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รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(รอบ 12เดือน)
1ตุลาคม 2559 ถึง 30กันยายน2560
หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส 2060 การรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ กําหนดให้หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบถึงวัตถุประสงค์
อํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ และแนวทางการ
ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2559 ประเด็นการพิจารณาที่ 11 การรายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เกณฑ์การพิจารณากําหนดให้มีการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในตามแผนการตรวจสอบประจําปีของหน่วยตรวจสอบภายใน เสนอหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งในรายงานผล
การปฏิบัติงานต้องระบุถึงผลการปฏิบัติงานตามแผน ประเด็นความเสี่ยงและการควบคุม ข้อตรวจสอบพบที่
สําคัญ และปัญหาอุปสรรคที่ทําให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่กําหนด
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
1.3 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของข้อมูลทางด้านการเงิน การบัญชี และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.4 เพื่อให้ทราบว่างานที่ใช้ระบบสารสนเทศในการดําเนินงาน และข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้
รวมทั้งระบบเข้าถึงและการเก็บรักษาข้อมูลมีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอเหมาะสม
1.5 เพื่อตรวจสอบการดําเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ตลอดถึงความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า โดยเน้นผลผลิตหรือผลลัพธ์
1.6 เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ
เหมาะสม
1.7 เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการดําเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือ
แนวทางปรับปรุงแก้ไข
1.8 เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบถึงปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์
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2. อานาจหน้าที่
2.1 กําหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายในโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยโดยคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอ
2.2 หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย และมีอํานาจในการเข้าถึงข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ตรวจสอบภายใน
2.3 หน่วยตรวจสอบภายในไม่มีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และระบบ
การควบคุมภายใน หรือการแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ให้คําปรึกษาแนะนํา
2.4 ขอบเขตของการตรวจสอบภายในจะครอบคลุมทั้งการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชีการ
ตรวจสอบการดําเนินงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
การตรวจสอบการ
บริหาร การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศการตรวจสอบกรณีพิเศษ รวมทั้งการสอบทาน และประเมินผลการ
ควบคุมภายใน
2.5 กําหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และเผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจได้ทราบ
2.6 จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน และให้มีการประเมินการประกันคุณภาพ
งานตรวจสอบภายใน
2.7 ติดตามผลการตรวจสอบเสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพื่อให้การปรับปรุง
แก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
2.8 ให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานตามคู่มือ / แนวปฏิบัติ
การตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง
2.9 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจาก หัวหน้าส่วน
ราชการ
3.

ขอบเขตงานของการตรวจสอบภายใน

3.1 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ /หรือ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งที่
ทางราชการกําหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามเป้าหมายวัตถุประสงค์และ
สอดคล้องกับนโยบายของส่วนราชการ
3.2 สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการดําเนินงานและการเงิน การคลัง
3.3 ตรวจสอบระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจ ให้มีความ
เหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น
3.4 วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร
3.5 สอบทานและประเมินการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกํากับดูแลกิจการ
3.6 การบริการให้คําปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการกํากับดูแลที่ดี
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4. สรุปผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25

60 (รอบ 12 เดือน)

4.1 เป้าหมายในการดําเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25
60 (รอบ 12เดือน) หน่วยตรวจสอบภายในได้วางแผนการ
ตรวจสอบประจําปี และได้รับอนุมัติแผนการตรวจสอบ โดยมีเป้าหมายในการตรวจสอบในปีงบประมาณ พ.ศ.
2560(รอบ 12เดือน) จํานวน9 หน่วยรับตรวจ งานตรวจสอบกรณีพิเศษ (ถ้ามี) ติดตามและสอบทานผลการ
ตรวจสอบ จํานวน 2 หน่วยรับตรวจ ติดตามและสอบทานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในและ
งานให้คําปรึกษา จํานวน 12 หน่วยรับตรวจ และงานให้คําปรึกษา มีรายละเอียดดังนี้
หน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2460(ฉบับปรับปรุง
แก้ไข) ณ วันที่ 21 เมษายน 2560
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

คณะเทคโนโลยีสังคม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
คณะครุศาสตร์
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุและสินทรัพย์
งานบริหารงานบุคคลและนิติกร
งานวิจัยและบริการวิชาการ
งานยานพาหนะ
งานแผนและงบประมาณ

4.2 ผลการปฏิบัติงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12เดือน)หน่วยตรวจสอบภายในได้ดําเนินการ
ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปี จํานวน 9 หน่วยรับตรวจ ติดตามและสอบทานผลการตรวจสอบ
จํานวน 2 หน่วยรับตรวจ ติดตามและสอบทานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และงานให้
คําปรึกษา จํานวน 12 หน่วยรับตรวจ และงานให้คําปรึกษา มีรายละเอียดดังนี้
การตรวจสอบ จานวน 9 หน่วยรับตรวจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

คณะเทคโนโลยีสังคม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
คณะครุศาสตร์
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุและสินทรัพย์
งานบริหารงานบุคคลและนิติกร
งานวิจัยและบริการวิชาการ
งานยานพาหนะ
งานแผนและงบประมาณ

3

การติดตามผลการตรวจสอบ จานวน 2 หน่วยรับตรวจ
1. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
การติดตามและสอบทานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จานวน 10
หน่วยรับตรวจ
1. สํานักงานอธิการบดี
2. คณะบริหารธุรกิจ
3. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
5. คณะครุศาสตร์
6. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
7. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
8. คณะสาธารณสุขศาสตร์
9. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
10. คณะเทคโนโลยีสังคม
การให้คาปรึกษา
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
2. วิธีการจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3. กระบวนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
4. การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
5. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
6. การซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบิน
7. การเทียบตําแหน่งและการเบิกจ่าย
8. การดําเนินงานโครงการและการเบิกจ่าย
9. การบริหารพัสดุ
10. กระบวนการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
11. การตรวจรับพัสดุนอกสถานที่
จากผลการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายในมีข้อจํากัดด้านทรัพยากรบุคคลส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานตรวจสอบไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ระบุตามแผนการตรวจสอบ กอปรกับมีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างภายในส่งผลให้จํานวนหน่วยในการติดตามสอบทานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ไม่เป็นไปตามแผน
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เรื่องที่ตรวจสอบ
1. การตรวจสอบรายงานทางการเงิน (Financial Auditing)
การตรวจสอบด้านการเงินเป็นการตรวจสอบความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน
กระบวนการต่างๆ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารหลักฐานต่างๆ
ตามหนังสื่อกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.2/ว 342 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เรื่อง การวางแผน
การตรวจสอบประจําปีงบประมาณ 2560 สําหรับผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการ ประกอบด้วยเรื่อง
ดังต่อไปนี้
- ด้านการเงินและบัญชีประกอบด้วย
1) ด้านบัญชี ได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ วัสดุและครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่าย
2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกําหนด (Compliance Auditing)
- ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นการตรวจสอบการจัดหาพัสดุ ตามประเด็นการตรวจสอบที่
กรมบัญชีกลางกําหนด ตามหนังสื่อกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.2/ว 342 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559
เรื่อง การวางแผนการตรวจสอบประจําปีงบประมาณ 2560 สําหรับผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ ด้วยวิธีดังนี้
1) การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ
2) การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (
Electronic Market : e-market)
3) การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (
Electronic Bidding :
e - bidding)
- สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรี ประกาศนโยบายที่เกี่ยวข้อง
- การตรวจสอบรถราชการ
3. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (
Operation Auditing)
- ตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินงานและการปฏิบัติงาน
- สอบทานและประเมินผล
4. การตรวจสอบผลการดําเนินงานหรือผลการปฏิบัติงาน (
Performance Auditing)
- ตรวจสอบการดําเนินงาน กิจกรรม/โครงการต่างๆ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์
เป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และคุ้มค่า
5. การตรวจสอบสารสนเทศ (
Information Technology Auditing)
- การตรวจสอบระบบสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
- การตรวจสอบระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
- การตรวจติดตามการควบคุมด้านการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และประกาศคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553
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6. การตรวจสอบการบริหาร (
Management Auditing)
- ตรวจสอบการบริหารพัสดุและสินทรัพย์
- ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ
- ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบลงทุน
7. การตรวจสอบพิเศษ (
Special Auditing) การตรวจสอบในเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
จากฝ่ายต่างๆ ที่ส่อไปทางทุจริตหรือการกระทําที่ผิดกฎหมายหรือระเบียบ ข้อบังคับ โดยที่มีเหตุอันควรสงสัย
ว่าจะมีการกระทําที่ส่อไปทางทุจริต
8. การตรวจติดตามผลการตรวจสอบ (Monitoring Auditing)
- การติดตามผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน
9. การให้คําปรึกษาแนะนํา (Consulting Services)
- การคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการเงิน พัสดุ และ
การควบคุมภายใน
- การให้คําปรึกษาแนะนํากระบวนการปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ และ
การควบคุมภายใน
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
1. นางสาวสิริกร ประสมทอง
2. นางสาวเพชรรัตน์ คําลัยวงศ์

