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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 มกราคม 2558 ได้เลือกตรวจใบส าคัญ ส าหรับการ
จ่ายเงินวันที่  6, 8, 15, 2, 29 มกราคม 2558  

ระยะเวลาการตรวจสอบ 

 วันที่  1- 31 กรกฎาคม   2558     
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สรุปการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย ของกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ส าหรับการจ่ายเงินวันที่ 6, 8, 15, 2, 29 มกราคม 2558 มีข้อตรวจพบเป็นข้อสังเกต ดังนี้ 

 

ล าดับ
ที ่

ข้อตรวจพบ 
จ านวน
รายการ 

จ านวน
หน่วยรับ

ตรวจ 
 มีการเบิกจ่ายเงิน โดยไม่มีระเบียบรองรับ ดังนี้   

1 จัดซื้อวัสดุ จัดกิจกรรมงานด้วยไมตรีและขอบคุณส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ 4 2 
2 ซื้อวัสดุ เสื้อเหลืองใสเ่ฉลมิพระเกยีรติ ฯ เนื่องในโอกาสทรงพระเจรญิพระชนพรรษา ครบ 87 

พรรษา 

2 2 

3 การจ่ายค่าจ้างผู้ช่วยสอน-นักศึกษา ป.โท-เหมาจ่ายเดือนละ 3,000บ. ไม่มีระเบียบรองรับการจ่าย 1 1 

4 เงินสนับสนุนการจัดงานเลี้ยงขอบคุณเจ้าหน้าท่ี รปภ.+สภอ.ย่อย ไมม่ีระเบยีบรองรับการจ่าย 1 1 

5 โครงการสร้างเสรมิแรงจูงใจและพฒันาดีเด่น-เงินรางวัลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติดีเด่นมีการจ่าย เงิน
รางวัลตามโครงการที่อนุมัติและการประชุมครั้งท่ี 6/57 วันท่ี 24 มิ.ย.57-ไม่มรีะเบยีบรองรับ-ใช้
ใบส าคัญรับเงินดีเด่นคนละ1,500(13คน)+ดีเยี่ยมคนละ2,500(6คน) ข้อเสนอแนะให้ขออนุมัตติ่อ
คณะกรรมการเงินรายได้เพื่อพิจารณาขอเบิกจา่ยเงินเป็นกรณเีฉพาะเรื่องนี้เนื่องจากไม่มีระเบียบ
รองรับ 

1 1 

6 ซื้อของที่ระลึก-หม้อหุงข้าว-เครื่องปั่นและกระเช้า- รปภ. (ยืมเงินทดรองจ่าย) เป็นรายการเบิกจา่ยที่
ไม่มรีะเบยีบรองรับ 

2 1 

7 ค่าใช้จ่ายจัดประชุมทางวิชาการ-โครงการปรับปรุงหนังสือศัพท์พัฒนา เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
ผู้เชี่ยวชาญด้านชุมชนและสังคม จ านวน 10,000.-(5คน@2,000)ทั้งนี้ท้ัง 5 คนระบุในโครงการเป็น
ผู้เข้าร่วม และไม่มหีนังสือเชิญ ในก าหนดการไมไ่ด้ระบุว่าทั้ง 5 บรรยายในหัวข้อหรือเรื่องใด ท้ังนี้
การเบิกจ่ายเงินไมม่ีระเบียบรองรบัค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามระเบียบฝกึอบรม   

2 1 

8 เป็นการจัดงานเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบตัิงานศูนย์รับ ส่งหนังสือกลาง มข. เนื่องจากไม่มรีะเบยีบรองรับ 
และมรีายชื่อหน่วยงานท่ีให้การสนับสนุนงบประมาณ ท้ังสิ้น 27 หน่วยงาน และมีการโอน
งบประมาณหมวด122816 (อุดหนุนผู้บริหาร) จ านวน 10,000บาท รวมกองกลางแล้ว-เบิกจ่ายเป็น
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 48,000บาท (ร้านอาหารสีแหล่ลาบเป็ด) 

1 1 

9 มีการจ่ายค่าอาหารผู้อยู่เวร โดยไม่มีระเบียบรองรับ 1 1 

10 โครงการส่งเสริมคณุภาพชีวิตและสวัสดิการนักศึกษา โครงการส่งเสริมสุขภาพและให้ภูมิคุม้กันโรค 
เมื่อไดร้ับการขออนุมตัิโครงการจดัหายาและอุปกรณ์ ต้องเบิกจ่ายตามระเบียบ 

