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ทรงพระเจริญทรงพระเจริญ
ดวยเกลาดวยกระหมอม

ขาพระพุทธเจา บุคลากรสํานักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ทรงพระเจริญ



  
 ผูปฏิบัติงานดีเดน กลุมดานบริหาร ท่ีไดรับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม “ชางทองคํา” ประจําป 2559 ไดแก นางสาววิไลพร ธรรมตา 

เลขานุการคณะเกษตรศาสตร มีผลงานโดดเดนเปนที่ประจักษในการแกปญหา “วิกฤตการเงินของคณะเกษตรศาสตร ในปงบประมาณ 

2558” ในสถานการณที่คณะฯ ประสบปญหาเงินสะสมลดลงจํานวนมากอยางตอเนื่องเปนเวลาหลายป ซึ่งเปนภาวะวิกฤตทางการเงิน

อยางรนุแรง โดยไดดาํเนนิการศกึษาวเิคราะหหาสาเหตทุีม่าของการเกิดวกิฤตดานการเงนิ และไดเสนอแนวทางการแกไขปญหาในระยะเรงดวน

และเสนอแนวทางปองกันเพ่ือมิใหเกิดปญหาในอนาคต ตลอดจนมีบทบาทอยางมากในการช้ีแจงและสรางความเขาใจใหแกบคุลากรทุกระดับ

ไดทราบถึงสถานการณการเงินของคณะ โดยการอุทิศและเสียสละตนอยางเต็มกําลังความสามารถ จนเปนที่ยอมรับและไดรับความรวมมือ

จากบุคลากรของคณะฯ เปนอยางดี

แนวปฏิบัติที่สําคัญในการแกไขปญหามีดังนี้ 

1. การศกึษาสาเหตขุองปญหาทางการเงิน โดยการวิเคราะหหาความสมัพนัธเชงิลกึเกีย่วกบัเสนทางการเคลือ่นไหวทางการเงินการงบประมาณ

ของคณะฯ ยอนหลัง 5-10 ป โดยวิเคราะหความสัมพันธ ดังนี้

   1.1 วิเคราะหประมาณการรายรับเปรียบเทียบกับรายรับจริง 

   1.2 วิเคราะหการจัดทําคําของบประมาณกับรายรับจริง

   1.3 วิเคราะหรายรับจริงเปรียบเทียบกับรายจายจริง

2. จากขอมูลผลการวิเคราะหไดนําไปเปนแนวทางการแกไขปญหา โดยกําหนดเปนมาตรการเรงดวน ประกอบดวยแนวทางหลักๆ ดังน้ี

   2.1 การควบคุมคาใชจาย มุงเนนการประหยัด มีการปรับลดกิจกรรม/โครงการที่ไมจําเปนลง

    2.2 การลดคาใชจาย มกีารปรบัแผนงบประมาณรายจายใหเหมาะสม โดยจดัทาํคาํของบประมาณ ประจาํปลดลงใหสอดคลองกบัรายรบัจรงิ 

3. กําหนดแผนการจัดหารายไดเพิ่มเติมเรงดวน 

แนวปฏิบัติที่สําคัญในการปองกันการเกิดปญหาซํา 
1.พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงบประมาณ (e-budget management) ที่แสดงขอมูลทางการเงินแบบ real time 
ทั้งหมด 4 ระบบ คือ ระบบคําของบประมาณ ระบบการเบิกจาย ระบบประมาณการเงินรายได และระบบเงินรายได 
2. สรางความรู ความเขาใจดานการบริหารจัดการเงิน/งบประมาณใหกับผูบริหารและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนรณรงคใหบุคลากร
รับทราบสถานการณจริงเพื่อความตระหนักและสรางความรวมมือ

 หากสวนงานใดกําล ังประสบปญหารายรับนอยกวารายจาย เป นเหตุให เง ินสะสมลดลงอยางต อเน ื ่อง มหาวิทยาลัย
มีแบบอยางที่ดีที่คณะเกษตรศาสตรในการแกไขปญหาหรือปองกันความเสี่ยงจากวิกฤตทางการเงินไดอยางเห็นผล
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ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม



   คําถาม : การประเมินราคาของพัสดุที่ขายทอดตลาด 

    มีหลักเกณฑอยางไร 

 คําตอบ : การประเมินราคาของพัสดุที่ขายทอดตลาด

      ควรสืบราคาจากทองตลาดเพื ่ออางอิง หรือขอใหหนวยงาน

    ผูมีความรู  ความเช่ียวชาญเฉพาะเปน ผูประเมินราคาให

 

