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รายงานผลการตรวจสอบการเบิกจ่าย 

ส านักงานตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
 

หน่วยรับตรวจ 

กองคลัง 
 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 

 1. เพ่ือประเมินและสอบทานการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุของแต่ละหน่วยที่ท าการเบิกจ่าย ประจ าปี 
งบประมาณ 2558 
 

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

1. ด าเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการตรวจสอบภายใน 5 ด้าน โดย การตรวจใบส าคัญ
มุ่งเน้น 

1.1 การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Audit) เพ่ือประเมินการปฏิบัติงานต่างๆ 
ของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามข้อก าหนดทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร ได้แก่ กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ 
นโยบาย มาตรฐาน ค าสั่ง แผนงาน และข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง 

2. เรื่องท่ีท าการตรวจสอบ 
2.1 การติดตามผลการปฏิบัติตาม กฎหมายระเบียบข้อบังคับ และ ข้อเสนอแนะ   

3. ขอบเขตและวิธีการตรวจสอบ    
          3.1 ตรวจใบส าคัญท่ีเบิกจ่ายผ่านกองคลัง ช่วง เดือน มกราคม – มิถุนายน 2558 โดยมอบหมายให้แต่ละ
ทีมงาน ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ และมอบหมายให้ทีม 2 เป็นผู้สรุปรายงาน
เสนอผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน  ส าหรับเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ได้เลือกตรวจใบส าคัญ ส าหรับการ
จ่ายเงินวันที่  4,11,18,25 และ 27 กุมภาพันธ์ 2558  

ระยะเวลาการตรวจสอบ 

 วันที่  1- 31 สิงหาคม   2558     
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สรุปการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย ของกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ส าหรับการจ่ายเงินวันที่ 1- 31 สิงหาคม 2558 มีข้อตรวจพบเป็นข้อสังเกต ดังนี้ 

 

ล าดับ
ที ่

ข้อตรวจพบ 
จ านวน
รายการ 

จ านวน
หน่วยรับ

ตรวจ 
 มีการเบิกจ่ายเงิน โดยไม่มีระเบียบรองรับ ดังนี้     

1 จัดซื้อวัสดุ และค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมงานปีใหม่ 6 5 
2 การจ่ายค่าสมนาคุณให้ชาวต่างชาติเนื่องจากเหตคุวามรู้ความสามารถ 4  1  
3 การจ่ายค่าเช่าบ้านให้ชาวต่างชาต ิ 1  1  
4 จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเกินประกาศก าหนด 1  1  
5 จ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการประกวดราคาซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีพัสดุหน่วยงาน 1  1  
6 จ่ายค่าสนับสนุนกิจกรรม ให้กบันกัศึกษาท่ีเป็นประธานค่ายโครงการ   1  1  
7 จ่ายค่าของท่ีระลึกให้กบัผู้ท่ีหนว่ยงานพิจารณาว่ามีคุณประโยชน์ซึ่งเป็นผู้บริหาร

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

1   1 

 แนบเอกสารการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนเพียงพอในการพิจารณาการจ่าย     
8 หลักฐานการเบิกจ่ายลงช่ือไม่ครบถ้วน ผู้รับเงินไม่ลงนาม ในแบบ 8708 ส่วน ที่ 1 ช่อง ผู้รับเงินช่วง

ท้าย 

1  1  

  การจ่ายเงิน กรณียอดเงินถึงเกณฑ์ไม่หัก ภาษี ณ ที่จ่าย     
9 ค่าจ้างเหมา ศูนย์กีฬา ต้นสปอร์ต เพื่อตัดเสื้อ กรรมการตดัสิน โครงการbasketball 2014 1  1  
  การจ่ายเงินระหว่างกันส าหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ไม่ใช้การโอนเงินระหว่างกัน     

10 ค่าลงทะเบียนการอบรมเชิงปฏิบัตกิารกายภาพบ าบัด  คณะเทคนิคการแพทย์ มข.  1  1 
11 ค่าลงทะเบียน จดัโดย คณะพยาบาล มข  วันท่ี 18-19  ธค.57 ใช้ใบเสร็จรับเงินเบิกจ่าย แสดงว่า

ไม่ได้ใช้วิธีการโอนเงิน กรณีเป็นหน่วยงานภายใน   

1 1 

12 ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างภาควิชาเคมผีูจ้่ายเงินให้ภาควิชาเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะรับเงิน
สดและน าหลักฐานมาเบิกจากเงินรายได้คณะเอง ควรใช้วิธีการปรับปรุงงบประมาณ จะท าใหล้ด
ขั้นตอนการรับและการเบิกเงินได้  