นักตรวจสอบภายใน
นักตรวจสอบภายใน
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เรื่องที่ตรวจสอบ

สรุปผลการตรวจสอบ
ข้อตรวจพบ

ข้อเสนอแนะ

1. ด้านการเงิน
1.1 เงินสด
1.1.1 การรับเงิน

-มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและตรวจสอบ
เงินคงเหลือประจําวันตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
การเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2551
- ให้ผู้ที่ไม่หน้าที่รับผิดชอบรับเงินสด และออก
ใบเสร็จรับเงิน ตามคําสั่ง รับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน
โดยการออกใบเสร็จลงชื่อผู้ที่มีหน้าที่รับเงินตามคําสั่งแทน
- มีการจัดทํารายงานสรุปเงินสดคงเหลือประจําวัน เป็น
ปัจจุบัน แต่ไม่มีใบสําคัญรับเงินแนบในกรณีการจ่ายเงินสด
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่และตรวจสอบหลักฐาน
เจ้าหน้าที่ให้ผู้รับเงินสดลงลายมือรับเงินในทะเบียนคุมเงิน
สดจ่าย และใช้ทะเบียนคุมเป็นหลักในการจ่ายเงิน

- กําชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด
- การจัดทํารายงานสรุปเงินสดคงเหลือประจําวันควรมี
เอกสารหลักฐานแทนตัวเงิน/หลักฐานการรับ-จ่าย แนบ
ในสรุปเงินสดคงเหลือประจําวัน เช่น รายงานสรุป
ใบเสร็จรับเงินประจําวัน สําเนาหลักค้ําประกันสัญญา
ใบสําคัญรับเงิน และใบรับฝากเงินจากธนาคาร
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การ
เก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2551 และเพื่อเป็นประโยชน์ในการ
ตรวจสอบ

- จากการสุ่มตรวจนับเงินสดคงเหลือประจําวัน/หลักฐาน
แทนตัวเงิน ทะเบียนคุมการจ่ายเงินสด/ใบรับฝาก ในวันที่
9-10 มกราคม 2560 มีความถูกต้อง
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เรื่องที่ตรวจสอบ

1.1.2 ใบเสร็จรับเงิน

สรุปผลการตรวจสอบ
ข้อตรวจพบ

ข้อเสนอแนะ

- ใบเสร็จรับเงินมีรูปแบบตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง การเก็บรักษาเงินพ.ศ. 2551
- มีทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินที่สามารถตรวจสอบได้ว่า ได้
จ่ายใบเสร็จรับเงินให้ งานการเงินนามน และงานการเงิน
หอพักจํานวนเท่าใด เลขที่เท่าใด และมีหลักฐานการรับส่ง
ใบเสร็จรับเงิน
- จากการสุ่มตรวจใบเสร็จรับเงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ.
- ให้ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน โดยการขีดฆ่าแล้วเขียน
2560 จํานวน 20 เล่ม พบว่า การทดสอบการคํานวณ
ข้อความกํากับใบเสร็จ “ยกเลิก” พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ
ตัวเลขมีความถูกต้องมีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินโดยไม่มีการ
กํากับ
ขีดฆ่าคําว่า ยกเลิก ลงในใบเสร็จรับเงิน จํานวน 1 ฉบับ คือ
ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 496 เลขที่ 14
- ผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีการตรวจสอบยอดรวมเงินรับตาม
ใบเสร็จรับเงิน และลงลายมือชื่อกํากับได้ในสําเนา
ใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ายของแต่ละวัน และทุกเล่มใบเสร็จ
ที่มีการรับเงินในวันนั้นนั้น
- มีการเก็บรักษาใบเสร็จที่ปรุ เจาะรู เมื่อไม่ได้ใช้แล้ว และ
เก็บไว้ในที่ปลอดภัย
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เรื่องที่ตรวจสอบ

สรุปผลการตรวจสอบ
ข้อตรวจพบ
ข้อเสนอแนะ
ความเสี่ยงในการสูญหาย หรือเจ้าหน้าที่อาจนําเงินสดไปใช้ - การจ่ายเงินสดต้องมีใบสําคัญรับเงินไว้เป็นหลักฐานการ
ส่วนตัวได้
จ่าย พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลัง พ.ศ.
2551 หมวดที่ 4 การจ่ายเงินของส่วนราชการข้อ 34,
39 และ 42 เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
- กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นรับเงินแทน ให้ใช้ใบมอบ
ฉันทะตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด และให้มี
ใบสําคัญรับเงินเป็นหลักฐานการจ่าย พร้อมลงลายมือชื่อ
เป็นผู้รับเงินในหลักฐาน
- จากการสุ่มตรวจเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินสด พบว่า - ควรนําหลักฐานการจ่าย เช่น ใบสําคัญรับเงิน และใบ
ใบเบิก เลขที่ งบท 481/2560 ผู้ขอเบิกได้มอบฉันทะให้มี มอบฉันทะ แนบไว้กับรายงานเงินสดคงเหลือประจําวัน
ผู้รับเงินสดแทน โดยผู้รับมอบได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนคุม เพื่อสามารถตรวจสอบได้ทั้งด้านรับ-ด้านจ่าย
เงินสดจ่ายเมื่อรับเงินแล้ว แต่ในใบเบิกผู้ขอเบิกได้ลงลายมือ - การจ่าย หากยังมิได้มีการรับเงิน ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิรับเงิน
ชื่อรับเงินไว้เรียบร้อยแล้วก่อนการรับเงิน
ลงลายมือชื่อในหลักฐาน

1.3.2 การจ่ายเช็ค

-มีทะเบียนคุมจ่ายเช็ค จํานวน 4 เล่ม และบันทึกเป็น
ปัจจุบัน
- การเขียนเช็คจ่ายเงินยืม ในต้นขั้วเช็คไม่ได้แสดงยอดยกมา - ควรแสดงรายการยอดยกมา ยอดเงินนําฝาก ยอดรวม
ยอดเงินนําฝาก ยอดรวม เงินจ่ายตามเช็ค เงินตัดจากบัญชี เงินจ่ายตามเช็ค เงินตัดจากบัญชี และยอดยกไป จะทําให้
และยอดยกไป ทําให้ไม่ทราบได้ทันทีว่ามีเงินเพียงพอที่จะ ทราบได้ทันทีว่ามีเงินเพียงพอที่จะจ่ายเช็คหรือไม่
จ่ายเช็คหรือไม่
- ควรลงลายมือชื่อในต้นขั้วเช็คทั้งผู้รับเงินด้วยตนเองและ
ผู้รับมอบอํานาจให้รับแทน
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1.2 เงินฝากธนาคาร

1.3 การจ่ายเงิน
1.3.1 เงินทดรองราชการ (เงินสด)

สรุปผลการตรวจสอบ
ข้อตรวจพบ
- เมื่อสิ้นวันเจ้าหน้าที่ผู้รับเงินจะสรุปใบเสร็จรับเงินและ
ตรวจนับเงินสด พร้อมทั้งนําฝากธนาคารทั้งจํานวน โดยมี
เจ้าหน้าที่นําฝาก 2 คน สลับสัปดาห์ละ 1 คน
- บัญชีเงินฝากธนาคาร มีจํานวน 38 บัญชี
- เปรียบเทียบสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/Statement กับ
รายงานแสดงเงินคงเหลือตามบัญชี ณ วันสิ้นงวด 31
ธันวาคม 2559 จํานวน 29 บัญชี มีความถูกต้อง ตรงกัน
- การพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร จํานวน 9 บัญชี มี
ความถูกต้อง

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มีเงินทดรองราชการที่เป็นเงินสดในตู้นิรภัย เนื่องจากมี
การนําฝากเงินสดประจําวันทั้งหมด
- จากการสังเกตการณ์หากในวันต่อไปงานการเงินยังไม่ได้
รับเงินสดหรือออกใบเสร็จรับเงินจากนักศึกษาหรือ
บุคคลภายนอก และในวันนั้นต้องมีรายการจ่ายเงินสด เพื่อ
ทดรองราชการอาจส่งผลให้การปฏิบัติราชการไม่คล่องตัว
และไม่มีประสิทธิภาพ
- กรณีการจ่ายที่ไม่ถึง 5,000 บาท เจ้าหน้าที่การเงิน
ดําเนินการโดยจ่ายเป็นเงินสดที่ได้รับจากเงินสดรับ
ประจําวัน โดยตัดจ่ายจากเงินสดรับประจําวันด้วยการ
ลงทะเบียนคุมการจ่ายแต่ไม่มีหลักฐานการจ่ายเงินคือ
ใบสําคัญรับเงินของผู้รับเงิน แต่เจ้าหน้าที่การเงินจะถือเงิน
สดไว้เพื่อจ่ายให้กับผู้รับเงินภายในวันหรือวันถัดไป โดยผู้ถือ
เงินสดนั้นไม่มีอํานาจให้ถือเงินเพื่อสํารองจ่ายซึ่งอาจเกิด

