
 
 

หนา้ 1 จาก 6 

 

สรุปผลการตรวจสอบในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1. การตรวจสอบการตรวจนับเงินสดคงเหลือประจ าวันและการรับเงินหลังปิดบัญชี 

ประเด็นที่ตรวจพบ 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. การตรวจนับเงินสดคงเหลือ 
1.1 การตรวจนับเงินสดคงเหลือประจ าวัน ของส่วนงาน/
หน่วยงานที่ยืมเงินจากมหาวิทยาลัยไปทดรองจ่าย และ 
กองคลังและทรัพย์สิน จ านวน รวม 24 ส่วนงาน/หน่วยงาน 
พบว่า เงินสดท่ีตรวจนับได้ต่ ากว่ายอดคงเหลือของบัญชีเงินสด 
จ านวน 1 ส่วนงาน เนื่องจาก ณ วันที่จ่ายเงิน เจ้าหน้าที่มิได้
ท าการบันทึกบัญชี   
ซึ่งที่ถูกต้อง ทุกครั้งเมื่อมีการจ่ายเงินเจ้าหน้าที่จะต้อง
บันทึกรายการจ่ายเงินในบัญชีเงินทดรองจ่าย หรือในระบบ 
บัญชีสามมิติแล้วแต่กรณี เพื่อใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับ
เงินสดที่ตรวจนับได้ว่ามีอยู่ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งใช้เป็น
ข้อมูลรายงานให้ผู้บริหารของส่วนงาน/หน่วยงานทราบด้วย 
 
1.2 การตรวจนับเงินสดรับหลังปิดบัญชี ส าหรับส่วนงาน/
หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ท าการรับเงิน 
จ านวน 43 ส่วนงาน/หน่วยงาน พบว่า มีเพียง 2 ส่วนงาน/
หน่วยงาน ที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องอย่างมีสาระส าคัญ คือ รับเงิน 
แต่ไม่น าส่งเงินให้มหาวิทยาลัย และรับเงินแต่ไม่ออก
ใบเสร็จรับเงิน  
ซึ่งที่ถูกต้อง การรับเงินทุกครั้งต้องออกใบเสร็จรับเงิน และ
น าส่งเงินทั้งจ านวนให้มหาวิทยาลัย (กองคลังและทรัพย์สิน) 

 
หน่วยตรวจสอบภายใน ได้เสนอแนะด้วยวาจาแก่ 
ส่วนงาน/หน่วยงาน ให้ด าเนินการถูกต้อง รวมถึงให้
หัวหน้าส่วนงานสั่งก าชับคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ให้ส่วนงานด าเนินการสั่งก าชับให้เจ้าหน้าที่         
ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย-
บูรพา ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2561 และตามประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพาท่ี 0028/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์
กลางการรับเงินและวิธีการรับเงิน พ.ศ. 2553  
โดยเคร่งครัด 

2. ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือสอบหา
ข้อเท็จจริงในกรณีการรับเงินและการน าส่งเงิน 
เพ่ือให้ทราบว่าการปฏิบัติงานดังกล่าวเกิดความ
เสียหายขึ้นต่อมหาวิทยาลัยหรือไม่ และผู้ใดต้อง
รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดข้ึน (ถ้ามี) 
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ประเด็นที่ตรวจพบ 
 

ข้อเสนอแนะ 

2. สอบทานการบริหารจัดการเงินสดคงเหลือ 
2.1 สอบทานกระบวนการเก็บรักษาเงินสดคงเหลือ
ประจ าวัน ของส่วนงาน/หน่วยงาน ที่ยืมจากมหาวิทยาลัย
ไปทดรองจ่าย จ านวน 24 ส่วนงาน/หน่วยงาน พบว่า 