1 1 

 แนบเอกสารการเบิกจ่าย ไม่แสดงรายละเอียดที่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน     
13 องค์การนักศึกษา ชมรมซอฟท์บอล จัดโครงการ Goftball Esan Tournament ครั้ง 33 วันท่ี 23-26ต.ค

57งบประมาณ มจี่ายค่าตอบแทนกรรมการ 15,000 บาท ซึ่งใช้ใบส าคัญรับเงิน 3 คน@5000 บาทไม่มี
รายละเอียด ท าให้พิจารณาไมไ่ด้วา่ค่าตอบแทนเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 

1   1 

14 คชจ โครงการสร้างประสบการณค์่าจิตอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรม ค่ายตุลาวิชาการ 24-29/12/57 
=30,000 เป็น ค่าอาหาร 3,000 ค่าสนับสนุนในการจัดกิจกรรม27,000 บาทโดยใช้ ใบส าคัญ น.ส จิ
ตา นามอาษา นศ .รหสั 553050361-9 เป็นผู้รับเงิน ซึงเงินสนับสนุนโครงการไมไ่ด้ระบุว่าสนับสนุน
เรื่องอะไรบ้าง  

1  1  
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ล าดับ
ที ่

ข้อตรวจพบ 
จ านวน
รายการ 

จ านวน
หน่วยรับ

ตรวจ 
15 ยอดรวมใบเสร็จ 13,800 เบิก 8,200 แต่ใบขอเบิกในส่วนท่ีผูม้ีสิทธ์ิกรอก ระบุว่าส่วนท่ียังขาดจาก

สิทธ์ิเหลือ 6,200 บาท 

1  1  

16 ซื้อวัสดุส านักงานไมล่งนามในข้อตกลง 1  1  
17 ใบส าคัญรับเงินค่าอาหารและเครือ่งดื่ม ไม่ระบุจ านวนคนและราคาต่อหัว (น.ส.ปุณณภาภัค ปอทอง) 1  1  
18 การเบิกจ่ายค่าวัสดุต ารา มีการใช้ใบส าคัญรับเงิน เบิกจ่ายโดยไม่แสดงรายการว่าเป็นต าราช่ืออะไร  

ระบุเพียงค่าต าราภาษาต่างประเทศ 

1  1  

 การเบิกจ่ายกรณีเดินทางไปราชการต่างประเทศ อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนไม่ถกูต้องตามระเบียบ     
19 การเดินทางไปราชการต่างประเทศ ใช้ข้อมูลอ้างอิงอัตราแลกเปลีย่นเงินตราไม่ถูกต้อง กรณยีืมเงิน

ทดรองจ่าย ต้องใช้ อัตราขาย ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันท าการก่อนออกเดินทาง 1 วัน  

3 1  

   การเติมน้ ามันรถราชการไม่ใช้บตัรฟรีดการ์ด     
20   การเบิกคา่ใช้จ่ายแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 42 10-15 พย.57  หรือ การเบิกค่าเดินทางไป

ราชการ ร่วมงานวันฝรั่งเศส ณ กทม วันท่ี 30 มค.-1 กพ.58 มีการเติมน้ ามันโดยใช้เงินสด 

2  2  

   เบิกค่าสอนพิเศษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ระเบียบก าหนด     
21  มีการเบิกค่าสอนพิเศษ ประจ าเดอืน ธันวาคม 2557 ซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าในคณะ  โดยไม่เบิกเป็น

ภาคการศึกษา เนื่องจากระเบยีบก าหนดไว้ให้เบิกเป็นรายภาคการศึกษา 

1  1  

   ใช้หลักฐานเบิกจ่ายไม่สอดคล้องกับค าสั่งแต่งต้ัง     
22  เบิกค่าตอบแทนคณุวุฒิประกอบวิชาชีพผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA) เดือน ก.พ.58 -น.ส.ปิ่นประภา  

แสงจันทร์ ทั้งนี้อ้างมติที่ประชุมคณะกรรมการเงินรายไดค้รั้งท่ี 3/2553 ลงวันท่ี22พ.ย.53 ข้อ4.9 ซึ่ง
เป็นการระบุให้ส าหรับน.ส.ปาริชาติ บุตรวงค์ ท้ังนี้กองคลังได้เสนอเรื่องให้อธิการบดีอนุมัติให้กับน.ส.
ปิ่นประภา แสงจันทร์โดยอ้างมตดิงักล่าว ซึ่งไม่ถูกต้อง 