 คําถาม : กรณีบุตรอายุ 23 ป ศึกษาในหลักสูตร

   ปริญญาตรีจดทะเบียนสมรสและรับราชการแลว บิดา 

   หร ือมารดาซ ึ ่ ง เป นผ ู ม ีส ิทธ ิตามพระราชกฤษฎีกา

    เงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 และ 

    ที่แกไขเพิ่มเติมสามารถนําคาใชจายเกี่ยวกับการศึกษา

   ของบุตรดังกลาวมาเบิกจากทางราชการไดหรือไม

 คําตอบ : หากบุตรดังกลาวอายุยังไมเกิน 25 ป 

     และศึกษาไมสูงกวาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ซ่ึงเปนไปตาม  

    นัยมาตรา 4 ประกอบ มาตรา 8 แหงพระราชกฤษฎีกาเงิน  

      สวัสดิการเกี ่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 และ

     ทีแ่กไขเพ่ิมเติมสามารถนําคาใชจายเก่ียวกับการศึกษาของ

    บุตรดังกลาวมาเบิกจายทางราชการไดตามประเภทและ

   อัตราที่กรมบัญชีกลางกําหนด

ที่มา : “ถามมา ตอบไป” วารสารกรมบัญชีกลาง
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 คําถาม : การตรวจภาวะการ 

   มีบุตรยาก สามารถใชสิทธิเบิกจากทาง  

   ราชการไดหรือไม 

 คาํตอบ : การรักษาภาวะการ

    มีบุตรยาก ไมถือเปนคารักษาพยาบาล

    ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ

    เก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 

     และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ดังน้ันจึงไมสามารถ   

   ขอใชสิทธิเบิกจากทางราชการได


QQ

QQ

QQ
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AA



เพียงสงคําตอบของทาน พรอม ชื่อ / ที่อยู / เบอรโทรศัพทติดตอกลับ มาที่ สํานักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม หรือ สงคําตอบในระบบออนไลนที่ 

http://audit.oop.cmu.ac.th หมดเขต วันศุกรที่ 26 พฤษภาคม 2560 และประกาศผูโชคดีทาง http://audit.oop.cmu.ac.th ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 

“จุลสารตรวจสอบภายใน” จัดทําข้ึนเพ่ือเปนส่ือกลางในการเผยแพรขอมูลขาวสาร บทความเชิงวิชาการ และกิจกรรมตางๆ ของสํานักงานการตรวจสอบภายใน 
ทีป่รกึษา : นางอนิทิรา ธงไชย ผูอาํนวยการสาํนกังานการตรวจสอบภายใน นางมนสชิา แสวงั หวัหนางานตรวจสอบ (สาย 1) นางสาวดวงทพิย อวดราง  หวัหนางานตรวจสอบ (สาย 2)
และนางอัมพวรรณ พันธจักร หัวหนางานตรวจสอบ (สาย 3)
บรรณาธิการ : นางธรรมิกา กรเพ็ชร กองบรรณาธิการ : นายณัฐวุฒิ จันทรเทศ นางสาวมณีรัตน ชาญเดช นางพัฑฒิดา อักกะรังสี นางสาวทิพยวรรณ ตุนวิชัย 
นางสาววัชญา ศิริวรุณรักษ นางสาววิศรุตา  อรุณรัตน  นางสาวสุมาลี  พุมทิพย นางสาวนงราม  อภิชัย นางสาวกุลรภัส  แสงวณิช  และนางสาวณิชนันทน  โอสถาพนัธุ
สํานักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม  239 ถนนหวยแกว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200  โทร. 053-943102-10 โทรสาร. 053-943101 

Q1: แนวปฏิบัติที่สําคัญในการแกไขปญหา
ทางการเงินไดศึกษาสาเหตุโดยการวิเคราะห

หาความสัมพันธเชิงลึกเก่ียวกับเสนทางการ

เคล่ือนไหวทางการเงินการงบประมาณยอน
หลังกี่ป a. 1-2 ป 

b. 3-5 ป 
c. 5-10 ป

d. 10-15 ป

Q2 : สารไลโคปน ที่ชวยลดการเกิดมะเร็งตอมลูกหมาก
ของผูชาย และลดปริมาณไขมันแอลดีแอลในเลือดนั้น

