
 



 

 

ค ำน ำ 
หน่วยตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด มีภำรกิจหลักในกำรตรวจสอบ ติดตำมส่วน

รำชกำร หน่วยงำน สถำนศึกษำ เพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจว่ำกำรปฏิบัติงำนภำยในองค์กร เป็นไปตำมแผนหรือ
นโยบำยที่ก ำหนดและกำรปฏิบัติงำน มีควำมถูกต้องตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวทำงกำรปฏิบั ติ                     
ที่องค์กรก ำหนด  โดยหน่วยตรวจสอบภำยในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ท ำกำรวิเครำะห์ ประเมิน             
ให้ค ำปรึกษำ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และข้อมูลเพ่ือกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนทุกระดับของหน่วยงำน                
ให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล  
 หน่วยตรวจสอบภำยใน หวังว่ำรำยงำนสรุปผลกำรสอบทำนและประเมินกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ
ภำยในภำพรวม (รอบ 12 เดือน)  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  สำมำรถน ำประเด็นกำรสอบทำน กำรบริกำร
ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ข้อเสนอแนะ ไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนและผู้เกี่ยวข้องตำมควำมเหมำะสม 
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บทสรปุผูบ้รหิาร 

 

หลักการและเหตุผล 

 งานตรวจสอบภายใน ถือเป็นกลไกหนึ่ งของระบบการบริหารจัดการที่ดีที่ ให้ความเชื่อมั่น              
และให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม และเป็นอิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดให้ดีขึ้นประกอบกับหน่วยตรวจสอบภายใน ในฐานะหน่วยงานที่ท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน          
และด าเนินการพัฒนาระบบงานส านักงานโดยจัดท าแผนงานด้านการบริการให้ค าปรึกษา แนะน า การประเมิน
ระบบควบคุมภายใน การบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และงานบัญชีกลุ่มอ านวยการ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ช่วงเดือน ธันวาคม 2564 - มกราคม  2565 เพ่ือให้การปฏิบัติงานการควบคุมภายใน       
ที่จ าเป็น เหมาะสม งานบริหารงบประมาณ การปฏิบัติงานเป็นแนวทางเดียวกัน ท าให้ส่วนราชการบรรลุ     ถึง
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการประเมิน     และ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระทบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ ตลอดจนให้
ผู้บริหารได้รับทราบระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม รวมทั้งทราบจุดอ่อน/ความเสี่ยง จุดแข็งที่
สามารถด าเนินการปรับปรุง และส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ใต้การบังคับบัญชา            และ
สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รำยงำนสรปุผลกำรปฏบิัตงิำนตรวจสอบประจ ำปี 
ประจ ำปงีบประมำณ 2565 

ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัเชยีงรำย 
.......................................... 

หลักกำรและเหตุผล 

 ตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนมำก ที่ กค 0409.2/ว 123 ลงวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2561 
เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรตรวจสอบภำยในส ำหรับ
หน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 และแนวทำงกำรประกันคุณภำพ
งำนตรวจสอบภำยในภำรรัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ก ำหนดให้ หน่วยงำนตรวจสอบภำยในจัดท ำ
และเสนอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบต่อหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐภำยในเวลำอันสมควรหรืออย่ำงน้อย
ทุก 2 ดือน นับจำกวันที่ด ำเนินกำรตรวจสอบแล้วเสร็จตำมแผนกำรตรวจสอบ กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่อง   
ที่จะมีผลเสียหำยต่อทำงรำชกำรให้รำยงำนผลกำรตรวจสอบทันที่ พร้อมทั้งให้รำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบภำยใน เสนอหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐอย่ำงน้อย 3 ครั้ง/ปี 
 ดังนั้น หน่วยตรวจสอบภำยใน ในฐำนะหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนภำยใน
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด  จึงได้ก ำหนดกิจกรรมกำรสอบทำนและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ     
ในภำพรวม (รอบ 12 เดือน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้มั่นใจว่ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติ         
งำนตรวจสอบ และรำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของหน่วยตรวจสอบภำยในส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด มีกำรปฏิบัติเป็นไปตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรตรวจสอบภำยในส ำหรับ
หน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด 

ควำมส ำคัญและประโยชน์ของกำรตรวจสอบภำยใน 

 กำรตรวจสอบภำยในเป็นกำรให้บริกำรข้อมูลแก่ฝ่ำยบริหำร และเป็นหลักประกันขององค์กร          
ในด้ำนกำรประเมินประสิทธิภำพประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม ทั้งในด้ำน               กำร
บริหำรงำน  กำรบริหำรงบประมำณ เพ่ือส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย      ของ
องค์กร โดยกำรเสนอรำยงำนเกี่ยวกับกิจกรรมกำรเพ่ิมมูลค่ำขององค์กร รวมทั้งกำรเป็นผู้ให้ค ำปรึกษำ   กับ
ฝ่ำยบริหำรในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรท ำงำน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลและดูแลให้มีกำรใช้ทรัพยำกร  อย่ำง
ประหยัดและคุ้มค่ำซึ่งกำรตรวจสอบภำยในมีส่วนผลักดันควำมส ำเร็จ ดังนี้ 

1. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนกำรก ำกับดูแลที่ดี (Good Governance) และควำมโปร่งใสในกำร 
ปฏิบัติงำน (Transparency) 

2. ส่งเสริมให้เกิดกำรบันทึกบันชีและรำยงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ (Accountability and  
Responsibility) 

3. ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรปฏิบัติงำน (Effectiveness of  
Performance) 

4. เป็นมำตรกำรถ่วงดุลแห่งอ ำนำจ (Check and Balance) 
5. สัญญำเตือนภัยล่วงหน้ำ (Warning Signals) ของกำรประพฤติมิชอบ หรือกำรทุจริตในองค์กร 
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วัตถุประสงค์ 
 วัตถุประสงค์กำรตรวจสอบภำยใน เพ่ือให้กำรช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับขององค์กร สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิผล โดยหน่วยตรวจสอบภำยในท ำกำรวิเครำะห์ ประเมินผล เพ่ือบริกำร        
ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ และข้อมูลเพ่ือเป็นกำรสนับสนุนแก่ผู้ปฏิบัติงำนนอกจำกนี้ยังรวมถึงกำรสนับสนุน
ให้มีกำรควบคุมภำยในอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งกำรปฏิบัติงำนมีขอบเขต ดังนี้ 

1. ประเมินควำมมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำนในหน้ำที่ของหน่วยรับตรวจ  
บริกำรให้ค ำปรึกษำ เสนอแนะกำรปรับปรุงกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุม และกำรก ำกับ  ดูแล           
อย่ำงต่อเนื่อง 

2. เพ่ือบริกำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรบริหำรงำน ปฏิบัติงำนโครงกำร/ 
กิจกรรม เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด กำรบริหำรงำนกำรเงิน กำรบัญชี และกำรพัสดุ บรรลุวัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิผล 

3.  สอบทำนระบบกำรปฏิบัติงำนตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี           
ที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำน รวมทั้งข้อก ำหนดอ่ืนของหน่วยงำนของรัฐ 
 4. เพ่ือให้ผู้บริหำรมีข้อมูลในด้ำนกำรบริหำรงำน และทรำบปัญหำกำรปฏิบัติงำนซึ่งอยู่ภำยใต้กำร
บังคับบัญชำและสำมำรถตัดสินใจแก้ปัญหำต่ำง ๆ ได้อย่ำงรวดเร็วและทันเหตุกำรณ์ 
           5. เพ่ือทรำบปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน ตลอดจนมีข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนภำพรวมของ 
กระทรวงศึกษำธิกำรเพ่ือประโยชน์ต่อกำรบริหำรจัดกำร 

หน่วยรับตรวจ 

1. กลุ่มอ ำนวยกำรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย 
2. โรงเรียนเอกชนในสังกัด จ ำนวน 21 โรงเรียน 
3. วิทยำลัยอำชีวศึกษำ จ ำนวน 1 แห่ง  

งำนที่ปฏิบัติ 

1. กิจกรรมพัฒนำระบบกำรตรวจสอบ 
- กำรจัดท ำกฎบัตรและกรอบคุณธรรมประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ในเดือน ตุลำคม  

พ.ศ.  2564 
      - กิจกรรมจัดท ำแผนระยะยำว ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565-2567 ในเดือน พฤศจิกำยน - 
ธันวำคม  พ.ศ. 2564  

2. กิจกรรมกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรเงินกำรคลัง กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ และกำรควบคุม 
ภำยในของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด  โดยก ำหนดระยะเวลำด ำเนินงำนตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 

3. กิจกรรมบูรณำกำรงำนตรวจสอบตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร โดยติดตำมงำนโครงกำร 
ให้ควำมช่วยเหลือบรรเทำภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำในช่วงสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของ                 โรค
ติดเชื้อโคโรนำ 2019 (COVID – 19) โรงเรียนเอกชนในสังกัด 
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4. กิจกรรมสอบทำนกำรด ำเนินงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุวงเงินเล็กน้อยตำมกฎกระทรวงซึ่ง 
ด ำเนินกำรโดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

5. กิจกรรมงำนตำมนโยบำยในเรื่องกำรบริหำรงำนกำรเงิน กำรบัญชี และกำรพัสดุ 
6. กิจกรรมบูรณำกำรร่วมกับกลุ่มตรวจสอบภำยในส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร โครงกำร 

ขับเคลื่อนวิทยำลัยสำรพัดช่ำงเพ่ือพัฒนำก ำลังคนสู่ทักษะเฉพำะกลุ่มอำชีพ  

วิธีกำรสอบทำน 

1. สอบทำนเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ และรำยงำนสรุปผล 
กำรปฏิบัติงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

2. บริกำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ สอบถำม สังเกตกำรณ์ 

ระยะเวลำในกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำ สอบทำน 

 ระหว่ำงเดือน  ตุลำคม  2564 - กันยำยน  2565 

งบประมำณในกำรด ำเนินกำร   10,800  บำท 

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร  ค่ำเบี้ยเลี้ยง     4,800  บำท 
                                                      ค่ำพำหนะ     6,000  บำท   

ขอบเขตกำรสอบทำน 

1. งำนบริกำรให้ค ำปรึกษำ  ให้บริกำรให้ค ำปรึกษำกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน       
กำรปฏิบัติงำนตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ  ค ำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบำยที่ก ำหนด ตลอดจน     
กำรบริหำรกำรเงิน กำรบัญชี และกำรพัสดุ 

2. กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรสอบทำน ตรวจสอบ 
                1.1 กำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน/กำรปฏิบัติงำน 
                1.2 กำรสอบทำนด้ำนกำรบริหำร 

      1.3 กำรตรวจสอบด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี 
                1.4 กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี 
                      และนโยบำยที่ก ำหนด 

1.5 งำนตรวจสอบด้ำนอื่น ๆ 
3. งำนตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผล 
4. ปฏิบัติงำนด้ำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกส่วนรำชกำรต้นสังกัดและตำมที่ได้รับมอบหมำย    

จำกศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย 
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ผลกำรปฏิบัติงำน 

1.กิจกรรมบริกำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน กำรบัญชี กำรพัสดุ และระบบกำรควบคุม       
ภำยใน ศธจ. ช่วงเดือน ธันวำคม 2564 - มกรำคม  2565  และ กิจกรรมบริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำร
ด ำเนินงำน 

หน่วยตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย ได้ด ำเนินกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำ 
แนะน ำให้กับผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม บุคลำกรในกลุ่มอ ำนวยกำรและบุคลำกรในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด           
ใน 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
          1.1 กิจกรรมบริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนระบบกำรควบคุมภำยใน 
          โดยมีประเด็นกำรให้บริกำรปรึกษำอยู่ 3 ประเด็น ประกอบด้วย 

1. หน่วยงำนต้องแต่งตั้งคณะกรรมกำร เพ่ือท ำหน้ำที่อ ำนวยกำรประเมิน ก ำหนดแนวทำงกำร 
ประเมินภำพรวม รวบรวม พิจำรณำกลั่นกรอง และสรุปผลกำรประเมินรวมทั้งประสำน  และจัดท ำรำยงำน
กำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในระดับหน่วยงำนใหม่ทุกปีหรือไม่ 
          บริกำรให้ค ำปรึกษำ หน่วยงำน ควรมีกำรทบทวน ปรับปรุงค ำสั่งใหม่ทุกปีให้เป็นปัจจุบัน  เนื่องจำก
บุคลำกรที่ได้รับกำรแต่งตั้งอำจจะหมดวำระ เช่น กำรเกษียณ ย้ำย ลำออก 

2. หน่วยงำนจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในตำมแบบ ปค.5 โดยระบุข้อมูล 
ควำมเสี่ยงที่ได้ประเมินกำรควบคุมภำยในที่มีอยู่ ผลกำรประเมินปรำกฏว่ำยังมีควำมเสี่ยงอยู่ และอยู่ในระดับ     
ที่ยอมรับไม่ได้ ดังนั้นกลุ่มงำน/หน่วยงำน ต้องก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยในใหม่อีกใช่หรือไม่ 

บริกำรให้ค ำปรึกษำ กลุ่มงำน/หน่วยงำน ต้องด ำเนินกำรก ำหนดและปรับปรุงใหม่ ซึ่งหน่วยงำนระบุ
ควำมเสี่ยงส ำคัญที่มีต่อกำรควบคุมภำยในยังไม่เพียงพอจึงต้องก ำหนดใหม่ในแบบ ปค.5 

3. แบบติดตำม ปค.5 หน่วยงำนยังต้องก ำหนดให้ส่งภำยในรอบ 6 เดือน หรือก ำหนดให้ส่ง  
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง  

          บริกำรใหค้ ำปรึกษำ  กำรรำยงำนแบบติดตำม ปค.5 หน่วยงำนให้จัดส่งในรอบ 12 เดือน          เพียง
หนึ่งครั้งโดยปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุม
ภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561  เพ่ือให้กำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
กระทรวงกำรคลัง และตำมหนังสือส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ ศธ 0201.5/17077 ลงวันที่ 8 
ตุลำคม 2563 (ตำมหนังสือส ำนักงำน ที่ ศธ 0268/4476 ลงวันที่ 18 ตุลำคม 2563)  
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          1.2 กิจกรรมบริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรงบประมำณกำรเงิน กำรบัญชี 
          โดยมีประเด็นกำรให้บริกำรปรึกษำอยู่ 13 ประเด็น ประกอบด้วย 

1. กำรขออนุมัติเดินทำงไปรำชกำร โดยได้มีกำรซื้อตั๋วโดยสำรเครื่องบิน แต่สืบเนื่องจำกกำรแพร่ 
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 จึงไม่สำมำรถเดินทำงไปรำชกำรได้ จะสำมำรถเบิกค่ำธรรมเนียม  
ในกำรคืนตั๋วโดยสำรดังกล่ำวได้หรือไม่ 
          บริกำรให้ค ำปรึกษำ กรณีที่หน่วยงำนได้จัดซื้อตั๋วโดยสำรเครื่องบิน และไม่สำมำรถเดินทำงได้ผลสืบ
เนื่องมำจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  สำมำรถเบิกค่ำธรรมเนียมในกำรคืนหรือ
แลกเปลี่ยนบัตรโดยสำรยำนพำนหนะในกำรเดินทำงไปรำชกำร หรือค่ำบัตรโดยสำรที่ไม่สำมำรถคืน หรือ
เปลี่ยนบัตรได้ หรือค่ำธรรมเนียมในกำรยกเลิกกำรจองยำนพำหนะ ตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง      ด่วน
ที่สุด ที่ กค 0408.4/ว35 ลงวันที่ 2 มีนำคม 2563 กำรอนุมัติหลักกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยกรณียกเลิกหรือ
เลื่อนกำรเดินทำงไปรำชกำร กำรจัดฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรจัดประชุมระหว่ำงประเทศ อันเป็น   ผลสืบ
เนื่องมำจำกกำรแพร่ระระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Coronavirus Disease 2019:COVID-
19) 

2. กรณียกเลิกหรือเลื่อนกำรจัดฝึกอบรม ช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  
2019  เบิกค่ำใช้จ่ำยอะไรได้บ้ำง 

 บริกำรใหค้ ำปรกึษำ สำมำรถเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรฝึกอบรม กำรจัดงำนหรือกำรจัดประชุม ตำม
ระเบียบกระทรวงกำรคลังฯ และรวมถึงค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นในกำรจัดฝึกอบรมที่ได้เตรียมกำร          ไว้
ล่วงหน้ำ รวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำร่วมกำรฝึกอบรม กำรเข้ำร่วมงำนหรือกำรเข้ำร่วมประชุม                เช่น 
ค่ำลงทะเบียน ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำงไปรำชกำร ค่ำพำหนค่ำเช่ำที่พัก ค่ำธรรมเนียนหรือค่ำปรับ        
ในกำรยกเลิกหรือเปลี่ยนบัตรโดยสำรหรือค่ำธรรมเนียม หรือค่ำปรับในกำรยกเลิกที่พัก  กำรยกเลิก  หรือ      
กำรเลื่อนกำรจัดฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุม ต้องได้รับอนุมัติให้ยกเลิกจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำร
เจ้ำของงบประมำณหรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรต้นสังกัด ทั้งนี้ให้เบิกจ่ำยตำมเท่ำที่จ่ำยจริง ตำมควำมจ ำเป็น 
เหมำะสม และประหยัดเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร 

3. กำรด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนำ 2019 สำมำรถเบิกค่ำวิทยำกรได้หรือไม่ 

บริกำรให้ค ำปรึกษำ สำมำรถเบิกได้ โดยหน่วยงำนสำมำรถด ำเนินกำรจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ได้  
ผู้จัดฝึกอบรมด ำเนินกำรเสนอขออนุมัติโครงกำรเช่นเดียวกับกำรฝึกอบรมในรูปแบบปกติ ในส่วนของหลักฐำน       
กำรเบิกจ่ำย ให้ผู้จัดอบรมบันทึกภำพหน้ำจอ (Capture) ที่แสดงให้เห็นจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ระยะเวลำ
กำรบรรยำยของวิทยำกร (วิทยำกรสำมำรถตอบโต้กับผู้เข้ำรับกำรอบรมได้ หรือกำรสื่อสำร 2 ทำง) 

4. กำรด ำเนินกำรจัดประชุม หรือ ฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ   
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 สำมำรถเบิกค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำอำหำรกลำงวัน ได้หรือไม่อย่ำงไร 
          บริกำรให้ค ำปรกึษำ กำรด ำเนินกำรจัดประชุม หรือ ฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ สำมำรถเบิกค่ำอำหำร
ว่ำงค่ำอำหำรกลำงวันได้เฉพำะผู้เข้ำร่วมกำรประชุมหรือฝึกอบรมในห้องประชุมเท่ำนั้น 
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5. กำรด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมรูปแบบ e-learning ช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัส โคโรนำ 2019 สำมำรถเบิกค่ำวิทยำกำรได้หรือไม่ 

บริกำรให้ค ำปรึกษำ ไม่สำมำรถเบิกคำ่ใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมได้ เนื่องจำกกำรจัดฝึกอบรมรูปแบบ   
e-learning  เป็นกำรบันทึกวิดีโอบรรยำยของวิทยำกรและอัพโหลดผ่ำนสื่อออนไลน์  ผู้เรียนสำมำรถเข้ำเรียน
ได้ทุกเวลำซึ่งกำรจัดกำรฝึกอบรมออนไลน์วิทยำกรสำมำรถตอบโต้กับผู้เข้ำรับกำรอบรมได้หรือกำรสื่อสำร     
2 ทำง 