2.1.1 การเก็บรักษากุญแจตู้นิรภัยยังไม่เหมาะสม จ านวน 
3 ส่วนงาน ดังนี้  
 (1) เก็บไว้กับเจ้าหน้าที่การเงินเพียงคนเดียว  
 (2) เก็บไว้กับคณะกรรมการเก็บรักษาเงินสองคน 
แต่คณะกรรมการคนใดคนหนึ่งสามารถเปิดตู้นิรภัยได้โดย
ล าพัง 
 (3) เก็บไว้ที่โต๊ะท างานซึ่งกรรมการท่านอ่ืนสามารถ
น ามาใช้เปิดตู้นิรภัยได้  
ซึ่งที่ถูกต้อง คณะกรรมการเก็บรักษากุญแจต้องเก็บรักษา
กุญแจคนละหนึ่งดอก และต้องเก็บไว้ในที่ปลอดภัยเพ่ือมิให้ 
ผู้ใดลักลอบไปพิมพ์แบบกุญแจได้ 
 

2.1.2 ตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน พบว่า  
 (1) คณะกรรมการเก็บรักษาเงินลงลายมือชื่อใน
รายงานเงินคงเหลือประจ าวันไม่ครบถ้วน เนื่องจาก 

- ติดภารกิจ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
- ยังไม่ได้ตรวจสอบว่าถูกต้องตรงกับบัญชี  

เงินสดตามทะเบียนคุมเงินทดรองจ่าย 
- มีการแต่งตั้งหัวหน้าส่วนงานเป็นกรรมการ 

ซึ่งด้วยภาระหน้าที่นั้นอาจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
  (2) หัวหน้าส่วนงาน/หน่วยงาน ไม่ได้ลงนามรับทราบ
ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน เนื่องจากคณะกรรมการฯ 
ลงลายมือชื่อไม่ครบถ้วนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจึงยังมิได้เสนอ
รายงานฯ ต่อหัวหน้าส่วนงาน/หน่วยงาน   
ซึ่งที่ถูกต้อง เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตัวเงินและเอกสาร
แทนตัวเงินกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวันแล้วให้กรรมการ
เก็บรักษาเงินทุกคนลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวันไว้เป็นหลักฐาน และให้ผู้รับผิดชอบเสนอผู้มีอ านาจ
ทราบต่อไป 
 
 
 
 

 
 
 

 
หน่วยตรวจสอบภายใน ได้เสนอแนะด้วยวาจาแก่ 
ส่วนงาน/หน่วยงานให้ด าเนินการถูกต้องตามประกาศ
ก าหนดรวมถึงการควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยง  
ที่อาจเกิดความเสียหายกับมหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน ได้เสนอแนะด้วยวาจาแก่ 
ส่วนงาน/หน่วยงานให้ด าเนินการพิจารณาทบทวน 
การแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินเนื่องจาก 
การแต่งตั้งหัวหน้าส่วนงานเป็นกรรมการฯ อาจท าให้ 
เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ เนื่องจากภาระหน้าที่อาจ 
ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นประจ าทุกวัน        
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2.2 การบริหารจัดการเงินสดรับหลังปิดบัญชี  
ของส่วนงานที่มีการรับเงิน พบว่า 

2.2.1 จากการสุ่มตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาเงินที่รับ 
หลังปิดบัญชี จ านวน 22 ส่วนงาน/หน่วยงาน พบว่า มีเพียง    
2 หน่วยงาน เก็บรักษาเงินสดในสถานที่ ที่ไม่เหมาะสมตามควร 
ดังนี้ 
 (1) เก็บรักษาเงินสดไว้กับหัวหน้าหน่วยงาน 
เนื่องจากหน่วยงานดังกล่าวไม่มีตู้นิรภัยส าหรับเก็บรักษาเงิน 
ซึ่งการเก็บรักษาเงินดังกล่าวอาจไม่ปลอดภัยกับผู้เก็บรักษา
เงินและอาจมีความเสี่ยงท่ีเงินอาจสูญหายหรือถูกโจรกรรมได้  
 (2) เก็บรักษาเงินสด (ค่าธรรมเนียมการให้บริการ) ไว้ใน
กล่องพลาสติก ซึ่งหน่วยงานมีตู้นิรภัยส าหรับเก็บรักษาเงิน 
 

