สาทรจิตร 
 

 
17 – 1๘ 
 ธ.ค. 6๓ 

 
โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพ ในการ
ทำงานของบุคลากรด้าน 
การเงิน บัญชี พัสดุ และ 
บริหารทรัพย์สิน 

 
ห้องประชุมกรมหลวง ช้ัน 
6 คณะครศุาสตร์ฯ 

 
กองคลัง มทร.พระนคร 
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การพัฒนาบุคลากร การประชุม/อบรม/สัมมนา 

รายงานการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2562 
(1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2564) 

 

ชื่อผู้เข้าอบรม วัน เดือน ป ี เร่ือง สถานที่อบรม หน่วยงานผู้จัด 

 
น.ส.ศิริมา       กองสำลี 
น.ส.โสภิญญา    นครกัณฑ์ 
น.ส.นวพร   วิโรจน์ศิรศักด์ิ  
 

 
๑๙ ก.พ.6๔ 

 
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง แนว
ทางการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส่ในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำหรับสถาบันอุดมศึกษา
และหน่วยงานในสังกัด อว. 
 

 
ห้องประชุมบัวม่วง ช้ัน ๔ 

อาคารสำนักงาน
อธิการบดี 

 
สำนักประกันคุณภาพ 

 
นายสำเริง     นิ่มอนงค์ 
น.ส.หัสพร     สาทรจิตร 
 

 
1๘ – ๑๙ 

  มี.ค. 6๔ 

 
อบรมการใช้เครื่องกระตุ้น
หัวใจอัตโนมัติ(AED) 

 
อาคารดีฮอลล์ มทร.พระนคร 

 
กองพัฒนานักศึกษา 

 
น.ส.ศิริมา      กองสำลี 
น.ส.หัสพร     สาทรจิตร 
 

 
23 มี.ค.64 

 
นโยบายการจัดการความรู้ 
3 กลุ่ม สู่การปฏิบัติอย่าง
ยั่งยืน 
 

 
ห้องประชุมกรมหลวง ช้ัน 6 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 
ศูนย์การจัดการความรู้ 

 
น.ส.ศิริมา      กองสำลี 
น.ส.โสภิญญา นครกัณฑ์ 
น.ส.หัสพร     สาทรจิตร 

 
   1 – ๒ 
  ก.ค. 6๔ 

 
โครงการการ
ประชุมสัมมนาเครือข่าย
การจัดการความรู้เรื่อง 
การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำงาน 

 

 
ระบบออนไลน ์
 Google Meet 

 
ศูนย์การจัดการความรู้ 

 



 
 
 
 

ภาคผนวก 
  





















 
 

 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง  การปิดที่ท าการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

(ฉบับที่ ๖) 
 

 ตามที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ พบผู้    
ติดเชื้อรายใหม่เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ และผู้ติดเชื้อได้กระจายตัวออกไปในหลายพ้ืนที่อย่างรวดเร็ว 
มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรก าหนดแนวทางการปฏิบัติส าหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
ป้องกันและควบคุมวงจ ากัดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้ 
 ๑. ให้หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล      
พระนคร ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน                     
ปีการศึกษา ๒๕๖๓  เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

๒.  ให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) 
ตั้งแต่วันที่ ๑๖-๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ โดยให้รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่ก ากับ
การปฏิบัติงานหรือก ากับดูแล พิจารณามอบหมายการปฏิบัติงานที่บ้านตามที่เห็นสมควร โดยค านึงถึงความ
ต่อเนื่องของงานและคงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  

๓ ในกรณีจ าเป็นเพื่อมใิห้เกิดความเสียหายแก่การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย                  ให้
รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่ก ากับการปฏิบัติงานหรือก ากับดูแล อาจจัดให้มีการ
ประชุมปรึกษาหารือระหว่างบุคลากรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสั่งให้บุคลากรมาปฏิบัติงานที่หน่วยงานเท่าที่
จ าเป็นได้ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด 

๔. ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) หรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานที่หน่วยงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน รายงานสภาวะสุขภาพ และรายงานการเดินทางมาปฏิบัติงาน 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

๕. ให้หน่วยงานด าเนินการตามมาตรการป้องกันและตรวจคัดกรองผู้เข้า-ออก ในการใช้พ้ืนที่
อาคารต่างๆ โดยให้ตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือ และรักษาระยะห่างทางสังคม 
(Social distancing) อย่างเคร่งครัด หรือตามท่ีหน่วยงานเห็นสมควร 

