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หน่วยรับตรวจ 

โครงการของคณะ/หน่วยงาน   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบทานและรายงานโดย 
นางขนิษฐา โสดามรรค 

รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 
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สรุปผลการตรวจสอบภายใน 

หน่วยรับตรวจ  

 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 

  เพื่อตรวจประเมินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

1. ด าเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการตรวจสอบภายใน 5 ด้าน โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ (Compliance Audit) เพื่อประเมินการปฏิบัติงานต่างๆ ของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามข้อก าหนดทั้งจากภายนอก
และภายในองค์กร ได้แก่ กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ นโยบาย มาตรฐาน ค าสั่ง แผนงาน และข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 

2. เรื่องที่ท าการตรวจสอบ: ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  
3. ขอบเขตและวิธีการตรวจสอบ: เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน โดยสุ่มจากโครงการต่างๆ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

ประจ าปี 2558 

ระยะเวลาการตรวจสอบ 

 งบประมาณปี 2558 

สรุปการตรวจสอบผลการตรวจสอบด้านการด าเนินงานโครงการของคณะ/หน่วยงาน  
มหาวิทยาลัยขอนแกน่ ประจ าปีงบประมาณ 2558 

การตรวจสอบผลการด าเนินงานโครงการของคณะ/หน่วยงาน โดยสุ่มตรวจสอบโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ของปีงบประมาณ 2558  มีรายละเอียดดังนี้ 

โครงการที่มีการสุม่ตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ 2558 
โครงการกิจกรรม 14 โครงการ 
โครงการส าหรบัการด าเนินงานปกติ 11 โครงการ 
รวมโครงการทั้งสิ้น 25 โครงการ 

 
โครงการที่มีการสุ่มตรวจในปีงบประมาณ 2558 
  รายละเอียดผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ตามเอกสารประกอบ 1 

โครงการที่มีการสุ่มตรวจ หน่วยรับตรวจ หมายเหต ุ
1) โครงการอ าเภอ มข.พัฒนา 1) ส านักบริการวิชาการ 

(ศูนย์บริการวิชาการ) 
 

2) โครงการบีบน้ ามันจากน้ ามันเพือ่น ามาท าประโยชน์ในอุตสาหกรรม 2) คณะวิศวกรรมศาสตร์  
3) โครงการพี่เล้ียงเพื่อให้เกิดความยั่งยืนแก่ชมรมคนปวดหลังและปวดข้อ

ต่าง ๆ 
3) คณะเทคนิคการแพทย์ 

 
 

4) โครงการฝ่ายวิชาการ-ระดับมัธยมศึกษา  
มีกิจกรรมย่อย 19กิจกรรม 

4) ร.ร.สาธิต ม.ขอนแก่น 
(ศึกษาศาสตร์) 

 

5) โครงการและกิจกรรมของศูนย์คอมพิวเตอร์ 5) ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ  
6) โครงการบริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 6) คณะศิลปกรรมศาสตร์ โครงการด าเนินงานปกติ 
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โครงการที่มีการสุ่มตรวจ หน่วยรับตรวจ หมายเหต ุ
7) โครงการบริหารงานวิจยั 7) สถาบันวิจยัและพัฒนา โครงการด าเนินงานปกติ 
8) โครงการ จัดการศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 8) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โครงการด าเนินงานปกติ 
9) โครงการผู้ส าเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด

แคลน 
9) คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
โครงการด าเนินงานปกติ 

10) โครงการย่อยบรหิารงานคลังและพัสด ุ 10) กองคลัง โครงการด าเนินงานปกติ 
11) โครงการผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11) กองอาคารและสถานที ่ โครงการด าเนินงานปกติ 
12) โครงการผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12) ส านักงานรักษาความ

ปลอดภัยและการจราจร 
โครงการด าเนินงานปกติ 

13) โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี

13) ส านักงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

โครงการด าเนินงานปกติ 

14) โครงการบ้านชีวาศิลป์มอดินแดง 14) กองสื่อสารองค์กร   โครงการด าเนินงานปกติ (จา้ง
บุคคล) 

15) โครงการพัฒนาส านักวิทยบรกิารมหาวทิยาลัยขอนแก่นเพือ่เป็น
ศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ส าหรับคนยุคใหม่ 

15) ส านักวิทยบริการ   โครงการด าเนินงานปกติ 

16) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในระดับบัณฑิตศึกษา 16) บัณฑิตวิทยาลัย  
17) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 17) ส านักวัฒนธรรม  
18) โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธภิาพการปฏิบัติงานขององค์กร 18) วิทยาเขตหนองคาย  
19) โครงการการพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมสร้างเครือข่าย