6. กำรเบิกค่ำพ่ีพักเหมำจ่ำยกรณีเดินทำงไปรำชกำร หน่วยงำนสำมำรถก ำหนดอัตรำน้อยกว่ำ           
ที่ระเบียบค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรก ำหนดไว้ได้หรือไม่ 

บริกำรให้ค ำปรึกษำ  หน่วยงำนสำมำรถก ำหนดอัตรำน้อยว่ำที่ระเบียบฯ ก ำหนดไว้ได้ ถ้ำหน่วยงำน 
ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำงบประมำณของหน่วยงำนมีจ ำนวนจ ำกัดหรือท้องที่กำรปฏิบัติงำนอัตรำค่ำที่ พัก      
เหมำจ่ำยไม่เกินที่ระเบียบก ำหนด ก็สำมำรถก ำหนดเป็นแนวทำงหรือเป็นนโยบำยที่ชัดเจน และแจ้งเวียน
เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนให้รับทรำบถึงแนวทำงหรือนโยบำยที่หน่วยงำนก ำหนดไว้ 

7. กรณีหน่วยงำนจัดฝึกอบรมฯ ประเภท ข. ซึ่งเชิญวิทยำกรที่อำจเป็นอำจำรย์มหำวิทยำลัย            
มำบรรยำยผู้จัดฯสำมำรถจ่ำยค่ำสมนำคุณวิทยำกรในอัตรำวิทยำกรที่เป็นบุคลำกรของรัฐ หรือว่ำสำมำรถ   
จ่ำยในอัตรำบุคคลภำยนอก 
          บริกำรให้ค ำปรึกษำ  กรณีจ่ำยเงินค่ำสมนำคุณวิทยำกร ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 ให้พิจำรณำว่ำ
วิทยำกรเป็นบุคลำกรของรัฐ หรือวิทยำกรบุคคลภำยนอก กรณีเป็นวิทยำเป็นมหำวิทยำลัยอยู่ในก ำกับของรัฐ 
กำรจ่ำยค่ำสมนำคุณวิทยำกรให้จ่ำยในอัตรำบุคลำกรของรัฐ สำมำรถจ่ำยได้ไม่เกินชั่วโมงละ 600  บำท      
แต่หำกอำจำรย์เป็นอำจำรย์จ้ำงสอนไม่ถือว่ำเป็นบุคลำกรของรัฐ สำมำรถจ่ำยได้ไม่เกินชั่วโมงละ 1,200  บำท 

8. กรณีเบิกจ่ำยเงินค่ำพำหนะ กำรเบิกจ่ำยค่ำพำหนะเดินทำงไปรำชกำรให้ระบุในรำยงำนกำร 
เดินทำงโดยระบุออกจำกที่บ้ำนพักท่ีเช่ำอำศัยอยู่หรือระบุออกจำกที่บ้ำนที่มีภูมิล ำเนำอยู่ 
          บริกำรให้ค ำปรกึษำ  กรณีเบิกจ่ำยเงินค่ำพำหนะ กำรเบิกจ่ำยค่ำพำหนะเดินทำงไปรำชกำรให้ระบุ ใน
รำยงำนกำรเดินทำงโดยระบุออกจำกที่บ้ำนพักท่ีเช่ำอำศัยอยู่จริงในปัจจุบัน  

9. กำรเบิกจ่ำยค่ำเบี้ยเลี้ยงในเดินทำงไปรำชกำรสำมำรถเบิกจ่ำยได้วันละ 240 บำท  ต่อวันทุกครั้ง 
ได้หรือไม ่
         บริกำรให้ค ำปรึกษำ  กำรนับเวลำเบิกค่ำเบี้ยเลี้ยงให้นับตั้งแต่เวลำออกจำกสถำนที่อยู่หรือสถำนที่
ปฏิบัติรำชกำรตำมปกติจนกลับถึงสถำนที่อยู่ หรือสถำนที่ปฏิบัติรำชกำรตำมปกติ แล้วแต่กรณี ดังนี้ 

(1) กำรเดินทำงท่ีมีกำรพักแรมให้นับ 24 ชั่วโมง เป็น 1 วัน กรณีไม่ถึง 24 ชั่วโมงหรือ 
เกิน 24 ชั่วโมง และส่วนที่ไม่ถึงหรือเกิน 24 ชั่วโมง ถ้ำนับได้เกิน 12 ชั่วโมง ให้ถือเป็น 1 วัน สำมำรถ     
เบิกได้ 240 บำท 

(2) กำรเดินทำงท่ีมิได้มีกำรพักแรม หำกนับเวลำได้ไม่ถึง 24 ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึงนั้น      
นับได้เกิน 12 ชั่วโมง ให้ถือเป็น 1 วัน เบิกได้ 240 บำท หำกนับได้ไม่เกิน 12 ชั่วโมง แต่เกิน 6 ชั่วโมงข้ึนไป 
ให้นับเป็นครึ่งวัน เบิกได้ 120 บำท 
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10.  กำรเขียนโครงกำร/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีจ ำเป็นต้องระบุวงเงินงบประมำณ      
และต้องประมำณกำรใช้จ่ำยงบประมำณไว้แผนโครงกำร/กิจกรรมในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีหรือไม่อย่ำง 
          บริกำรใหค้ ำปรกึษำ ต้องก ำหนดวงเงินงบประมำณและระบุค่ำใช้จ่ำยงบประมำณกำรด ำเนินโครงกำร/
กิจกรรม ไว้แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี เพ่ือก ำหนดเป็นแนวทำงกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้สอดคล้องโครงกำร/
กิจกรรม และเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี     

11.  กำรเขียนโครงกำร/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีจ ำ ระบุวงเงินงบประมำณและค่ำใช้จ่ำย 
ไว้แล้วเมื่อต้องกำรใช้วัสดุที่จ ำเป็นเพ่ือด ำเนินงำนในโครงกำร/กิจกรรม แต่ไม่ได้ระบุค่ำใช้จ่ำยค่ำวัสดุไว้ในแผน
จะสำมำรถขอซื้อวัสดุที่จ ำเป็นได้หรือไม่ 
          บริกำรให้ค ำปรึกษำ กรณีไม่ได้ระบุค่ำใช้จ่ำยบำงรำยกำรไว้ในโครงกำร/กิจกรรม ไว้ในแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี เมื่อถึงก ำหนดเวลำกำรด ำเนินงำนและมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องใช้วัสดุที่จ ำเป็นสำมำรถบันทึก          
ถึงผู้มีอ ำนำจอนุมัติ  เพื่อเปลี่ยนแปลง ปรับเพิ่ม หรือลด ค่ำใช้จ่ำยตำมควำมจ ำเป็น เพียงพอ เหมำะสมได้ 

12.  ในโครงกำร/กิจกรรม กรณีได้ระบุให้เบิกค่ำใช้จ่ำยเป็นค่ำท่ีพักเท่ำที่จ่ำยจริงโดยให้ใช้ 
ใบเสร็จรับเงินในกำรแนบเบิก พร้อมก ำหนดงบประมำณ ผู้เบิกสำมำรถเบิกจ่ำยค่ำที่พักเป็นลักษณะเหมำจ่ำย
โดยไม่แนบใบเสร็จรับเงินได้หรือไม่ 
          บริกำรให้ค ำปรึกษำ ไม่ได้ เนื่องจำกในโครงกำร/กิจกรรม ได้ระบุให้เบิกค่ำใช้จ่ำยเป็นค่ำที่พัก      
เท่ำที่จ่ำยจริงโดยให้ใช้ใบเสร็จรับเงินในกำรแนบเบิก พร้อมระบุจ ำนวนเงินไว้ชัดเจนแล้ว และกรณีได้เช่ำที่พัก
รำคำเกินงบประมำณที่ก ำหนดไว้ก็สำมำรถเบิกจ่ำยได้เท่ำก ำหนดวงเงินงบประมำณ หรือเบิ กจ่ำยต่ ำกว่ำ
งบประมำณท่ีก ำหนดก็สำมำรถเบิกจ่ำยได้เท่ำท่ีจ่ำยจริงตำมใบเสร็จรับเงิน 
          13. กรณีได้ส ำรองเงินจ่ำยค่ำวัสดุฝึกตำมโครงกำรที่ไม่สำมำรถจัดซื้อ ตำมร้ำนวัสดุที่จดทะเบียน
พำณิชย์ได้แต่ต้องจัดซื้อตำมตลำดหรือร้ำนค้ำทั่วไปที่ไม่สำมำรถออกใบเสร็จรับเงินให้ได้ มีแต่บิลเงินสด    
อยำกทรำบว่ำสำมำรถใช้เป็นหลักฐำนในกำรขอเบิกเงินที่ถูกต้องได้หรือไม่ถ้ำได้ต้องประกอบสำระส ำคัญ
อะไรบ้ำง 
          บริกำรให้ค ำปรึกษำ สำมำรถใช้บิลเงินสดประกอบเป็นหลักฐำนในกำรขอเบิกเงินได้ โดยบิลเงินสดต้อง
ประกอบสำระส ำคัญ 5 ส่วน  1.ชื่อ สถำนที่อยู่ของผู้รับเงิน  2.วัน เดือน ปี ที่รับเงิน  3.รำยกำรแสดง    กำร
รับเงิน  4.จ ำนวนเงิน   5. ลำยมือชื่อ ผู้รับเงิน 
          1.3 กิจกรรมบริกำรให้ค ำปรึกษำ/แนะน ำ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
          โดยมีประเด็นกำรให้บริกำรปรึกษำอยู่ 7 ประเด็น ประกอบด้วย 

