
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค ำน ำ 
 

  ตามภารกิจของหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ที่ได้ก าหนด

ไว้ในแผนการตรวจสอบประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ก าหนดกิจกรรมการตรวจสอบการสอบทาน     

การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางก าหนด การตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ

ให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของโรงเรียน

เอกชนในระบบจังหวัดสุโขทัย การตรวจสอบระบบเงินทดรองราชการ การบริการให้ค าปรึกษาด้านการเงิน       

การบัญชี ด้านระเบียบต่าง ๆ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย  

  หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นตาม

แผนการตรวจสอบประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายในประจ าปี ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความร่วมมือของหน่วยรับตรวจ คณะผู้บริหาร บุคลากร

ทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย หวังเป็น

อย่างยิ่งว่า รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง

ผู้ที่สนใจ 

 

 

        หนว่ยตรวจสอบภายใน 

      ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 

ตุลาคม 2565 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 

 
ควำมเป็นมำของกำรตรวจสอบภำยใน 
   

หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งก าหนดให้มีอ านาจหน้าที่ตามข้อ 11(8) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบ ด้านการ
บริหารการเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในเขต
จังหวัด และได้มีประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ได้ก าหนดแบ่งกลุ่มงาน
ภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ให้มีหน่วยตรวจสอบภายใน เพ่ือปฏิบัติตามภารกิจ ข้อ 11(8) ที่กล่าว
ข้างต้น และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2564 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2564 และ
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการตรวจสอบภายในส่วนราชการ พ.ศ.2560 ได้ก าหนดมาตรฐาน 
คู่มือ แนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในเพ่ือเป็น
แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 

ควำมส ำคัญและประโยชน์ของกำรตรวจสอบภำยใน 
  การตรวจสอบภายในเป็นการให้บริการข้อมูลแก่ฝ่ายบริหาร และเป็นหลักประกันขององค์กรใน
ด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินการ
บริหาร เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานเกี่ยวกับ
กิจกรรมการเพ่ิมมูลค่าขององค์กร รวมทั้งเป็นผู้ให้ค าปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลและดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าซึ่งการตรวจสอบภายในมีส่วนผลักดัน
ความส าเร็จดังกล่าว ดังนี้  

1. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี (Good Governance) และความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน (Transparency) 

2. ส่งเสริมให้เกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (Accountability 
and Responsibility) 

3. ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Effectiveness of 
Performance) 

4. เป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ (Check and Balance) 
5. สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Warning Signals) ของการประพฤติมิชอบ หรือการทุจริตใน

องค์กร 
 



 
 

วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือให้การช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานทุกระดับขององค์กร สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล 
โดยหน่วยตรวจสอบภายในจะท าการวิเคราะห์ ประเมินผล เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ ค าปรึกษาและข้อมูลเพ่ือเป็นการ
สนับสนุนแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
   นอกจากนี้วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายในยังรวมถึงการสนับสนุนให้มีการควบคุมภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมอีกด้วย ซึ่งการปฏิบัติ งานมีขอบเขต ดังนี้ 

1. ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ
เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 

2. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน รวมทั้งก าหนดอ่ืนของหน่วยงานรัฐ 

3. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการด าเนินงานและการเงินการคลัง 
4. ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา ความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้มีความ

เหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น 

  
บทบำทหน้ำที่ของผู้ตรวจสอบภำยใน 
  การตรวจสอบภายในสมัยเริ่มแรก มักมุ่งเน้นในการตรวจสอบประเภททางการเงิน การบัญชีหรือ 
Financial Audit เนื่องจากผู้ตรวจสอบภายในสมัยก่อนมีพ้ืนฐานมาจากผู้สอบบัญชีที่มีความถนัดทางการ
ตรวจสอบเชิง Financial Statement Audit ดังนั้น บทบาทของผู้ตรวจสอบสมัยก่อนจึงมุ่งเน้นไปในทางการ
ตรวจสอบแบบ After the Fact คือ ตรวจภายหลังเกิดเหตุการณ์ข้ึนแล้ว 
  ปัจจุบันแนวความคิดการตรวจสอบภายในได้พัฒนาออกไปให้ผู้ตรวจสอบภายในสนใจ บทบาท
ใหม่ๆ ในการเพ่ิมคุณค่าให้กับองค์กร โดยเปลี่ยนงานตรวจสอบ (Examine หรือ Audit) มาเป็นงานสอบทาน 
(Review) วิเคราะห์ (Analysis) และประเมินผล (Evaluation) ในกิจกรรมขององค์กร เพ่ือยกระดับความส าเร็จใน
เรื่องต่อไปนี้ 

1. ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 
2. ความประหยัด (Economy) 
3. ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
4. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
5. การบริหารคุณภาพ (Managing Quality) 
6. ความสามารถในการเพิ่มผลผลิต (Productivity) 
7. ความสามารถในการท าก าไร (Profitability) 

 

 

 

 



 
 

คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภำยใน 

  นอกเหนือจากคุณสมบัติตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) ผู้ตรวจสอบภายในที่ดีจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้วิชาชีพ และความรู้ในสาขา วิชาชีพอ่ืนที่

จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และต้องมีคุณสมบัติส่วนตัวที่จ าเป็นเหมาะสม ดังนี้ 

 คุณสมบัติด้ำนพื้นฐำนประกอบด้วย 

1. มีความรู้ความช านาญ ในการปรับปรุงใช้มาตรฐานการประกอบอาชีพตรวจสอบภายในและ
เทคนิคต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการตรวจสอบภายใน 

2. มีความรอบรู้เข้าใจในหลักการบริหาร และเทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการวิเคราะห์และประเมินการบริหารงานขององค์กร 

3. มีความเชี่ยวชาญในหลักวิชาขั้นพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เช่น การ
บัญชี เศรษฐศาสตร์ กฎหมายธุรกิจ ภาษีอากร การเงิน การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ 

4. มีความสามารถในการสื่อความ และท าความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ การวิเคราะห์การ
ประเมินผล การเขียนรายงาน และมีเทคนิคการน าเสนอที่ดี 

5. มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจขององค์กร การวางแผน การจัดท างบประมาณ การบริหารเวลาและ
การควบคุมคุณภาพงาน 

 คุณสมบัติเฉพำะตัวประกอบด้วย 

1. มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อองค์กร และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 
3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี วางตัวเป็นกลาง รู้จักกาลเทศะ มีทัศนะคติที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงาน 
4. มีความตื่นตัวและกระตือรือร้นในการท างาน และพัฒนาตนเองด้วยการหาความรู้

ประสบการณ์ใหม่ ๆ 
5. มีความยึดมั่นในอุดมการณ์ หลักการที่ถูกต้อง กล้าแสดงความเห็นที่ได้วิเคราะห์และ

ประเมินผลการตรวจสอบ 
6. มีความอดทนหนักแน่น รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ไม่ควรสรุปค าบอกกล่าวที่ได้รับนั้นเป็น

จริงจนกว่าจะได้พิจารณาเหตุผลที่ชัดเจนเสียก่อน 
7. มีปฏิภาณไหวพริบ มีความสามารถที่จะวินิจฉัยและตัดสินปัญหาต่าง ๆ มีความคิดริเริ่ม 

สร้างสรรค์ และมองปัญหาด้วยสายตาผู้บริหาร 

 

 

 

 



 
 
 

 จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภำยใน  

  เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในมีกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมเป็นสากล มีความ

น่าเชื่อถือรวมทั้งเป็นที่ยอมรับจากส่วนราชการยิ่งขึ้น ในการเป็นเครื่องมือที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงาน ของส่วน

ราชการมีประสิทธิภาพ ตลอดจนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้  ผู้ตรวจสอบภายในควรยึดถือ

และด ารงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ควำมซ่ือสัตย์ (Integrity) 
1.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียรและมีความ

รับผิดชอบ 
1.2 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเปิดเผยข้อมูลตาม

วิชาชีพที่ก าหนด 
1.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระท าใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่

เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระท าที่อาจน าความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
หรือสร้างความเสียหายต่อส่วนราชการ 

1.4  ผู้ตรวจสอบภายในต้องให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ 
ข้อบังคับ และจรรยาบรรณของทางราชการ 

2. ควำมเที่ยงธรรม (Objectivity) 
2.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใด ๆ ที่จะน าไปสู่ความ

ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของทางราชการ รวมทั้งการกระท าใด ๆ ที่จะท าให้เกิดอคติจน
เป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม 

2.2 ผู้ตรวจสอบภายในไม่พึงรับสิ่งของใด ๆ ที่ท าให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความไม่เที่ยงธรรม
ในการใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ 

2.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญท้ังหมดที่ตรวจ
พบ ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว อาจจะท าให้รายงาน
การตรวจสอบบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงหรือเป็นการปิดบังการกระท าที่ผิดกฎหมาย 

3. กำรปกปิดควำมลับ (Confidentiality) 
3.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรอบคอบในการใช้ และการรักษาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจาก

การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
3.2 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่น าข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานไปใช้ในการแสวงหา

ผลประโยชน์เพ่ือตนเองและจะไม่กระท าการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและประโยชน์ของ
ทางราชการ 

 

 

 



 
 
 

4. ควำมสำมำรถในหน้ำที่ (Competency) 
4.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์

ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
4.2  ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายในของ

