
บทสรุปผู้บริหาร 

                   ผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
             การดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง สำหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเด็นการสอบทานมีงานบริการให้ความเชื่อมั่น การตรวจสอบการเงิน โดย
ตรวจสอบความถูกต้อง การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การตรวจสอบการดำเนินงาน และการ
ตรวจสอบอื่นๆ เช่น การตรวจสอบพิเศษ ตามท่ีได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ การให้บริการการให้คำปรึกษา 
แนะนำ ที่เกี่ยวกับลักษณะงาน และขอบเขตงาน โดยมีจุดประสงค์เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้หน่วยงานและปรับปรุง 
ด้านควบคุมภายใน โครงการต่างๆ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและศึกษาธิการจังหวัด 
                   ในภาพรวมการสอบทานประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลส่วนใหญ่อาศัยข้อมูลเอกสาร 
หลักฐานต่างๆ ที่ส่วนราชการนำมาให้เป็นหลักฐานในการสอบทาน และในการสัมภาษณ์สอบถามพร้อมทั้ งลง
พ้ืนที่ตรวจติดตามกระบวนการปฏิบัติราชการในพ้ืนที ่ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 การตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
                1. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้ระบุงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพ่ือ
เบิกจ่ายให้ชัดเจน ซึ่งเป็นการบริหารงบประมาณและควบคุมงบประมาณพร้อมทั้งให้ผู้บริหารอนุมัติ
งบประมาณทุกครั้งที่เบิกจ่าย 
 2. ให้บันทึกรายละเอียดในแบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ7808)
ส่วนที่ 1 และ 2 ให้ครบถ้วน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0530.4/ว1177 ลงวันที่ 11 มกราคม 
2545 เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ 
 3. กรณีเอกสารประกอบการขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ใบเสร็จรับเงิน)      
ถ้าหากไม่มีใบเสร็จรับเงินฉบับจริงให้ใช้สำเนาใบเสร็จพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารดังกล่าวพร้อม     
คำรับรองจากผู้เดินทางปราชการ ว่ายังไม่เคยนำฉบับจริงมาเบิกเงินทางราชการ แม้หากค้นพบในภายหลังก็จะ
ไม่นำมาเบิกเงินกับทางราชการอีก เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเสนอต่อผู้บังคับบัญชาชั้นอธิบดี ตำแหน่ง
ที่เทียบเท่า หรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี เพ่ือพิจารณาอนุมัติและเมื่ออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ก็ให้
ใช้เอกสารดังกล่าวเป็นหลักฐานการเบิกจ่ายเงินได ้
                  4.การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้ถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 9 มาตรา 22 การเดินทางไปราชการโดย
ปกติให้ใช้ยานพาหนะประจำทางหรือต้องการความรวดเร็วเพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการให้ใช้ยานพาหนะอ่ืนได้ 
แต่ผู้เดินทางไปราชการจะต้องชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นไว้เป็นหลักฐานการเบิกพาหนะนั้น และมาตรการ
ประหยัดงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/16808 ลงวันที่ 30 
กันยายน 2562 ข้อ 2 
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กิจกรรมที่ 2 การตรวจสอบกิจกรรมโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วง
การพร่ระบาดของโรควัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

1. ประเด็นของจำนวนเงินและจำนวนคนทีไ่ด้รับถูกต้องตามที่ได้รับจัดสรร 
จากการตรวจสอบโรงเรียนเอกชนในสังกัด จำนวน 39 โรง ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จำนวน 3 ครั้ง นักเรียน 13,678 คน คนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 
27,056,000.-บาท ได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารครบถ้วนคิดเป็นร้อยละ 100 โรงเรียนได้ออกใบเสร็จ
ภายใน 15 วันครบถว้นทุกโรง  

2. ประเด็นการหักค่าธรรมเนียมจากการโอนเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ       
จากการตรวจสอบพบว่าการจ่ายเงินผ่านธนาคารให้กับผู้ปกครองโรงเรียนได้ทำการตกลงกับ

ผู้ปกครองในการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนโดยให้ผู้ปกครองรับภาระค่าธรรมเนียมแต่มีบางโรงเรียนที่จ่าย
ค่าธรรมเนียมให้ผู้ปกครองโดยใช้เงินโรงเรียน โรงเรียนเก็บหลักฐานการโอน การจ่ายเงินสด และหลักฐาน
ประกอบการจ่ายเงินตามระเบียบ ครบถ้วน ถูกต้อง 

3. ประเดน็การจ่ายเงินถูกต้องและเป็นไปตามเวลาทีก่ำหนด 
    ในการจ่ายเงินให้ผู้ปกครอง โรงเรียนได้ดำเนินการจ่ายเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับ

การโอนเข้าบัญชีโรงเรียน กรณีจ่ายเป็นเงินสดโรงเรียนได้เก็บหลักฐานการจ่ายเงิน ประกอบด้วยบัตรประชาชน
และลงลายมือชื่อตามแบบท่ีกำหนดและกรณีโอนเงินเข้าบัญชีมีหลักฐานการโอนเข้าบัญชีธนาคารครบถ้วน  

4. ประเด็นการส่งเงินคืน 
การโอนเงินคืนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เนื่องจากนักเรียนไม่มีตัว จำนวน 26 คน 

เงิน 52,000.-บาท ปรากฏว่ามีจำนวน 1 ราย โอนตรงเวลาที่กำหนดแต่โรงเรียนไม่ได้แจ้งให้กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาเอกชนทราบ 