1. สำมำรถซื้อวัสดุที่ใช้ในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ในช่วง     
กำรจัดฝึกอบรม เช่น แอลกอฮอล์ฆ่ำเชื้อ เจลล้ำงมือ หน้ำกำกอนำมัย ชุดตรวจแอนติเจน ATK ต้องขอควำม 
ตกลงกับกรมบัญชีกลำงหรือไม่ 
          บริกำรใหค้ ำปรึกษำ ในสถำนกำรณ์ปัจจุบันที่มีกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 นั้น 
วัสดุข้ำงต้นดังกล่ำวไม่ต้องขอควำมตกลงกับกรมบัญชีกลำง แต่ให้จัดซื้อได้ตำมควำมจ ำเป็น เหมำะสม                 
และประหยัด 
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2. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงพำนพุ่มดอกไม้หรือพวงมำลำ ส ำหรับวำงอนุสำวรีย์หรือใช้ในกำรจัดงำน   
กำรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกำสต่ำงๆ สำมำรถเบิกได้หรือไม่และจ ำเป็นต้องท ำเรื่องจัดซื้อจัดจ้ำง
หรือไม ่    
          บริกำรให้ค ำปรึกษำ  สำมำรถเบิกได้และเป็นค่ำใช้จ่ำยที่ได้รับกำรยกเว้นที่ได้รับกำรยกเว้นกำรปฏิบัติ
ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 
          3.หน่วยงำนสำมำรถจัดซื้อกล้อง VDO Conference เพ่ือใช้ในกำรจับภำพผู้เข้ำร่วมประชุมงำนต่ำงๆ 
ได้หรือไม ่
          บริกำรให้ค ำปรึกษำ กล้อง VDO Conference เป็นครุภัณฑ์ (งบลงทุน)  ถ้ำหน่วยงำนจะด ำเนิน    
กำรจัดซื้อไดต้้องท ำเรื่องของบลงทุนและต้องได้รับงบลงทุนประจ ำปีแล้วจึงจะสำมำรถจัดซื้อได้ 

4. หน่วยงำนสำมำรถจัดซื้อ แฟ้มแขน ป้ำยชื่อ ที่คั่นกระดำษ ปกค ำกล่ำวรำยงำนปำกกำเน้น 
ข้อควำม ป้ำยชื่อพลำสติกผู้เข้ำร่วมประชุม เพ่ือใช้ในกิจกรรมงำนโครงกำรประชุมงำนต่ำงๆ ได้หรือไม่  
          บริกำรให้ค ำปรึกษำ  สำมำรถเบิกได้ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเกี่ยวกับ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ.2553 ข้อ 12 ค่ำใช้จ่ำยที่เป็นค่ำใช้สอยให้หัวหน้ำส่วน
รำชกำรเบิกจ่ำย  ตำมควำมจ ำเป็น เหมำะสม   ประหยัด และเพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำร ทั้งนี้             
ตำมที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด (ข้อ 12) แจ้งเวียนโดยหนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4-  
ว 96 ลงวันที่ 13 กันยำยน 2553 ข้อ 17 วัสดุตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ      
ของส ำนักงบประมำณ ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรเบิกจ่ำยเท่ำที่จ่ำยจริงตำมควำมจ ำเป็น เหมำะสม  ประหยัด และ
เพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำร ให้เบิกจ่ำยตำมหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำรคลังก ำหนดหรือได้รับอนุ มัติ              
จำกกระทรวงกำรคลัง (3) ค่ำวัสดุที่ใช้เพื่ออ ำนวย ควำมสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงำน 

5. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงสำมำรถแต่งตั้งหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ และเจ้ำหน้ำที่พัสดุ เป็นคณะกรรมกำร 
ตรวจรับพัสดุได้หรือไม่ และมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนหรือไม่ 
          บริกำรให้ค ำปรึกษำ  แต่งตั้งได้ ตำมแนวปฏิบัติ ระเบียบฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 26 วรรคสำม ในกำร   
ซื้อจ้ำงครั้งเดียวกันห้ำมแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ กรรมกำร
พิจำรณำผลสอบรำคำ หรือกรรมกำรซื้อหรือจ้ำงโดยวิธีคัดเลือกเป็นกรรมกำรตรวจรับพัสดุ แต่ไม่ได้ห้ำมแต่งตั้ง
หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ และเจ้ำหน้ำที่พัสดุ เป็นคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ  แต่ไม่มีสิทธิได้รับค่ำตอบแทน  
ตำม พรบ. พ.ศ 2560 ม.100 วรรคสี่ เนื่องจำกผู้รับผิดชอบกำรบริหำรสัญญำหรือข้อตกลง และกำรตรวจรับ
พัสดุตำมวรรคหนึ่งและวรรคสำม ซึ่งไม่ใช่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งที่ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ     
จัดจ้ำงหรือกำรบริหำรพัสดุ ให้ได้รับค่ำตอบแทนตำมท่ีกระทรวงกำรคลังก ำหนด 

6. คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำงมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนหรือไม่  
บริกำรให้ค ำปรึกษำ ไม่ได้เนื่องจำกกระทรวงกำรคลังยังไม่ได้ก ำหนดอัตรำค่ำตอบแทน                                                                                                            
7. หน่วยงำนสำมำรถแต่งตั้งผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงเป็นคณะกรรมกำรกรรมกำรตรวจรับพัสดุ          

ไดห้รือไม่และสำมำรถได้รับค่ำตแบแทนผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงได้อัตรำเท่ำใด  
          บริกำรให้ค ำปรึกษำ แนวปฏิบัติ ระเบียบฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 26 วรรคสำม ไม่ได้ห้ำมแต่เพ่ือให้กำร
บริหำรสัญญำมีประสิทธิภำพและมีกำรสอบทำนกำรท ำงำน จึงไม่ควำรแต่งแต้งผู้ควบคุมงำน เป็นกรรมกำร
ตรวจรับพัสดุในงำนโครงกำรเดียวกัน และแนวปฏิบัติ หนังสือ ด่วนที่สุด กค (กวจ) 040205/ว85 ลงวันที่  
6 กันยำยน 2561 ก ำหนดค่ำตอบแทนผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงไว้ ดังนี้  
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          (1) หัวหน้ำผู้ควบคุมงำน ไม่เกิน 350.-บำท/คน/งำน 
          (2) ผู้ควบคุมงำน ไม่เกิน 300.- บำท/คน/งำน 

          1.4 กิจกรรมบริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรด ำเนินงำนโครงกำรขับเคลื่อนวิทยำลัยสำรพัดช่ำง    
เพื่อพัฒนำก ำลังคนสู่ทักษะเฉพำะกลุ่มอำชีพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

วันที่ 22 กรกฎำคม พ.ศ. 2565 หน่วยตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย     
ได้ออกบริกำรให้ค ำปรึกษำ ณ วิทยำลัยอำชีวศึกษำ จ ำนวน 1 แห่ง สรุปรำยละเอียดดังนี้ 

1. ด ำเนินกำรเปิดตรวจและบริกำรให้ค ำปรึกษำ โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ในกำรออกติดตำม            
และกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำกับผู้บริหำรและบุคลำกรที่รับผิดชอบในโครงกำรขับเคลื่อนวิทยำลัยสำรพัดช่ำง  
เพ่ือพัฒนำก ำลังคน สู่ทักษะเฉพำะกลุ่มอำชีพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ในเรื่องกำรด ำเนินงำน
โครงกำรให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้ำหมำยที่ก ำหนด 

2. บริกำรให้ค ำปรึกษำในเรื่องของกำรก ำหนดโครงกำรและกิจกรรม โดยก ำหนดให้สอดคล้อง       กับ
โครงกำรตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำทักษะอำชีพแล ะเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เรื่อง กำรพัฒนำ
สมรรถนะอำชีพในทักษะอนำคต (Future Skills) โดยกำร Up-Skill Re-Skill และ New-Skill  โดยด ำเนินกำร
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรฝึกอบรมและพัฒนำทักษะอำชีพให้กับผู้เรียนอำชีวศึกษำและประชำชนทั่วไป 
ด ำเนินกำรฝึกอบรมและพัฒนำทักษะอำชีพระยะสั้นอ่ืนๆ เพ่ือหนุนเสริมภำรกิจกำรให้บริกำรกำรฝึ กอบรม 
และพัฒนำวิชำชีพระยะสั้นของสถำนศึกษำมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพสูงสุด ส่งผลดีต่อภำพรวมภำรกิจ
กำรให้บริกำรกำรฝึกอบรมและพัฒนำวิชำชีพระยะสั้น 

3. บริกำรให้ค ำปรึกษำในกระบวนกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ กำรบูรณำกำรกับงบประมำณ                  
ทีเ่กี่ยวข้องกับกำรฝึกอบรมและกำรพัฒนำทักษะอำชีพระยะสั้นเพ่ือให้มีประสิทธิภำพ มีกำรควบคุมที่เหมำะสม 
เป็นไปตำมแผนปฏิบัติที่ก ำหนด โดยได้แนะน ำให้บุคลำกรที่รับผิดชอบโครงกำรศึกษำแนวทำงกำรปฏิบัติงำน               
และบริหำรงบประมำณให้เป็นไปตำมประเภทงบรำยจ่ำยอ่ืนให้สถำนศึกษำบริหำรงบประมำณในลักษะ
เดียวกับงบด ำเนินงำน รำยกำรค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย และค่ำวัสดุ ซึ่งเป็นไปตำมหลักกำรจ ำแนกประเภท
รำยจ่ำยที่ส ำนักงบประมำณก ำหนด 

4. บริกำรให้ค ำปรึกษำในเรื่องกำรใช้จ่ำยและกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณในกำรด ำเนินงำนใดๆ      
ให้เป็นไปตำมระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลำงหรือกระทรวงกำรคลังก ำหนดโดยเคร่งครัด พร้อมให้
สอดคล้องกับโครงกำรและกิจกรรมที่ก ำหนด ทั้งค ำนึงถึงมิติประสิทธิผลและประสิทธิภำพ             