ส่วนราชการ 
4.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผล และ

คุณภาพ ของการให้บริการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 

ประเภทของกำรตรวจสอบภำยใน 

  ประเภทของการตรวจสอบภายใน ที่ใช้กันทั่วไปมี 6 ประเภท 

1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) เป็นการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือ
ได้ ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางการเงิน การบัญชี และรายงานทางการเงิน โดย
ครอบคลุมถึงการดูแลป้องกัน 

2. การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Auditing) เป็นการตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานตามแผนงาน และโครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย หรือมาตรฐานที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า 
โดยมีผลผลิตหรือผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งวัดตัวชี้วัดที่เหมาะสมโดย
ค านึงถึงความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในของส่วนราชการ 

3. การตรวจสอบการบริหาร (management Auditing) เป็นการตรวจสอบด้านการบริหารงาน
ด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการ ว่ามีระบบบริหารการจัดการเกี่ยวกับระบบการวางแผน การ
ควบคุม การประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน 
การบริหารพัสดุ และทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับภารกิจของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารงานและการก ากับดูแลที่ดี ในเรื่อง
ความน่าเชื่อถือความรับผิดชอบ ความเป็นธรรมและความโปร่งใส 

4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด (Compliance Auditing) เป็นการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่งและมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 

 

 

 

 



 
 

5. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing) เป็นการพิสูจน์ความ
ถูกต้องและความเชื่อถือได้ของระบบงานและข้อมูลที่ ได้จากการประเมินผลด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบการเข้าถึงข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขและรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูล 

6. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) เป็นการตรวจสอบในกรณีที่ได้รับมอบหมายจาก
ฝ่ายบริหาร หรือกรณีมีการกระท าที่ส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือมีเหตุสงสัยว่าจะมี
การกระท าที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลเบื้องต้น
ประกอบการพิจารณา 
 

กระบวนกำรตรวจสอบ 

  ผู้ตรวจสอบภายในจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถ

ปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมั่นใจ และได้ผลงานที่มีคุณภาพ กระบวนการตรวจสอบแบ่งเป็นกระบวนการหลัก คือ 

  1. กำรวำงแผน 

  เป็นการคิดล่วงหน้าก่อนลงมือปฏิบัติงานจริง ว่ามุ่งเน้นการตรวจสอบเรื่องใด ด้วยวัตถุประสงค์

อะไร ที่หน่วยรับตรวจใด ในช่วงเวลาใด และใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบเท่าไร โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง

เหมาะสม การวางแผนที่ดีจะช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ภายใต้เงื่อนไขของทรัพยากรที่มีอยู่

อย่างจ ากัด กระบวนการวางแผน ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน ได้แก่ 

1.1 การศึกษาท าความเข้าใจในเรื่องที่ตรวจสอบ 
1.2 การประเมินความเสี่ยง 
1.3 การวางแผนงานตรวจสอบ 
1.4 การวางแนวการตรวจสอบ 

  2. กำรปฏิบัติงำน 

  การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นกระบวนการในการรวบรวมและวิเคราะห์ตามล าดับขั้นตอน การ

ปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ในแนวทางการตรวจสอบ เพ่ือใช้สนับสนุนการแสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบ 

กระบวนการการปฏิบัติงาน มีขั้นตอนที่ส าคัญ 3 ขั้นตอน ได้แก่ 

  2.1 การรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบ 

  2.2 การจัดท ากระดาษท าการ 

  2.3 การสรุปผลการตรวจสอบ  

  3. กำรรำยงำนผลและติดตำมผล 

  การรายงานผลและติดตามผล ประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ 2 ขั้นตอน 

  3.1 การจัดท ารายงานการตรวจสอบ 

  3.2 การติดตามผล 

   



 
 

ส่วนที่ 2  
กำรบริหำรงำนของหน่วยตรวจสอบภำยใน 

 
โครงสร้ำงอัตรำก ำลังของหน่วยตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย 
 หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย มีบุคลากรปฏิบัติงาน จ านวน 1 อัตรา ดังนี้ 
 นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ   1 อัตรา 
 
 
 
 
 

นางสาวศศิธร  เกตุทอง 
นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 

ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
 

อ ำนำจหน้ำที่ 
   1. ก าหนดภารกิจงานตรวจสอบภายในเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานและการด าเนินงาน 
ด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับนโยบายของส่วนราชการ 
   2. ตรวจสอบและให้ค าปรึกษาด้านการบริหาร การด าเนินงาน การเงิน การบัญชีและการบริหาร
พัสดุ และตรวจสอบติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน งาน/โครงการที่มีความส าคัญต่อผลส าเร็จ
ของนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวง และจังหวัด รวมทั้งโครงการที่ได้รับนโยบายให้ติดตามก ากับดูแลเป็น
กรณีพิเศษ 
   3. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน และให้ค าปรึกษาเพ่ือพัฒนา 
ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลแก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
และปรับปรุง การด าเนินงานของส่วนราชการให้ดีข้ึน 
 

ควำมรับผิดชอบ 
1. ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการหรือ

หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 
รอบ 12 เดือน (ตุลำคม 2564 – กนัยำยน 2565 ) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ของหน่วยตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย 
 

  การตรวจสอบภายในของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เป็นการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2560 หลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564 และแนวทางการตรวจสอบตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กรมบัญชีกลาง 
และส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งถือเป็นกรอบการปฏิบัติงาน ที่ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องยึดถือและปฏิบัติและให้
ค าปรึกษาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าแก่ส่วนราชการ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความ
เสี่ยง การควบคุม และการด าเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยตรวจสอบภายในได้รับอนุมัติให้ด าเนินงานตรวจสอบ 
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์การตรวจสอบเพื่อ 

1. เพ่ือให้หน่วยงานตรวจสอบภายในก าหนดกิจกรรมการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมภารกิจ
และสอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ภายใต้ทรัพยากรด้านการตรวจสอบที่มีอยู่ 

2. เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานตามกิจกรรมการตรวจสอบภายในให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ และแนวทางการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ 
 

ขอบเขตกำรตรวจสอบ/กำรด ำเนินงำน 
  1. หน่วยรับตรวจ จ ำนวน 11 แห่ง ประกอบด้วย 
   1.1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย กลุ่มอ านวยการ จ านวน 1 หน่วย 
   1.2 โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสุโขทัย จ านวน 10 แห่ง 
 

งำนตรวจสอบ/สอบทำน 
1. การสอบทานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีตามเกณฑ์ท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 
2. การตรวจสอบการด าเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสุโขทัย 
3. การตรวจสอบระบบเงินทดรองราชการ 
4. งานให้ค าปรึกษา 

 

งบประมำณในกำรด ำเนินงำน 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน ๓,๑๒๐ บาท (สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 



 
 

ผลกำรปฏิบัติงำน 
ล ำดับ เรื่อง หน่วยรับตรวจ ก ำหนดตำมแผน ผลกำรปฏิบัติงำน 

1 การสอบทานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีตามเกณฑ์ท่ี
กรมบัญชีกลางก าหนด 

กลุ่มอ านวยการ 
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุโขทัย 

1 ตุลาคม 
 – 

31 ธันวาคม 
2565 

เป็นไปตามแผน 

2 การตรวจสอบการด าเนินงาน
โครงการให้ความช่วยเหลือ
บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การศึกษาในช่วงการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 ของโรงเรียน
เอกชนในระบบจังหวัดสุโขทัย 

โรงเรียนเอกชนใน
ระบบ จังหวัดสุโขทัย  
10 แห่ง 
 

1 มกราคม 
- 

31 มีนาคม 
2565 

เป็นไปตามแผน 

3 การตรวจสอบระบบเงินทดรอง
ราชการ 

กลุ่มอ านวยการ 
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุโขทัย 

1 เมษายน 
- 

31 พฤษภาคม 

2565 

เป็นไปตามแผน 

4 งานให้ค าปรึกษา ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุโขทัย 

1 ตุลาคม 2565 
- 

30 กันยายน 2565 

เป็นไปตามแผน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ผลกำรปฏิบัติงำน 
  

เร่ืองที่ 1 การสอบทานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีตามเกณฑ์ท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 

หลักกำรและเหตุผล 
  ตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนดให้ส่วนราชการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีเพ่ือให้ การจัดท า

บัญชีของส่วนราชการถูกต้องน่าเชื่อถือ และส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งให้ ส านักงานศึกษาธิการ

จังหวัดถือปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลางก าหนดนั้น เพ่ือให้มั่นใจว่าการประเมินตนเองของส านักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสุโขทัยน่าเชื่อถือ หน่วยตรวจสอบภายใน จึงได้จัดให้มีการสอบทานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี

นี้ขึ้น 

 

วัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบ 
  เพ่ือให้มั่นใจว่า ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยมีบันทึกบัญชีครบถ้วน ถูกต้องและเป็น

ปัจจุบัน มีเอกสารประกอบรายการบัญชี และมีการบันทึกปรับปรุงบัญชีมียอดคงเหลือถูกต้องครบถ้วน และ

สามารถจัดส่งรายงานได้ตามก าหนด 

 

ขอบเขตของกำรด ำเนินงำน 
    ด าเนินการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานและตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องงบทดลองและ

รายงานจากระบบ GFMIS ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นปีงบประมาณและวันที่ตัดยอด 

  

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน  
   ระหว่างวันที่ ธันวาคม 2564  

 

ผลกำรตรวจสอบ 
 ประเด็น 1 ความถูกต้องของยอดคงเหลือในช่อง “ยอดยกไป” ของบัญชีแยกประเภทในงบทดลอง 

