
การตรวจสอบ 

การดําเนินงานดานการตรวจสอบภายใน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนวยตรวจสอบภายในเขา

ตรวจสอบหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยดังนี้ 

 

ลําดับ หนวยรับตรวจ ระยะเวลา 

1 ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี (ตรวจพิเศษ) 

7 - 10 พฤศจิกายน 2560  

 

2 งานควบคุมดูแลวัสดุของทุกหนวยงาน  

(ตรวจพิเศษ) 

13 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 

3 หนวยบริหารทรัพยสินและรายไดมหาวิทยาลัย 

(ตรวจสอบพิเศษ) 

13 - 22 ธันวาคม 2560 

4 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 16 - 19 มกราคม 2561 

5 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2561 

6 กองทุนพัฒนานักศึกษา กองทุนสวัสดิการ

นักศึกษาและบัญชีโครงการหอพัก   

20 – 23 กุมภาพันธ 2561 

7 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 8 – 13 มีนาคม 2561 

8 กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และ

กองทุนเงินเพ่ือการศึกษาท่ีผูกกับรายไดใน

อนาคต (กรอ.) 

27 มีนาคม – 18 เมษายน 2561 

9 ระบบการบริหารจัดการรายไดสระวายน้ํา ฟต

เนส และยิมเนเซียม 

8 - 23 พฤษภาคม 2561 

10 งานบริหารคลังและทรัพยสิน และงานบริหาร

พัสดุฯ 

18  มิถุนายน - 3 สิงหาคม 2561 

งานติดตามการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของหนวยรับตรวจในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

11 (1)  กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี  

(2)  ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ “เพชรน้ํา

หนึ่ง” 

(3)  กองทุนวิจัย สถาบันวิจัยและสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม 

(4)  บัญชีกองทุนพัฒนานักศึกษา กองทุน

สวัสดิการนักศึกษาและโครงการหอพัก กอง

พัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี 

15  มิถุนายน – 18 กรกฎาคม 2561 



ลําดับ หนวยรับตรวจ ระยะเวลา 

(5)  กองพัฒนานักศึกษา  สํานักงานอธิการบดี 

(6) หนวยบริหารทรพัยสินและรายไดของ

มหาวิทยาลัย งานบริหารคลังและทรัพยสิน 

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

(7) คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

(8) คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

(9) โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี 

(10) กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการใหคําปรึกษา 

งานการใหคําปรึกษาเปนอีกภารกิจหนึ่งของหนวยตรวจสอบภายใน ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มี

ผูรับบริการขอคําปรึกษา จํานวน 13 ครั้ง สามารถสรุปไดดังนี้ 

1.  การจัดทําขออนุมัติไปราชการโดยไปในสถานท่ีเดียวกัน 2 ชุด ของผูเบิก 2 ราย เนื่องจากผูเบิก

รายท่ี 2 ไดรับคําสั่งและอนุมัติจากหัวหนาในภายหลัง ผูเบิกท้ัง 2 ราย จะตองทําฎีกาอยางไร แยกเปนคนละ

ฎีกาหรือรวมท้ัง 2 รายไวใน 1 ฎีกา เพราะผูเบิกท้ัง 2 ราย ไปนอนพักดวยกัน แตผูเบิกรายท่ี 2 ไมไดขออนุมัติ

ในสวนของคาท่ีพักไว จะสามารถเบิกคาท่ีพักไดเต็มจํานวนหรือไม 

 

2. การจายเช็คใหกับผูประกอบการ โดยจายเปนนามของผูประกอบการแทนชื่อรานไดหรือไม ซ่ึง

กรณีนี้ผูประกอบการไมไดเปดบัญชีเงินฝากธนาคารเปนชื่อรานคา 

 

3. การยื่นแบบภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา กรณีมีบุตรจากภรรยา 2 คน ภรรยาคนแรกมีบุตร 2 คน 

คือ คนท่ี 1 อายุ 30 ป จบการศึกษาแลว คนท่ี 2 อายุ 26 ป ยังศึกษาอยูแตพักการเรียนได ภรรยาคนท่ี 2 มี

บุตร 1 คน ศึกษาอยูชั้น ม.2 สามารถนําบุตรมาหักลดหยอนไดท้ังหมดหรือไม 

 



4. กรณีเบิกคาสอนเกินภาระงานปกติ สามารถเบิกจายเงินงบประมาณไดหรือไม 

 

5. กรณีหนวยงานไดหนังสือเชิญใหพานักศึกษาเขารวมแขงขันตาง ๆ ตองทําโครงการรองรับการ

เบิกจายหรือไม 

 

6. กรณีในโครงการมีการระบุคําวา ถัวเฉลี่ยทุกรายการ หมายความวาอยางไร หมายถึงถัวเฉลี่ย

วงเงินท่ีตั้งไวหรือถัวเฉลี่ยสิ่งของ 

 

7. กรณีผูเบิกตั้งคาเชารถตูไวในโครงการราคา 2,000 บาท ตอวัน เม่ือกิจกรรมแลวเสร็จ ผูเบิกขอ

เอกสารจากผูใหเชาพบวา จํานวนท่ีนั่งนอยกวา 12 ท่ีนั่ง จึงไมสามารถเบิกในอัตรา 2,000 บาทได ผูเบิกจึงทํา

บันทึกขออนุมัติจากอธิการบดี ขอเบิกในอัตราท่ีนอยกวา แตมีการทําบันทึกขออนุมัติหลังจากกิจกรรมเสร็จไป

แลว และอธิการบดีอนุมัติใหเบิกจายในอัตราท่ีนอยกวาได อยากทราบวาสามารถเบิกจายไดหรือไม หากบันทึก

นั้นมีผลหลังจากกิจกรรมเสร็จสิ้นไปแลว 

 

8. เดินทางไปเขารวมอบรม แตไมมีการจายคาลงทะเบียนและผูจัดอบรมไมมีการระบุใดๆ ไว จะ

สามารถเบิกคาเบี้ยเลี้ยงการเดินทางโดยไมตองหักคาอาหารหรือไม 

 

9.  หนวยงานพานักศึกษาไปจัดกิจกรรมตั้งแตชวงเวลา 9.00 น. – 16.30 น. มีการเบิกคาอาหาร

กลางวัน อยากทราบวาเวลาใหนักศึกษาเซ็นชื่อในใบเขารวมกิจกรรมเพ่ือเบิกคาอาหารตองเซ็นเชา – บาย 

หรือไม 

 

10. กรณีพานักศึกษาไปทํากิจกรรมนอกสถานท่ี ตองมีคําสั่งใหเดินทางไปราชการหรือไม 

 

11. กรณีพาชาวบานเดินทางไปดูงาน และมีการแวะทานอาหารในชุมชนสามารถเบิกคาอาหารใน

อัตราของรัฐหรือเอกชน 

 

12. แนวทางการจัดทําทะเบียนคุมคาประกันของเสียหายของนักศึกษา เพ่ือจัดทําทะเบียนเอกสาร

แนบในรายงานงบทดลองของมหาวทิยาลัย 

 

13. แนวทางการจัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของนักศึกษาจายผานธนาคาร บัญชีธนาคาร

ออมสินและธนาคารกรุงไทย ไมสามารถจัดทํางบกระทบยอดตอได เนื่องจากกระทบแลวไมตรง เนื่องจาก

มหาวิทยาลัย ไมเคยจัดทํางบกระทบยอดของนักศึกษาจายผานธนาคารเลย เม่ือเริ่มจัดทําแลวติดปญหาทําตอ

ไมได 