อยูในผักผลไมสีใด

a. เหลืองและสม
b. แดง

c. มวง

d. เขียว

อานดีๆ 

มีรางวัล
ขอเชิญรวมสนุกโดยการ
ตอบคําถามจากจุลสาร
ตรวจสอบภายใน 
โดยการสุมผู โชคดีที่
ตอบคําถามถูกทั้ง 2 ขอ 
จํานวน 3 รางวัล
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สีเหลือง สีสม สีเหลือง สีสม 
              สารตานอนุมูลอิสระหลายตัวตัวสําคัญ ๆ เชน 
เบตา-แคโรทีน ฟลาโวนอย วิตามินซี ซึ่งชวยดูแลรักษา
สุขภาพหัวใจ หลอดเลือด และระบบภูมิคุมกันในรางกาย
เรา และลดโอกาสการเกิดมะเร็ง กระตุนการกําจัดเซลล
มะเร็งของรางกาย

ผัก ผลไมสีเหลือง สมผัก ผลไมสีเหลือง สม : 
ฟกทอง 
ขนุน 
ขาวโพด 
แครอต 
แคนตาลูป 
มะมวง 
มะละกอสุก 
สับปะรด

  สีเขียว  สีเขียว   สารที ่ให ส ีเข ียวในผัก  
      ก็ค ือคลอโรฟลล  นอกจากนี้ยังมี   
      สารประกอบอื ่น ๆ เชน ลูทีน ซึ่ง 
      เปนสารตานอนุมูลอ ิสระชวยลด
       การเกิดความเส่ือมของจอประสาทตา 
       เปนตน

  ผัก ผลไมสีเขียวผัก ผลไมสีเขียว :
 ผักใบเข ียวทุกชนิด เช น บล็อกโคล ี  
          คะนา ผักโขม กวางตุง 
                         กะหลําปลี ชะอม

     สีแดง       สีแดง  สารตัวเลื่องชื่อในกลุมนี้ก็คือ
                        ไลโคปน เพราะมีการคนพบวาชวยลดการเกิด
                        มะเร็งตอมลูกหมากของผูชายได และลดปริมาณ   
                        ไขมันแอลดีแอลในเลือด นอกจากนี้อาหาร
สีแดงยังชวยดูแลสุขภาพหัวใจ หลอดเลือดและระบบทางเดิน
ปสสาวะ ลดความเส่ียงจากการเกิดมะเร็ง
ผัก ผลไมสีแดงผัก ผลไมสีแดง : แตงโม มะเขือเทศ สตรอวเบอรร ี ่ เชอรร ี ่ 
ชมพูแดง ดอกกระเจี ๊ยบ บีทรูท

           ผลไมกลุมสีนี้มีสาร
แอนโทไซยานิน ชวยปกปอง
ผักผลไมจากการทําลายของ
รังสีอัลตราไวโอเลต เลยทําใหมีฤทธ์ิ
ตานอนุมูลอิสระ ชวยเพิ่มความยืดหยุนใหผนังหลอดเลือด 
        ชวยชะลอการเกิดการอุดตันในเสนเลือด 
             และโรคหลอดเลือดหัวใจแข็งตัว
                        ผัก ผลไมสีมวง   ผัก ผลไมสีมวง :  กะหลําปลีมวง มะเขือมวง 
             หอมแดง ถ่ัวดํา/แดง ขาวเหนียวดํา 
                           ขาวแดง มันสีมวง เผือก 
                      ดอกอัญชัน ลูกพรุน 
                      ผลไมตระกูลเบอรร่ี เชน 
                           องุนแดง บลูเบอรรี่  
                              แบล็คเบอรรี่            
                                              เปนตน

สีมวงสีมวง

สีขาวสีขาว 
สารประกอบในผักผลไมกลุมนี้มีหลายชนิดแลเปน 

 ที่สนใจของนักวิจัย เพราะมีประโยชนในหลาย ๆ ดาน เชน 
แอปเปล ฝรั่ง หอมหัวใหญ กระเทียมมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ 

ชวยชะลอความเสียหายของเซลลและอวัยวะในรางกาย ขิงและขามีฤทธ์ิ
ตานการอักเสบ ชวยดูแลความดันเลือด และปองกันโรคหัวใจหลอดเลือดอดุตัน เปนตน

ผัก ผลไมสีขาวผัก ผลไมสีขาว  : แอปเปล ฝรั่ง เงาะ ลิ้นจี่ แหว งา ลูกเดือย ขา ขิง กระเทียม หอมหัวใหญ
ที่มา : http://www.samrong-hosp.com/ความรูคูสุขภาพ/พลังของผัก-ผลไมหลากสี

พลังของผักผลไม 5 สีพลังของผักผลไม 5 สีเกร็ดนารูเกร็ดนารู


