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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 มิถุนายน 2558 ได้เลือกตรวจใบส าคัญ ส าหรับการ
จ่ายเงินวันที่  9, 23 มิถุนายน 2558 

ระยะเวลาการตรวจสอบ 

 วันที่  1- 30 พฤศจิกายน 2558    
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สรุปการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย ของกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ส าหรับการจ่ายเงินวันที่  9, 23 มิถุนายน 2558  มีข้อตรวจพบเป็นข้อสังเกต ดังนี้ 

 
ล าดับ ข้อตรวจพบ จ านวน 

รายการ 
จ านวน 

หน่วยรับตรวจ 
1 การเบิกจ่ายกรณีเงินตราต่างประเทศ อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

1.1 ค่าเดินทางไปราชการ 2 2 
2 ไม่ท าการจ่ายตรงให้ผู้มีสิทธิ์     

2.1 จ่ายเงินให้ร้านค้าควรโอนจ่ายตรง 1 1  
2.2 ส่วนราชการเดียวกันควรโอนจ่ายตรง 2 2 
3  มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง     

3.1 มีการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์โดยแบ่งซื้อครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท 
ท าข้อตกลงวันเดียวกันหรือใกล้เคียงกันและส่งของวันเดียวกัน  

2 1 

4 การจ่ายเงิน กรณียอดเงินถึงเกณฑ์ไม่หัก ภาษี ณ ที่จ่าย     
4.1 กรณีรายการจ่ายที่ยอดเงินถึงเกณฑ์ที่สรรพากรก าหนด กรณียืมเงินทดรอง

จ่ายและมีข้อตกลง  
1 1 

5 เบิกจ่ายเงิน โดยไม่มีระเบียบรองรับ     
5.1 ค่าช่อดอกไม้ หรือกระเช้าของขวัญ เนื่องในวันปีใหม่ หรือแสดงความยินดี 1 1 
5.2 ค่าจัดกิจกรรมแสดงความยินดีบัณฑิต 2 2 
6 กรณีเดินทางไปราชการในประเทศ   

6.1 ไม่ระบุการเดินทางโดยวิธีใด จึงไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีการเบิกจ่ายค่า
เดินทางถูกประเภทหรือไม่ 

1 1 

7 หลักฐานใบส าคัญรับเงินไม่สมบูรณ์   
7.1 หลักฐานการจ่าย(ใบส าคัญรับเงิน)ไม่ประทับตราจ่ายเงินแล้ว ไม่ลงชื่อผู้จ่าย

ก ากับ และไม่ลงวันที่จ่ายเงิน 
2 1 

8 การจัดประชุม   
8.1 ไม่มีหรือไม่แนบวาระการประชุมในแต่ละครั้ง มีเพียงรายชื่อผู้ร่วมประชุม 2 2 
8.2 บิลเงินสดค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และหรืออาหารกลางวันไม่ระบุ

กิจกรรมและวันที่จัด 
1 1 

9 มีการจ้างบุคคลท างานเป็นรายเดือน แต่จัดท าเป็นจ้างเหมาตามระเบียบ 
พัสดุฯ 

  

9.1 กรณีจ้างเหมาบริการมีลักษณะหลีกเลี่ยงการจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน 10 1 



รายงานผลการตรวจสอบการเบิกจา่ย จากกองคลัง เดือน มิถุนายน 2558 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558                 หนา้ 3 จาก 4  
 

 

หน่วยงานที่เบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ที่ท าการตรวจสอบ สรุปผลการ
ตรวจสอบเดือน มิถุนายน 2558 มีปริมาณรายการเบิกจ่าย ที่ตรวจสอบทั้งสิ้น มีดังนี้  

จ านวนรายการที่ตรวจสอบทั้งสิ้น                                             538      รายการ 
จ านวนเงินที่ตรวจสอบทั้งสิ้น                                       28,892,121.41 บาท 
จ านวนรายการที่มีข้อทักท้วงท้ังสิ้น                                              27 รายการ 
จ านวนหน่วยงานที่ตรวจสอบทั้งสิ้น                         46 หน่วยงาน 
จ านวนหน่วยงานที่ พบข้อผิดพลาดทั้งสิ้น ตามท่ีตรวจพบ    11 หน่วยงาน 
ร้อยละของหน่วยงานที่พบข้อผิดพลาด  23.91  

   