- เพื่อให้ส่วนราชการมีการปฏิบัติราชการได้อย่างรวดเร็ว
คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ ควรให้มีเงินทดรองราชการ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ
พ.ศ. 2547 โดยวิธีการเก็บรักษาเงินทดรองราชการให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษา
เงิน และการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 หมวด 7 การเก็บ
รักษาเงินของส่วนราชการ
- ควรจ่ายจากเงินสดรับประจําวันในวันที่ผู้มีสิทธิรับเงินมา
รับเงินหรือผู้รับมอบฉันทะ ในวันที่มีการจ่ายและลง
ลายมือชื่อในหลักฐานการจ่าย คือ ใบสําคัญรับเงิน
- เจ้าหน้าที่ไม่ควรถือเงินสดไว้กับตนเองเพื่อสํารองจ่าย
เนื่องจากไม่มีระเบียบให้ปฏิบัติ และลดความเสี่ยงในการ
ถือเงินไว้กับเจ้าหน้าที่การเงิน

9

เรื่องที่ตรวจสอบ

สรุปผลการตรวจสอบ
ข้อตรวจพบ
- ต้นขั้วเช็คบางฉบับไม่ได้ลงลายมือชื่อผู้รับเช็ค
- การยกเลิกเช็คมีการขีดฆ่าในทะเบียนคุม และเขียนกํากับ
ว่ายกเลิกและประทับตรายกเลิกในเช็ค
- มีการยกเลิกเช็คบ่อยครั้ง
- ขั้นตอนในการเขียนเช็ค ลงทะเบียนคุมเช็ค เสนอลงนาม
เช็ค ตรวจสอบเอกสารการจ่าย/จ่ายเช็ค มีเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานหลายคน อาจทําให้เกิดความผิดพลาดจากการ
ปฏิบัติงานได้

1.3.3 เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผ่นดิน

- ทะเบียนคุมเลขที่ฎีกาวางเบิกผ่าน GFMIS ไม่ลง
รายละเอียดให้ครอบคลุม ไม่สามารถทราบได้ทันทีที่
ตรวจสอบว่าฎีกาวางเบิกเลขที่ใดเบิกเป็นค่าอะไรบ้าง
- ฎีกาที่ 100/2560 เอกสารเบิกค่าเดินทางไปราชการ
โดยรถยนต์ส่วนบุคคลซึ่งเป็นการเบิกแบบเหมาจ่าย
ค่าชดเชยตามระยะทาง ผู้เบิกหรือผู้เดินทางไปราชการนํา
ใบเสร็จค่าธรรมเนียมทางด่วนพิเศษมาเบิก โดยการเบิกค่า
ผ่านทางด่วนพิเศษใช้ในกรณีเดินทางโดยรถยนต์ราชการที่มี
ความจําเป็นและเป็นรถยนต์ที่ขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ของ
ส่วนราชการ (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว
24 ลว. 20 กุมภาพันธ์ 2547)

ข้อเสนอแนะ
- เพื่อให้การปฏิบัติงานไม่ซ้ําซ้อน และลดข้อผิดพลาดใน
การจ่ายเช็ค ควรแบ่งแยกหน้าที่ให้ชัดเจนในการจัดทําเช็ค
เช่น ให้เจ้าหน้าที่ จํานวน 1 คน ปฏิบัติงาน ดังนี้
1. เขียนเช็คตามใบเบิกที่ได้รับอนุมัติแล้ว
2. คุมเช็คในทะเบียนคุมเช็คและส่งให้หัวหน้างานการเงิน
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการจ่าย/ทะเบียนคุม
เช็ค/และการเขียนเช็ค
3. เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติลงนามสั่งจ่าย
4. แจ้งผู้เกี่ยวข้องรับเช็ค
5. จ่ายเช็คให้ผู้รับเช็คตามเอกสารการจ่าย พร้อมทั้งให้
ผู้รับเช็คลงลายมือชื่อในทะเบียนคุมเช็คและต้นขั้วเช็ค
ทั้งนี้ พร้อมทั้งยื่นแบบแสดงรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย
- ควรลงรายละเอียดในทะเบียนคุมให้ครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้น
- เห็นควรเรียกเงินคืน แล้วดําเนินการทํารายการเบิกเกิน
ส่งคืนตามระเบียบ
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สรุปผลการตรวจสอบ
ข้อตรวจพบ
- ฎีกาที่ 106/2560 ไม่ลงลายมือชื่อผู้รับสินค้าใน
ใบเสร็จรับเงิน

ข้อเสนอแนะ
- ดําเนินการลงลายมือชื่อให้เรียบร้อยตามรายชื่อที่มี
หน้าที่รับสินค้า

- การเบิกจ่ายค่าพาหนะรับจ้างไม่เหมาะสม เช่นเบิกค่า
พาหนะจากขนส่งหมอชิตถึงกรมบัญชีกลาง เบิกจ่าย ทั้งขา
ไปและกลับ จํานวน 600 บาท (โดยระยะทางจาก Map
data 2017 Google ระยะทางเฉลี่ย 4 กม.)

- ให้กําชับเจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบการเบิกจ่าย ให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
ดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 ข้อ 10 กําหนดว่า “การ
เดินทางไปราชการโดยพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด
ระหว่างสถานที่อยู่ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับ
สถานียานพาหนะประจําทางหรือสถานที่จัดพาหนะที่ต้อง
ใช้ในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการ ให้เบิกค่า
พาหนะรับจ้างได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่
กระทรวงการคลังกําหนด” และตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 42 ลง
วันที่ 26 กรกฎาคม 2550 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกค่า
พาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเรื่องในการเดินทางไปราชการอย่าง
เคร่งครัด โดยให้เบิกตามจริง เหมาะสม และประหยัด

- ฎีกา 90/2560 มีการแก้ไขใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก และ
ลงชื่อกํากับโดยผู้เดินทางไปราชการ

- การแก้ไขใบเสร็จรับเงินต้องลงลายมือชื่อกํากับโดยผู้รับ
เงินตามใบเสร็จรับเงินฉบับนั้น
-ให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด ให้หัวหน้าการเงิน
พิจารณาสั่งการเพื่อดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
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1.4 ลูกหนี้เงินยืม

สรุปผลการตรวจสอบ
ข้อตรวจพบ
- การปฏิบัติงานลูกหนี้ไม่มีโครงสร้างงานที่ชัดเจน ทําให้มี
การทํางานที่ซ้ําซ้อนกันหลายคน

ข้อเสนอแนะ

- ควรเร่งดําเนินการจัดทําโครงสร้างงานที่ชัดเจน เพื่อลด
ความซ้ําซ้อนของการปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นแนวทางใน
- รายงานรายละเอียดลูกหนี้คงเหลือประจําเดือน ไม่เป็น
การปฏิบัติงานต่อไป
ปัจจุบันและรายงานคลาดเคลื่อน เช่น ใบยืมที่
- ควรตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนการรายงาน และรายงานให้
128/2560 ครบกําหนด 16 ธันวาคม 2559 ส่งเอกสาร ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
ชดใช้เงินยืมวันที่ 14 ธันวาคม 2559 แต่ยังมีรายชื่อ
ปรากฏในรายงานรายละเอียดลูกหนี้คงเหลือ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559
- การจ่ายเช็คลูกหนี้เงินยืมจ่ายจากบัญชี “มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ลูกหนี้เงินยืม” ซึ่งสะดวกต่อการบริหารจัดการ มี
การติดตามรายงานความเคลื่อนไหวทางบัญชีเป็นประจําทุก
วัน
- มีลูกหนี้ส่งใช้คืนเงินล่าช้ากว่ากําหนดไว้ในสัญญา จํานวน
13 ราย
- ให้ดําเนินการตามข้อตกลงในสัญญายืมเงิน โดย
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนของวันสุดท้ายที่ถึง
- กรณีลูกหนี้ค้างนานเกินกว่าระยะเวลากําหนดในสัญญายืม กําหนดชําระเงินยืม
เงิน มีการทวงถามหรือเร่งรัด จํานวน 3 ครั้ง คือ
- เนื่องจากในสัญญายืมเงินกําหนดข้อตกลงไว้อย่างชัดเจน
1. ก่อนถึงกําหนด 1 ครั้ง
ควรมีการทวงถามหรือเร่งรัดเพียง 1 ครั้ง ก่อนการหัก
2. ครบกําหนด 1 ครั้ง
เงินเดือน เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และลดการใช้
3. เกินกําหนด 1 ครั้ง
กระดาษ
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สรุปผลการตรวจสอบ
ข้อตรวจพบ
- ไม่พบการส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดที่มากกว่าร้อยละ 30
ของเงินยืม