2.2.2 การเข้าสังเกตการณ์ตรวจนับเงินสดรับหลังปิด
บัญชี จ านวน 6 ส่วนงาน/หน่วยงาน พบว่า ทั้ง 6 ส่วนงาน/
หน่วยงาน มีการตรวจนับเงินสด แต่มีเพียงบางส่วนงานที่
จัดท าหลักฐานการตรวจนับเงิน เพ่ือให้ผู้สอบทานลงลาย       
มือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

อย่างไรก็ดี กรณีการตรวจนับเงินสดรับหลังปิดบัญชี
มหาวิทยาลัยยังมิได้ก าหนด แนวปฏิบัติของการเก็บรักษาเงิน
สดเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติให้เป็น ในทิศทางเดียวกันซ่ึง
อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยได้ 

 

 
 
 
 
 
 
หน่วยตรวจสอบภายในได้เสนอแนะด้วยวาจาแก่
หน่วยงานให้พิจารณาจัดให้มีตู้นิรภัยเก็บรักษาเงินสด 
เรียบร้อยแล้ว 
 
หน่วยตรวจสอบภายในได้เสนอแนะด้วยวาจาแก่
หน่วยงานให้น าเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย ทุกสิ้นวัน
ท าการเรียบร้อยแล้ว 

เห็นควรให้มหาวิทยาลัยก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การควบคุม และการเก็บรักษาเงินสดรับหลังปิดบัญชี 
กรณีท่ีมีจ านวนเงินเกินกว่า 5,000.- บาท เพื่อแจ้งให้
ทุกส่วนงาน/หน่วยงานถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน และมีความรัดกุมมากยิ่งข้ึน 

2.3 ตรวจสอบการควบคุมและการใช้ใบเสร็จรับเงินของ
ส่วนงาน/หน่วยงาน พบว่า 

2.3.1 สถานที่เก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน  
 (1) ใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้ มี 1 หน่วยงาน      
เก็บรักษาไว้ในลิ้นชักโต๊ะท างาน ซึ่งไม่มีกุญแจล็อค  
 (2) ใบเสร็จรับเงินท่ีอยู่ระหว่างใช้งาน มี 4 ส่วนงาน/
หน่วยงาน ไม่มีการเก็บรักษาหรือมีการเก็บรักษาไว้ในสถานที่
ที่มีความเสี่ยงอาจเกิดการสูญหายได้ ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจ
เป็นความเสี่ยงที่เป็นช่องทางให้มีการน าใบเสร็จรับเงิน  
ไปใช้ในทางมิชอบได้ 

2.3.2 การจัดท าทะเบียนควบคุมใบเสร็จรับเงิน กรณีท่ีมี
การน าใบเสร็จไปใช้รับเงินหลายแห่ง จ านวน 12 ส่วนงาน/
หน่วยงาน พบว่า ไม่มีการจัดท าทะเบียนควบคุมการเบิก
ใช้ใบเสร็จรับเงินจ านวน 3 ส่วนงาน/หน่วยงาน และจัดท า
ทะเบียนควบคุมการเบิกใช้ใบเสร็จ- รับเงินไม่เป็นปัจจุบัน 
จ านวน 1 หน่วยงาน ทั้งนี้การไม่จัดท าทะเบียนคุมฯ 
ดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงหากใบเสร็จรับเงินสูญหายจะ  
ไม่สามารถตรวจสอบผู้รับผิดชอบได้ 

 
 
เห็นควรให้มหาวิทยาลัยสั่งก าชับให้ทุก 
ส่วนงาน/หน่วยงาน พิจารณาสถานที่เก็บรักษา
ใบเสร็จรับเงินให้มีความปลอดภัย เพื่อป้องกันผู้ที่มิได้
มีหน้าที่รับเงินน าไปใช้ได้ 
 
 
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน ได้เสนอแนะด้วยวาจาแก่ 
ส่วนงาน/หน่วยงาน ให้จัดท าหลักฐานการรับส่ง
ใบเสร็จรับเงิน เพ่ือให้ถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัย
บูรพาที่ 0028/2553 เรื่องหลักเกณฑ์กลางการรับเงิน
และวิธีการรับเงิน พ.ศ. 2553 ข้อ 10 
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2. การตรวจสอบระบบติดตามและควบคุมงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประเด็นที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
 