ประเด็นย่อยท่ี 1 บัญชีเงินสดถูกต้อง 

 เกณฑ์ เงินสดในมือคงเหลือถูกต้องตรงกับบัญชีเงินสด ตามงบทดลองและรายงานเงินคงเหลือ

ประจ าวันมือ 

  ผลกำรตรวจสอบ ณ วันตัดยอด เงินสดในมือคงเหลือตรงกับบัญชีเงินสดตามงบทดลอง และ

รายงานเงินคงเหลือประจ าวันมือซึ่งเงินสดในมือเป็นศูนย์ 

  ประเด็นย่อยที่ 2 บัญชีเงินฝากธนาคารถูกต้อง  

  เกณฑ์ บัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี มีการจัดท างบกระทบยอดถูกต้อง 



 
 

 ผลกำรตรวจสอบ  บัญชีเงินฝากธนาคารมีการจัดท างบกระทบยอด ครบทุกบัญชี มีบัญชีเงินฝาก

ธนาคารจาก Bank Statement 5 บัญชี ได้แก่ 

   1.บัญชี เลขที่  616-6-05592-7 (เงินในงบประมาณ) จ านวน 0 บาท โดยมีรายละเอียด

ประกอบการจัดท างบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารถูกต้องครบถ้วน ยอดบัญชีเงินในงบประมาณในระบบ 

GFMIS เป็น 0 บาท ตรงกับ Bank Statement  

   2.บัญชีเลขที่ 616-0-48609-8 (เงินรับฝาก / เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)) จ านวน 

124,082.34 บาท โดยมีการจัดท างบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร พบว่าตรงกับระบบบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

ในระบบ GFMIS และตรงกับทะเบียนคุมเงินรับฝากธนาคาร (มือ) 

   3.บัญชีเลขที่ 616-0-48588-1 (เงินฝากเอกชน /เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)) จ านวน 

69,856.46 บาท โดยมีทะเบียนคุมเงินเอกชน (มือ) จ านวน 68,810.78 บาท ซึ่งยังไม่มีการรับดอกเบี้ยเงินฝาก

ธนาคาร จ านวน 1,045.68 บาท ระหว่างบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในระบบ GFMIS และการจัดท างบกระทบยอด

บัญชีเงินฝากธนาคารถูกต้อง 

   4.บัญชีเลขที่ 616-0-50906-3 (บัญชีส านักงานคุรุสภาจังหวัดสุโขทัย /เงินฝากออมทรัพย์ 

(1101030102)) จ านวน 88,379.62 บาท โดยมีการจัดท างบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร พบว่าตรงกับระบบ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในระบบ GFMIS และตรงกับทะเบียนคุมเงินรับฝากธนาคาร (มือ) 

  5. บัญชีเลขที่ 616-0-62432-6 (บัญชีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย-บพท. /เงินฝากออม

ทรัพย์ (1101030102)) จ านวน 633,510.18 บาท โดยมีทะเบียนคุมเงินเอกชน (มือ) จ านวน 633,500 บาท ซึ่งยัง

ไม่มีการรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จ านวน 10.18 บาท ระหว่างบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในระบบ GFMIS และ

การจัดท างบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารถูกต้อง 

ประเด็นย่อยที่ 3 บัญชีเงินฝากคลังถูกต้อง 

เกณฑ์  ยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังจากงบทดลองถูกต้องตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหว

เงินฝากคลังทุกบัญชี 

ผลกำรตรวจสอบ บัญชีเงินฝากคลังจากรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง จ านวน 2 บัญชี 

ได้แก่ บัญชีเลขที่ 10599 จ านวน 139,590 บาท เป็นเงินมัดจ าประกันสัญญา จ านวน 139,590 บาท และบัญชี

เลขที่ 10788 จ านวน 192,100 บาท เป็นค่าธรรมเนียมการสอบ จ านวน 192,100 บาท ซึ่งยอดคงเหลือบัญชีเงิน

ฝากคลังตามงบทดลองตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังรายงานสถานะเงินฝากคลังและทะเบียนคุม

รวมทั้งเอกสารหลักฐาน 

ประเด็นย่อยท่ี 4 บัญชีลูกหนี้เงินยืมถูกต้อง 

เกณฑ์  ยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้ในงบประมาณและนอกงบประมาณตามงบทดลองถูกต้องตรง

กับรายละเอียดสัญญายืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้ 



 
 

   ผลกำรตรวจสอบ ยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้ในงบประมาณและนอกงบประมาณตามงบทดลอง

ถูกต้องตรงกับรายละเอียดสัญญายืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้  บัญชีลูกหนี้ เ งินยืมจากรายละเอียดลูกหนี้คงค้าง               

สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้แก่ 

  1. ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณมีคงค้าง จ านวน 2 ราย จ านวนเงิน 182,500 บาท โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

       **1) สัญญายืม 2/63 วันที่ยืม 9 ธ.ค.62 น.ส.ล าพึง นุ่มนิ่ม เป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมจัดท า

แผนประจ าปี 2563 จ านวนเงิน 52,500 บาท คงค้าง 52,500 บาท ครบก าหนดช าระ 10 ม.ค. 63 (ปัจจุบัน ณ วัน

ตรวจสอบส่งใช้เงินยืมแล้วเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นใบส าคัญท้ังจ านวน) 

       **2) สัญญายืม 49/63 วันที่ยืม 8 ก.ย.63 น.ส.วารี เกตุอ่อน เป็นค่าใช้จ่ายโครงการยุวกาชาด

บ าเพ็ญประโยชน์ป้องกันโควิด-19 จ านวนเงิน 130,000 บาท คงค้าง 130,000 บาท ครบก าหนดช าระ 10 ต.ค. 

63 (ปัจจุบันส่งใช้เงินยืมแล้วเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 64 เป็นใบส าคัญทั้งจ านวน) 

  ** มียอดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณคงค้าง เกินระยะเวลาส่งใช้เงินยืม มีการจัดท าทะเบียนคุม

ลูกหนี้เงินยืมครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้ มีการจัดท ารายงานลูกหนี้ค้างช าระเกินก าหนดรายงานประจ าเดือน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564   

 ข้อเสนอแนะ 

  1.) ให้มีการติดตามทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษร 

  2.) ในกรณีที่ผู้ยืมมิได้ช าระคืนเงินยืมภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ผู้อ านวยการ กองคลัง/

การเงิน(กลุ่มอ านวยการ)เรียกให้ชดใช้เงินยืมตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วอย่างช้า           

ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันครบก าหนด ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลังการรับ

เงินการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 68 

      2. ลูกหนี้ เงินยืมนอกงบประมาณไม่มียอดคงค้าง ซึ่ งตรวจสอบกับทะเบียนคุมลูกหนี้ เงินยืม               

นอกงบประมาณยอดตรงกับบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102) ในระบบ GFMIS 

 ประเด็นย่อยที่ 5 บัญชีใบส าคัญ ค้างจ่าย บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ และบัญชีเจ้าหนี้การค้า

บุคคลภายนอกถูกต้อง 

 เกณฑ์   ยอดคงเหลือตามงบทดลองถูกต้องตรงกับรายละเอียดฎีกาค้างจ่ายและหลักฐานการขอเบิกหรือ

เอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องช าระคืนแก่เจ้าหนี้หรือ ผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน 

 ผลกำรตรวจสอบ  ยอดคงเหลือตามงบทดลองถูกต้องตรงกับรายละเอียดฎีกาค้างจ่ายและหลักฐานการ

ขอเบิกหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องช าระคืนแก่เจ้าหนี้หรือ ผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน บัญชีใบส าคัญค้างจ่าย 

(2102040102) จ านวน 285,350 บาท ตรวจสอบรายละเอียดฎีกาค้างจ่าย 5 ฎีกา จ านวน 285,350 บาท ซึ่งตรง

กับในระบบ GFMIS รายละเอียดต่อไปนี้  

 



 
 

-ฎีกา307 ค่าการศึกษาบุตร          จ านวน   25,000 บาท 

-ฎีกา308 ค่าใช้จ่ายในการประชุม   จ านวน       945 บาท 

-ฎีกา309 ค่าใช้จ่ายในการประชุม   จ านวน     3,305 บาท 

-ฎีกา310 ค่าล่วงเวลา    จ านวน   57,500 บาท 

-ฎีกา313 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน(ก่อสร้าง)     จ านวน 198,600  บาท 

 

ประเด็นที่ 2 ความถูกต้องของดุลบัญชีและงบการเงิน  

เกณฑ์  รายการบัญชีในงบการเงินแสดงคงเหลือตามดุลบัญชีปกติ 

  ผลกำรตรวจสอบ งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีถูกต้องตามดุลบัญชีปกติ โดยบัญชีสินทรัพย์ที่

ขึ้นต้นด้วยรหัสบัญชี 1, บัญชีหนี้สินที่ขึ้นต้นด้วยรหัสบัญชี 2, บัญชีทุนที่ข้ึนต้นด้วยรหัสบัญชี 3, บัญชีรายได้ที่

ขึ้นต้นด้วยรหัสบัญชี 4, บัญชีค่าใช้จ่ายที่ขึ้นต้นด้วยรหัสบัญชี 5, บัญชีพักรอ Clearing, บัญชีรายได้สูง/(ต่ า)

กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ และบัญชีรายได้สูง/(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม ตามงบทดลองในระบบ GFMIS มียอดดุลปกติ

ทุกบัญชี  

เกณฑ์ บัญชีพักไม่แสดงยอดคงเหลือ 

ผลกำรตรวจสอบ - ตรวจสอบงบการเงินแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ไม่มีบัญชีพักคงค้าง ได้แก่ บัญชีพัก

