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รายงานผลการตรวจสอบ
ประเด็นทีเ่ ป็นประโยชน์เพื่อป้องกันการทุจริต งานตรวจสอบ สานักงานสภาสถาบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทงานตรวจสอบ
1. เงินยืมทดรองจ่าย

ประเด็นที่ตรวจพบ

ข้อเสนอแนะ

1) ไม่จัดทาสัญญายืมเงินและแนบเอกสารต้นเรื่องเพื่อขอ 1) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทาทะเบียนคุมลูกหนี้เงิน
อนุมัตจิ า่ ยจากเงินยืม
ยืมทดรองจ่ายรายตัว และรายงานฐานะเงินยืม
ทดรองจ่ายให้ผบู้ ริหารทราบเป็นประจาทุกเดือน
2) มีการจ่ายก่อนได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ ไม่มเี อกสาร
ใบสาคัญจ่ายมาคืนเงินยืม
2) สัญญายืมเงินทุกฉบับจะต้องแนบต้นเรื่องประกอบ
การขออนุมัตทิ ุกครั้งและต้องได้รับการอนุมัตจิ ากผูม้ ี
3) การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากเงินสดย่อยของ
อานาจก่อนการจ่ายเงินยืมทดรองจ่ายและตรวจสอบ
หน่วยงานผิดระเบียบการจ่ายเนื่องจากไม่ได้ตงั้ วงเงิน
สถานะหนี้ค้างชาระของผูย้ ืมเงินก่อนการดาเนินการ
สดย่อยไว้แต่มีการนาเงินยืมทดรองจ่ายไปจ่ายแทนเงิน
ขออนุมัตใิ ห้ยืมเงินทดรองใหม่
สดย่อย เนื่องจากยอดเงินยืมไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย
3) สัญญายืมเงินควรแยกตามแต่ละวัตถุประสงค์เ พื่อ
4) ไม่มกี ารออกใบรับเงิน (แทนใบเสร็จรับเงิน) ไว้เป็น
สะดวกต่อการติดตามการส่งใช้คืนเงินยืม และต้อง
หลักฐานเมื่อลูกหนี้เงินยืมนาเงินสดที่เหลือจากการ
แนบสาเนาเอกสารที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจ
เบิกจ่ายตามใบสาคัญจ่ายมาคืนเงินยืม
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดตามการคืนเงินยืม
5) มีการนาหลักฐานใบสาคัญจ่ายซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
4) มีมาตรการเร่งรัดหนีจ้ ากลูกหนีเ้ งินยืมที่เกินกาหนด
ก่อนการจัดทาสัญญายืมเงินมาส่งใช้คนื เงินยืม ซึ่ง
ระยะเวลา โดยรายงานให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ยืมเงิน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องตั้งเบิกเป็นเงินทดรองจ่าย
ทราบ และติดตามให้ผู้ยืมนาใบสาคัญจ่ายและเงิน
ส่วนที่เหลือมาคืนโดยเร็ว
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ประเภทงานตรวจสอบ

ประเด็นที่ตรวจพบ

ข้อเสนอแนะ

6) มีการยืมเงินทดรองจ่ายมาไว้ใช้จ่ายล่วงหน้า โดยมิได้ 5) กรณีที่ลูก หนี้เ งินยืมน าเงิ นสดมาคื นเงินยื มควรรี บ
ยืมเป็นแต่ละครั้ง เช่น ค่ารับรองและพิธีการในการจัด
ดาเนินการนาฝากธนาคารทันที หรือนาฝากธนาคาร
ประชุมของหน่วยงาน
ในวันทาการถัดไป
7) มีการยืมเงินทดรองจ่ายมาถือครองไว้เป็นเวลานานโดย 6) เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงาน ควรออกใบรับเงิน
มิได้มกี ารเบิกจ่ายตามที่ขออนุมัติไว้ เมื่อถึงกาหนดเวลา
(แทนใบเสร็จรับเงิน) เมื่อลูกหนี้เงินยืมนาเงินสดที่
การส่งใช้คนื เงินยืมก็นาเงินทั้งจานวนมาคืนเป็นเงินสด
เหลื อ จากการเบิ ก จ่ า ยมาคื น เงิ น ยื ม เพื่ อ ใช้ เ ป็ น
และมิได้มกี ารชีแ้ จงสาเหตุที่ไม่ได้นาเนินการ
หลักฐานในการรับคืนเงินยืม
8) ผูย้ ืมเงินทดรองจ่าย ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ
คาสั่ง ของสถาบันที่ได้กาหนดไว้ โดยมิได้ นาเอกสาร
ใบสาคัญการเบิกจ่ายเงินและนาเงินส่วนที่เหลือมา
ดาเนินการคืนเงินยืมภายในระยะเวลาที่กาหนด และ
ไม่ได้ทาเรื่องชีแ้ จงเหตุผลและความจาเป็น เพื่อขอขยาย
ระยะเวลาการคืนเงินยืมต่ออธิการบดี และผูย้ ืมยังไม่ได้
คืนเงินยืมยอดเดิมให้ครบก่อนการยืมยอดใหม่
9) ผูร้ ับผิดชอบในการควบคุมดูแลเงินยืม ไม่จัดทาทะเบียน
คุมลูกหนี้เงินยืมรายตัว ขาดการติดตามเร่งรัดหนี้จาก
ลูกหนี้เงินยืมที่เกินกาหนดระยะเวลาการคืนเงินยืม และ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ยืมเงินทราบ
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2. การตรวจสอบการ
บริหารงานวิจัย
(เงินงบประมาณ
และเงินรายได้)