การจัดท ารายงานสรุปประมาณการรายรับเปรียบเทียบ 
รายรับจริง มีการรายงานให้หัวหน้าส่วนงาน/หน่วยงาน
รับทราบเท่านั้น  

ก าหนดให้ส่วนงานที่รับผิดชอบจัดท ารายงานสรุป
ประมาณการรายรับวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับรายรับจริง 
และรายงานสรุปประมาณการรายจ่ายวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับรายจ่ายจริง เสนอต่อคณะกรรมการ- 
บริหารการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัย  
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. การตรวจสอบระบบติดตามและควบคุมงบประมาณรายจ่ายจากเงินแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้เงิน
อุดหนุนรัฐบาล ประจ าปีงบประมาณ 2561 และปีงบประมาณ 2562 

ประเด็นที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
 

กรณีผลผลิต/โครงการ ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล              
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 3 รายการ ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ 
ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ส านักงบประมาณก าหนด (ร้อยละ 80) 

ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการติดตามอย่างสม่ าเสมอ  
เพ่ือก ากับให้การด าเนินงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล อีกท้ังเพ่ือประโยชน์ในการขอรับเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาลในอนาคต 
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4. การตรวจสอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ จากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้มหาวิทยาลัย  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ประเด็นที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
 

1. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หรือเอกสารต่างๆ ในระบบ  
สารสนเทศ พบว่า มหาวิทยาลัยเผยแพร่ข้อมูลในระบบ
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางถูกต้องครบถ้วนตามควร แต่
การเผยแพร่ข้อมูลในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยยังไม่
ครบถ้วนตามควร 

เห็นควรให้มหาวิทยาลัย จัดท าหนังสือแจ้งหัวหน้า 
ส่วนงานให้สั่งก าชับผู้ปฏิบัติงานพัสดุ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการประกาศเผยแพร่ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง  
ทั้งในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
และของมหาวิทยาลัย ให้ถูกต้องครบถ้วน 
 

2. การจัดท าร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ พบว่า การก าหนดสาระส าคัญ
ของร่างขอบเขตงานฯ ไม่ครบถ้วนตามควร เนื่องจากการ
จัดซื้อครุภัณฑ์บางรายการมหาวิทยาลัยมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์
ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

ในโอกาสต่อไป เห็นควรสั่งก าชับเจ้าหน้าที่พัสดุเพ่ิมความ
ละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบสาระส าคัญของใบเสนอ
ซื้อ/จ้าง (PW) และสาระ ส าคัญของแบบฟอร์มการก าหนด
ร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหนังสือแจ้งเวียนของกองคลัง-
และทรัพย์สิน ที่ ศธ 6200/ว 10355 ลงวันที่ 29 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 
3. การก าหนดราคากลาง และรายละเอียดข้อมูลราคากลาง  
พบว่า การก าหนดรายละเอียดข้อมูลราคากลางของครุภัณฑ์บาง
รายการไม่ถูกต้องตามควร เนื่องจากการจัดซื้อครุภัณฑ์บาง
รายการมหาวิทยาลัยมิได้ระบุชื่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/เว็บไซด์ที่
สืบราคา และไม่มีเอกสารแสดงแหล่งท่ีมาของราคากลาง เปน็ต้น 

1. สั่งก าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้เพิ่มความ
ระมัดระวัง ในการก าหนดราคากลางของครุภัณฑ์
ก่อนเสนอผู้มีอ านาจพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
เพ่ือให้การด าเนินการซื้อ/จ้างของมหาวิทยาลัย
ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ และ
ป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนงานและ
มหาวิทยาลัย 

2. กรณีซ้ือครุภัณฑ์หลายรายการในคราวเดียวกัน         
ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ควรระบุ
แหล่งที่มาของราคากลางส าหรับครุภัณฑ์แต่ละ
รายการให้ชัดเจนว่า “ตามบัญชีราคามาตรฐานที่
ส านักงบประมาณก าหนด” หรือ “ราคาที่ได้จาก
การสืบราคาจากท้องตลาด” 