ข้อเสนอแนะ

- เนื่องจากมีบัญชี “มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ลูกหนี้เงินยืม”
- การรับคืนเงินยืมเป็นเงินสดของพื้นที่นามน แนวปฏิบัติคือ ควรให้เจ้าหน้าที่การเงินรับเงินคืนจากลูกหนี้ แล้วออก
ให้การเงินรับเงินจากลูกหนี้แล้วออกใบสําคัญรับเงินแทน
ใบเสร็จรับเงินให้ลูกหนี้ แล้วนําฝากเข้าบัญชีภายในสิ้นวัน
ใบเสร็จรับเงินให้กับลูกหนี้ โดยไม่ออกใบเสร็จรับเงินภายใน เพื่อลดความเสี่ยงให้การถือเงินสดไว้กับเจ้าหน้าการเงิน
วันที่ได้รับเงิน ทําให้เจ้าหน้าที่การเงินต้องถือเงินสดไว้กับ
ตนเองเพื่อนําส่งการเงินพื้นที่ในเมืองเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน
ให้ลูกหนี้ในวันทําการถัดไป
- ควรให้ผู้รับผิดชอบลูกหนี้ ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง
- การส่งเอกสารชดใช้เงินยืม มีการดําเนินการโดยการส่ง
ก่อนการตัดชําระลูกหนี้ เพื่อป้องการการแก้ไขเอกสาร
เอกสารมาแล้วออกใบสําคัญแล้วลงบันทึกหลังใบยืม พร้อม หลายครั้ง และเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ด้วยออกใบเสร็จรับเงินกรณีที่มีคืนเงินสดแล้วลงเลขที่
ปฏิบัติงาน
ใบเสร็จรับเงินหลังใบยืมเช่นกัน ภายหลังตรวจสอบเอกสาร - ควรยกเลิกรายการที่ทําการแก้ไข เพื่อความถูกต้อง
พบว่าไม่ถูกต้อง มีการแก้ไขเอกสารแล้วนํากลับมาส่งใหม่อีก ตรงกันของเอกสาร
ครั้งก็มีการบันทึกรายการใบสําคัญและใบเสร็จรับเงินอีก
ครั้งหลังใบยืม ทําให้เอกสารสัญญาการยืมเงินกับรายการส่ง
ใช้เงินยืม ยอดเงินไม่ตรงกัน เนื่องจากมีการแก้ไขเอกสาร
หลายครั้ง แต่ไม่ยกเลิกรายการที่มีการแก้ไข
- การส่งเอกสารชดใช้เงินยืม มีการตัดชําระลูกหนี้ก่อนการ - ควรตรวจเอกสารให้เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนก่อน
ตรวจเอกสาร ซึ่งหากตัดชําระหนี้แล้ว แต่เอกสารยังไม่
แล้ววางเบิก เพื่อมาชดใช้เงินยืม เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
เรียบร้อยต้องส่งกลับไปแก้ไข หรือเอกสารที่ส่งมาอาจเบิก เอกสารเรียบร้อยและสามารถเบิกเงินเพื่อชดใช้เงินยืมได้
ไม่ได้ ก็ไม่สามารถเบิกเงินมาชดใช้เงินยืมได้ แต่ลูกหนี้ถูกตัด แล้วจึงนําเอกสารไปตัดชําระลูกหนี้
ชําระไปแล้ว ยากต่อการควบคุมเอกสารการชดใช้เงินยืม
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สรุปผลการตรวจสอบ
ข้อตรวจพบ

ข้อเสนอแนะ

2. ด้านบัญชี
2.1.1 การบันทึกบัญชีการรับรายได้
และเงินรับฝาก

-การบันทึกบัญชีเป็นไปตามขั้นตอน แต่รายการในใบสําคัญ -หากมีการแยกการบันทึกบัญชีหอพัก และนําฝากเงิน
การลงบัญชีด้านรับจะไม่ครบถ้วนตรงกับสรุปรายงานเงินสด บัญชีหอพัก ควรแยกเล่มออกใบเสร็จรับเงิน เพื่อสะดวก
คงเหลือประจําวัน เนื่องจากมีการแยกบันทึกบัญชีหอพัก
ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

2.1.2 การบันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย

- การบันทึกบัญชีเป็นไปตามขั้นตอน ครบถ้วน ถูกต้อง

2.1.3 การรายงานทางการเงิน

- มีการรายงานทางการเงินประจําเดือน และเสนอหัวหน้า
ส่วนราชการ พร้อมทั้งนําส่งหน่วยตรวจสอบภายใน และ
สตง. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. 0423.3/ว42 ลง
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แนวทางการจัดทํารายงาน
แสดงยอดเงินคงเหลือประจําเดือน ดังนี้
1. รายงานแสดงยอดคงเหลือ
2. รายงานงบทดลอง
3. รายละเอียดเงินฝากธนาคาร
4. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

- ก่อนการบันทึกบัญชี ควรตรวจสอบเอกสารหลักฐานการ
เบิกจ่าย ว่าถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ เช่น เลขที่ใบสําคัญ
หวดรายจ่าย จํานวนเงินตัวเลข ตัวอักษร ลายมือชื่อผู้เบิก
ผู้อนุมัติ วัน/เดือน/ปี เลขที่เช็ค/เงินสด ชื่อบริษัทห้างร้าน
รายการสินค้าและบริการ รายมือชื่อผู้รับเงิน เป็นต้น เพื่อ
สอบทานการปฏิบัติงานด้านการเงิน และหากสอบทาน
แล้วพบว่าไม่ถูกต้อง ให้ส่งคืนการเงินเพื่อทําการแก้ไข
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เรื่องที่ตรวจสอบ
3. งบกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดเล็ก
3.1 ปรับปรุงอาคารอาคารปฏิบัติการโลหะไฟฟ้า ตาบลกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์ 1 รายการ

สรุปผลการตรวจสอบ
ข้อตรวจพบ
- การกาหนดราคากลางเป็นไปตามระเบียบและหนังสือที่
เกี่ยวข้อง
- รายงานขอซื้อขอจ้างเป็นไปตามระเบียบที่กาหนด
- การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบที่กาหนด
- การทาสัญญา/ใบสั่งจ้างเป็นไปตามระเบียบ
- การตรวจรับ/ตรวจการจ้างเป็นไปตามระเบียบ
- หนังสือแจ้งเข้าดาเนินงานของผู้รับจ้างไม่ได้ระบุรายชื่อ
ช่างตามสัญญา

ข้อเสนอแนะ
ควรดําเนินการให้เป็นไปตามสัญญาการจัดจ้างเกี่ยวกับ
การแจ้งเข้าปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างจะต้อง
จัดทําบัญชีแสดงจํานวนช่างทั้งหมด จําแนกแต่ละ
สาขาวิชาช่าง และระดับช่าง ต่อคณะกรรมการตรวจการ
จ้างหรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทํางาน และพร้อมที่
จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้
ตลอดเวลาการทํางานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

4. กระบวนงานติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ

- มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์แผนงาน/
โครงการระดับมหาวิทยาลัย/ระดับคณะ/สํานัก และติดตาม
โครงการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
การติดตามการบริหารเงินงบประมาณ - มีการรายงานผลการเบิกจ่ายและรายงานผลการ
- ควรมีการประเมินผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิภาพประสิทธิผล
ให้เป็นไปตามที่เสนอของบประมาณไว้ โดย ดําเนินงานโครงการ แต่ยังไม่มีการดําเนินการประเมินผล
ของการดําเนินงานโครงการ
การรายงานผลการปฏิบัติงานเพียงพอ
สัมฤทธิ์/ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินงาน
เหมาะสม เอื้อต่อการบริหารจัดการ และเป็น
โครงการ
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
- อยู่ในระหว่างการดําเนินการจัดทําร่างประกาศ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง แนวทางการดําเนินงานการ
ติดตาม และการประเมินผลสัมฤทธิ์ แผนงาน/โครงการ
พ.ศ. 2560
- การติดตามรายงานผลการดําเนินงานไม่มีปฏิทินการ
ติดตามเป็นลายลักษณ์อักษร
- มีบันทึกข้อความติดตามการดําเนินงานโครงการ/กิจกรร
16

เรื่องที่ตรวจสอบ

สรุปผลการตรวจสอบ
ข้อตรวจพบ
เป็นรายไตรมาส
- มีการรายงานผลการติดตามการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรมเป็นรายไตรมาส และรายงานในที่ประชุม
คณะกรรมการเพื่อหาแนวทางในการติดตามเร่งรัด
โครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ดําเนินการ ให้ดําเนินการให้แล้ว
เสร็จตามกรอบระยะเวลา
- มีการติดตามผลการดําเนินงานทั้งระบบ

5. กระบวนงานจัดทาคาของบประมาณ
การจัดทําคําข้องบประมาณเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์นโยบาย

ข้อเสนอแนะ
- ควรมีการกําหนดปฏิทินการติดตามผลการดําเนินงาน
เป็นลายลักษณ์อักษร

- มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานเป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติราชการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- มีคณะกรรมการบริหารและประสานงานนโยบายและ
วางแผนหน่วยงานมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัย ที่ 1074/2559
- มีคณะกรรมการจัดทําคําขอเสนองบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ 2560 - มีแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
มหาวิทยาลัย 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี แสดง
การจัดลําดับความสําคัญของโครงการตามนโยบายที่
กําหนด และแสดงถึงความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
- มีการนําสรุปผลการเบิกจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2559
และรายงานประจําปีงบประมาณ 2559 มาประชุม
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สรุปผลการตรวจสอบ