๕. บริกำรให้ค ำปรึกษำในเรื่องของกำรก ำหนดโครงกำรและกิจกรรม  เป้ำหมำยผู้เข้ำรับกำรอบรม  
งบประมำณ ระยะเวลำในโครงกำรกิจกรรมย่อยให้ชัดเจน  เมื่อด ำเนินกำรตำมแผนในโครงกำรกิจกรรมย่อย
แล้วให้ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรกิจกรรมนั้นทุกครั้ง  

2.กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรสอบทำน ตรวจสอบ 
1.1 กำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน/กำรปฏิบัติงำน 
1.2 กำรสอบทำนด้ำนกำรบริหำร 
1.3 กำรตรวจสอบด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี 
1.4 กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี       
และนโยบำยที่ก ำหนด 
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1.5 งำนปฏิบัติงำนด้ำนอื่น ๆ 

ผลกำรปฏบิตังิำน 

          1.1 กำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน/กำรปฏิบัติงำน จ ำนวน 2 โครงกำร 
(1) โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือบรรเทำภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำในช่วงสถำนกำรณ์  

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อโคโรนำ 2019 (COVID – 19) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มั่นใจว่ำกำรด ำเนินงำนโครงกำรเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่รัฐมนตรีก ำหนด กล่ำวคือ 
นักเรียนกลุ่มเป้ำหมำยทุกคนได้รับเงินช่วยเหลือตำมโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือบรรเทำภำระค่ำใช้จ่ำย       
ด้ำนกำรศึกษำในช่วงสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อโคโรนำ 2019 ( COVID – 19)           
โรงเรียนเอกชนในสังกัด ถูกต้องครบถ้วน 
          2. เพ่ือให้มั่นใจว่ำกำรควบคุมกำรด ำเนินงำนโครงกำรเพียงพอเหมำะสม 
          3. เพ่ือทรำบปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินกำร ตลอดจนกำรมีข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนภำพรวม     
ของกระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือประโยชน์ต่อกำรบริหำรจัดกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำ ตรวจสอบ สอบทำน        
ในกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเอกชนส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด และโรงเรียนเอกชนในสังกัดจ ำนวน 21 
โรงเรียน ช่วงเดือน กุมภำพันธ์ - มีนำคม พ.ศ. 2565  

ตำมเกณฑ์และประเด็น 

1. กำรเตรียมกำรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมีบัญชี"เงินอุดหนุนรำยบุคคลส ำนักงำน 
ศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย" เพ่ือรับ (เงินกู้ตำม พ.ร.ก. COVID - 19 2564) ธนำคำรกรุงไทย เลขที่       
504-0-94819-0  

2. กำรรับเงินโอน รับเงินโอนเข้ำบัญชี“เงินอุดหนุนรำยบุคคลส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย” 
ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน)  สำขำเชียงรำย เลขที่ 504-0-948-19-0  จ ำนวนเงิน 53,332,000 
บำท (ห้ำสิบสำมล้ำนสำมแสนสำมหมื่นสองพันบำทถ้วน) ตำมใบเสร็จเล่มที่ 8795 เลขที่ 49 ลงวันที่ 2 
กันยำยน 2564  พร้อมจัดส่งให้กับส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ตำมหนังสือส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย ที่ ศธ 0268/3353 ลงวันที่ 10 กันยำยน 256                                                                                                             

3. กำรโอนเงินให้โรงเรียน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ได้โอนเงินภำยใน 3 วันท ำกำรหลังจำก       
ที่ได้รับโอนเงินกู้จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน พร้อมแจ้งให้ทำงโรงเรียนจัดท ำ      
แบบหลักฐำนกำรจ่ำยเงินช่วยเหลือภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำ ตำมหนังสือส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
เชียงรำย ที่ ศธ 0268/3236 ลงวันที่ 6 กันยำยน 2564  โดยส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด  มีกำรก ำกับ                                                                               
ติดตำม และตรวจสอบใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนที่ได้รับโอนเงินกู้ครบทุกโรงเรียน ตำมค ำสั่งส ำนัก งำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย ที่ 488/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนเพ่ือติดตำม ก ำกับ กำรจ่ำยเงิน        
ให้กับผู้ปกครองตำมแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือบรรเทำภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำ        
สั่ง ณ วันที่ 6 เดือนกันยำยน พ.ศ. 2564  
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4. กำรส่งเงินคืน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด มีกำรก ำกับ ติดตำม และตรวจสอบจ ำนวนเงิน          
ที่โรงเรียนส่งคืนในบัญชี “เงินอุดหนุนรำยบุคคลส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด” หรือ บัญชี “โครงกำรเงินกู้   
เพ่ือแก้ไขปัญหำ COVID – 19 จังหวัด .....”แล้วแต่กรณี ให้ถูกต้องตรงกับหลักฐำนกำรโอนเงิน และรำยชื่อ
นักเรียนที่ส่งคืนที่ได้รับจำกโรงเรียน กรณีมีเงินส่งคืน มีกำรรวบรวมจ ำนวนเงินกู้ที่โรงเรียนส่งคืน แล้วให้น ำส่ง  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ภำยใน 15 วัน  นับแต่วันที่ได้รับเงิ นจำกโรงเรียน/ขยำย 
เป็นกันยำยน 

5. กำรก ำกับ ติดตำม และตรวจสอบ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด มีกำรก ำกับ ติดตำม และ 
ตรวจสอบส ำเนำหลักฐำนกำรจ่ำยเงินกู้ให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนที่ได้รับจำกโรงเรียนครบทุกโรงเรียนตำมค ำสั่ง
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย  ที่ 488/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนเพ่ือติดตำม ก ำกับกำรจ่ำยเงิน
ให้กับผู้ปกครองตำมแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือบรรเทำภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำ 
สั่ง ณ วันที่ 6 เดือนกันยำยน  พ.ศ. 2564  พร้อมมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนทรำบ โดยแนบรำยงำนสรุปผลกำรโอนเงิน (Detail Report) ฉบับที่ธนำคำร
ประทับตรำรับรอง หรือพิมพ์จำกระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (KTB Corporate Online) และ แบบสรุป     
กำรจ่ำยเงินกู้ให้ผู้ปกครอง หรือนักเรียนที่ได้รับจำกโรงเรียนตำมแบบที่ก ำหนด รวมทั้งน ำส่งแบบสรุปกำรจ่ำย
เงนิกู้ และแบบสรุปกำรจ่ำยเงินกู้ ภำยใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับโอนเงินจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
เอกชน 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียเอกชนในสังกัด จ ำนวน 21 โรงเรียน 

1. กำรเตรียมกำร โรงเรียนทั้ง 21 โรงเรียน มีบัญชีเงินฝำกธนำคำรที่ใช้รับเงินอุดหนุนในระบบ 
จัดกำรข้อมูลเงินอุดหนุน (PSIS) หรือที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบทะเบียนส ำหรับโรงเรียนเอกชน (REGIS)       
ผู้มีอ ำนำจสั่งจ่ำยไว้เพ่ือพร้อมรับกำรโอนเงินและเบิกจ่ำยให้ผู้ปกครองมีกำรตรวจสอบนักเรียนซ้ ำซ้อน         ใน
ระบบงำนทะเบียนส ำหรับโรงเรียนเอกชน (REGIS) และไม่พบนักเรียนซ้ ำซ้อน มีกำรตรวจสอบนักเรียน    อยู่
จริงกรณีพบว่ำนักเรียนอยู่จริงในโรงเรียน ได้ยืนยันข้อมูลในระบบพร้อมส่งส ำเนำหลักฐำนใบมอบตัวและ   ใบ
สูติบัตรให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดโรงเรียนแจ้งผู้ปกครองตรวจสอบสิทธิ์กำรได้รับควำมช่วยเหลือผ่ำน 
Application “สช. On Mobile” หรือ https://regis-stu.opec.go.th/regis/Login.htm?mode=initHelp
กำรรับเงินเมื่อโรงเรียนได้รับเงินกู้เข้ำบญชีเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนออกใบเสร็จรับเงินในนำมของ 
โรงเรียนพร้อมส่งใบเสร็จรับเงินให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ภำยใน 15 วัน นับจำกวันที่ได้รับกำรโอนเงิน
เข้ำบัญชีโรงเรียน 

2. กำรจ่ำยเงินโรงเรียนด ำเนินกำรจัดท ำหนังสือ และแจ้งทำงไลน์กลุ่มผู้ปกครอง หรือบำงโรงเรียน 
แจ้งเฉพำะทำงไลน์ผู้ปกครอง /ทำงไลน์กลุ่มผู้ปกครองให้มำรับเงินภำยใน 15 วัน หรือภำยในสิ้นเดือน
กันยำยน 2564 ทุกโรงเรียน จ่ำยเงินกู้ให้ผู้ปกครอง ภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกำรโอนเงินเข้ำบัญชี
โรงเรียน (ขยำยเป็นภำยในวันที่ 30 กันยำยน 2564)  จ ำนวน 21 โรงเรียน  มีจ ำนวน 1 โรงเรียนที่จ่ำยเงิน
คงค้ำงถึงต้นเดือนตุลำคม(เฉพำะรำย) เนื่องจำกได้รับแจ้งจำกผู้ปกครองผู้มีสิทธิรับเงินว่ำไม่สำมำรถมำรับเงิน
ทันเวลำตำมก ำหนดภำยในเดือนกันยำยน เนื่องจำกอยู่ภำวะควำมเสี่ยงสูงในกำรติดเชื้อโคโรนำ(กักตัว)        
จึงขอรับเงินช่วยเหลือฯ ต้นเดือนตุลำคม โรงเรียนจ ำนวน 21 โรงเรียน มีกำรแต่งตั้งผู้จ่ำยเงินอย่ำงน้อย 2 คน 
เป็นผู้จ่ำยเงินให้กับผู้ปกครอง มี 1 โรงเรียน ที่ไม่ได้แต่งตั้งผู้จ่ำยเงินแต่ให้ผู้รับใบอนุญำตเป็นผู้เบิกจ่ำยเงิน 