๖. ให้หัวหน้าหน่วยงานก ากับติดตามให้บุคลากรในสังกัดที่เดินทางไปยังต่างจังหวัด กลับมา
สังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัยให้ครบ ๑๔ วัน ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๔ 
 ๗. กรณีท่ีมีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้รองอธิการบดีหรือผู้ช่วย
อธิการบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่ก ากับการปฏิบัติงานหรือก ากับดูแล รายงานต่ออธิการบดีเพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด  
 



 
 

 
 

ทั้งนี้ ให้บุคลากรและนักศึกษาใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง โดยให้ความร่วมมือและถือปฏิบัติตาม
ประกาศฉบับนี้และประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา 2019 
(COVID-19) ตามที่ทางราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด  รวมทั้งรายงานข้อมูลหรือเหตุการณ์ผิดปกติ อันเป็น
ประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยรับทราบโดยเร่งด่วน เพ่ือร่วมกันควบคุมสถานการณ์ต่อไป   

   ประกาศ ณ วันที่   ๑๔   เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
                                                                   

                                                                
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์  วงษ์ศรีษะ) 
           รักษาราชการแทน 

               อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 





 
 

 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง  การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

(ฉบับที่ 8) 
 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564        
เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
(ฉบับที่ 7) ได้ขยายระยะเวลาการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  
และจากการติดตามสถานการณ์ปรากฏว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้เพิ่มจำนวนอย่าง
ต่อเนื่อง และกระจายออกไปอย่างรวดเร็ว ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาและเพื่อเป็น
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
จึงออกมาตรการ ดังนี้ 

1. ให้ขยายระยะเวลาการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
ราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 7) ออกไปจนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 
2564  

2. ห้ามมิให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าพื้นที่ทุกศูนย์  ยกเว้นมีความจำเป็นเร่งด่วนและต้องได้รับ
อนุญาตจากรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่กำกับดูแล และต้องลงทะเบียนการเข้า
พ้ืนที่ทุกครั้ง 

3. ให้บุคลากรและนักศึกษาปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร       
ลงวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 6) ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 12) และประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมทั้งรายงานข้อมูลหรือเหตุการณ์ผิดปกติ         
อันเป็นประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยรับทราบโดยเร่งด่วน เพ่ือร่วมกันควบคุมสถานการณ์ต่อไป   

   ประกาศ ณ วันที่  7  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
                                                        

          
          (นายปริญญา มากลิ่น) 
        รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน 
           รักษาราชการแทน 

               อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



 
 
 
 

ภาพกิจกรรม  



 
 
 
 

ภาพการการดำเนินงานตรวจสอบ 
  



 
ภาพการดำเนินงานตรวจสอบ 

คณะบริหารธุรกิจ 8-29 ต.ค. 63 
 

 
 

 

 



ภาพการดำเนินงานตรวจสอบ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6-25 พ.ย. 63 

 

 
 
 



ภาพการดำเนินงานตรวจสอบ 
คณะวิทยาศาสตร์ 3-22 ธ.ค. 63 

 

       
 

       
 

    
   

     



ภาพการดำเนินงานตรวจสอบ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 11-23 ก.พ. 64 

 

 
 

 
 
  

  



ภาพการดำเนินงานตรวจสอบ 
คณะศิลปศาสตร์ 4-17 มี.ค. 64 

 

     
 

     
 

     
  



ภาพการดำเนินงานตรวจสอบ 
คณะครุศาสตร์อุตสหกรรมศาสตร์ 25 มี.ค.-8 เม.ย. 64 

 
 

 
 
 

    
     
  



 
 
 
 

ภาพการเข้าร่วมกิจกรรม 
  



กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 
จัดโดยกองศิลปวัฒนธรรม วันท่ี 4 ธันวาคม 2563 

ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร. พระนคร 
 

 
 

 
  



โครงการสัมมนา 
เครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายในระหว่างกลุ่มเครือข่าย 9 มทร. 

ระหว่างวันท่ี 1 – 3 ธันวาคม 2563 
ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ โฮเทล อ.เมือง จ.ระยอง 

 

 
 

 

 
 
 



 
 

 
  



สำนักงานตรวจสอบภายในแสดงเจตจำนงยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบ 
วันท่ี 1 มีนาคม 2564 

ณ บริเวณหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
วันท่ี 9 มีนาคม 2564 
ณ ห้องประชุม บัวม่วง 

 

 
  



 
ราชมงคลพระนครสืบสาน สงกรานต์ชาววัง สุขสันต์ร่วมใจ 

วันท่ี 9 เมษายน 2564 
ณ หอประชุม D-Hall มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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