ข้อตรวจพบ
พิจารณาในการจัดทําคําของบประมาณ
- มีการสํารวจและให้คณะ/สํานัก จัดทําคําของบประมาณ
เพื่อพิจารณาในการจัดทําคําของบประมาณ ประจําปี
- มีการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการ
- แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการไม่มีความ
ซ้ําซ้อนกัน และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย
6. กระบวนงานจัดสรรงบประมาณ
- มีการจัดสรรงบประมาณตามความจําเป็นและเหมาะสม
การจัดสรรงบประมาณ เป็นไปตามลําดับ
จากการพิจารณาของคณะกรรมการ โดยความเห็นชอบจาก
ความสําคัญและความจําเป็นเร่งด่วนของ
อธิการบดี
โครงการ ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
- การจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามข้อพิจารณาที่ 1
กระทรวง และกลุ่มกระทรวงรวมทั้งนโยบาย - การจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานภายในมีความล่าช้า
และการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน และ
กว่า 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสํานักงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สอดคล้องกับการ เนื่องจากมีการประชุมพิจารณาโดยคณะกรรมการก่อนการ
จัดทําคําขอ มีความเหมาะสมกับการ
จัดสรรงบประมาณ
ปฏิบัติงานและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
- มหาวิทยาลัยจัดทําแผนการปฏิบัติราชการและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ จัดส่งสํานักงบประมาณ และ
มหาวิทยาลัยใช้แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณชุดเดียวกันกับจัดส่งให้สํานักงบประมาณ
- กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแผนการปฏิบัติราชการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ มีการพิจารณาโดย
คณะกรรมการ และการเปลี่ยนแปลงไม่ทําให้เป้าหมาย
ผลผลิตและเป้าหมายโครงการลดลงในสาระสําคัญ

ข้อเสนอแนะ
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สรุปผลการตรวจสอบ
ข้อตรวจพบ
เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงงบประมาณในโครงการและ
ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ
- มีการวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน และปรับแผน
งบประมาณกลางปี เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดติ
ตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

7. กระบวนงานในการใช้จ่ายงบประมาณ
มีการบริหารเงินงบประมาณให้เป็นไปตามที่
เสนอของบประมาณไว้ และควบคุมการใช้
จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ

ข้อเสนอแนะ

- การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ได้รับอนุมัติจากผู้มี
อํานาจ
- มีการตรวจสอบเอกสารการอนุมัติโครงการก่อนการยืมเงิน
ทดรองราชการและการเบิกจ่ายเงิน
- โครงการที่ดําเนินงานตรงตามที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการ เนื่องจากมีขั้นตอนการพิจารณาโครงการก่อนบรรจุ
โครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนปฏิบัติราชการ และก่อนการขอ
อนุมัติยืมเงินทดรองราชการมีการตรวจสอบอีกครั้งโดยงาน
การเงินว่าโครงการที่ได้รับอนุมัติตรงกับแผนปฏิบัติราชการ
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สรุปผลการตรวจสอบ
ข้อตรวจพบ
- การเปลี่ยนแปลงงบประมาณในแผนงาน/โครงการได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอํานาจ
- กรณีหากมีการเปลี่ยนแปลงเกินวงเงินงบประมาณของ
โครงการตามแผนฯ ในส่วนที่เกินจะใช้งบกลาง ซึ่งเป็น
งบประมาณเงินรายได้ พิจารณาตามความจําเป็นและ
เหมาะสม
- กรณีมีงบประมาณเหลือจ่าย การขอใช้งบประมาณเหลือ
จ่ายได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจ แต่ยังไม่มีการกําหนด
แนวทางขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายให้หน่วยงานภายใน
ทราบ
- หน่วยงานภายในเจ้าของงบประมาณควบคุมงบประมาณ
เป็นปัจจุบัน และมีการสอบทานกับงานการเงินซึ่งตัด
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
- งานการเงินเป็นหน่วยงานที่ควบคุมงบประมาณในการ
เบิกจ่าย และมีการควบคุมเป็นปัจจุบัน
- มีการสอบยันข้อมูลงบประมาณระหว่างหน่วยงานภายใน
งานการเงิน และงานแผนทุกสิ้นไตรมาส

ข้อเสนอแนะ

-ควรมีการกําหนดแนวทางขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายให้
หน่วยงานภาในได้ทราบ
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เรื่อง
8. กระบวนงานติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ
การติดตามการบริหารเงินงบประมาณให้
เป็นไปตามที่เสนอของบประมาณไว้ โดย
การรายงานผลการปฏิบัติงานเพียงพอ
เหมาะสม เอื้อต่อการบริหารจัดการ และ
เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร

สรุปผลการตรวจสอบ
ข้อตรวจพบ
- มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์แผนงาน/
โครงการระดับมหาวิทยาลัย/ระดับคณะ/สํานัก และติดตาม
โครงการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
- มีการรายงานผลการเบิกจ่ายและรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการ แต่ยังไม่มีการดําเนินการประเมินผล
สัมฤทธิ์/ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินงาน
โครงการ
- อยู่ในระหว่างการดําเนินการจัดทําร่างประกาศ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง แนวทางการดําเนินงานการ
ติดตาม และการประเมินผลสัมฤทธิ์ แผนงาน/โครงการ
พ.ศ. 2560
- การติดตามรายงานผลการดําเนินงานไม่มีปฏิทินการ
ติดตามเป็นลายลักษณ์อักษร
- มีบันทึกข้อความติดตามการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
เป็นรายไตรมาส
- มีการรายงานผลการติดตามการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรมเป็นรายไตรมาสและรายงานในที่ประชุม
คณะกรรมการเพื่อหาแนวทางในการติดตามเร่งรัด
โครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ดําเนินการ ให้ดําเนินการให้แล้ว
เสร็จตามกรอบระยะเวลา

ข้อเสนอแนะ

- ควรมีการประเมินผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิภาพประสิทธิผล
ของการดําเนินงานโครงการ

- ควรมีการกําหนดปฏิทินการติดตามผลการดําเนินงาน
เป็นลายลักษณ์อักษร
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เรื่อง

สรุปผลการตรวจสอบ
ข้อตรวจพบ
- มีการติดตามผลการดําเนินงานทั้งระบบ
- มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานเป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติราชการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- มีการติดตามและกํากับดูแลโดยผู้บริหารก่อน ระหว่าง
และหลังการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ส่งผลให้การใช้
จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายของผลผลิตโครงการ
- มีการรายงานปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรม ของแต่ละคณะ/สํานัก ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
และมีแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคโดยการร่างประกาศ
แนวทางการดําเนินงานการติดตามและการประเมินผล
สัมฤทธิ์แผนงาน/โครงการ
- มีการรายงานผลการดําเนินงาน และผลการเบิกจ่าย
โครงการ/กิจกรรมเป็นรายไตรมาส จากคณะ/สํานัก โดย
การติดตามของงานแผนและงบประมาณ แต่รายงานไม่ได้
ระบุถึงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณตามเป้าหมายตัวชี้วัด งานแผนและงบประมาณ
ได้นําข้อมูลการรายงานจากคณะ/สํานัก มาสรุปรวบรวม
และนําส่งสํานักงบประมาณ

ข้อเสนอแนะ

- ควรมีการติดตามให้ผู้รับผิดชอบการดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรมรายงานผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน
โครงการ การใช้จ่ายงบประมาณตามเป้าหมายตัวชี้วัดและ
ตามขั้นตอนการปฏิบัติ
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เรื่อง
9. การควบคุม เก็บรักษา และการใช้รถ
ราชการส่วนกลาง

สรุปข้อเสนอแนะ
ข้อตรวจพบ
- มีทะเบียนคุมรถราชการส่วนกลาง แต่ไม่ครบทุกคัน
เนื่องจากงานยานพาหนะควบคุมเฉพาะรถราชการ
ส่วนกลางที่สามารถใช้งานในการเดินทางไปราชการ ไม่ได้
ควบคุมรถราชการส่วนกลางที่ใช้ภายในมหาวิทยาลัย และ
รถบัส หมายเลขทะเบียน 41 – 4523 กทม. ไม่มีใน
รายการครุภัณฑ์ เนื่องจากเป็นรถที่รับบริจาคจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แต่ไม่มีการรับโอน
-ไม่มีการเขียนเลขครุภัณฑ์ในรถราชการ
-การเก็บรักษามีความปลอดภัย โดยเก็บรักษาไว้ในบริเวณ
ของส่วนราชการ
-รถส่วนราชการทุกคันมีตัวอักษรชื่อส่วนราชการขนาด
เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ
พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 7
-รถราชการส่วนกลางที่มีสภาพใช้งานปกติมีสมุดคู่มือ และมี
การต่อทะเบียนทุกคันเมื่อครบกําหนด และรถราชการ
ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 1037 มีดัดแปลงสภาพ
ภายนอกรถเป็นรถราง และมีการดําเนินการระงับทะเบียน
แล้ว (รายละเอียดตามกระดาษทําการตรวจสอบรถราชการ
ส่วนกลาง)
-พนักงานขับรถมีการบันทึกเลขไมล์กิโลเมตรการใช้รถ
ราชการส่วนกลางทุกครั้งที่ออกใช้งานภายนอก
มหาวิทยาลัย ส่วนรถราชการส่วนกลางที่ใช้งานภายใน
บริเวณมหาวิทยาลัยไม่มีสมุดบันทึกประจํารถ