https://regis-stu.opec.go.th/regis/Login.htm?mode=initHelp
https://regis-stu.opec.go.th/regis/Login.htm?mode=initHelp
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กรณีจ่ำยเงินสด ให้ผู้ปกครองลงลำยมือชื่อรับเงินตำมแบบที่ก ำหนด และส ำเนำบัตรประชำชนไว้            
จ ำนวน 21 โรงเรียน และในจ ำนวน 21 โรงเรียน มีอีก 3 โรงเรียน ที่ด ำเนินกำรจ่ำยเงินบำงส่วนโดยกำร   
กรณีโอนเข้ำบัญชีธนำคำร มีหลักฐำนกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร หรือรำยงำนสรุปผลกำรโอนเงิน (Detail 
Report) ฉบับที่ธนำคำรประทับตรำรับรอง ส ำเนำบัตรประชำชนและส ำเนำหน้ำ Book Bank พร้อมจัดเก็บ
เอกสำรไว้เพ่ือตรวจสอบกรณีมีค่ำธรรมเนียมกำรโอน โรงเรียนที่มีกำรโอนเงินบำงส่วนให้กับผู้ปกครองนักเรียน
ได้ท ำควำมตกลงกับผู้ปกครองเกี่ยวกับค่ำธรรมเนียมธนำคำรที่เกิดขึ้นโดยให้ผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่ำธรรมเนียมจ ำนวน  3 โรงเรียน และโรงเรียนรับผิดชอบค่ำธรรมเนียมธนำคำรที่ เกิ ดขึ้น เอง                  
จ ำนวน 1 โรงเรียน  

3. กำรส่งเงินคืน หลัง 30 กันยำยน 2564 โรงเรียนได้น ำส่งเงินที่ไม่สำมำรถจ่ำยให้ผู้ปกครอง/ 
นักเรียนได้ หรือไม่จ่ำยเงินกู้โครงกำรด้วยเหตุผลใดก็ตำม ได้ส่งเงินคืนส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ภำยใน    
30 กันยำยน 2564  ส่งคืนเงินเป็นเงินสด หรือโอนเข้ำบัญชี “เงินอุดหนุนรำยบุคคลส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด”  พร้อมน ำหลักฐำนกำรโอนเงินและรำยชื่อนักเรียนที่ส่งคืน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด        โรงเรียน
จ่ำยเงินให้ผู้มีสิทธิครบถ้วน กรณีจ่ำยไม่ครบถ้วนเนื่องจำกนักเรียนที่มีสิทธิได้รับเงินจำกโรงเรียนเดิมก่อนย้ำย
มำโรงเรียนใหม่ผู้ปกครองได้แจ้งให้โรงเรียนทรำบ หรือกรณีมีกำรสละสิทธิ์มีใบแสดงควำมประสงค์  ขอสละ
สิทธิครบถ้วน เมื่อมีเงินคงเหลือได้ส่งเงินคืนส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด เพ่ือส่งให้กับส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน โรงเรียนไม่มีกำรจ่ำยเงินผิดพลำด กรณีมีนักเรียนซ้ ำซ้อนกับสังกัดอ่ืน และเป็น
นักเรียนไม่มีตัวตน    

4. หลักฐำนกำรจ่ำยและสรุปกำรจ่ำยเงินโรงเรียนรวบรวมส ำเนำหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน ส่งส ำนักงำน 
ศึกษำธิกำรจังหวัด ภำยใน 30 วัน  นับจำกวันที่ได้รับกำรโอนเงินเข้ำบัญชีโรงเรียนพร้อมจัดท ำ แบบสรุป    
กำรจ่ำยเงินกู้ ตำมแบบที่ก ำหนดจ ำนวน 2 ชุด เก็บไว้ที่โรงเรียน จ ำนวน 1 ชุด และส่งส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด จ ำนวน 1 ชุด มีโรงเรียนจ ำนวน  4  โรงเรียนที่จัดท ำสรุปปกำรจ่ำยเงินกู้เพียง 1 ชุด และ           น ำส่ง
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ไม่ได้จัดเก็บไว้ที่ โรงเรียน ทุกโรงเรียนจัดส่งแบบสรุปกำรจ่ำยเงินกู้            ให้
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ภำยใน 30 วัน  นับจำกที่ได้รับกำรโอนเงินเข้ำบัญชีโรงเรียน 
 

ข้อสังเกต 
1. กำรด ำเนินงำนโครงกำรเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด กล่ำวคือ นักเรียน 

กลุ่มเป้ำหมำยทุกคนได้รับเงินช่วยเหลือตำมโครงกำรบรรเทำภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำในช่วงสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อโคโรนำ 2019 (COVID – 19 ) โดยจ ำนวนเงินและจ ำนวนคนที่ได้รับถูกต้อง
ตรงตำมที่ได้รับจัดสรรมีกำรจ่ำยเงินให้กับผู้มีสิทธิครบถ้วน กำรจ่ำยเงินถูกต้องไม่น ำไปใช้เพื่อกำรอ่ืน  

2. โรงเรียนส่วนใหญ่มีกำรควบคุมกำรด ำเนินงำนโครงกำรเพียงพอเหมำะสมเป็นไปตำมระบบ 
ควบคุมที่ก ำหนดมีจ ำนวน 1 โรงเรียน ที่ไม่ได้แต่งตั้งผู้จ่ำยเงินอย่ำงน้อย 2 คน เป็นผู้จ่ำยเงินให้กับผู้ปกครอง
และมีจ ำนวน  4 โรงเรียน ที่จัดท ำหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเพียง 1 ชุด พร้อมส่งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
เป็นไปตำมก ำหนดเวลำ แต่ไม่ได้จัดเก็บหลักฐำนส ำเนำหลักฐำนไว้ที่โรงเรียน 

3. ยังมีโรงเรียนบำงส่วนที่ไม่ได้บันทึกอนุมัติขอเบิกจ่ำยเงินจำกผู้มีอ ำนำจ เนื่องจำกเข้ำใจว่ำเมื่อ     
มีกำรแต่งตั้งผู้จ่ำยเงินอย่ำงน้อย 2 คน เป็นผู้เบิกจ่ำยเงินแล้วไม่ต้องมีบันทึกขออนุมัติกำรเบิกจ่ำยเงิน          
จำกผู้มีอ ำนำจ 
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4. กรณีโรงเรียนที่มีนักเรียนอยู่ประจ ำ เช่นมูลนิธิต่ำงๆ ผู้ปกครองนักเรียนได้จัดท ำหลักฐำนกำร 
มอบอ ำนำจให้กับผู้ดูแลมูนิธิเป็นผู้มำรับเงินกับทำงโรงเรียนเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐำน  

ให้ค ำปรึกษำข้อเสนอแนะจำกำรสอบทำน/ตรวจสอบ 

1. ให้โรงเรียนศึกษำคู่มือแนวทำงกำรปฏิบัติงำน/หนังสือสั่งกำร ตำมท่ีกลุ่มกำรศึกษำเอกชนจังหวัด 
หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนแจ้งทุกครั้ง เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนโครงกำรเป็นไป     
ตำมเป้ำหมำยที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด 

2. ให้โรงเรียนกำรด ำเนินงำนโครงกำรเพียงพอเหมำะสมเป็นไปตำมระบบกำรควบคุมที่ก ำหนดตำม 
แนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่แจ้งพร้อมให้จัดเก็บเอกสำรหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยไว้โรงเรียน จ ำนวน 1 ชุด            
เพ่ือตรวจสอบกรณีหน่วยงำนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องกำรทรำบข้อมูลกำรด ำเนินงำนหรือกำรเบิกจ่ำยเงิน
สำมำรถให้ตรวจสอบหรือให้ข้อมูลได้ทันที 

3. เมื่อได้รับแจ้งจัดสรรพร้อมเงินโอนเข้ำบัญชีโรงเรียน ก่อนกำรเบิก-จ่ำยเงิน ให้เจ้ำหน้ำที ่
ผู้รับผิดชอบโครงกำรนั้นๆ บันทึกเสนอให้ผู้มีอ ำนำจทรำบและอนุมัติกำรเบิก-จ่ำยเงิน  เพ่ือเป็นกำรสอบทำน    
กำรเบิก-จ่ำยเงิน ได้ครบถ้วน ถูกต้อง 

(2) โครงกำรขับเคลื่อนวิทยำลัยสำรพัดช่ำงเพื่อพัฒนำก ำลังคนสู่ทักษะเฉพำะกลุ่มอำชีพ  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
          1.เพ่ือพัฒนำและยกระดับทักษำอำชีพ (Up-Skill Re-Skill New-Skill)  ให้กับผู้เรียนอำชีวศึกษำและ
ประชำชนทั่วไปในฐำนะที่เป็นก ำลังคนของประเทศ โดยกระบวนกำรทำงกำรฝึกอบรมและรูปแบบกำรพัฒนำ
ทักษะที่หลำกหลำย ซึ่งสอดคล้องกับมำตรฐำนอำชีพหรือสมรรถนะทำงอำชีพ และควำมต้องกำร               
ของตลำดแรงงำน สถำนประกำร และชุมชนอันเป็นตลำดงำนในเชิงพ้ืนที่ท้องถิ่น 

2. เพ่ือพัฒนำทักษะอำชีพให้กับผู้เรียนอำชีวศึกษำและประชำชนทั่วไป ให้มีขีดควำมสำมำรถในกำร
ประกอบอำชีพ ไม่ว่ำเป็นอำชีพหลักหรืออำชีพเสริม น ำไปสู่กำรสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ และมีคุณภำพชีวิตที่ดี   
อย่ำงยั่งยืน 

3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ขับเคลื่อนด ำเนินกำรฝึกอบรมและพัฒนำทักษะอำชีพให้กับผู้เรียนอำชีวศึกษำและประชำชนทั่วไป ให้เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพ ทั้งสำมำรถกระจำยกำรพัฒนำไปได้ทั่วประเทศ 

