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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 พฤษภาคม 2558 ได้เลือกตรวจใบส าคัญ ส าหรับ
การจ่ายเงินวันที่  8, 22 พฤษภาคม 2558 

ระยะเวลาการตรวจสอบ 

 วันที่  1- 30 พฤศจิกายน 2558    



รายงานผลการตรวจสอบการเบิกจา่ย จากกองคลัง เดือน พฤษภาคม 2558 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558                 หนา้ 2 จาก 3  
 

 

สรุปการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย ของกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ส าหรับการจ่ายเงินวันที่  8, 22 พฤษภาคม 2558  มีข้อตรวจพบเป็นข้อสังเกต ดังนี้ 

 
ล าดับ ข้อตรวจพบ จ านวน 

รายการ 
จ านวน 

หน่วยรับตรวจ 
1 การจ่ายเงิน กรณียอดเงินถึงเกณฑ์ไม่หัก ภาษี ณ ที่จ่าย     

1.1 กรณีรายการจ่ายที่ยอดเงินถึงเกณฑ์ที่สรรพากรก าหนด กรณียืมเงินทดรอง
จ่ายและมีข้อตกลง  

4 2 

2 ใช้ใบส าคัญรับเงิน/บิลเงินสดด้วยวงเงินสูง  
2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  1 1 
2.2 ค่าบริการติดตั้งเวที เครื่องเสียง 1 1 
2.3 ค่าวัสดุ 1 1 
2.4 ค่าจ้างเหมารถ 1 1 
3 ใช้ saleslip เป็นหลักฐานเบิกจ่าย   

3.1 ใช้ saleslip เบิกจ่ายค่าขนส่ง จากนครชัยแอร์ ซึ่งไม่ครบ 5 องค์ประกอบ
ของใบเสร็จรับเงินที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

1 1 

หน่วยงานที่เบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ที่ท าการตรวจสอบ สรุปผลการ
ตรวจสอบเดือน พฤษภาคม 2558 มีปริมาณรายการเบิกจ่าย ที่ตรวจสอบทั้งสิ้น มีดังนี้  

จ านวนเงินที่ตรวจสอบทั้งสิ้น                                       150,982,315.41   บาท 
จ านวนรายการที่ตรวจสอบทั้งสิ้น                                             485      รายการ 
จ านวนรายการที่มีข้อทักท้วงท้ังสิ้น                                              12 รายการ 
จ านวนหน่วยงานที่ตรวจสอบทั้งสิ้น                         40        หน่วยงาน 
จ านวนหน่วยงานที่ พบข้อผิดพลาดทั้งสิ้น ตามท่ีตรวจพบ    4 หน่วยงาน 
ร้อยละของหน่วยงานที่พบข้อผิดพลาด  10.00  

  

ข้อเสนอแนะ 

1. การหักภาษี ณ ที่จ่ายอัตราร้อยละ 1  ส าหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมิน มาตรา 40 (1) (2) ต้อง
ค านวณภาษีเงินได้เสมือนการจ่ายเงินเดือนทั้งปี หารด้วย 12 แล้วจ่ายให้กับผู้มีเงินได้ตามมาตรา และการจ่ายเงิน
ได้พึงประเมิน มาตรา 40 (5) (6) (7) หรือ (8) ให้กับผู้รับรายหนึ่งๆ มีจ านวนทั้งสิ้นตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปของ
ยอดเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 50 (4) แห่งประมวลรัษฎากร และการจ่ายเงินได้ส าหรับเงินได้พึงประเมินตาม
มาตรา 40 ให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส าหรับเงินได้ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปตามมาตรา 69 ทวิ แห่ง
ประมวลรัษฎากร พร้อมน าส่งกรมสรรพากรภายใน 7 วันนับแต่วันที่จ่ายเงิน 
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2. ใบส าคัญรับเงินควรใช้แทนการจ่ายเงินไม่ควรเกิน 1,000 บาท ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในใบส าคัญรับเงินต้องระบุชื่อ, ที่ตั้งร้านและเบอร์โทรร้านอาหารด้วย 

3. การใช้ saleslip เบิกจ่ายค่าขนส่งจากนครชัยแอร์ ซึ่งไม่ครบ 5 องค์ประกอบของใบเสร็จรับเงินที่
กรมบัญชีกลางก าหนด หน่วยงานควรเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับจ้าง ไม่ควรใช้ใบส าคัญรับเงินหรือบิลเงินสด 
 