ประเด็นที่ตรวจพบ

ข้อเสนอแนะ

1) หลั ก ฐานการจ่ า ยเงิ น ที่ ใ ช้ ป ระกอบการจ่ า ยเงิ น มี ไ ม่ 1) จั ด ท าคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านและตั ว อย่ า งการจั ด ท า
ครบถ้วนถูกต้อง เช่น ใบสาคัญรับเงิน สัญญาใบสั่งจ้าง/ เอกสารให้ ค วามรู้ ห รื อ มี ตั ว อย่ า งที่ ดี เ กี่ ย วกั บ การ
คาสั่งจ้าง สาเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงิน
บริหารเงินโครงการวิจัย เพื่อให้นักวิจัย ได้เข้าใจและ
นาไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน และกาหนดนโยบาย
2) กรณีการจ้างเหมาบริการรถยนต์เพื่อเดินทางไปปฏิบัติ
ของผู้บริหารเกี่ยวกับการกากับดูแล และติดตามการ
งานวิจัยนอกสถานที่ รายละเอียดในใบสาคัญรับเงินไม่
บริหารงานวิจัย
สมบูรณ์ เช่น สถานที่ที่ไปปฏิบัติงานวิจัย จานวนวัน /
จานวนรถที่จ้างเหมาบริการ
2) ทบทวนปรับปรุง ระเบียบ/ประกาศ/คู่มือ ที่เกี่ยวข้อง
กั บ การวิจัย ให้มีค วามรัดกุ ม และมีความครบถ้ ว น
3) ไม่จัดทารายงานฐานะการเงิน รายรับ – รายจ่าย ของ
โดยเฉพาะตั ว อย่ า งของการจั ด ท า การจั ด เก็ บ
โครงการวิจัยเมื่อเสร็จสิ้นการดาเนินงานโครงการวิจัย
เอกสารการเบิกจ่ายเงิน การจัดทารายงานการรับ ไม่ปิดบัญชีธนาคารเมื่อเสร็จสิน้ โครงการฯ และนา
การจ่ายเงิน และรายงานการเงิน
ดอกเบีย้ รับ(ถ้ามี) พร้อมสรุปรายงานส่งให้สานักงาน
คลัง เพื่อนาเข้าเป็นรายได้ของสถาบันต่อไป
3) กาหนดให้มีบุคลากร ทาหน้าที่ควบคุม ให้คาปรึกษา
และอ านวยความสะดวกด้ า นบริ ห ารงานวิ จั ย ให้
4) ไม่มหี ลักฐานการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานจาก๗
ครอบคลุม ทุกแหล่งเงินให้กับนักวิจัย
หน่วยงานที่สังกัดแนบประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
เดินทาง กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างจังหวัด 4) ให้ มี ก ารติ ด ตามการจั ด ท ารายงานการเงิ น ของ
นักวิจัยให้ปฏิบัติตามคู่มอื อย่างเคร่งครัด
5) การจัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วน
ถูกต้องและเป็นหมวดหมู่ เพื่อรอให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อไป
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ประเภทงานตรวจสอบ
3. เดินทางไปราชการใน
ประเทศ

ประเด็นที่ตรวจพบ

ข้อเสนอแนะ

1) บันทึกขออนุมัตเิ ดินทางไม่ระบุวิธีการเดินทาง

เจ้าหน้าที่การเงินสอบทานเอกสารการขออนุมัติและ
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน ตามที่ระเบียบ
2) ซื้อบัตรโดยสารผ่านตัวแทนจาหน่ายใบเสร็จรับเงินไม่
กาหนด พร้อมทั้งระบุเหตุผลความจาเป็นหากมีกรณีที่
แนบรายละเอียดการเดินทางเที่ยวบิน เวลา วันที่เดินทาง
ต้องใช้รถยนต์สว่ นตัว และแนบเอกสารการคานวณ
3) เดินทางโดยใช้รถยนต์ส่วนตัวไม่ระบุระยะทางในการ ระยะทางในการเดินทางให้ถูกต้อง
เดินทาง
4) ใบรั บ รองแทนใบเสร็ จ รั บ เงิ น ในการจ่ า ยค่ า พาหนะ
รับจ้างไม่ระบุเหตุผลความจาเป็น

4. ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน 1) ใบ ขออนุ มั ติ ป ฏิ บั ติ ง านนอกเวลาไม่ ร ะบุ ร ายชื่ อ เจ้าหน้าที่การเงินสอบทานเอกสารประกอบการขอ
นอกเวลาราชการ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน วั น ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ง านไม่ ต รงกั บ วั น ที่ อนุมัติ (รายชื่อผูป้ ฏิบัติงาน วันที่ปฏิบัติงาน) ทั้งก่อนและ
เบิกจ่าย
หลังให้ถูกต้องตรงตามที่ได้ขออนุมัติไว้ในเบือ้ งต้นพร้อม
ทั้งตรวจสอบเปรียบเทียบเอกสารบันทึกการลงเวลาให้
2) ค านวณการเบิ ก ค่ า ตอบแทนปฏิ บั ติ ง านนอกเวลาไม่
ตรงกับชั่วโมงการปฏิบัติงานที่ขออนุมัติไว้
ถู ก ต้องตรงกั บ การบันทึก การลงเวลาการปฏิบั ติ ง าน
นอกเวลา(เครื่องลงเวลา)
5. ค่าตอบแทนกรรมการ ไม่แนบคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ
สอบวิทยานิพนธ์
ไม่แนบเอกสารประกอบใบสาคัญรับเงินในการเบิกจ่าย

เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบวันที่แต่งตั้งกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์พร้อมทั้งสิทธิ์ในการรับค่าตอบแทนให้
ถูกต้องพร้อมทั้งแนบสาเนาบัตรประชาชนพร้อม
ใบสาคัญรับเงิน
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