ข้อเสนอแนะ
-งานยานพาหนะควรควบคุมรถราชการส่วนกลางทุกคัน
รถราชการส่วนกลาง หมายความว่า รถยนต์หรือ
รถจักรยานยนต์ที่จัดไว้เพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมของ
ส่วนราชการ

-ควรให้พัสดุเขียนเลขครุภัณฑ์ในรถราชการ เพื่อให้ตรง
ตามทะเบียนคุมครุภัณฑ์
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เรื่อง

สรุปผลการตรวจสอบ
ข้อตรวจพบ

10. กระบวนการบริหารงานวิจัย
1การขอรับทุนวิจัย

2 การบริหารสัญญาทุนวิจัย

-มีการประกาศทุนวิจัยเผยแพร่เพื่อให้นักวิจัยได้รับทราบ
-มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อดําเนินการในกระบวนการ
ประเมินผลการวิจัยก่อนนําส่งสํานักงานวิจัยแห่งชาติในการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณวิจัย
-เมื่อได้รับจัดสรรทุนวิจัยแล้ว มีการประกาศเพื่อให้ผู้ขอรับ
ทุนวิจัยทราบ เพื่อดําเนินการจัดทําสัญญาทุนวิจัย โดยส่ง
แบบร่างสัญญาวิจัยให้ผู้รับทุนกรอกข้อมูลเอง แล้วนําส่ง
มายังงานวิจัยและพัฒนา จากการตรวจสอบสัญญาทุนวิจัย
ประจําปีงบประมาณ 2560 พบว่า วันที่ในบันทึกข้อความ
นําส่งสัญญาผู้รับทุนบางรายวันที่นําส่งก่อนการทําสัญญา
และบางรายวันที่นําส่งหลังการทําสัญญา ซึ่งไม่เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน
-มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการวิจัย
-ในสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย ระบุให้ผู้รับทุนจะต้องจ่ายค่า
สาธารณูปโภคให้แก่หน่วยงานในอัตราร้อยละ 10 ของเงิน
อุดหนุนโครงการวิจัย ซึ่งให้นักวิจัยนําส่งค่าสาธารณูปโภค
โดยจัดทําหนังสือนําส่ง จากการตรวจสอบ พบว่า งานวิจัย
และพัฒนาไม่มีการกําหนดระยะเวลานําส่งค่า
สาธารณูปโภคให้แก่ผู้รับทุน
-มีการติดตามผลการดําเนินการตามแผนงานวิจัย โดย
กําหนดให้มีการรายงานผลการดําเนินงานวิจัยทุกไตรมาส

ข้อเสนอแนะ

-เมื่อได้รับการจัดสรรทุนวิจัยแล้ว งานวิจัยและพัฒนา
ควรกําหนดปฏิทินการดําเนินงานในการจัดทําสัญญาทุน
วิจัย ระยะเวลาการติดตาม และการนําส่งผลงานวิจัย
และควรร่างสัญญาทุนวิจัยให้กับผู้รับทุน และระบุเลขที่
สัญญา เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน และง่ายต่อการ
ตรวจสอบเอกสาร
-เมื่อผู้รับทุนอุดหนุนวิจัยได้จัดทําสัญญารับทุนอุดหนุน
วิจัยแล้ว งานวิจัยและพัฒนาควรกําหนดวันที่ในการ
นําส่งเงินค่าสาธารณูปโภคแก่ผู้รับทุน ให้ผู้รับทุนนําส่ง
ค่าสาธารณูปโภคพร้อมกันเพื่อความสะดวก เรียบร้อย
ในขั้นตอนการดําเนินการของงานการเงิน
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เรื่อง
11. การเบิก-จ่าย
1 การเบิก-จ่าย

สรุปผลการตรวจสอบ
ข้อตรวจพบ

ข้อเสนอแนะ

-จากการตรวจสอบเอกสารในการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนวิจัย
งวดที่ 1 พบว่า เอกสารผู้รับทุนอุดหนุนวิจัยบางรายขอ
อนุมัติเอกสารสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยภายหลังการลงนาม
ในสัญญา และขออนุมัติดําเนินโครงการวิจัยก่อนวันที่ทํา
สัญญา/อนุญาตลงนามในสัญญา
-จากการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายงวดที่ 2 การเบิกจ่าย ค่าวัสดุไม่ได้ดําเนินการตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535

-ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 126
ลงวันที่ 7 กันยายน 2548 เรื่อง การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณงบอุดหนุน ก. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ข้อ 2.9 การ
จัดซื้อ จัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
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สรุปผลการตรวจสอบ
ข้อตรวจพบ

ข้อเสนอแนะ

12. ด้านความรับผิดทางละเมิดและแพง
1. ความครบถ้วนและถูกต้องของการบันทึก
ข้อมูลในระบบงาน 4 ระบบ
- ระบบงานความรับผิดทางละเมิด
- ระบบงานความรับผิดทางแพ่ง
- ระบบงานผิดสัญญารับทุน/ลาศึกษา
- ระบบงานฐานข้อมูลลูกหนี้

ระบบงานความรับผิดทางละเมิด
จากการตรวจสอบ พบว่า
1. มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบของ
หน่วยงาน โดยผู้ดูแลระบบของหน่วยงานบันทึกข้อมูล
ผู้ใช้งานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง และ
ดําเนินการจัดส่งรายชื่อเพื่อให้กรมบัญชีกลางกําหนด
สิทธิ์แล้ว ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค
0415.5/6148 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เรื่อง
การใช้งานระบบรับผิดทางละเมิดและแพ่ง ตั้งแต่วันที1่
มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป
2. มีการดําเนินการขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการใน
การนําสํานวนกรอกข้อมูลในระบบ
3. มหาวิทยาลัยมีการสอบสวน เรื่อง เจ้าหน้าที่ของส่วน - การสอบสวนควรระบุวันที่เกิดเหตุและสิ้นสุดอย่าง
ราชการไม่ปฏิบัติตามระเบียบทําให้เกิดความเสียหายต่อ ชัดเจน และควรระบุจํานวนปีของอายุความ เพื่อที่จะ
มหาวิทยาลัย จากการตรวจสอบระบบรับผิดทางละเมิด สามารถกรอกข้อมูลในระบบได้ครบถ้วน ถูกต้อง
หน่วยงานมีความเสียหายเกิดขึ้นในเดือน กันยายน
2560 แต่ไม่สามารถค้นหาข้อมูลสํานวนได้ จากการ
สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พบว่า เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบไม่สามารถกรอกข้อมูลในระบบให้ครบถ้วน
ได้ เนื่องจากสํานวนไม่ได้ระบุวันที่เกิดเหตุและสิ้นสุดที่
ชัดเจน (ระบุเพียงปี พ.ศ.) และสํานวนไม่ได้ระบุจํานวน
ปีของอายุความ ทําให้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลในระบบ
ได้
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สรุปผลการตรวจสอบ
ข้อตรวจพบ

ข้อเสนอแนะ

2. การจัดให้มีระบบการติดตามการดําเนินงาน
เพื่อหาผู้รับผิดที่เหมาะสมก่อนหมดอายุ
ความการดําเนินคดี
- ระบบงานความรับผิดทางละเมิด

มีการกํากับติดตามการดําเนินงานเพื่อหาผู้รับผิด

27

เรื่องที่ตรวจสอบ

สรุปผลการตรวจสอบ
ข้อตรวจพบ

ข้อเสนอแนะ

13. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
1. วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market :
e - market)
2. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E( lectronic
Bidding : e - bidding)
- การจัดทํารายงานขอซื้อขอจ้าง

-การแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

- การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ไม่มีการดําเนินการตามวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market)
- มีการจัดทํารายงานขอซื้อ โดยระบุเหตุผลความ
จําเป็น รายละเอียดของพัสดุ ราคามาตรฐาน วงเงินที่
จะจัดจ้าง กําหนดระยะเวลาที่จะให้งานแล้วเสร็จ
วิธีการจัดจ้าง และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และแก้ไขเพิ่มเติม รายงานขอซื้อขอจ้าง ข้อ
27 และหนังสือเวียนคณะกรรมการพัสดุ ที่ กค (กวพ)
0421.3/258 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
- รายงานขอจ้างได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอํานาจ
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําราคากลาง
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกวด
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุม
งาน
- เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทํารายงานขอซื้อ และจัดทํา
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28

เรื่องที่ตรวจสอบ
- การเผยแพร่เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
- การจัดทําสัญญาและการบริหารสัญญา

สรุปผลการตรวจสอบ
ข้อตรวจพบ
- มีการเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาฯ ในรูปแบบประกาศ
ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และเว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลาง
การจัดทาสัญญา
- หัวหน้าส่วนราชการลงนามในสัญญา มีสาระสําคัญ ดังนี้
1. ข้อตกลงว่าจ้าง
2. รายการเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
5. กําหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิก
สัญญา
6. ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพร่องของงานจ้าง
7. การจ้างช่วง
8. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง
9. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
10. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง
11. การตรวจงานจ้าง
12. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
13. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
14. งานพิเศษและการแก้ไขงาน
15. ค่าปรับ
16. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
17. การกําหนดค่าเสียหาย
18. การทําบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ข้อเสนอแนะ