เงินน าส่งและบัญชีพักเงินสดรับ ,บัญชีพักรอ Clearing , บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการรายได้รับแทนกัน ,บัญชีเจ้าหนี้

ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน , บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน าส่ง , บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง, บัญชีพักค่าใช้จ่าย 

และบัญชีปรับหมวดรายจ่าย  

- ตรวจสอบพบว่า งบการเงินแสดงข้อมูลบัญชี พักอาคารเพ่ือประโยชน์อ่ืน 

(1205030102) มียอด คงค้าง จ านวน 3,659,057 บาท เนื่องจากอาคารหอประชุมยังสร้างไม่แล้วเสร็จ ส่งผลให้

สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คงค้างบัญชีพักสินทรัพย์ และมีรายการสินทรัพย์บันทึกผิดประเภท 1 รายการ จ านวน

เงิน 1,303,000 บาท คือ สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ คือจะใช้บัญชีสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ ได้เฉพาะสิ่งปลูกสร้างที่

ปลูกบนที่ราชพัสดุหรืออาคารที่ต้องขึ้นทะเบียน กับกรมธนารักษ์ เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ 

(Recon A/C) (ปิดให้ใช้เฉพาะกรมธนารักษ์ เท่านั้น) 

ประเด็นที่ 3 ความถูกต้องของงบการเงิน ณ สิ้นปีงบประมาณ 

ประเด็นย่อยที่ 1 บัญชีวัสดุคงคลัง และบัญชีครุภัณฑ์มียอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 

ถูกต้อง 

เกณฑ์ ยอดคงเหลือในรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

ผลกำรตรวจสอบ บัญชีวัสดุคงคลัง ตามรายการงบทดลอง มี 4 รายการ จ านวน 36,000 บาท 

ได้แก่  

 

 



 
 

- หมึกเครื่องปริ้นรุ่น IM C6000 สีด า เป็นเงิน 10,500 บาท 

- หมึกเครื่องปริ้นรุ่น IM C6000 สีฟ้า เป็นเงิน 8,500 บาท 

- หมึกเครื่องปริ้นรุ่น IM C6000 สีแดง เป็นเงิน 8,500 บาท 

- หมึกเครื่องปริ้นรุ่น IM C6000 สีเหลือง เป็นเงิน 8,500 บาท 

พบว่ำ ยอดเงินคงเหลือบัญชีวัสดุคงคลัง บัญชีครุภัณฑ์ตามงบทดลอง กับสรุปรายงานผล   การ

ตรวจสอบพัสดุประจ าปีและทะเบียนคุมทรัพย์สิน ไม่สามารถตรวจสอบได้เนื่องจากไม่มีการรายงานพัสดุประจ าปี

ไม่มีการจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน และครุภัณฑ์ไม่มีการลงหมายเลขครุภัณฑ์    
 

ข้อเสนอแนะ 

    1.วัสดุ ทุกสิ้นปีงบประมาณให้ท าการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และรายงานวัสดุคงเหลือ 
โดยสรุป รายการรับ-จ่ายวัสดุ จ านวนคงเหลือ และมูลค่าวัสดุคงเหลือในแต่ละรายการ กรณีที่มีวัสดุคงเหลือต้อง
ปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังในระบบด้วย 
    2. ครุภัณฑ์  
    - ให้จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0528.2/    
ว33545 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2544 และท่ี กค 0410.3/ว48 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2549 โดยแยกเป็นชนิดและ
ประเภทตามหนังสือการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของส านักงบประมาณ  
    -เมื่อได้รับครุภัณฑ์และหลักฐานการรับแล้ว ขอให้เจ้าหน้าที่พัสดุให้เลขเอกสาร
ตามล าดับพร้อมทั้งจัดท ารหัสครุภัณฑ์ที่ตัวครุภัณฑ์ 

 -เดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วย

พัสดุ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุที่มิใช่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ ตามความจ าเป็น เพ่ือตรวจสอบการรับจ่าย

พัสดุในงวด 1 ปี ที่ผ่านมา และตรวจพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้นโดยให้ด าเนินการตรวจสอบพัสดุ

ในวันเปิดท าการวันแรกของปีงบประมาณเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตาม

บัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพหรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จ าเป็นต้องใช้ใน

หน่วยงานของรัฐต่อไป แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว ต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันท าก าร นับแต่    

วันเริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้วให้เสนอ

หัวหน้างานของรัฐ 1 ชุด และส่งส าเนารายงานไปยังส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 1 ชุด พร้อมทั้งส่งส าเนา

รายงานไปยังหน่วยงาน ต้นสังกัด 1 ชุด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารจาก

ภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 213 

  ประเด็นย่อยท่ี 2 การปรับปรุงบัญชีครบถ้วนถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

  เกณฑ์ รายการบัญชีที่ต้องปรับปรุงตามหลักการบัญชีเกณฑ์คงค้าง ได้รับการปรับปรุงบัญชี

ครบถ้วนถูกต้องภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 



 
 

ผลกำรตรวจสอบ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์   

คงค้างในระบบ GFMIS ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ได้แก่ บัญชีวัสดุคงคลัง /ค่าวัสดุ และบัญชี

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

ประเด็นย่อยที่ 3 การปิดบัญชีถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
เกณฑ์ ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายถูกต้องตามหลักการบัญชีเกณฑ์คงค้าง ภายใน 30 วัน นับ

จากวันสิ้นปีงบประมาณ 

ผลกำรตรวจสอบ  มีการปิดบัญชีรายได้สูง/(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ โดยปิดบัญชีรายได้สูง/(ต่ า) 

กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิตามจ านวนเงินคงเหลือในช่อง “ยอดยกไป” เข้าบัญชีรายได้สูง/(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา 

ภายในระยะเวลา 30 วัน 
 

ประเด็นที่ 4 การจัดส่งงบการเงินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถูกต้องครบถ้วนและภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 เกณฑ์ รายงานประจ าเดือน  

ผลกำรตรวจสอบ   

     1.ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จัดส่งรายงานงบทดลองประจ าเดือนจากระบบ GFMIS ให้

ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคทุกเดือนทันภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

     2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จัดส่งรายการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานให้คลังจังหวัด

สุโขทัยทันภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 

เกณฑ์ รายงานประจ าปี 

ผลกำรตรวจสอบ   

     1.ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จัดท ารายงานการเงินแสดงรายละเอียดประกอบรายการ

บัญชีที่ส าคัญของงบทดลอง และเปิดเผยสู่สาธารณะ โดยการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ส านักงาน 

      2.ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ได้มีการจัดท ารายงานฐานะเงินทดรองราชการ รายงาน

ลูกหนี้เงินทดรองราชการ และงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร เงินทดรองราชการ  

กำรตรวจสอบฎีกำเบิกจ่ำยเดือน กันยำยน 2564 
  -การตรวจสอบเอกสาร สุ่มตรวจเดือน กันยายน 2564 ตรวจสอบเอกสารเพียงฎีกา 257/64, 

261/64, 263/64, 267/64, 268/64, 269/64, 279/64, 282/64, 283/64  

  - การเบิกจ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ขาดเอกสารรายงานขอซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง ไม่มีการจัดท า

ทะเบียนคุมการจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง ไม่มีหลักฐานการแต่งตั้งผู้ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ ขาดหลักฐานการ

จ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน  

  - การถอนเงินมัดจ าประกันสัญญา ขาดเอกสารหนังสือขอคืนเงินมัดจ าประกันสัญญาจาก

ผู้ประกอบการ และบันทึกแจ้งผลการตรวจสอบความช ารุดบกพร่อง 



 
 

  - เอกสารบางส่วนไม่ได้เก็บไว้ในที่เดียวกัน มีเอกสารทางการจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนมากไม่ได้จัดเก็บที่

งานบัญชี ไม่สามารถตรวจสอบเอกสารได้ เนื่องจากไม่มีหลักฐานส่งให้ตรวจสอบ 

  - ไม่มีการบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สินตามระเบียบ 

  - ไม่มีการเขียนเลขครุภัณฑ์บนสินทรัพย์ 

  - ไม่มีรายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

  - ไม่มีการบันทึกบัญชีวัสดุตามระเบียบ 

  - ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

  - ไม่สามารถตรวจสอบพัสดุกับทะเบียนคุมทรัพย์สินและบัญชีวัสดุได้ เนื่องจากไม่ได้จัดท า

ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ไม่ลงเลขครุภัณฑ์ และไม่จัดท าบัญชีวัสดุ 

  - ผู้จัดท าบัญชีเงินทดรองราชการกับบัญชีงบประมาณ เบิกชดใช้เงินทดรองราชการเป็นคน

เดียวกัน ขาดการสอบทาน เนื่องมาจากขาดบุคลากร 

ข้อเสนอแนะ 

1. การจัดเก็บเอกสารควรอยู่ที่งานบัญชีทั้งหมด เพ่ือเป็นหลักฐานในการลงบัญชี และ

การจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ เพ่ือความสะดวกในการรับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. การเบิกจ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิง หรือการจัดซื้อ  

-   ให้มีการขออนุมัติแต่งตั้งผู้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน/ก าหนดร่าง

ขอบเขตและราคากลาง (อ้างอิง) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน/ก าหนดร่างขอบเขตและราคากลาง 

(อ้างอิง) ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 21 และก าหนดราคากลางที่

ค านวณได้ตามวิธีการได้มาตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ        

พ.ศ.2560  

- ให้มีการจัดท าทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทาง

ปฏิบัติในการจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ  เพ่ือประโยชน์ในการ

ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 

3. วัสดุ การควบคุมวัสดุไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- ขอให้เจ้าหน้าที่จัดท าบัญชีวัสดุ ตามแบบที่ กวพ. ก าหนด โดยแยกประเภทของวัสดุ

ตามที่ก าหนดในหนังสือการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของส านักงาน เช่น วัสดุส านักงาน วัสดุ

คอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว เป็นต้น 

- จัดท าสารบัญหรือดัชนีของบัญชีวัสดุแต่ละประเภท โดยแยกชนิดให้ชัดเจน เพ่ือสะดวก

แก่การลงบัญชีและการตรวจสอบ 

- บันทึกรับวัสดุในบัญชีวัสดุ ตามรายการในเอกสารประกอบการรับวัสดุ ได้แก่ วัน เดือน 

ปี ที่ได้รับวัสดุ ชื่อผู้ขาย เลขที่เอกสาร ราคาต่อหน่วย (ราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) และจ านวนวัสดุที่ได้รับ 



 
 

- ทุกสิ้นปีงบประมาณ ให้ท าการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และรายงานวัสดุคงเหลือ โดย

สรุป รายการรับ-จ่ายวัสดุ จ านวนคงเหลือ และมูลค่าวัสดุคงเหลือในแต่ละรายการ กรณีที่มีวัสดุคงเหลือต้อง

ปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังในระบบด้วย 

- บัญชีวัสดุให้จัดท าแต่ละปีงบประมาณ เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ให้ขึ้นแผ่นใหม่ทุกครั้ง 

หากมีวัสดุคงเหลือให้ยกยอดคงเหลือเป็นยอดยกมา บัญชีวัสดุแต่ละบัญชี (แต่ละแผ่น) ให้ควบคุมวัสดุ 1 รายการ 

4. ครุภัณฑ์ การควบคุมทรัพย์สินยังไม่เป็นไปตามระเบียบ  

- ให้จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0528.2/    

ว33545 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2544 และท่ี กค 0410.3/ว48 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2549 โดยแยกเป็นชนิดและ

ประเภทตามหนังสือการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของส านักงบประมาณ  

 - เมื่อได้รับครุภัณฑ์และหลักฐานการรับแล้ว ขอให้เจ้าหน้าที่พัสดุให้เลขที่เอกสาร
ตามล าดับพร้อมทั้งจัดท ารหัสครุภัณฑ์ที่ตัวครุภัณฑ์ 

 - ครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าเกิน 5,000 บาท ซึ่งปรากฏตามระบบ GFMIS ให้เขียนหมายเลข
สินทรัพย์จากระบบ GFMIS ที่ตัวครุภัณฑ์ เพื่อสามารถควบคุมและตรวจสอบได้ 

 - เมื่อมีการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ให้ลงรายการซ่อมแซมและบ ารุงรักษานั้นลงใน
ประวัติการซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สินด้านหลังทะเบียนคุมทรัพย์สินชนิดนั้น ๆ  

 - เดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วย

พัสดุ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุที่มิใช่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ ตามความจ าเป็น เพ่ือตรวจสอบการรับจ่าย

พัสดุในงวด 1 ปี ที่ผ่านมา และตรวจพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้นโดยให้ด าเนินการตรวจสอบพัสดุ

ในวันเปิดท าการวันแรกของปีงบประมาณเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตาม

บัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพหรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จ าเป็นต้องใช้ใน

หน่วยงานของรัฐต่อไป แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว ต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันท าการ นับแต่       

วันเริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้วให้เสนอ

หัวหน้างานของรัฐ 1 ชุด และส่งส าเนารายงานไปยังส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 1 ชุด พร้อมทั้งส่งส าเนา

รายงานไปยังหน่วยงาน ต้นสังกัด 1 ชุด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารจาก

ภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 213 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เร่ืองที่ 2 รายงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

หลักกำรและเหตุผล 
  ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ส านักงาน 

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และสังคมจากโรคติดเชื้อโคโรนา 

2019 โดยอนุมัติโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาด ของโรค

ติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามมาตรการที่ 1 โดยลดค่าใช้จ่าย 

ด้านการศึกษา จ านวน 2,000 บาท ในภาคเรียนที่ 1/2564 กรอบวงเงิน 21,905.92 ล้านบาท พร้อมทั้ง ได้

มอบหมายให้ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาก าหนดกลไกการตรวจสอบยืนยันตัวตนของ ผู้ที่ได้รับ

ความช่วยเหลือที่ชัดเจน เพ่ือมิให้เกิดการให้ความช่วยเหลือที่ซ้ าซ้อนของนักเรียน/นักศึกษา ในสถานศึกษาทั้งหมด

ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งสถานศึกษาของรัฐ และสถานศึกษาของเอกชน ควบคู่ กับการก าหนดหลักเกณฑ์ 

และระบบการจัดเก็บเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการเบิกจ่ายให้ชัดเจน เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่าง

โปร่งใสและตรวจสอบได้   

เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีก าหนด กลุ่มตรวจสอบภายใน  

จึงได้ก าหนดให้ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยบูรณาการงานตรวจสอบกับหน่วย

ตรวจสอบภายในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 

วัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบ 
  1. เพ่ือให้มั่นใจว่า การด าเนินงานโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีก าหนด กล่าวคือ 

นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกคนได้รับเงินช่วยเหลือตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ด้าน

การศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID - 19) ถูกต้องครบถ้วน   

2. เพ่ือให้มั่นใจว่า การควบคุมการด าเนินงานโครงการเพียงพอเหมาะสม 

ขอบเขตของกำรด ำเนินงำน 
    กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จะด าเนินการตรวจสอบโรงเรียน

เอกชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย จ านวน 10 แห่ง 

  

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน  
   ระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2565  

 

 



 
 

ผลกำรตรวจสอบ 

 ประเด็น กำรควบคุมภำยในระดับโรงเรียน 

1. กำรเตรียมกำร 

บัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนในระบบจัดการข้อมูลเงินอุดหนุน (PSIS) หรือที่ได้

ลงทะเบียนไว้ในระบบทะเบียนส าหรับโรงเรียนเอกชน (REGIS)  

  ผลการสอบทาน โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสุโขทัย ทั้ง 10 แห่ง มีการตรวจสอบ

ข้อมูลในระบบทะเบียนส าหรับโรงเรียนเอกชน (REGIS) ก่อนจะจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ 

ผู้มีอ านาจสั่งจ่ายไว้เพ่ือพร้อมรับการโอนเงินและเบิกจ่ายให้ผู้ปกครอง 

  ผลการสอบทาน โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสุโขทัย ทั้ง 10 แห่ง ผู้มีอ านาจสั่งจ่าย

เตรียมความพร้อมในการเบิกจ่ายเงิน  

มีการตรวจสอบนักเรียนซ้ าซ้อน ในระบบงานทะเบียนส าหรับโรงเรียนเอกชน (REGIS) 

  ผลการสอบทาน โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสุโขทัย ทั้ง 10 แห่ง  มีการตรวจสอบ

นักเรียนซ้ าซ้อน ในระบบงานทะเบียนส าหรับโรงเรียนเอกชน (REGIS)  

กรณีพบนักเรียนซ้ าซ้อน มีการตรวจสอบการเรียนอยู่จริง 

  ผลการสอบทาน โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสุโขทัย ทั้ง 10 แห่ง  ตรวจสอบไม่มี

นักเรียนซ้ าซ้อน 

แจ้งผู้ปกครองตรวจสอบสิทธิ์การได้รับความช่วยเหลือ ผ่าน Application “สช.  On Mobile” หรือ 

https://regis -stu.opec.go.th/regis/Login.htm?mode=initHelp 

   ผลการสอบทาน โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสุโขทัย ทั้ง 10 แห่ง ได้แจ้งผู้ปกครอง

ตรวจสอบสิทธิ์การได้รับความช่วยเหลือ ส่วนใหญ่ แจ้งไว้ใน website โรงเรียน   

2. กำรรับเงิน  

  เมื่อได้รับเงินกู้เข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนออก ใบเสร็จรับเงินในนามของโรงเรียน 

   ผลการสอบทาน โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสุโขทัย ทั้ง 10 แห่ง ออกใบเสร็จรับเงิน

ในนามของโรงเรียนทันที 

  ส่งใบเสร็จรับเงินให้ ศธจ. หรือ สช.จ. ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับการโอนเงินเข้าบัญชี

โรงเรียน 

   ผลการสอบทาน โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสุโขทัย ทั้ง 10 แห่ง ได้ส่งใบเสร็จรับเงิน

ให้กับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียน  

กำรจ่ำยเงิน 

โรงเรียนจ่ายเงินกู้ให้ผู้ปกครอง ภายใน 15 วัน นับแต่ วันที่ได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียน 

(ขยายเป็น ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564)  



 
 

  ผลการสอบทาน โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสุโขทัย ทั้ง 10 แห่ง  จ่ายเงินกู้ให้

ผู้ปกครอง/นักเรียน ภายในระยะเวลา 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับโอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียน 

มีการแต่งตั้งผู้จ่ายเงินอย่างน้อย 2 คน เป็นผู้จ่ายเงิน ให้กับผู้ปกครอง 

  ผลการสอบทาน โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสุโขทัย ทั้ง 10 แห่ง  มีการแต่งตั้ง         