5. ประเด็นการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด 
จากการตรวจพบ โรงเรียนเอกชนในสังกัด จำนวน 39 โรงเรียน ได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ส 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงกำหนด ดังนี้ 
5.1 โรงเรียนแจ้งผู้ปกครองโดยใช้ไลน์และหนังสือ 
5.2 โรงเรียนได้ดำเนินการแต่งผู้รับผิดชอบในการจ่ายเงินในการจ่ายเงินอย่างน้อย 2 คน 

                         5.3 โรงเรียนไดจ้ัดทำแบบสรุปการจ่ายเงิน ตามแบบที่กำหนด จำนวน 2 ชุด โรงเรียน
เกบ็ไว้เป็นหลักฐาน 1 ชุด ส่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 1 ชุด 
                         5.4 โรงเรียนได้จัดส่งเอกสารการจ่ายเงินให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 30 วัน 
                           5.5  ไม่มีการจ่ายเงินซ้ำซ้อนและไม่มีการนำเงินไปใช้อย่างอ่ืน 
                           จากการตรวจสอบเอกสารโรงเรียนเอกชน จำนวน 39 โรงเรยีน กอรปกับลงพ้ืนที่
ตรวจสอบจำนวน 9 โรงเรียน พบว่าโรงเรียนโรงเรียนได้จ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ตรงตามกำหนด และมีเอกสาร
การจ่ายครบถว้นตามแบบที่กำหนด พร้อมทั้งคืนเงินกรณีนักเรียนไม่มีตัวตามเวลาที่กำหนดไม่มีการนำเงนิไปใช้
อย่างอ่ืน    
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กิจกรรมที่ 3 การให้คำปรึกษาการควบคุมภายในโรงเรียนเอกชนในสังกัด 
                การให้คำปรึกษาโรงเรียนเอกชนในสังกัด จำนวน 9 โรงเรียน  โดยให้คำปรึกษาด้านควบคุม
ภายในเพ่ือลดความเสี่ยงในเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยแนะนำให้โรงเรียนจัดทำทะเบียนคุมเงินอุดหนุนที่
ได้รับทุกยอดทุกรายการให้เป็นปัจจุบัน การเบิกจ่ายให้มีการบันทึกขออนุมัติจากผู้มีอำนาจทุกครั้ง และให้มีการ
จัดเอกสารอย่างมีระบบ เน้นย้ำการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณให้ถูกต้อง
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการเบิกจ่ายค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียน
ในโรงเรียนเอกชนอย่างเคร่งครัด โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการต้องสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงาน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เงินอุดหนุนเป็น
ค่าอาหารเสริม(นม) ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2552 และเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้ถือ
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การอุดหนุน
เป็นค่าอาหารกลางวันของนักเรียน พ.ศ.2552 การเบิกจ่ายเงินต้องเบิกจ่ายเมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระจากการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องโดยตรงพบว่าโรงเรียนเอกชนส่วนมากยังไม่
ค่อยมีความเข้าใจในเรื่องการจัดทำทะเบียนคุมงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินยังไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขการ
ชำระเงิน บุคลกรมีความต้องการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจดัอบรมเรื่อง การเงิน บัญชี พัสดุ  

เพ่ือลดความเสี่ยงในเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมที่ 4 การตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการตามแผนบูรณาการของกลุ่มตรวจสอบภายใน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่าง
เพื่อพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
             1. ผลการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย ตามที่กำหนด 
                  1.1 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง ได้รับจัดสรรงบประมาณตามโครงการบูรณาการของกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อน
วิทยาลัยสารพัดช่างเพ่ือพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ได้จัดทำ
โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค ์
                  1.2 หลักสูตรฝึกอบรมในการฝึกอบรมเป็นการพัฒนาและยกระดับทักษะอาชีพให้กับผู้ เรียน
อาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไปสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพและความต้องการชุมชนในท้องถิน่ 
                  1.3  ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประกอบอาชีพใน
ชุมชนของตัวเอง 
                2. กระบวนการดำเนินงาน วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง ได้มีการบูรณาการงบดำเนินงานของ
วิทยาลัยไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีการควบคุมท่ีเหมาะสม 
                        2.1 กระบวนการบริหารกิจกรรมของโครงการของวิทยาลัยในด้านงบประมาณ มีการ
เบิกจ่ายรายการค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ เป็นไปตามระเบียบ 
                        2.2 การจัดทำหลักสูตรมีการแต่งตัง้คณะกรรมการจัดทำ พร้อมทั้งกำหนดหลักสูตรที่ 
สามารนำไปเป็นอาชีพในท้องถิ่น 
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1.3 วิทยาลัยได้มีการจัดทำโครงการมีการจัดทำแผนการดำเนินงาน  มีผู้รับผิดชอบ 
โครงการ และมีการจัดทำสรุปรายงานผลโครงการ 
                        ข้อสังเกต 
                         การจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรต้องใช้งบประมาณ 553.57 บาทต่อหัว เนื่องจาก 
ปจัจุบันค่าวัสดุราคาแพง ประกอบกับหลักสูตรที่กำหนดข้าราชการครูของวิทยาลัยไม่มีความชำนาญจึงต้องจ้าง
บุคคลภายนอกมาฝึกอบรม 
 

 
                           
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