1  1  

 
หน่วยงานที่เบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ที่ท าการตรวจสอบ   สรุปผลการตรวจสอบ
เดือน กุมภาพันธ์ 2558 

ปริมาณรายการเบิกจ่าย ที่ตรวจสอบทั้งสิ้น ในวันที่ 4,11,18,25 และ 27 กุมภาพันธ์ 2558  
 

จ านวนรายการที่ตรวจสอบทั้งสิ้น                                             1,784      รายการ 
จ านวนเงินที่ตรวจสอบทั้งสิ้น                                       103,601,007.03   บาท 
จ านวนรายการที่มีข้อทักท้วงทั้งสิ้น                                              35 รายการ 
จ านวนหน่วยงานที่ตรวจสอบทั้งสิ้น                         49        หน่วยงาน 
จ านวนหน่วยงานที่ พบข้อผิดพลาดทั้งสิ้น ตามท่ีตรวจพบ    15 หน่วยงาน 
หน่วยงานที่ยังมีข้อผิดพลาด เทียบกับ หน่วยงานทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ             30.61  
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ข้อเสนอแนะ 
1. ส าหรับรายการที่เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่มีระเบียบรองรับ ให้เสนอขออนุมัติเบิกจ่ายต่อคณะกรรมการเงินรายได้

มหาวิทยาลัยตามระเบียบเงินรายได้ ข้อ 10 และ 25 หากไม่ได้รับอนุมัติต้องเรียกเงินคืนต่อไป 
2. การเดินทางไปราชการต่างประเทศ ควรอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา   ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 

0409.6/ว13 ลงวันที่ 4 กพ.46 เรื่องหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อใช้ในการเดินทางไป
ต่างประเทศ 

3. การจ่ายเงิน กรณียืมเงิน เม่ือยอดการจ่ายถึงเกณฑ์ ควรให้มีการ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร 
0503/ว219 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2545 ให้ส่วนราชการ ฯ หัก และน าส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายนิติ
บุคคล แต่500บาทขึ้นไป หรือ บุคคลธรรมดาแต่ 10,000 บาทขึ้นไป อัตราร้อยละ 1 โดยน าส่งตามแบบ
หรือเกณฑ์กรมสรรพากรก าหนด 

4. การตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินควรก ากับให้มีการตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของหลักฐาน เพ่ือ
ประโยชน์ในการสอบทานและตรวจสอบ เช่น  การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ควรระบุด้วยว่าเป็นการ
แข่งขันวันใด ครั้งที่เท่าใด   การจ่ายค่าสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาควรระบุว่าเป็นการสนับสนุนเพ่ื อ
กิจกรรมใด สนับสนุนเพ่ือเป็นการรองรับรายการจ่ายประเภทใด (ถ้ามีการก าหนดในระเบียบหรือ
หลักเกณฑ์)  การจัดซื้อต าราควรระบุชื่อต ารา และปริมาณท่ีซื้อ ราคาต่อหน่วย  ค่าอาหารว่าควรระบุด้วย
ว่า มื้อใด ราคาต่อหน่วยเท่าใด จ านวนจัดซื้อเท่าใด กรณีกิจกรรมโครงการ หน่วยงานต้อ งแนบส าเนา
โครงการ  ก าหนดการ  

5. กรณีมีรายการค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย นโยบายมหาวิทยาลัยก าหนดให้ท าการโอน
เงินระหว่างกัน  เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

6. การเติมน้ ามันรถราชการ มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ใช้บัตรฟรีดการ์ด เพ่ือเป็นการควบคุมภายใน 
หน่วยงานควรก ากับให้มีการถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด หากมีกรณียืมรถราชการจากหน่วยงานอ่ืน ก็ให้ใช้
วิธีการน าส าเนา sail slip จากบัตรฟรีดการ์ดส่งจากหน่วยงานเจ้าของรถส่งให้หน่วยงานผู้ขอใช้น าไปเบิก
เพ่ือโอนเงินไปยังหน่วยงานเจ้าของรถต่อไป 

7. การจ่ายค่าสอนพิเศษส าหรับอาจารย์ประจ าคณะ ระเบียบก าหนดให้ เบิกจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา 
หน่วยงานควรก ากับและชี้แจงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เข้าใจเพื่อจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง 

8. การพิจารณาเบิกจ่ายควรก ากับให้มีการจัดท าการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามค าสั่งที่เกี่ยวข้อง หากมีการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขควรออกค าสั่งใหม่ หากเป็นรายการที่เบิกแล้วควรขออนุมัติเฉพาะกรณีไป 
 
 
 

 