ผู้จ่ายเงินอย่างน้อย 2 คน เป็นผู้จ่ายเงินให้ผู้ปกครอง/นักเรียน 

กรณีจ่ายเงินสด ให้ผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับเงิน ตามแบบที่ก าหนด และส าเนาบัตรประชาชนไว้ 

เพ่ือตรวจสอบ 

  ผลการสอบทาน โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสุโขทัย ทั้ง 10 แห่ง  ให้ผู้มีสิทธิลง

ลายมือชื่อเป็นหลักฐานการจ่ายเงินตามแบบที่ก าหนด และส าเนาบัตรประชาชนเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

กรณีโอนเข้าบัญชีธนาคาร มีหลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคาร หรือรายงานสรุปผลการโอนเงิน 

(Detail Report) ฉบับที่ธนาคารประทับตรารับรอง ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาหน้า Book Bank ไว้เพ่ือ

ตรวจสอบ 

  ผลการสอบทาน  โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสุโขทัย ทั้ง 10 แห่ง มี 1 แห่ง จ่ายเงิน

ให้ผู้มีสิทธิโดยการโอนเงินเข้าบัญชี 100 % มีการเก็บหลักฐานการโอนเงินจากธนาคาร ส าเนาบัตรประชาชน และ

ส าเนาหน้า Book Bank ไว้เป็นหลักฐานการโอนเงิน และอีก 1 แห่ง จ่ายเงินผู้มีสิทธิ เป็นเงินสดและโอนเงินจาก

ธนาคาร ได้เก็บเอกสารจากธนาคาร ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาหน้า Book Bank ไว้เป็นหลักฐานการโอน

เงิน 

กรณีมีค่าธรรมเนียมการโอน โรงเรียนได้ท าความตกลง กับผู้ปกครองเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมธนาคาร

ที่เกิดขึ้น 

  ผลการสอบทาน  โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสุโขทัย ไม่ได้ท าหนังสือข้อตกลงกับ

ผู้ปกครองเกี่ยวกับการหักค่าธรรมเนียมธนาคารเป็นหนังสือ แต่มีการแจ้งในหน้า Website โรงเรียนให้เห็นเด่นชัด 

โรงเรียนจ่ายเงินกู้โครงการให้แก่ผู้ปกครองที่มีนักเรียน เรียนในโรงเรียนเท่านั้น ไม่โอนเงินกู้ที่ได้รับ 

ให้โรงเรียนอ่ืน หรือใช้เงินดังกล่าวเพ่ือการอ่ืนใดได้ 

  ผลการสอบทาน โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสุโขทัย ทั้ง 10 แห่ง จ่ายเงินให้

ผู้ปกครองนักเรียน ในโรงเรียนไม่มีการโอนเงินกู้ท่ีได้รับเพื่อการอ่ืน 

3. กำรส่งคืน 

  หลัง 30 กันยายน 2564 โรงเรียนได้น าส่งเงินที่ไม่สามารถ จ่ายให้ผู้ปกครอง/นักเรียนได้ หรือไม่

จ่ายเงินกู้โครงการ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ได้ส่งเงินคืน ศธจ. หรือ สช.จ.  ภายใน 30 กันยายน 2564 เพ่ือน าส่ง สช. 

ต่อไป 

    ผลการสอบทาน โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสุโขทัย ทั้ง 10 แห่ง ส่งเงินคืนภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนดส่งคืนเงินเป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชี “เงินอุดหนุน รายบุคคลส านักงานศึกษาธิการจังหวัด.../



 
 

ส านักงาน การศึกษาเอกชนจังหวัด...” พร้อมน าหลักฐานการโอนเงิน และรายชื่อนักเรียนที่ส่งคืน ส่ง ศธจ.หรือ 

สช.จ 

    ผลการสอบทาน โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสุโขทัย โอนเงินเข้าบัญชี เงินอุดหนุน 

รายบุคคลส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จัดส่งหลักฐานการโอนเงิน ให้กับ ศธจ.สท.  

  กรณีมีการสละสิทธิ์ มีใบแสดงความประสงค์ขอสละสิทธิ ครบถ้วน 

    ผลการสอบทาน โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสุโขทัย ทั้ง 10 แห่ง พบว่ากรณีสละ

สิทธิ์ ผู้ปกครองเขียนใบแสดงความประสงค์ขอสละสิทธิครบถ้วน 

  กรณีมีนักเรียนซ้ าซ้อน กับสังกัดอ่ืน และเป็นนักเรียน ไม่มีตัวตน โรงเรียนคืนเงินที่ได้รับมาทันที 

    ผลการสอบทาน  กรณีมีนักเรียนซ้ าซ้อน กับสังกัดอ่ืน และเป็นนักเรียน ไม่มีตัวตน 

โรงเรียนคืนเงินที่ได้รับมาทันที  

4. หลักฐำนกำรจ่ำยและกำรสรุปกำรจ่ำยเงิน 

โรงเรียนรวบรวมส าเนาหลักฐานการจ่ายเงิน ส่ง ศธจ. หรือ สช.จ. ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับ

การโอนเงิน เข้าบัญชีโรงเรียน 

   ผลการสอบทาน โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสุโขทัย ทั้ง 10 แห่ง รวบรวมส าเนา

หลักฐานการจ่ายเงิน ส่ง ศธจ. ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการโอนเงิน เข้าบัญชีโรงเรียน 

โรงเรียนจัดท าแบบสรุปการจ่ายเงินกู้ ตามแบบที่ก าหนด จ านวน 2 ชุด เก็บไว้ที่โรงเรียน จ านวน 1 

ชุด และ ส่งศธจ. หรือ สช.จ. จ านวน 1 ชุด  

   ผลการสอบทาน โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสุโขทัย ทั้ง 10 แห่ง จัดท าแบบสรุปการ

จ่ายเงินกู้ ตามแบบท่ีก าหนด จ านวน 2 ชุด เก็บไว้ที่โรงเรียน จ านวน 1 ชุด และ ส่ง ศธจ. จ านวน 1 ชุด 

ส่งแบบสรุปการจ่ายเงินกู้ให้ ศธจ. หรือ สช.จ. ภายใน 30 วัน นับจากที่ได้รับการโอนเงินเข้าบัญชี

โรงเรียน 

   ผลการสอบทาน โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสุโขทัย ทั้ง 10 แห่ง ส่งแบบสรุป       

การจ่ายเงินกู้ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ภายใน 30 วัน นับจากท่ีได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียน  
  

 ประเด็น กำรตรวจสอบกำรจ่ำยเงิน 

1. กำรจ่ำยเงินให้ผู้มีสิทธิครบถ้วน 

ผลการตรวจสอบ หลักฐานโดยสรุป โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสุโขทัย ทั้ง 10 แห่ง มีการลง

ลายมือชื่อผู้รับเงินครบถ้วนในส่วนของการจ่ายเงินสด และมีเอกสารส าเนาบัตรประชาชนของปกครอง (ผู้รับเงิน) 

แนบเป็นหลักฐาน โรงเรียนส่วนใหญ่จ่ายเป็นเงินสด มี 1 โรงเรียนโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ 

จ่ายเงินน้อยกว่าที่ได้รับจัดสรร เนื่องจากผู้มีสิทธิรับผิดชอบค่าธรรมเนียม มีการแจ้งผู้ปครองผ่านเว็บไซต์โรงเรียน

เกี่ยวกับการหักค่าธรรมเนียมส าหรับเงินโอนเข้าบัญชี โดยจะหักค่าธรรมเนียมกรณีโอนต่างธนาคารกรุงไทย จ ากัด  

 



 
 

2. กำรจ่ำยเงินถูกต้อง/ไม่น ำไปใช้เพื่อกำรอื่น 

ผลการตรวจสอบ การจ่ายเงินของโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสุโขทัย ทั้ง 10 แห่ง มีหลักฐาน

การจ่ายเงิน/โอนเงินเข้าบัญชีรวมกับรายการน าส่งเงินเท่ากับจ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร ไม่มีการน าเงินไปใช้เพ่ือการ

อ่ืน 

3. กำรจ่ำยเงินเป็นไปตำมก ำหนดเวลำ 

ผลการตรวจสอบ  โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสุโขทัย ทั้ง 10 แห่ง จ่ายเงินภายใน 15 วัน นับ

แต่วันที่ได้รับเงินจัดสรรโอนเข้าบัญชี และน าส่งเงินคืนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับเงินจัดสรรโอนเข้าบัญชี 

 ประเด็น กำรสรุปผล 

1. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรับเงินถูกต้องตำมที่ได้รับจัดสรร 

ผลการตรวจสอบ โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสุโขทัย ทั้ง 10 แห่ง มีการรับเงินถูกต้องตรงตามที่

ได้รับจัดสรร ทั้งจ านวนคนและจ านวนเงิน 

2. กำรจ่ำยเงินให้ผู้มีสิทธิครบถ้วน  

ผลการตรวจสอบ โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสุโขทัย ทั้ง 10 แห่ง จ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิครบถ้วน ผู้

มีสิทธิได้รับเงินตรงตามจ านวนที่ได้รับจัดสรร แต่ 1 แห่ง มีการหักค่าธรรมเนียมการโอน จึงท าให้   ผู้มีสิทธิได้รับ

เงินไม่ตรงกับจ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร ทางโรงเรียนได้แจ้งผู้มีสิทธิทาง Website โรงเรียนเรียบร้อยแล้ว 

3. กำรจ่ำยเงินถูกต้อง/ไม่น ำไปใช้เพื่อกำรอื่น  

ผลการตรวจสอบ โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสุโขทัย ทั้ง 10 แห่ง หลักฐานการจ่ายเงิน /โอน