1 1 

 แนบเอกสารการเบิกจ่ายไม่ครบถว้นเพียงพอในการพิจารณาการจ่าย   

11 การจ่าย ค่าตอบแทนแหล่งฝึก ควรจัดท าตารางแสดงการก ากับควบคุมและเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนแหล่งฝึกงานนักศึกษา 

1 1 

12 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรม โครงการนักศึกษาพยาบาลบ าเพญ็ประโยชน์และจิตอาสา-บ้าน
แคนทอง-ศรีสังวาลย-์ร.ร.สอนคนตาบอด บิลเงินสด ลงวันท่ี 12 ม.ค. 58 ระบุท่ีอยู่ผู้ขายตามบตัร
ประชาชน (จ.เชียงราย) ไมร่ะบสุถานท่ีตั้งร้านค้า 

1 1 

13 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ไมม่ีวาระการประชุมแนบเบิกจ่าย 5 3 
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ล าดับ
ที ่

ข้อตรวจพบ 
จ านวน
รายการ 

จ านวน
หน่วยรับ

ตรวจ 
14 จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ ามันเชื้อเพลงิหล่อลื่น การจ้างเหมารถที่ไม่ใช่ผูม้ีอาชีพ -บิลเงินสดพร้อมบัตร

ประชาชน-ไม่มีใบขับข่ี-คู่มือจดทะเบียนรถ 

1 1 

15 การจ้างเหมาเขียนแบบก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารคณะสถาปตัยกรรม ไม่แนบใบประกอบ
วิชาชีพ 

  

16 ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานพินธ์ มีแนบหลักฐานขอเบิกไม่ครบถ้วน เช่นไม่แนบ ใบส าคัญรับ
เงิน หรือก าหนดการสอบวิทยานิพนธ์ 

5 1 

17 การเบิกจ่าย คา่ตอบแทนนักศึกษาฝึกงาน ไม่แนบส าเนาบตัรประจ าตัวนักศึกษา 1 1 

18 ค่า พรบ. ประจ าปี 58 ขาดหลักฐานการเบิกจ่ายจ านวน 323.- บาท ของรถจักรยานยนต์ Honda 

ทะเบียน คธพ 648 ขอนแก่น 

1 1 

19 ไม่ประทับตราจ่ายเงินแล้วในใบส าคัญรับเงิน 1 1 

 แนบเอกสารการเบิกจ่าย ต่ ากว่ายอดเงินท่ีขอเบิกจ่าย 2 1 

20 การเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ Teacher Training Institute 

วันท่ี 16 ธ.ค. 57 ในก าหนดการมีการเลีย้งรับรองที่ร้านไก่ย่างรสวิเศษ แต่ใบเสร็จรับเงิน ลว. 12 ม.ค. 
58 จ านวน 3,161.- บาท และกิจกรรมวันท่ี 20-23 ธ.ค. 58 ไมม่ีก าหนดการและรายชื่อแนบ มี
ใบเสร็จรับเงินจาก หจก.แม่หยา ลว.13 ม.ค. 58 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จ านวน 780.- บาท 
ใบเสร็จรับเงินค่าอาหารไม่ระบุว่าเป็นการเบิกจ่ายส าหรับกิจกรรมใด และใบเสร็จค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มไม่ระบุจ านวนคน 

1 1 

21 ใช้ใบส าคัญรับเงินเบิกค่าใช้จ่ายด้วยยอดเงินสูง   

22 เอกสารเบิกจ่ายเป็นใบส าคญัรับเงนิ ผู้เข้าร่วม 125 คน คนละ 400 บาท จ านวน 50,000.- บาท โดย
ช้ีแจงว่าเป็นร้านขนาดเล็ก จึงไมม่รีะบบออกใบเสร็จรับเงิน มีส าเนาบัตรประชาชนผู้รับจา้ง 

1 1 

23 ค่าอาหารโครงการr2r  ใช้ใบส าคัญรับเงิน ประกอบค่าอาหาร -นายสมคิด ชัยมะเริง  2 วัน*150*80คน 1 1 

24 เบิกจ่ายเงินสนบัสนุนในการจัดงานเทศการไทย-เยอรมันครั้งท่ี24 ซึ่งขอสนับสนุนจากคณะมนุษย์ฯ 
และใช้ใบส าคัญรับเงินแนบเบิกจ่ายโดย นส ปวีณา พงษ์ดนตรี เป็นผู้รับเงิน(ประธานคณะกรรมการ
ฝ่ายการเงิน)  

1 1 

25 ค่าสมัครแข่งขันกีฬาฟุตบอล Sport office cup ใช้หลักฐานการเบิกเปน็ใบส าคัญรับเงิน ผู้รับเงิน คือ 
บุคลากร สังกัดส านักงานกีฬา มข. 

