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การประชุมคณะกรรมการโรงเรยีนมหิดลวทิยานุสรณ์  ครั้งที่ 140/3/2564 
วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

 

รายงานการเงินและการบัญชี และรายงานผลการตรวจสอบ ณ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 48/2/2564  วันที่ 5 พฤษภาคม 2564  ได้พิจารณารายงานผล

การตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สิ้นสุดไตรมาส 2  สรุปผลการตรวจสอบ ดังนี้ 

1. การเงินบัญชี และงบการเงิน พบว่า ภาพรวมเป็นไปตามข้อบังคับของโรงเรียน และมาตรฐานบัญชี

ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด 

2. การติดตามผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พบว่า ในภาพรวมมีการด าเนินการตามแผน

ที่ก าหนด เฉพาะกิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านวิชาการให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคโควิด 19 ท าให้กิจกรรมที่ตั้งไว้ต้องเลื่อนออกไป เช่น การตรวจเยี่ยม การประชุมสร้างความเข้าใจกับโรงเรียนสังกัด 

สพฐ. รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียน สังกัด สพฐ. ซึ่งอยู่ระหว่าง

การตรวจสอบเอกสารค าขอรับงบประมาณ จึงท าให้การใช้จ่ายเงินต ่ากว่าที่ก าหนดไว้ โดยใช้ไปเพียงร้อยละ 1.55 ของ

งบประมาณที่ได้ก าหนดไว้ในไตรมาส 2 (งบประมาณ 1,080,000 บาท ใช้จ่ายไปเพียง 16,747.85 บาท) ซึ่งจะน าไป

ด าเนินการโอนงบประมาณสนับสนุนในไตรมาสที่ 3   

3. การจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า ขั้นตอนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

4. การติดตามระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศในส่วนของการควบคุมด้านการใช้งาน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และข้อมูล เกี่ยวกับการก าหนดสิทธิ์ ในเรื่องของการจัดท าเอกสารทะเบียนการก าหนดสิทธิ์ 

ตามที่ผู้สอบบัญชีเป็นผู้ตรวจประเมิน ซึ่งทางศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ด าเนินการเสร็จตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี

ภายนอก ในไตรมาสที่ 2 

ส าหรับข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีภายนอกที่เหลืออยู่จะด าเนินการติดตามตามกรอบระยะเวลาที่ 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ก าหนด ดังนี้    

ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี ความเห็นของหน่วยรับตรวจ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) 

การควบคุมด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์และข้อมูล 
1. การก าหนดสิทธิ์ 

1.1 ควรจัดท าเอกสารทะเบียนการก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้ของ
ระบบงานหลักให้ครบถ้วน 

    
   

 
 
1.1 การจัดท าเอกสารทะเบียนการก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้ของ

ระบบงานอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงจะเริ่ม
ด าเนินการจัดท าเป็นเอกสารในไตรมาสที่ 2  
(ได้ด าเนินการแล้ว) 

1.2  ควรมีการสอบทานความเหมาะสมของสิทธิ์ที่ผู้ใช้งาน
ได้รับว่าสอดคล้องตามหน้าที่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

1.2 การสอบทานสิทธิ์จะด าเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 
ของทุกปี พร้อมทั้งจัดท าบันทึกผลการสอบทานสิทธิ์ 

1.3 การยืนยันตัวตน ควรเพิ่มมาตรการการควบคุมในการ
ยืนยันตัวตนให้มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

1.3 มาตรการควบคุมการยืนยันตัวตน โรงเรียนมีแผนการ
ด าเนินการจัดท าในระบบ ERP 
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ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี ความเห็นของหน่วยรับตรวจ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) 

การส ารองข้อมูลระบบงาน 
1. การส ารองข้อมูล 

 
1. การส ารองข้อมูล 

1.1 ควรมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ในการส ารองข้อมูล
อย่างสม ่าเสมอ หรือทุกครั้งที่มีการส ารองข้อมูล 
พร้อมบันทึกผล เช่น รูปแบบ Checklist เก็บไว้เป็น
หลักฐานยืนยันในการตรวจสอบ และรายงานผลให้ผู้
ก ากับดูแลรับทราบอยู่เสมอ 

 

1.1 การส ารองข้อมูลใช้ระบบส ารองจาก Open Source 
เรียกว่า GIT ส ารองข้อมูลในระบบงานก่อนที่จะ
ปรับปรุงทุกครั้งและก่อนการอัปเดตเวอร์ชั่น จะมีการ
ส ารองข้อมลูทุกครั้ง และจะด าเนินการบันทึกและ
รายงานผลการตรวจสอบความสมบูรณ์ในไตรมาสที่ 3 

1.2 ควรมีการทดสอบการกู้คืนข้อมูลที่ส ารองและระบบ
อย่างสม ่าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 – 2 ครั้ง รวมถึงการ
บันทึกรายงานสรุปผลเก็บไว้ เพื่อยืนยันการด าเนินการ
ว่าได้มีการทดสอบจริง และเพิ่มความเชื่อมั่นว่าข้อมูล 
ที่ส ารองไว้พร้อมที่จะน ากลับมาใช้ใหม่ได้หากเกิดเหตุ
ฉุกเฉินขึ้น 

1.2 ผู้ดูแลระบบงานแต่ละงาน ได้ด าเนินการทดสอบกู้คืน
ระบบงานและข้อมูลทุกครั้งก่อนและหลังการติดตั้ง
ระบบงาน ซึ่งท าให้เชื่อมั่นได้ว่าข้อมูลที่ส ารองไว้
พร้อมจะน ากลับมาใช้ได้หากเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 ทั้งนี้มีแผนการทดสอบการกู้คืนข้อมูลของระบบงาน ต่าง ๆ 
ได้อย่างสมบูรณ์ในไตรมาส 4  โดยการน าระบบ ERP มาช่วยใน
การส ารองและทดสอบการกู้คืนข้อมูลที่ส ารองในทุกระบบงาน 

2. การจัดเก็บข้อมูลหรือสื่อบันทึกข้อมูล ควรมีการน าไป
จัดเก็บไว้ภายนอกบริเวณพื้นที่ของโรงเรียน ซึ่งเป็น
สถานที่ที่เหมาะสมและปลอดภัย เพื่อป้องกันข้อมูล
เสียหายหรือสูญเสีย 

2. ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลโดยแบ่งเป็น  
2 ส่วน  

2.1 ข้อมูลของผู้ใช้งาน ก าหนดให้ใช้พื้นที่ของ Google 
Drive ในการจัดเก็บ 

2.2 ข้อมูลระบบงาน  ส ารองข้อมูลไว้ที่ห้องส ารองข้อมูล 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล ความคุ้มค่าและ
ความปลอดภัย ของพื้นที่ที่ใช้ในการจัดเก็บ  ซึ่งมี 2 
รูปแบบคือ เช่าพื้นที่ Colocation หรือ  Cloud 
Storage ทั้งนี้จะสรุปผลการศึกษาข้อมูลสถานที่ที่
เหมาะสมและปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูล ไว้
ภายนอกพื้นที่ของโรงเรียนในไตรมาส 4 เพื่อใช้ใน
การด าเนินการโครงการปี 2565 

 