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ฯ 
19) คณะวิทยาการจัดการ  

20) การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรในชุมชน 20) คณะสาธารณสุขศาสตร์  
21) การบริหารงานทัว่ไป 21) ส านักงานประเมินและประกัน

คุณภาพ 
โครงการด าเนินงานปกติ 

22) โครงการติวทบทวนบทเรียนก่อนสอบปลายภาคปีการศึกษา 2557 22) คณะเทคโนโลยี  
23) โครงการการเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันความเจ็บปว่ยแก่

ประชาชนวยัผู้ใหญ่ บา้นโนนมว่ง 
23) คณะพยาบาลศาสตร์  

24) โครงการจ้างเหมาสนับสนุนการบรหิารเฉพาะกิจ 24) คณะแพทยศาสตร์  
25) โครงการHA (Hospital Accreditation) 25) ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  

สรุปข้อเสนอแนะ 
1. การจ้าง/เหมารถควรมีการตรวจสอบเอกสารของผูร้ับจ้างว่า 

1.1 รถที่ใช้บริการช าระภาษีตามก าหนดหรือไม ่
1.2 มีการท าประกันภัยผู้โดยสารหรือไม่ 
1.3 สมุดจดทะเบยีนรถเป็นรถรับจ้างหรือส่วนบุคคล 
1.4 พนักงานขับรถได้รับอนญุาตให้ขับรถประเภทใดบ้าง (ใบอนุญาตขับขี)่ 
1.5 หากเป็นผู้ประกอบการทีไ่ม่ใช่บุคคลธรรมดาต้องมีใบอนุญาตให้ประกอบการ 
1.6 บิลน้ ามันต้องระบุหมายเลขทะเบยีนรถที่รับจ้างทุกครั้ง 

2. การเบิกจ่ายเงินท่ีใช้บิลเงินสดหรือใบส าคัญรับเงิน ต้องระบุกิจกรรม วันท่ีจัด และระบุสถานท่ีตั้งร้านค้า พร้อม
หมายเลขติดต่อ ควรก าหนดแนวปฏิบัติให้บุคลากรในหน่วยงานไดถ้ือปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้หลักฐานการเบิกจ่ายเงินเป็นบิลเงินสด
หรือใบส าคญั 

3. ควรใช้ใบเสร็จที่ระบุชื่อ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ของผู้ประกอบการให้ชัดเจนครบถ้วน ตามระเบียบหลักฐานและ
เอกสารการรับเงินของทางราชการ และการใช้ใบส าคัญรับเงินเป็นหลักฐานการรับเงินแทนใบเสร็จรับเงินได้ กรณไีมเ่กิน 1,000 
บาท แต่หากซื้อของในตลาด ซึ่งผูข้ายไม่มีใบเสร็จรับเงิน อนุโลมให้ใช้ใบส าคัญรับเงินแทนได้ ซึ่งพิจารณาเป็นกรณีๆ  ไป 
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4. การจ้างดังกล่าวไม่ถูกต้อง เนื่องจากนักศึกษาไม่ใช่ผู้ประกอบอาชีพโดยตรง ต้องเรียกคืนเงินหรือขออนุมัติต่อ
อธิการบดี การเบิกจ่ายเงินควรเบกิจ่ายตามหลักเกณฑ์ของระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

5. การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร 
5.1 มีก าหนดการและระบุหัวข้อการบรรยายชดัเจน 
5.2 ก าหนดการระบุวัน เวลาการบรรยายให้ชัดเจน 
5.3 การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบการฝึกอบรม 

6. ค่าตอบแทนวิทยากรไม่สามารถเบกิจ่ายเงินได้ เนื่องจากตามก าหนดการเป็นการประชุมชี้แจง และไมห่ัวข้อการ
บรรยาย  จึงต้องเรียกคืนเงินค่าตอบแทนวิทยากร แต่สามารถเบิกจ่ายเงินไดเ้ป็นค่าเบี้ยเลี้ยง หากการเดินทางไปราชการเกิน 6 
ชม.(ครึ่งวัน) กรณีไม่พักแรม ทั้งนีต้ามก าหนดการสิ้นสุดไม่เกนิ 6 ชม. ไม่สามารถเบิกค่าเบ้ียเลี้ยงได้ 

7. การจัดโครงการเพื่อสอนพิเศษใหน้ักเรียน ให้ด าเนินการดังต่อไปนี ้
7.1 หากอาจารยผ์ู้สอนเป็นอาจารย์ภายในโรงเรียน ให้จัดท าประกาศแต่งต้ังให้เป็นอาจารย์สอนนอกภาระงาน