 

เป้ำหมำยของโครงกำร 
 วิทยำลัยอำชีวศึกษำ ที่มีกำรปรับบทบำทภำรกิจให้บริกำรกำรฝึกอบรมและพัฒนำวิชำชีพระยะสั้น 
ในทุกรูปแบบ ในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
 

ระยะเวลำกำรตรวจสอบ  

เดือน กรกฎำคม 2565 ถึง กันยำยน  พ.ศ. 2565 

กำรบริหำรงบประมำณ 

งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 300,000  บำท (สำมแสนบำทถ้วน) 
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  1. งบประมำณเป็นประเภทงบรำยจ่ำยอ่ืน จัดสรรให้สถำนศึกษำบริหำรงบประมำณในลักษณะ
เดียวกับงบด ำเนินงำน รำยกำรค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย และค่ำวัสดุ ซึ่งเป็นไปตำมหลักกำรจ ำแนกประเภท
รำยจ่ำยที่ส ำนักงบประมำณก ำหนด 

๒. กำรใช้จ่ำยและกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณในกำรด ำเนินงำนใดๆ ให้เป็นไปตำมระเบียบและหลักเกณฑ์                                     
ที่กรมบัญชีกลำงหรือกระทรวงกำรคลังก ำหนดโดยเคร่งครัด ทั้งค ำนึงถึงมิติประสิทธิผลและประสิทธิภำพ
ประกอบด้วย 

ผลกำรด ำเนินงำน  
          วันที่ 5 กันยำยน พ.ศ. 2565 หน่วยตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย          
ได้ออกติดตำม ตรวจสอบ สอบทำน ผลกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำ ครั้งเมื่อวันที่ 22 กรกฎำคม พ.ศ. 2565     
ณ วิทยำลัยอำชีวศึกษำ จ ำนวน 1 แห่ง สรุปรำยละเอียดดังนี้ 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือทรำบว่ำผลกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมบรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

ประเด็น  ผลกำรด ำเนินกำรโครงกำรบรรลุวัตถุประสงค์เป้ำหมำยที่ก ำหนด 

เกณฑ์  1. วิทยำลัยพัฒนำและยกระดับทักษะอำชีพ (Up-Skill Re-Skill New-Skill)  ให้กับผู้เรียน
อำชีวศึกษำและประชำชนทั่วไป 
ผลกำรสอบทำน 

1. กิจกรรมหลักสูตร กำรผสมเครื่องดื่ม งบประมำณ 20,000บำท (สองหมื่นบำทถ้วน)  
เป้ำหมำยผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ผู้เรียนอำชีวศึกษำ 20 คน คำดว่ำต้นทุนต่อหัว 1,000 บำท  

ผลกำรด ำเนินงำน  มีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมผู้เรียนอำชีวศึกษำจ ำนวน  29  คน งบประมำณที่ใช้ไป 17,590 
บำท ต้นทุนต่อหัวจริง  606.55  บำท (งบประมำณคงเหลือ 2,410 บำท) จ ำนวนผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม     
ตำมเกณฑ์ทั้ง 29 คน 

เกณฑ์  2. หลักสูตรก ำหนดเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรขับเคลื่อนวิทยำลัยอำชีวศึกษำ   
ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำก ำหนด ดังนี้ 

1.1 หลักสูตรสอดคล้องกับมำตรฐำนอำชีพ หรือสรรถนะทำงอำชีพ 
1.2 หลักสูตรที่เปิดตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนสถำนประกอบกำร และชุมชน 
1.3 หลักสูตรสำมำรถพัฒนำทักษะอำชีพให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชีพ 

ผลกำรสอบทำน 
 เนื้อหำหลักสูตรตำมที่ปฏิบัติจริงเป็นไปตำมที่ได้รับอนุมัติโดยเป็นภำคทฤษฎี จ ำนวน 3 ชั่วโมง 
ภำคปฏิบัติจ ำนวน 9 ชั่วโมง รวมเป็น 12 ชั่วโมง และเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับมำตรฐำนอำชีพ หรือ
สมรรถนะทำงอำชีพ ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน ตรงตำมควำมต้องกำรของชุมชน และสำมำรถ
พัฒนำทักษะอำชีพให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชีพ 

2. กิจกรรมหลักสูตร  งำนประดิษฐ์ตุงล้ำนนำประเภทกระดำษ  งบประมำณ 130,000  บำท   
(หนึ่งแสนสำมหมื่นบำทถ้วน) เป้ำหมำยผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมประชำชนทั่วไป 80 คน หลักสูตรวำงแผน
ด ำเนินกำร 2 ครั้ง ครั้งแรกด ำเนินกำรไปแล้วเมื่อวันที่ 29 กรกฎำคม 2565 ใช้งบประมำณไปทั้งสิ้น  
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26,140 บำท (งบประมำณคงเหลือ 103,860  บำท)  และจะด ำเนินกำรอีกครั้งที่โรงเรียนสังวำลย์วิทย์  
อ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย ช่วงปลำยเดือนกันยำยน พ.ศ. 2565  

ผลกำรด ำเนินงำน  มีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมประชำชนทั่วไป จ ำนวน 81 คน งบประมำณที่ใช้จ ำนวน 26,140  
บำท ต้นทุนต่อหัวจริง  322.72  บำท ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมตำมเกณฑ์ทั้ง 81 คน 

เกณฑ์  2. หลักสูตรก ำหนดเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรขับเคลื่อนวิทยำลัยอำชีวศึกษำ ตำมที่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำก ำหนด ดังนี้ 

1.1 หลักสูตรสอดคล้องกับมำตรฐำนอำชีพ หรือสรรถนะทำงอำชีพ 
1.2 หลักสูตรที่เปิดตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนสถำนประกอบกำร และชุมชน 
1.3 หลักสูตรสำมำรถพัฒนำทักษะอำชีพให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชีพ 

ผลกำรสอบทำน 

 เนื้อหำหลักสูตรตำมที่ปฏิบัติจริงเป็นไปตำมที่ได้รับอนุมัติโดยเป็นภำคทฤษฎี จ ำนวน 3 ชั่วโมง 
ภำคปฏิบัติจ ำนวน 9 ชั่วโมง รวมเป็น 12 ชั่วโมง และเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับมำตรฐำนอำชีพ หรือ
สมรรถนะทำงอำชีพ ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน ควำมต้องกำรของชุมชนและสำมำรถพัฒนำ
ทักษะอำชีพให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชีพ 

3.กิจกรรมหลักสูตร งำนบำยศรีล้ำนนำ งบประมำณ 120,000  บำท (หนึ่งแสนสองหมื่นบำทถ้วน)                          
ใช้งบประมำณจริง 46,140 บำท (งบประมำณคงเหลือ 73,860  บำท) เป้ำหมำย 80 คน ผู้เข้ำรับกำร
อบรม 81 คน 
ผลกำรด ำเนินงำน  มีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมประชำชนทั่วไป จ ำนวน  81  คน งบประมำณที่ใช้ 46,140 บำท 
ต้นทุนต่อหัวจริง  569.63 บำท ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมตำมเกณฑ์ทั้ง 81 คน 

เกณฑ์  2.  หลักสูตรก ำหนดเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรขับเคลื่อนวิทยำลัย อำชีวศึกษำ              
ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำก ำหนด ดังนี้ 

1.1 หลักสูตรสอดคล้องกับมำตรฐำนอำชีพ หรือสรรถนะทำงอำชีพ 
1.2 หลักสูตรที่เปิดตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนสถำนประกอบกำร และชุมชน 
1.3 หลักสูตรสำมำรถพัฒนำทักษะอำชีพให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชีพ 

ผลกำรสอบทำน 
 เนื้อหำหลักสูตรตำมที่ปฏิบัติจริงเป็นไปตำมที่ได้รับอนุมัติโดยเป็นภำคทฤษฎี จ ำนวน 3 ชั่วโมง 
ภำคปฏิบัติจ ำนวน 9 ชั่วโมง รวมเป็น 12 ชั่วโมง และเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับมำตรฐำนอำชีพ หรือ
สมรรถนะทำงอำชีพ ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน ตรงตำมควำมต้องกำรของชุมชน และสำมำรถ
พัฒนำทักษะอำชีพให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชีพ   

4. กิจกรรมหลักสูตร อำชีพระยะสั้น อื่นๆ  งบประมำณ 30,000  บำท (สำมหมื่นบำทถ้วน) 

- งำนประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จำกผ้ำงบประมำณ  15,000 บำท  ใช้งบประมำณทั้งสิ้น 14,400บำท  
(งบประมำณคงเหลือ 600 บำท) เป้ำหมำย 20 คน ผู้เข้ำรับกำรอบรม 20 คน 

- งำนศลิปะประดิษฐ์  งบประมำณ 15,000 บำท ใช้งบประมำณจริง 14,400 บำท  
(งบประมำณคงเหลือ 600 บำท) เป้ำหมำย 20 คน ผู้เข้ำรับกำรอบรม 20 คน 
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ผลกำรด ำเนินงำน  มีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมผู้เรียนอำชีวศึกษำหลักสูตรละจ ำนวน  21  คน งบประมำณที่ใช้ 
หลักสูตรละ 14,400 บำท รวมผู้เข้ำรับกำรอบรม 42 คน เป็นเงิน 28,800 บำท (งบประมำณคงเหลือ                   
1,200 บำท)   ต้นทุนต่อหัวจริง  685.71  บำท ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมตำมเกณฑ์ทั้ง 42 คน 

ข้อสังเกต 
1. ผลกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมบรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนด โดยก ำหนดกิจกรรม