ข้อเสนอแนะ 

1. การเบิกค่าใช้จ่ายที่เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทั้งกรณียืมเงินยืมทดรองจ่ายและไม่ได้ยืม
เงินยืมทดรองจ่าย หากมีหลักฐานการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้น าหลักฐานการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศใช้ประกอบการเบิกจ่าย เมื่อมีเงินเหลือจ่ายกลับมาให้ใช้อัตราที่ได้แลกเปลี่ยนเงินตรากับธนาคาร หาก
ไม่มีหลักฐานต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย 1 วันท าการก่อนออกเดินทาง เมื่อมีเงินเหลือ
จ่ายกลับมาให้ใช้อัตรา 1 วันท าการ หลังเดินทางกลับจากการปฏิบัติราชการ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 
0409.6/ว13 ลงวันที่ 4 กพ.46 เรื่องหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพ่ือใช้ในการเดินทางไป
ต่างประเทศ 

2. การจ่ายค่าใช้จ่ายที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ท าการจ่ายตรงควรก ากับให้มีการปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ดี 

3. การแบ่งซื้อแบ่งจ้างพัสดุมิอาจท าได้ เนื่องจากเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 22 วรรคสอง ดังนั้นหน่วยงานจะต้องก าชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบโดย
เคร่งครัด เพราะการแบ่งซื้อแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อ/จ้างในครั้งเดียวกันเพ่ือให้วงเงินต่ ากว่าที่ก าหนดโดยวิธี
หนึ่งหรือเพ่ือให้อ านาจสั่งซื้อ/สั่งจ้างเปลี่ยนไปจะกระท ามิได้ หากการแบ่งซื้อแบ่งจ้างของหน่วยงานเป็นการปฏิบั ติ
หน้าที่โดยมิชอบ และเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการโดยจงใจ ผู้กระท าผิดต้องโทษปรับทางปกครอง
ชั้นที่ 4 คือ ปรับเท่ากับเงินเดือนตั้งแต่ 9-12 เดือน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทาง
งบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544 ดังนั้นควรตรวจสอบเรื่องนี้ เนื่องจากเป็นเรื่องส าคัญ และเนื่องจากปัจจุบันได้
ขยายวงเงินในการท าข้อตกลงเพ่ิมขึ้นเป็น 500,000 บาท และควรทบทวนหรือแจ้งแนวปฏิบัติกรณีการอนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกินอ านาจผู้บริหารระดับคณะหน่วยงานอนุมัติ (ตามค าสั่งมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน
เกี่ยวกับการพัสดุ ที่ 1085/52 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2552) 

4. การหักภาษี ณ ที่จ่าย  ส าหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมิน มาตรา 40 (1) (2) ต้องค านวณภาษีเงินได้
เสมือนการจ่ายเงินเดือนทั้งปี หารด้วย 12 แล้วจ่ายให้กับผู้มีเงินได้ และหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 1 ส าหรับการ
จ่ายเงินได้พึงประเมิน มาตรา 40 (5) (6) (7) หรือ (8) ให้กับผู้รับรายหนึ่งๆ มีจ านวนทั้งสิ้นตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้น
ไปของยอดเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 50 (4) แห่งประมวลรัษฎากร และการจ่ายเงินได้ส าหรับเงินได้พึง
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ประเมินตามมาตรา 40 ให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส าหรับเงินได้ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปตามมาตรา 69 
ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร พร้อมน าส่งกรมสรรพากรภายใน 7 วันนับสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงิน 

5. ควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์หรือระเบียบในการเบิกจ่าย ในรายการที่เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่มีระเบียบ
รองรับ และหากยังไม่มีระเบียบเบิกจ่ายให้เสนอขออนุมัติ เบิกจ่ายต่อคณะกรรมการเงินรายได้มหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบเงินรายได้ ข้อ 10 และ 25 หากไม่ได้รับอนุมัตติ้องเรียกคืนเงิน  

6. การเขียนรายงานการเดินทางควรระบุวิธีการเดินทางไปราชการ จะได้สามารถตรวจสอบได้ว่ามีการ
เบิกจ่ายค่าเดินทางถูกประเภทหรือไม่ และเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองการเดินทางไปราชการ 

7. หลักฐานการจ่าย (ใบส าคัญรับเงิน) ต้องประทับตราหรือเขียนค าว่า จ่ายเงินแล้ว และลงชื่อผู้จ่ายก ากับ 
พร้อมลงวันที่จ่ายเงินทุกครั้ง เพื่อป้องกันการน าหลักฐานไปเบิกอีกครั้ง 

8. ใบเสร็จรับเงินใช้เป็นหลักฐานการเบิกจ่ายตามโครงการหรือกิจกรรม ต้องระบุรายละเอียดดังนี้ 
วัตถุประสงค์การจ่ายเงิน วัน/เดือน/ปีที่ด าเนินการ ช่วงเวลาและสถานที่จัดโครงการ หากเป็นค่าอาหารกลางวัน
หรืออาหารว่าง ควรระบุจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

9. การจ้างเหมาบริการโดยมีลักษณะหลีกเลี่ยงการจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 เป็นการกระท าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ลูกจ้างไม่ได้รับสิทธิ
ประโยชน์  
 