- ควรให้ผู้รับจ้างจะจัดทําบัญชีแสดงจํานวนช่าง
ทั้งหมด โดยจําแนกตามแต่ละสาขาช่าง และ
ระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่าง ต่อ
คณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงาน
ก่อนเริ่มลงมือทํางาน ให้เป็นไปตามสัญญา (ตาม
สัญญาข้อ 22 มาตรฐานฝีมือช่าง)
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2.2 ความโปร่งใสในการดําเนินการ

2.3 ความเป็นธรรมในการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการตรวจสอบ
ข้อตรวจพบ
19. กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลากร
20. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
21. การใช้เรือไทย
22. มาตรฐานฝีมือช่าง
การบริหารสัญญา
- มีการติดตาม ควบคุม กํากับดูและของคณะกรรมการฯ และ
ผู้บริหาร ในการบริหารสัญญา

ข้อเสนอแนะ

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมพิจารณาประกวดราคาซื้อและ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- มีการเผยแพร่เอกสารประกวดราคาฯ ในรูปแบบประกาศผ่าน
ทางเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ และเว็บไซด์
ของกรมบัญชีกลาง
มีการเผยแพร่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ข้อแนะนํา
และข้อกําหนด ดังนี้
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/แบบฟอร์มยื่นข้อเสนอการ
ประกวดราคา/แบบสัญญาซื้อขาย/แบบหนังสือค้ําประกัน
- คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
- หลักฐานการเสนอราคา
- การเสนอราคา
- หลักประกันซอง
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สรุปผลการตรวจสอบ
ข้อตรวจพบ
- หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
- การทําสัญญาซื้อขาย
- การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
- ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคา

ข้อเสนอแนะ

2.4 การจัดให้มีระบบการติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง - ติดตามโดยผู้บริหาร
ที่เหมาะสม
14. การบริหารพัสดุ
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจนับพัสดุ
ประจําปี และดําเนินการตรวจนับพัสดุประจําปี

-การรายงานการตรวจสอบพัสดุประจําปี ให้
รายงานรายละเอียดของครุภัณฑ์ เพื่อให้ทราบว่า
พัสดุครุภัณฑ์มีตัวตนอยู่จริงตามทะเบียนคุม มีพัสดุ
ครุภัณฑ์ชํารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญหาย เพราะเหตุ
ใด หรือพัสดุครุภัณฑ์ใดไม่จําเป็นต้องใช้ในราชการ
ต่อไป เพื่อกลุ่มงานพัสดุฯ ส่วนกลางจะได้
ดําเนินการจําหน่ายในขั้นตอนต่อไป
- จากการสุ่มตรวจรายการครุภัณฑ์ตามทะเบียนคุม พบว่า ไม่ - เมื่อดําเนินการตรวจรับครุภัณฑ์แล้ว ควรลงเลข
มีการลงเลขครุภัณฑ์ในตัวครุภัณฑ์ แต่นําครุภัณฑ์ไปใช้งาน
ครุภัณฑ์ก่อนนําไปใช้งาน เพื่อป้องกันการสูญหาย
ตามปกติและได้แจ้งให้ดําเนินการลงเลขครุภัณฑ์ในทันที
และเป็นไปตามระเบียบ
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16.การดาเนินงาน

สรุปผลการตรวจสอบ
ข้อตรวจพบ

ข้อเสนอแนะ
- ควรเร่งดําเนินการโครงการ/กิจกรรม ตาม
-มีการจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติราชการประจําปี
แผนปฏิบัติราชการ ติดตามการดําเนินการ
งบประมาณ พ.ศ.2560 โดยนํายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ
โครงการ/กิจกรรมพร้อมทั้งรายงานผู้บริหารให้
มาพิจารณาประชุมจัดทําแผนร่วมกัน และมีการดําเนินงาน
ทราบถึงปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานไม่
ตามแผน แต่ยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้ดําเนินการตาม
เป็นไปตามแผน
ระยะเวลาที่กําหนดในแผน
- ควรกําหนดนโยบาย/แนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการ
จัดโครงการ ควรมีปฏิทินในการดําเนินโครงการ/
กิจกรรมที่ชัดเจน มีการเร่งรัดการดําเนินการตาม
แผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัด หากพบปัญหาและ
อุปสรรคให้ดําเนินการหารือผู้บริหาร

17. ระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ
ประเด็นการตรวจสอบที่ 1 การจัดทํานโยบายการ
1. ไม่มีนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
รักษาความมั่นคงปลอดภัยและข้อปฏิบัติตาม
สารสนเทศของหน่วยงานเป็นลายลักษณ์อักษร
กฎหมายและประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์

1. หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีนโยบาย
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ของหน่วยงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีเนื้อหา
สาระครอบคลุม การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งาน
สารสนเทศ การจัดให้มีระบบสารสนเทศและระบบ
สํารองของสารสนเทศซึ่งอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
และจัดทําแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินใน
กรณีที่ไม่สามารถดําเนินการด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สามารถใช้งานสารสนเทศได้
ตามปกติอย่างต่อเนื่อง การตรวจสอบและประเมิน
ความเสี่ยงด้านสารสนเทศอย่างสม่ําเสมอ และ
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สรุปผลการตรวจสอบ
ข้อตรวจพบ

ข้อเสนอแนะ
จะต้องประกาศนโยบายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
พร้อมทั้งกําหนดผู้รับผิดชอบตามนโยบายที่ชัดเจน
ตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2553ข้อ 2

-มีการประกาศให้ผู้ใช้บริการทราบถึงแนวปฏิบัติการใช้งาน
ประเด็นการตรวจสอบที่ 2การดําเนินการควบคุม
เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ตามพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
โดยการเผยแพร่พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์
ประเด็นการตรวจสอบที่ 3 หน่วยงานดําเนินการ
ควบคุมตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553

1. การควบคุมการเข้าถึงและการควบคุมการใช้งาน
การควบคุมทางกายภาพ
-พื้นที่ศูนย์สารสนเทศเป็นพื้นที่เฉพาะสําหรับบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตเท่านั้น
- ศูนย์ รวมถึงห้องเก็บสารสนเทศและห้องทํางานปิดล็อกเมื่อ
ไม่มีการใช้งาน
- มีการควบคุมป้องกันภัยจากการขโมย จากไฟไหม้
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สรุปผลการตรวจสอบ
ข้อตรวจพบ

ข้อเสนอแนะ

-มีนโยบายไม่ให้กิน ดื่มและสูบบุหรี่ภายในศูนย์แต่ไม่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร
- มีอุปกรณ์ UPS สํารองไฟ เพื่อป้องกันข้อมูลสารสนเทศ
เสียหายในกรณีไฟดับ/ตก/ไม่สม่ําเสมอ
- อุปกรณ์ UPS มีระยะเวลาการใช้งานไม่เพียงพอที่จะ
สํารองข้อมูลได้
- ไม่มีการตรวจสอบ และบํารุงรักษาสายไฟฟ้าภายในศูนย์
อย่างสม่ําเสมอ
- มีการตรวจสอบ และบํารุงรักษาสายเคเบิลโทรคมนาคมที่
อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอย่างสม่ําเสมอ
- มีการบํารุงรักษาอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และ Hardware
ของหน่วยงานเป็นระยะ

- หน่วยงานจะต้องกําหนดและประกาศนโยบายให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมทั้งกําหนดผู้รับผิดชอบ
ตามนโยบายที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ตาม
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงาน
ภาครัฐ พ.ศ. 2553ข้อ 2, ข้อ 5

การกําหนดสิทธิในการเข้าถึงสอดคล้องกับการอนุญาตและ
การมอบอํานาจ
-ไม่มีการกําหนดสิทธิในการเข้าถึงที่สอดคล้องกับการอนุญาต
และการมอบอํานาจ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร
การดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศ ดังต่อไปนี้
- มีการจัดประเภทของข้อมูลและสารสนเทศ
- มีการกําหนดช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ
- ไม่มีการจัดชั้นความลับของข้อมูลสารสนเทศ การจัดชั้นการ
เข้าถึง และการกําหนดเวลาการเข้าถึง
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ข้อเสนอแนะ
-หน่วยงานจะต้องกําหนดและประกาศนโยบายให้
2. การตรวจสอบการใช้งานตามภารกิจ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมทั้งกําหนดผู้รับผิดชอบ
- หน่วยงานไม่ได้กําหนดข้อปฏิบัติสําหรับการใช้งานตาม
ตามนโยบายที่ชัดเจน ตามประกาศคณะกรรมการ
ภารกิจ
- กรณีที่กําหนดข้อปฏิบัติ ไม่มีการดําเนินการแยกรายภารกิจ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและ
- ไม่มีการควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ การควบคุมการเข้าถึง แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ ไม่มีความสอดคล้องกับนโยบายและข้อปฏิบัติ ไม่ สารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2553ข้อ
6
มีการกําหนดในส่วนของการปรับปรุง ไม่มีการควบคุมการ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบายและข้อปฏิบัติ
3. การตรวจสอบการบริหารจัดการการเข้าถึงผู้ใช้งาน
- หน่วยงานไม่มีการจัดให้มีการให้ความรู้ ความเข้าใจกับ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่ทาง website ด้านการจัดอบรม
- มีการกําหนดในการลงทะเบียน
- การควบคุมและการจํากัดสิทธิ ไม่มีการสร้าง User ร่วม, ไม่
มีเอกสารแสดงการกําหนดสิทธิ (ตารางกําหนดสิทธิ)
- กระบวนการให้รหัสไม่ได้ผ่านความเห็นชอบตามเงื่อนไขที่
ฝ่ายบริหารกําหนด ,มีการกําหนดให้ผู้ใช้งานเก็บรหัสไว้เป็น
ความลับ
- ไม่มีการทบทวนสิทธิดําเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ โดย
กําหนดระยะเวลาในการทบทวนที่แน่นอน