เงินเข้าบัญชีรวมกับรายการน าส่งเงินเท่ากับจ านวนเงินที่ได้รับ 

4. กำรจ่ำยเงินเป็นไปตำมก ำหนดเวลำ 

ผลการตรวจสอบ โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสุโขทัย ทั้ง 10 แห่ง จ่ายเงินภายใน 15 วัน นับ

จากวันที่ได้รับโอนเงินเข้าบัญชี และน าเงินส่งคืนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับโอนเงินเข้าบัญชี 

5. กำรควบคุมกำรด ำเนินงำนโครงกำรเพียงพอเหมำะสม 

- หน่วยงานปฏิบัติตามระบบควบคุมที่ก าหนด 

ผลการตรวจสอบ โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสุโขทัย ทั้ง 10 แห่ง มีการปฏิบัติตามระบบ

ควบคุมท่ีก าหนด 

- การจ่ายเงินถูกต้องไม่มีการจ่ายเงินซ้ าซ้อนและไม่มีการน าเงินไปใช้เพ่ือการอ่ืน 

ผลการตรวจสอบ โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสุโขทัย ทั้ง 10 แห่ง มีการจ่ายเงินถูกต้อง ไม่มี

การจ่ายเงินซ้ าซ้อน และไม่มีการน าเงินไปใช้เพื่อการอ่ืน 

 

 

 



 
 

เร่ืองที่ 3 รายงานผลการตรวจสอบระบบเงินทดรองราชการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

หลักกำรและเหตุผล 

  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2547 ได้อนุญาตให้ส่วนราชการมี    

เงินทดรองราชการ เพ่ือน าไปทดรองจ่ายในการปฏิบัติราชการได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ให้ส่วนราชการ

สามารถเก็บรักษาเงินทดรองราชการเป็นเงินสด ณ ที่ท าการเพ่ือส ารองจ่ายได้ตามจ านวนที่ระเบียบก าหนด ส าหรับ

เงินทดรองราชการส่วนที่เกินกว่าที่กระทรวงการคลังอนุญาตให้เก็บรักษาเป็นเงินสด ณ ที่ท าการ หน่วยงานต้องน า

ฝากไว้ในบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ และส่วนราชการต้องเปิดบัญชีเงิน

ฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ส าหรับสั่งจ่ายเงินทดรองราชการ โดยมีข้อตกลงให้ธนาคารโอนเงินจากบัญชี

เงินฝากประเภทออมทรัพย์ไปเข้าบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน ส าหรับการจ่ายเงินทดรองราชการให้เขียน

เช็คสั่งจ่ายจากบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน ทั้งนี้ ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินทดรองราชการที่น าฝากธนาคาร 

จะต้องน าส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน 

  เงินทดรองราชการมีไว้ส าหรับทดรองใช้จ่ายตามงบประมาณรายจ่าย ดังต่อไปนี้ 

1. งบบุคลากรเฉพาะค่าจ้าง ซึ่งไม่มีก าหนดจ่ายเป็นงวดแน่นอนเป็นประจ า แต่จ าเป็นต้องจ่ายให้

ลูกจ้างแต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่จ้าง 

2. งบด าเนินงาน ยกเว้นค่าไฟฟ้าและน้ าประปา 

3. งบกลาง เฉพาะที่จ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรและสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 

4. งบอ่ืนที่จ่ายในลักษณะเช่นเดียวกับ ข้อ 1 และข้อ 2 

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค 0402.4/038238 ลงวันที่ 5 กันยายน 2560 ได้อนุมัติ

วงเงินทดรองราชการเพ่ือให้ส่วนราชการทดรองจ่ายในการปฏิบัติราชการได้อย่างรวดเร็วคล่องตัว และมี

ประสิทธิภาพ ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 77 แห่ง แห่งละ 1,000,000 บาท  

เงินทดรองราชการมีเพ่ือช่วยให้ส่วนราชการมีเงินสดในการบริหารจัดการให้เกิดสภาพคล่อง และ

มีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็ต้องควบคุมให้เพียงพอเหมาะสม จึงต้องมีการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

และควบคุมให้เงินทดรองราชการที่มีอยู่ถูกต้อง ครบถ้วน 
 

 

 

 

 

 



 
 

วัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ 

  เพ่ือให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมเงินทดรองราชการมีความเพียงพอ เหมาะสม 

 

ขอบเขตกำรตรวจสอบ 

  ตรวจสอบเงินทดรองราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูลสิ้นสุดเพียงเดือนมีนาคม 

2565  

 

ระยะเวลำในกำรตรวจสอบ 

  ระหว่างเดือน พฤษภาคม 2565 

 

ผลกำรตรวจสอบ 

  ประเด็นที่ 1    การจัดท าทะเบียนคุมเงินทดรองราชการถูกต้อง 

  เกณฑ์   เงินทดรองราชการมีอยู่จริงครบถ้วนตรงกับยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทดรอง

ราชการ 

  ผลกำรตรวจสอบ   มีการจัดท าทะเบียนคุมเงินทดรองราชการแยกจากระบบบัญชีปกติ มีการ

จัดท าทะเบียนคุมเงินทดรองราชการเป็นปัจจุบัน ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการสามารถใช้ควบคุมเงิน แต่ละ

ประเภทได้ถูกต้อง ตรงกับยอดคงเหลือท่ีมีอยู่จริงในรายการ ดังนี้ 

- เงินสด ณ วันตัดยอด หน่วยงานไม่มีเงินสดคงเหลือ ซึ่งตรงกับรายงานเงินสดคงเหลือประจ าวัน  

- เงินฝากธนาคาร   จ านวน    768,161.63-บาท 

- ลูกหนี้เงินยืมคงเหลือ  จ านวน        40,000.00-บาท 

- ใบส าคัญเงินทดรอง ฯ คงค้าง จ านวน   193,064.00-บาท 

รวมเงินทดรองราชการ ทั้งสิ้น  จ านวน                1,001,225.63-บาท 
 

  พบว่ำ  -  ลูกหนี้เงินยืมคงค้าง 1 ราย ผู้ยืม นายภักดี  รัตนสากล ตามสัญญายืมเลขที่ 5/2565 

จ านวนเงิน 40,000 บาท จ่ายเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ครบก าหนดช าระวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ณ วันเข้าตรวจยังไม่มีการส่งใช้     

เงินยืม และไม่มีการติดตามทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษร 

 

 

 



 
 

ข้อเสนอแนะ    

1. ให้มีการติดตามทวงถามลูกหนี้เงินยืมครบก าหนดค้างช าระเป็นลายลักษณ์อักษร 

2. ขอให้มีการเร่งรัดติดตามชดใช้เงินยืมตามเงื่อนไขในสัญญายืมเงินให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ให้เป็นไป

ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 63 

พบว่ำ  -  เงินทดรองราชการยอดรวม จ านวน 1,001,225.63 บาท เกินวงเงินทดรองราชการรับ

จากคลัง จ านวน 1,225.63 บาท ซึ่งเป็นดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ที่ต้องน าส่งเป็นเงินรายได้ แผ่นดิน แต่ยังไม่

ด าเนินการน าส่ง ท าให้เงินทดรองราชการยอดรวมเกินวงเงินทดรองราชการรับจากคลัง 

  ข้อเสนอแนะ   ขอให้เบิกดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร น าส่งรายได้แผ่นดิน ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ให้

เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551  
   

ประเด็นที่ 2    การตรวจสอบความเคลื่อนไหวเงินทดรองราชการ 

  เกณฑ์   1. ค าสั่งแต่งตั้งผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหว 

   2. ผู้ได้รับแต่งตั้งลงลายมือชื่อรับรองการตรวจสอบก ากับในทะเบียนคุมเงินทดรอง

ราชการ  

  ผลกำรตรวจสอบ   มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลเงินทดรองราชการและ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการประจ าวัน ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสุโขทัย ที่ 408/2564 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบไม่เป็นบุคคลคน

เดียวกับเจ้าหน้าที่ผู้จัดท าทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ และผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบรายการ

เคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ แต่การตรวจสอบไม่เป็นปัจจุบัน 

  ข้อเสนอแนะ  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทดรอง

ราชการให้เป็นปัจจุบัน 
 

ประเด็นที่ 3    การมอบหมายผู้รับผิดชอบควบคุมเงินทดรองราชการ 

  เกณฑ์   ผู้จ่ายเงินทดรองราชการไม่เป็นเจ้าหน้าที่วางเบิกเงินงบประมาณชดใช้ 

  ผลกำรตรวจสอบ   มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบควบคุมเงินทดรองราชการไว้โดยเฉพาะตาม

ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ที่ 408/2564 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 แต่เจ้าหน้าที่รับ – จ่ายเงิน

ทดรองราชการ เป็นบุคคลเดียวกับเจ้าหน้าที่วางเบิกเงินงบประมาณชดใช้เงินทดรองราชการ สาเหตุมาจากการ

ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานประจ าต าแหน่ง 

 

 



 
 

  ข้อเสนอแนะ  ควรมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้วางเบิกเงินงบประมาณชดใช้เงินทดรองราชการให้

เป็นคนละคนกับเจ้าหน้าที่รับ-จ่าย เงินทดรองราชการ เพ่ือเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของการเบิก-จ่าย เงิน

ทดรองราชการ และให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติงานการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ ผู้จ่ายเงินทดรองราชการไม่