สอนประจ า 
7.2 หากเป็นอาจารย์ภายนอกจากโรงเรียน ให้ท าหนังสือเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ หลักฐานการเบิกจ่ายเงินคือ

ใบส าคัญ 
8. การเบิกจ่ายเงินค่าอาหาร คา่อาหารว่างและเครื่องดื่ม หากเป็นร้านค้าที่สามารถเบิกจ่ายเงินด้วยวิธีจ่ายตรงเข้า

บัญชีเงินฝากธนาคารร้านค้าได้ ใหเ้บิกจ่ายด้วยวิธีการจ่ายตรง ท้ังนี้อาจตรวจสอบร้านคา้ได้ทีเ่ว็บไซด์กองคลัง 
9. การจัดซื้อวัสดุมีการน าของมาใช้ก่อน -การจดัซื้อจัดจ้างต้องปฏิบัติตามขั้นตอนตามระเบียบพัสดุ คือ มใีบขอซื้อ

ก่อนการอนุมัติให้จัดซื้อ จากนั้นสัง่ซื้อ ทั้งนี้หน่วยงานอาจพิจารณาปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงานเพือ่ให้เกิดความสะดวกและ
เป็นไปตามระเบียบพสัดุฯ 

10. การเบิกจ่ายเงินรางวัล ประกวดแข่งขัน ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 ข้อ 28 คือ ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ 
(อธิการบดี) พิจารณาอนุมัติการเบกิจ่ายเงินไดเ้ท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็น เหมาะสม และประหยัด 

11. กรณีการจ่ายเงินค่าด าน้ าพร้อมอุปกรณ์ดปูะการัง ให้ด าเนินการตามระเบยีบพัสดุฯโดยต้องจัดท าข้อตกลงการจ้าง 
พร้อมหักภาษี ณ ท่ีจ่ายพร้อมเบี้ยปรับร้อยละ 1.5 ของภาษีที่ต้องน าส่งต่อเดือน 

12. ให้เรียกเงินคืน ค่าเยี่ยมชมอุทยาน จ่ายให้บุคคลธรรมดาตามใบส าคญัรับเงิน 680.-บาท เนื่องจากเป็นสถานท่ีของ
ส่วนราชการต้องใช้หลักฐานการรบัเงินของราชการเท่าน้ัน 

13. การรายงานการเดินทางไปราชการ ในกิจกรรมนักเรียนห้องคู่ขนาน ให้ผู้เดินทางช้ีแจงระยะเวลาในการเดินทาง
ไปราชการตามข้อเท็จจริง หากเปน็การเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเกินกว่าข้อเท็จจริงให้เรียกคืนเงิน 

14. การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนแทนวทิยากรอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จ.ชัยภูมิ วันที่ 14 ก.ค. 2558 ให้ช้ีแจงตาม
ข้อเท็จจริงที่ไดด้ าเนินกิจกรรมตามระเบยีบการฝึกอบรม หากเป็นการด าเนินการไม่เป็นตามระเบียบฝกึอบรมให้เรยีกคืนเงินจ านวน 
3,000.-บาท 

15. การเบิกจ่ายเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ควรก ากับใหเ้จ้าของเรื่องระบุกิจกรรมที่ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มใน
หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน (ใบส าคญัรับเงิน ใบเสร็จรบัเงิน บิลเงินสด) เนื่องจากโรงเรียนมีกิจกรรมที่ด าเนินการมาก และเพื่อป้องกัน
การน าบิลส่วนตัวมาเบิกหรือการเบิกจ่ายซ้ า 

16. กิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ เบิกจา่ยค่าเดินทางเพื่อพานักเรียนไปแข่งขันซอฟท์บอลลีก ระหว่างวันท่ี 4 – 6 ก.ย. 
2558 ณ ม.ธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ  -ตามเอกสารเบิกจา่ยระบุว่าออกเดินทางจาก มข. วันท่ี 4 กันยายน 2558 เวลา 14.- น. กลับ
ถึง มข. วันท่ี 6 กันยายน 2558 เวลา 23.30 น. ใช้ระยะเวลาเดินทางไปราชการ 2 วัน 9.30 ช่ัวโมง-สามารถเบิกคา่ใช้จ่ายได้ 2.5 
วันซึ่งเบิกเกินอัตราที่ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับท่ี 
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2) พ.ศ. 2554 ก าหนด คือ ค่าเบีย้เลี้ยงอาจารย์ ต้องเบิกจ่ายเงินเพียง 120.- บาท และค่าอาหารนักเรยีน 650.- บาท รวมเรยีกคืน
เงินจ านวน 770.- บาท โดยเรียกคนืเงินตามเลขท่ีเบิกจ่าย 051U58120356  