-หน่วยงานจะต้องกําหนดและประกาศนโยบายให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมทั้งกําหนดผู้รับผิดชอบ
ตามนโยบายที่ชัดเจน ตามประกาศคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2553ข้อ
7
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4.การตรวจสอบการเข้าถึงระบบเครือข่าย
- หน่วยงานมีการควบคุมการเชื่อมต่อ Terminal กับระบบ
คอมพิวเตอร์หลักอย่างรัดกุม แต่หน่วยงานไม่มีเอกสารที่
แสดงว่ามีระบบสารสนเทศใดที่หน่วยงานต้องควบคุมการ
เข้าถึงและไม่ได้แสดงข้อปฏิบัติในการเข้าถึงผู้ใช้งานทราบ
- ผู้ใช้งานรับทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการผ่าน
ทาง Website
- หน่วยงานไม่มีข้อปฏิบัติหรือกระบวนการในการยืนยันตัว
บุคคลก่อนอนุญาตให้ผู้ใช้งานจากภายนอกเชื่อมต่อเข้าระบบ
สารสนเทศ/เครือข่ายของหน่วยงาน
- หน่วยงานไม่สามารถระบุอุปกรณ์บนเครือข่ายได้
- หน่วยงานไม่ได้ใช้การระบุอุปกรณ์บนเครือข่ายเป็นการ
ยืนยันการเข้าถึงได้
- หน่วยงานมีการกําหนดให้มีการควบคุม Port สําหรับ
ตรวจสอบการเข้าถึงทางกายภาพ ทางเครือข่าย และ Port
สําหรับการปรับระบบการเข้าถึงทางกายภาพ เครือข่าย
- มีการระบุ Port และระบุวิธีการเข้าถึง Port ตามข้อ 6
ไว้ในเอกสารการควบคุมหรือข้อปฏิบัติ
- หน่วยงานมีการแบ่งแยกเครือข่ายสําหรับกลุ่มบริการ
วิชาการ สําหรับกลุ่มผู้ใช้งาน สําหรับกลุ่มระบบสารสนเทศ
- หน่วยงานมีเอกสาร Network diagram เป็นปัจจุบัน
- หน่วยงานไม่มีการกําหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ การ
เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ และการส่งผ่านข้อมูลสอดคล้องกับการ
ควบคุมการเข้าถึงและการใช้โปรแกรมในนโยบาย

ข้อเสนอแนะ
- หน่วยงานจะต้องกําหนดและประกาศนโยบายให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมทั้งกําหนดผู้รับผิดชอบ
ตามนโยบายที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ตาม
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงาน
ภาครัฐ พ.ศ. 2553ข้อ 9, ข้อ 10
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5. การเข้าถึงระบบปฏิบัติการ
- หน่วยงานไม่มีการควบคุมการเข้าถึงการใช้งานที่มั่งคงและ
ไม่มีการควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ
- หน่วยงานมีการกําหนดให้ผู้ใช้งานแสดงข้อมูลจําเพาะและ
กําหนดขั้นตอนในการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน
- หน่วยงานมีการบริหารจัดการรหัสผ่าน ที่สามารถทํางานเชิง
โต้ตอบ หรือทํางานอัตโนมัติได้
- หน่วยงานไม่มีการกําหนดการจํากัดหรือควบคุมการใช้
โปรแกรมอรรถประโยชน์
- หน่วยงานไม่มีการกําหนดให้เครื่องยุติ หากมีการว่างเว้น
จากการใช้งาน
- หน่วยงานไม่มีการแจ้งข้อปฏิบัติในการให้เครื่องยุติการใช้
งานหากว่างเว้นจากการใช้งานใดๆ ระยะเวลาหนึ่ง ให้
ผู้ใช้งานทราบ
- หน่วยงานไม่มีการจํากัดเวลาในการเชื่อมต่อระบบ
สารสนเทศหรือโปรแกรมประยุกต์สําคัญๆ

ข้อเสนอแนะ
-หน่วยงานจะต้องกําหนดและประกาศนโยบายให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมทั้งกําหนดผู้รับผิดชอบ
ตามนโยบายที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ตาม
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงาน
ภาครัฐ พ.ศ. 2553ข้อ 8, ข้อ 10

6. การเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์ หรือ Application และ
สารสนเทศ
-หน่วยงานมีการจํากัดหรือควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศและ
ฟังก์ชันต่างๆ ของโปรแกรมจากผู้ใช้งาน
- หน่วยงานไม่มีการจํากัดหรือควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ
และฟังก์ชันต่างๆ ของโปรแกรมประยุกต์จากบุคลากรฝ่าย
สนับสนุน

-หน่วยงานจะต้องกําหนดและประกาศนโยบายให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมทั้งกําหนดผู้รับผิดชอบ
ตามนโยบายที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ตาม
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงาน
ภาครัฐ พ.ศ. 2553ข้อ 11
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-ไม่มีข้อจํากัดที่กําหนดเป็นไปตามนโยบายและข้อปฏิบัติใน
การรักษาความปลอดภัยของหน่วยงาน
- ไม่มีข้อกําหนดในการควบคุมคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่การ
เข้าถึงสารสนเทศ
- ไม่มีข้อกําหนดในการควบคุมโทรศัพท์เคลื่อนที่การเข้าถึง
สารสนเทศ
- ไม่มีข้อกําหนดในการควบคุมการใช้จากภายนอกผ่าน
คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่และโทรศัพท์เคลื่อนที่
- ไม่มีข้อปฏิบัติหรือข้อกําหนดและมาตรการเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงจากการใช้คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่และ
โทรศัพท์เคลื่อนที่
7. การตรวจสอบการจัดระบบสารองและแผนเตรียมความ
พร้อมฉุกเฉิน
- หน่วยงานไม่มีการพิจารณาคัดเลือกและจัดทําระบบสํารอง
โดยไม่มีข้อปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์ในการเลือกระบบ
สารสนเทศ ในการจัดทําระบบสํารอง ไม่มีระบบที่จัดทํา
กําหนดให้มีการกู้คืนและรายงานได้ ทุกระบบที่จัดทําสํารอง
ไม่มีการรายงานผลการสํารอง
- หน่วยงานมีการเตรียมแผนการเตรียมความพร้อมกรณี
ฉุกเฉิน กรณีที่ Site หลักไม่ทํางาน มีการกําหนดแผนระยะ
สั้น แต่ไม่มีแผนระยะยาวและไม่มีการทบทวนแผนทุก 3เดือน

ข้อเสนอแนะ

- หน่วยงานจะต้องกําหนดและประกาศนโยบายให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมทั้งกําหนดผู้รับผิดชอบ
ตามนโยบายที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ตาม
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงาน
ภาครัฐ พ.ศ. 2553ข้อ 12
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-หน่วยงานกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรด้าน
ระบบสารสนเทศ และด้านระบบสํารอง แต่ไม่มีการจัดทํา
แผนและทบทวนแผน
- หน่วยงานไม่มีการทดสอบระบบสารสนเทศ ระบบสํารอง
และแผนฉุกเฉิน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
8. การสอบทานการจัดให้มีการตรวจสอบและประเมิน
ความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
- หน่วยงานไม่ได้กําหนดนโยบายหรือมาตรการให้มีการ
ตรวจสอบ โดยหน่วยตรวจสอบภายใน
- หน่วยงานไม่ได้กําหนดนโยบายหรือมาตรการให้มีการ
ตรวจสอบหรือประเมินความเสี่ยง โดยผู้ประเมินภายนอก
- ไม่มีการกําหนดให้ดําเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- มีการรายงานผลการตรวจสอบหรือประเมินเสนอต่อ
ผู้บริหารหน่วยงานเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการ

ข้อเสนอแนะ

-หน่วยงานจะต้องกําหนดและประกาศนโยบายให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมทั้งกําหนดผู้รับผิดชอบ
ตามนโยบายที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ตาม
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงาน
ภาครัฐ พ.ศ. 2553
ข้อ 12, ข้อ 13
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