เป็นเจ้าหน้าที่วางเบิกเงินงบประมาณชดใช้ 
 

ประเด็นที่ 4    การควบคุมการรับ – จ่ายเงินทดรองราชการรัดกุม 

  เกณฑ์   1. มีใบเสร็จรับเงินและหรือใบรับใบส าคัญเมื่อรับเงินสดและหรือใบส าคัญ 

   2. หลักฐานการจ่ายได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 

   3. หลักฐานการจ่ายเงินประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” 
 

 ผลกำรตรวจสอบ    

   - การรับคืนเงินตามสัญญายืม มีการออกใบเสร็จรับเงิน กรณีส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสด และ

ออกใบส าคัญกรณีส่งใช้เงินยืมเป็นใบส าคัญทุกครั้งที่มีการคืนเงินยืมทดรองราชการ  

   - การจ่ายเงินทดรองราชการ ก่อนจ่ายเงินมีการตรวจสอบหลักฐานก่อนจ่ายทุกครั้ง เช่น 

สัญญายืมเงินมีการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารประกอบสัญญายืม และก่อนจ่ายได้รับการอนุมัติ

จากผู้มีอ านาจทุกครั้ง  เมื่อมีการส่งใช้เงินยืมได้มีการบันทึกส่งใช้ในสัญญายืมและทะเบียนคุมลูกหนี้ 

   - การส่งเอกสารวางเบิก มีการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ใบส าคัญก่อนวาง

เบิก แต่ไม่มีการจัดท าหลักฐานการส่งมอบใบส าคัญ เพ่ือวางเบิกงบประมาณต่อกันระหว่างเจ้าหน้าที่        เงินทด

รองราชการกับเจ้าหน้าที่วางเบิก เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ด้านการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ การควบคุม

เงินทดรองราชการ เป็นคนเดียวกับเจ้าหน้าที่ผู้วางเบิก สาเหตุมาจากการขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานประจ า

ต าแหน่ง 
 

ประเด็นที่ 5    การเก็บรักษาเงินทดรองราชการที่คงเหลือเป็นเงินสดถูกต้อง 

- ณ วันเข้าตรวจสอบ เงินสดคงเหลือในมือ มียอดเป็น ศูนย์  

ประเด็นที่ 6    การจ่ายเงินเพ่ือให้บริการเงินสวัสดิการ  

- จ่ายตามใบส าคัญโดยใช้วงเงินส ารองจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้เก็บรักษา 

 ผลกำรตรวจสอบ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ไม่มีวงเงินส ารองจ่าย 

- จ่ายตามสัญญายืม 

 

 
 



 
 

  ผลกำรตรวจสอบ  การจัดท าสัญญายืมเงินเป็นไปตามแบบที่ทางราชการก าหนด จ านวน 2 ฉบับ 

มีการได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ ระยะเวลาการยืมไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่ได้รับเงิน แต่มี 1 ราย ลูกหนี้เงินยืม

เกินก าหนดช าระ คือ นายภักดี  รัตนสากล ตามสัญญายืมเลขที่ 5/2565 จ านวนเงิน 40,000 บาท ครบก าหนด

ช าระ วันที่ 1 ธันวาคม 2564  มีการบันทึกรายการในทะเบียนคุมครบถ้วน การสรุปยอด จ่าย และยอดคงเหลือใน

ทะเบียนคุมถูกต้อง ตรงกับใบส าคัญ และตัวเงินคงเหลือ 

ข้อเสนอแนะ  เร่งรัดติดตามชดใช้เงินยืมตามเงื่อนไขในสัญญายืมเงินให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ให้เป็นไป

ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 63 

ประเด็นที่ 7    การจัดท ารายงานประจ าเดือนถูกต้อง 

เกณฑ์   1. รายงานฐานะเงินทดรองราชการ 

   2. รายละเอียดลูกหนี้เงินทดรองราชการคงเหลือ 

   3. รายละเอียดใบส าคัญเงินทดรองราชการ 

   4. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) 
 

 ผลกำรตรวจสอบ   

  -  ณ วันตัดยอด หน่วยงานไม่มีเงินสดคงเหลือ ตรงกับรายงานเงินสดคงเหลือประจ าวัน 

ตรวจสอบต้นขั้วเช็คสั่งจ่ายถูกต้องตรงกับทะเบียนคุมจ่ายเช็คและหลักฐานสัญญายืมเงิน  บัญชีเงินฝากธนาคาร

ประเภทออมทรัพย์ ถูกต้องตรงกับในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการช่องเงินฝากธนาคาร สัญญายืมเงินทดรอง

ราชการตรงกับลูกหนี้เงินยืมในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ และจ านวนเงินรวมของใบส าคัญ  คู่จ่ายเท่ากับ

จ านวนที่ปรากฏในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ ในช่อง “ใบส าคัญ”  

- ทุกสิ้นเดือนมีการจัดท ารายงาน ฐานะเงินทดรองราชการ งบเทียบยอดเงินฝาก

ธนาคาร (บัญชีออมทรัพย์) รายละเอียดลูกหนี้เงินทดรองราชการคงเหลือ มีการรายงานเสนอผู้บริหารทราบ   ไม่มี

การจัดท ารายละเอียดใบส าคัญเงินทดรองราชการ 
 

ข้อเสนอแนะ ให้จัดท ารายละเอียดใบส าคัญคงค้างเงินทดรองราชการ ในแต่ละเดือน รายงาน

ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน 

 

 

 

 

 

 



 
 

กิจกรรมกำรให้ค ำปรึกษำ 
รำยงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรเงิน กำรบัญชีตำมระบบ GFMIS ของส ำนักงำน

ศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย 

ระยะเวลำกำรตรวจ 
    ระหว่างวันที่ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

   หน่วยรับบริกำร 

    งานการเงินและบัญชี กลุ่มอ านวยการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย  

หัวข้อกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำ กำรแนะน ำ 
1. การน าเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กรณีเงิน

ค่าธรรมเนียมสมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีปกติ 
1. การบันทึกรายการรับเงิน ส านักงานปฏิบัติงาน

ผ่ านระบบ  Web online ใ ช้ แบบฟอร์ ม  นส  01 
ประเภทเอกสาร RB 

โดยบันทึก  
เดบิต 1101010101 เงินสดในมือ  
เครดิต 2111020199 เงินรับฝากอ่ืน  
2. การน าส่งเงินที่ธนาคาร 

ระบบ  Web online ใช้แบบฟอร์ม นส.02–1 
ประเภทเอกสาร R2 เลขที่ เอกสารที่ได้จากระบบ 
13XXXXXXXX, สถานเอกสาร พักรายการ 

เดบิต 1101010112 พักเงินน าส่ง  
เครดิต 1101010101 เงินสดในมือ 
กรณีปฏิบัติงานผ่านระบบ Web online ระบบ

จะบันทึกเอกสารปรับเพ่ิมเงินฝากคลังให้ โดยอัตโนมัติ 
2.ในการจัดประชุม อบรม สัมมนา มี หลักเกณฑ์

การจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ส าหรับผู้เข้าร่วม ประชุมที่เป็น
บุคคลภายนอกอย่างไร 

2. หลักเกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ส าหรับผู้เข้าร่วม 
ประชุมที่เป็นบุคคลภายนอกอย่างไร   

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ส าหรับผู้เข้าร่วม
ประชุม ที่เป็นบุคคลภายนอก เป็นดังนี้   

2.1 การฝึกอบรมที่จัดอาหารให้ 2 มื้อ ให้เบิกจ่าย
ค่าอาหาร ในลักษณะเหมาจ่าย ได้ไม่เกินคนละ 80 
บาท ต่อวัน  

2.2 การฝึกอบรมที่จัดอาหารให้ 1 มื้อ ให้เบิกจ่าย 
ค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่ายได้ไม่เกินคนละ 160 
บาท ต่อวัน  



 
 

2.3 การฝึกอบรมที่ไม่จัดอาหารให้ทั้ง 3 มื้อ ให้
เบิกจ่าย ค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่าย ได้ไม่เกินคนละ 
240 บาท ต่อวัน 

3.  ข้าราชการที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ได้ เช่าซื้อ
บ้านที่ในท้องที่ที่ส านักงานตั้งอยู่ โดยได้ท า สัญญากู้
เงินและมีการผ่อนช าระกับธนาคารแล้ว แต่บ้านที่ท า
สัญญาเช่าซื้อนั้นยังปลูกสร้างไม่แล้ว เสร็จ ข้าราชการ
ผู้นั้นสามารถน าหลักฐานการ ผ่อนช าระดังกล่าว มา
ขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ได้หรือไม่ 

3. ข้าราชการดังกล่าวไม่สามารถน าหลักฐานการ
ผ่อนช าระมาใช้สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านได้ เนื่องจากที่
อยู่อาศัยยังสร้างไม่เสร็จและยังไม่ได้พักอาศัยอยู่จริง 
ตามพระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.
2547 มาตรา 17 

หัวข้อกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำ กำรแนะน ำ 
4. การเบิกค่าเบี้ยประชุมกรรมการคณะท างาน 

สามารถเบิกค่าเบี้ยประชุมให้ผู้ช่วยเลขานุการได้
จ านวนกี่คน 

4.เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นราย
ครั้งตามอัตราที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด โดยให้
เลขานุการมีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่เกินหนึ่งคน 
และผู้ช่วยเลขานุการมีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่เกิน
สองคน 

     ถ้ากรรมการหรืออนุกรรมการผู้ใดเป็นเลขานุการ
และผู้ช่วยเลขานุการด้วย ให้เบิกค่าเบี้ยประชุมได้เพียง
ต าแหน่งเดียว 

    ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุม
กรรมการ พ.ศ.2547 ตามมาตรา 13  
      

 