17. เนื่องจากหน่วยงานจัดท างบประมาณเพื่อบริการวิชาการฯโดยคาดวา่จะได้รับรายรับจากค่าลงทะเบียนการเข้า
ร่วมกิจกรรมโดยในปีงบประมาณ 2558 ไม่ได้ด าเนินการจึงไม่มีการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวรายละเอียดตามหนังสือ ศธ 
0514.24/1658 ลว.6 ต.ค. 2558 เรื่อง ช้ีแจงเอกสารเบิกจา่ยโครงการบริการวิชาการ ท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมโดยมหีนังสือ
ติดตามจากส านักงานตรวจสอบภายใน 0514.1.8/ว 821 ลว.29 ก.ย.58 เรื่องขอติดตามเอกสารเบิกจา่ยโครงการบริการวิชาการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

18. เนื่องจากหน่วยงานแจ้งว่างบส าหรับโครงการงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ เป็นงบส าหรับการด าเนินงานตามปกติ
ของหน่วยงาน รายละเอยีดตามตามหนังสือ ศธ 0514.14/669 ลว.5 ต.ค. 2558 เรื่อง ช้ีแจงการทักท้วงของส านักงานตรวจสอบ
ภายในเมื่อวันอังคารที่ 30 มิ.ย.58 โดยมีหนังสือติดตามจากส านักงานตรวจสอบภายใน 0514.1.8/ว 821 ลว.29 ก.ย.58 เรื่องขอ
ติดตามเอกสารเบิกจา่ยโครงการงานวิจัยเพื่อสรา้งองค์ความรู ้

19. การใช้จ่ายเงินหมวดอดุหนุนกิจกรรมโครงการจ้างเหมาสนับสนุนการบริหารเฉพาะกิจนั้น การจ้างเหมาไม่ใช่การ
จ้างบุคคลมาปฏิบัติงานรายเดือน ต้องเป็นการจ้างตามระเบียบพสัดทุี่เป็นงานแต่ละภารกิจและสามารถตรวจรับไดต้้องมี
รายละเอียดของงานท่ีจ้างชัดเจน 

20. หากจะจัดจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัยในกรอบอัตราที่จ าเป็นและขออนุมัติโอนหมวดรายจ่ายมาตั้งจ่ายในงบ
บุคลากรให้ถูกต้อง การก าหนดอัตราการจ้างลูกจ้างช่ัวคราว การจดัท าประกาศตา่งๆ ในการรับลูกจ้างช่ัวคราวตลอดจน
กระบวนการต่างๆในการจา้งลูกจา้งช่ัวคราว ต้องด าเนินการโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่ได้มอบอ านาจให้
คณะ/หน่วยงานไปด าเนินการเองได้ การก าหนดอตัราจ้างต้องเป็นไปตามอัตราในบัญชีการจ้างบุคลากรภาครัฐ แล้วแต่มีเหตผุล
ความจ าเป็นเฉพาะกรณ ี

21. หากมีการจดัโครงการ HA ในปีต่อไป ควรมีการลงบญัชีสรุปประเภทการจ่าย ว่าจ่ายเป็นค่าอะไรบา้ง เป็นเงิน
เท่าไร ใหส้ามารถตรวจสอบสรุปเป็นรายละเอียดได้ และควรควบคมุหลักฐานเอกสารเบิกจ่ายให้ครบถ้วน 
 
ผู้ตรวจสอบภายใน 

1. นางขนิษฐา  โสดามรรค รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 
2. นางวิกานดา พิธรัตน ์ นักตรวจสอบภายใน ช านาญการพิเศษ 
3. นางสาวนงรัตน์  ศิริค าเพ็ง นักตรวจสอบภายใน 
4. นางสาวกนกกาญจน์  เรืองปลอด นักตรวจสอบภายใน 
5. นางสาวกนกอร  สีแสง นักตรวจสอบภายใน 
6. นางสาวกฤษณวรรณ อาทิตยต์ั้ง นักตรวจสอบภายใน 
7. นางสาวสุดารัตน์  สอนศักดา นักตรวจสอบภายใน 
8. นางสาวรัชนี  ตันสกลุ นักตรวจสอบภายใน 
9. นางสาวปาลดิา  ไทยวัชรามาศ นักตรวจสอบภายใน 