3. เห็นควรให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเพ่ิมรายละเอียด
ข้อมูลวงเงินงบประมาณที่ได้รับ วันที่ก าหนดราคา
กลาง และแหล่งที่มาของราคากลาง ในแบบฟอร์ม
การก าหนดร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่พัสดุใช้เป็นข้อมูล
ในการจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างเสนอต่อผู้มี
อ านาจ และแจ้งเวียนให้ทุกส่วนงานทราบเพื่อถือ
ปฏิบัติต่อไป 
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ประเด็นที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
 

4. การจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง พบว่า โดยส่วนใหญ่ 
มีสาระส าคัญถูกต้อง ครบถ้วนตามควร พบข้อผิดพลาดเพียง
เล็กน้อย ซึ่งไม่ส่งกระทบให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย 

ในโอกาสต่อไป เห็นควรสั่งก าชับให้เจ้าหน้าที่พัสดุ 
เพ่ิมความระมัดระวัง ละเอียดรอบคอบ ในการจัดท า
รายงานขอซื้อขอจ้าง เพื่อให้ข้อมูลที่เสนอต่อผู้มี
อ านาจ มีความถูกต้องและสอดคล้องกับหลักฐาน/
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

5. การจัดท ารายงานผลการพิจารณาผู้ชนะการประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) เพ่ือเสนอต่อผู้มีอ านาจ 
พบว่า บางรายการมีสาระส าคัญไม่ครบถ้วน หรือแนบเอกสาร
ประกอบไม่ครบถ้วนตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังก าหนด   
แต่อย่างไรก็ดีผู้จัดท าได้แนบเอกสารอ่ืน เพ่ือให้ผู้มีอ านาจใช้
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว 

 

เห็นควรให้มหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนดแบบรายงาน
ผลการพิจารณาผู้ชนะการประกวดราคา โดยให้มี
รายละเอียดอย่างน้อยตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ข้อ 55 (4) และแจ้งเวียนให้ทุกส่วนงาน
ทราบเพ่ือถือปฏิบัติต่อไป   

 
6. การจัดท า/การได้มาเอกสารต่างๆ ของขั้นตอนการ 
จัดซื้อจัดจ้าง พบว่า โดยส่วนใหญ่มีความสอดคล้องตาม
กระบวนการจัดซื้อจ้างตามควร  
 

กรณีส่วนงานที่พบว่าเอกสารเกี่ยวกับขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดจ้างไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงให้ส่วนงาน 
สั่งก าชับเจ้าหน้าที่พัสดุ เพ่ิมความระมัดระวังละเอียด
รอบคอบในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
เพ่ือให้สอดคล้องตามข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

7. การลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า โดยส่วนใหญ่  
ด าเนินการถูกต้องตามควร ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างเพียงหนึ่ง
รายการ ที่มหาวิทยาลัยลงนามก่อนพ้นระยะ เวลาอุทธรณ์ ซ่ึง
ถือเป็นความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยอาจ ถูกร้องเรียนในภายหลัง 

 

ในโอกาสต่อไป เห็นควรให้ส่วนงานสั่งก าชับเจ้าหน้า
พัสดุหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ิมความระมัดระวัง ละเอียด
รอบคอบในการค านวณระยะเวลาของการลงนามใน
สัญญา ทั้งนี้ต้องล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา 
66 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 

8. หลักฐานการจ่าย (ใบเสร็จรับเงิน) พบว่า การจ่ายเงิน 
มหาวิทยาลัยมีใบเสร็จรับเงิน/หลักฐานการโอนเงินของธนาคาร 
ให้ท าการตรวจสอบทุกรายการ แต่ใบเสร็จรับเงิน บางรายการ
ยังมีสาระส าคัญไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบมหาวิทยาลัย-
บูรพา 

ในโอกาสต่อไป เห็นควรให้มหาวิทยาลัย สั่งก าชับ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้เพ่ิมความระมัดระวัง ละเอียด
รอบคอบ ในการตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน ให้มี
สาระส าคัญ ถูกต้อง ครบถ้วน  ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการจ่ายเงินและวิธีการ
จ่ายเงิน พ.ศ. 2553 
 

 