1 1 

26 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ อาหารสัตว์ทดลอง หรือ วัสดุงานบ้านงานครัว 2 1 

 การเบิกจ่ายกรณเีดินทางไปราชการต่างประเทศ อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนไม่ถูกต้องตามระเบียบ   

28 การเดินทางไปราชการต่างประเทศ ใช้ข้อมูลอ้างอิงอัตราแลกเปลีย่นเงินตราไม่ถูกต้อง กรณยีืมเงิน
ทดรองจ่าย ต้องใช้ อัตราขาย ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันท าการก่อนออกเดินทาง 1 วัน  

5 2 

 การจ่ายเงิน กรณียอดเงินถึงเกณฑ์ไม่หัก ภาษี ณ ท่ีจ่าย   

29 การจ่ายค่าจ้างเหมาให้บุคคลธรรมดา เกินกว่า 10,000 บาท ไม่หักภาษี ณ ท่ีจ่าย 7 4 

30 ค่าสวัสดิการชาวต่างชาติ ประจ าเดือน ไม่หักภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย อ.ชาวต่างชาติ เป็นผู้มเีงินได้พึง
ประเมินตามมาตรา 40 (1) ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 50 (1) 

1 1 
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ล าดับ
ที ่

ข้อตรวจพบ 
จ านวน
รายการ 

จ านวน
หน่วยรับ

ตรวจ 
 การขออนุมัติเดินทางไม่ครอบคลมุระยะเวลาปฏิบตัิงานจริง   

31 การเบิกเดินทางไปราชการไมค่รอบคลุม การขออนุมตัิเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทาง  1 1 

 มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ในการเบิกคา่จ้างเหมา   

32 มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ในการเบิกคา่จ้างเหมาตดิตั้งTough switch เป็นการจ้างเหมาติดตั้งTough 

Switch PoE 16Port รหัสโครงการ 58-1-3-20 เหมือนกันท้ัง2ชุด มีการแยกชุดเพื่อให้จัดจ้างแบบตกลง
ราคา  มีข้อตกลงจ้าง 06PO5802/000052  28/11/57=86240  2.06PO5802/00053 ลว2//11/57=79840 

2 1 

 
หน่วยงานท่ีเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ที่ท าการตรวจสอบ สรุปผลการตรวจสอบเดือน มกราคม 2558 

จ านวนหน่วยงานที่เข้าตรวจสอบทั้งสิ้น                           จ านวน  49   หน่วยงาน 
จ านวนหน่วยงานที่ พบข้อผิดพลาดทั้งสิ้น ตามท่ีตรวจพบ        จ านวน 14   หน่วยงาน 

         หน่วยงานที่ยังมีข้อผิดพลาด เทียบกับ หน่วยงานทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ  28.57 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ส าหรับรายการที่เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่มีระเบียบรองรับ ให้เสนอขออนุมัติเบิกจ่ายต่อคณะกรรมการเงินรายได้

มหาวิทยาลัยตามระเบียบเงินรายได้ ข้อ 10 และ 25 หากไม่ได้รับอนุมัติต้องเรียกเงินคืนต่อไป 
2. การรับเงิน หน่วยงานมหาวิทยาลัยต้องออกใบเสร็จรับเงิน และน าส่ง ตามระเบียบ แต่มีบางหน่วยงานใช้ใบส าคัญ

รับเงินโดยลงชื่อบุคลากรในหน่วยงานเป็นผู้รับเงินและไม่น าเงินส่งคลังตามระเบียบ  
3. การจ่ายเงิน เช่นการจ่ายค่าตอบแทนแหล่งฝึกงาน นักศึกษา ที่มีการจ่ายที่หลากหลาย ควรจัดท าตารางแสดงการ

ก ากับควบคุมการจ่ายเพื่อสอบทานตามเกณฑ์การจ่ายแต่ละสถานที่แต่ละคร้ัง เพื่อป้องกันการจ่ายไม่ถูกต้อง 
4. การเดินทางไปราชการต่างประเทศ ควรอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา   ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 

0409.6/ว13 ลงวันที่ 4 กพ.46 เรื่องหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อใช้ในการเดินทางไป
ต่างประเทศ 

5. 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 

6. การตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินควรก ากับให้มีการตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของหลักฐาน เช่น 
กรณีผู้ขายที่ไม่มีการพิมพ์หัวบิล ควรก ากับให้ระบุสถานที่ตั้งร้านค้าที่ประกอบการ นอกจากระบุชื่อที่ อยู่
ตามบัตรประชาชน และให้ระบุเลขที่บัตรประจ าตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนของผู้รับเงิน 
 

 