หลักสูตรอำชีพระยะสั้น ไว้ 4 โครงกำรหรือกิจกรรม และก ำหนดเป้ำหมำยพร้อมมีผู้เข้ำรับกำรอบรม        ตำม
เป้ำหมำยบำงกิจกรรมผู้ เข้ำรับกำรอบรมเกินเป้ำหมำยถือว่ำโครงกำรหรือกิจกรรมที่ก ำหนดไว้บรรลุ
วัตถุประสงค์เป้ำหมำยที่ก ำหนด กรณีที่เป้ำหมำยมำกกว่ำ 20 คน เนื่องจำกหลักสูตรเป็นที่สนใจ และตรงกับ
ควำมต้องกำรและกำรร้องขอของประชำชนทั่วไปที่มีควำมสนใจให้เปิดกำรอบรมในหลักสูตรงำนประดิษฐ์     
ตุงล้ำนนำประเภทกระดำษและงำนบำยศรีล้ำนนำ 

2. ผลกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมโดยก ำหนดกิจกรรมหลักสูตรอำชีพระยะสั้นที่ด ำเนินกำรไปแล้ว      
ในเรื่องของงบประมำณ/เป้ำหมำยจ ำนวนคน ยังไม่เป็นไปตำมที่โครงกำรที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำได้อนุมัติไว้แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ซึ่งก ำหนดงบประมำณ      
จ ำนวน 300,000 บำท (สำมแสนบำทถ้วน) เป้ำหมำยจ ำนวน 600 คน  

สรุปงบประมำณที่ได้รับจัดสรร 300,000 บำท เป้ำหมำยผู้รับกำรอบรมหลักสูตรอำชีพระยะสั้น 
จ ำนวน 600 คน วิทยำลัยใช้งบประมำณส ำหรับด ำเนินงำน 4 หลักสูตร เป็นเงินจ ำนวน 119,520 บำท     
ผู้เข้ำรับกำรอบรมแล้วทั้งสิ้นจ ำนวน 233 คน ดั้งนั้น งบประมำณคงเหลืออีกจ ำนวน 180,480 บำท       
(หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่ร้อยแปดสิบบำทถ้วน) เป้ำหมำยผู้เข้ำรับกำรอบรม คงเหลืออีกจ ำนวน 367 คน 

3. วิทยำลัยฯ ยังคงเหลือกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมอีก 2 หลักสูตร จำกกำรสอบถำมเจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบทรำบว่ำจะมีกำรด ำเนินกำรภำยในเดือนกันยำยนถึงเดือนตุลำคม 2565 ซึ่งยังไม่มีรำยละเอียด                
ของหลักสูตร/เป้ำหมำยจ ำนวนคนที่เข้ำรับกำรฝึกอบรมที่ชัดเจน 

ข้อเสนอแนะ 

1. เนื่องจำกคงเหลือกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมอีก 2 หลักสูตร ที่จะมีกำรด ำเนินกำรภำยในเดือน
กันยำยนถึงเดือนตุลำคม 2565 ได้แนะน ำให้ผู้รับผิดชอบก ำหนดกิจกรรมให้ชัดเจนพร้อมระบุรำยละเอียด 
กำรจ่ำยงบประมำณที่คงเหลืออีกจ ำนวน 180,480 บำท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่ร้อยแปดสิบบำทถ้วน)       
และเป้ำหมำยของ ผู้เข้ำรับกำรอบรมคงเหลืออีกจ ำนวน 367 คน ให้ครบถ้วนตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำได้อนุมัติไว้ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

2. ให้หลักสูตรก ำหนดเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรขับ เคลื่อนวิทยำลัยอำชีวศึกษำ        
ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำก ำหนด โดยหลักสูตรสอดคล้องกับมำตรฐำนอำชีพ หรือ        
สรรถนะทำงอำชีพ หลักสูตรที่เปิดตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนสถำนประกอบกำรและชุมชน 
หลักสูตรสำมำรถพัฒนำทักษะอำชีพให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชีพได้ 

2. สอบทำนกำรจัดท ำโครงกำร  
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือทรำบว่ำกระบวนกำรด ำเนินงำนมีกำรบูรณำกำรกับงบประมำณที่เกี่ยวข้องกับกำรฝึกอบรมและ
พัฒนำทักษะอำชีพระยะสั้นอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีกำรควบคุมที่เหมำะสม เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำร          
ที่ก ำหนด 
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ผลกำรสอบทำน 

1. กำรจัดท ำโครงกำร 
(1) โครงกำรที่จัดท ำเป็นโครงกำรขนำดใหญ่ ตำมงบประมำณทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร 300,000 

บำท (สำมแสนบำทถ้วน) โดยรวมหลักสูตรทั้งหมดไว้ในโครงกำรมีผู้รับผิดชอบโครงกำรใหญ่ คือ นำงเสำวคนธ์ 
อำทนิตย์  หัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน  โครงกำร/กิจกรรม/หลักสูตร ได้มีกำรเสนอขออนุมัติ
จำกผู้มีอ ำนำจก่อนด ำเนินกำร 

(2) งบประมำณท่ีได้รับมีกำรบูรณำกำรกับงบประมำณท่ีเกี่ยวข้องกับกำรฝึกอบรมและพัฒนำ 
อำชีพระยะสั้นของสถำนศึกษำ โดยใช้งบด ำเนินงำนของสถำนศึกษำเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยให้กับบุคลำกร           
ในสถำนศึกษำ ที่เก่ียวข้องส ำหรับเป็นค่ำพำหนะและค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 

(3) หลักสูตรที่ก ำหนดในโครงกำรทั้งหมด จ ำนวน 4 หลักสูตร ประกอบด้วย 
1. กิจกรรมหลักสูตร กำรผสมเครื่องดื่ม   
2. กิจกรรมหลักสูตร งำนประดิษฐ์ตุงล้ำนนำประเภทกระดำษ   
3. กิจกรรมหลักสูตร งำนบำยศรีล้ำนนำ  
4. กิจกรรมหลักสูตร อำชีพระยะสั้น อ่ืนๆ งำนประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จำกผ้ำ,งำนศิลปะประดิษฐ์   
5. มีกำรก ำหนดปฏิทินจัดกำรเรียนกำรสอน/อบรม สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน  

2. มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชุม และสถำนประกอบกำร 
โดยมีกำรจัดท ำหนังสือแจ้งกลุ่มเป้ำหมำยสนใจและกลุ่มอำชีพที่สนใจกำรจัดท ำหลักสูตร 

อำชีพระยะสั้นอยู่แล้วและได้จัดท ำหนังสือขอควำมอนุเครำะห์มำยังวิทยำลัยฯ เพ่ือให้จัดท ำโครงกำรกิจกรรม
พร้อมขอควำมอนุเครำะห์วิทยำกรให้กับกลุ่มทีส่นใจ 

3. มีกำรประชำสัมพันธ์กำรจัดกำรเรียนกำรสอนกำรพัฒนำอำชีพระยะสั้น 
มีกำรประชำสัมพันธ์กำรจัดกำรเรียนกำรสอนกำรพัฒนำอำชีพระยะสั้นทุกหลักสูตรทำงหน้ำเว็บไซด์

ของวิทยำลัยฯ และจัดท ำหนังสือแจ้งให้กลุ่มผู้สนใจทรำบ 
4. มีกำรก ำกับติดตำม และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
มีกำรก ำกับติดตำม และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโดยผู้รับผิดชอบจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน

หลักสูตรที่รับผิดชอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงกำรโดยกำรรำยงำนผลได้ระบุเป้ำหมำยผู้เข้ำรับกำรอบรมและผู้ผ่ำน                
กำรอบรมตำมเกณฑ์ รวมทั้งรำยงำนงบประมำณที่ใช้ด ำเนินงำนในโครงกำรแต่ในส่วนของงบประมำณไม่ได้
รำยงำนผลที่แสดงถึงควำมมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ควำมคุ้มค่ำในกำรด ำเนินงำน ส่วนกำรติดตำมผล            
หลังกำรด ำเนินกำรโครงกำรมีกำรติดตำมผล ผู้เรียนที่เรียนจบหลักสูตร โดยกำรลงพ้ืนที่กำรติดตำมโดยตรง
และบำงส่วนใช้แบบติดตำมประเมินหลังกำรอบรม 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้รับผิดชอบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมหลักสูตรที่เสร็จสิ้นโครงกำรซึ่งมีกำรสรุปผลบรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม และผู้ผ่ำนกำรอบรมตำมเกณฑ์แล้ว ในส่วนของงบประมำณ
ควรรำยงำนผลที่แสดงถึงควำมมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ควำมคุ้มค่ำในกำรด ำเนินงำนด้วย 
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2.สอบทำนรำยละเอียดหลักสูตร  
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือทรำบว่ำรำยละเอียดหลักสูตรในโครงกำรขับเคลื่อนวิทยำลัยสำรพัดช่ำงสำมำรถพัฒนำผู้เรียน      
สู่อำชีพได้ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 

ผลกำรสอบทำน 

1. ลักษณะหลักสูตรเป็นหลักสูตรจำกคลังหลักสูตรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ   
และกรณีหลักสูตรใหม่กำรจัดหลักสูตรเป็นไปตำมกรอบกำรพัฒนำหลักสูตรระยะสั้นแนบท้ำยระเบียบ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำและกำรประเมินผลกำรเรียนตรำหลักสูตร
วิชำชีพระยะสั้น พ.ศ.  2558 พร้อมทั้งมีกำรแต่งตั้ งคณะกรรมกำรก ำหนดหลักสูตรองค์ประกอบ               
ของคณะกรรมกำรประกอบด้วย 

(1) หัวหน้ำงำนหลักสูตร 
(2) หัวหน้ำแผนกวิชำคหกรรมศำสตร์ 
(3) ผู้ประจ ำแผนกวิชำคหกรรมศำสตร์จ ำนวน 3 ท่ำน 
(4) ครูพิเศษสอนประจ ำแผนกวิชำคหกรรมศำสตร์ 
2. ระยะเวลำรวมตลอดหลักสูตร จ ำนวน 12 ชั่วโมง พิจำรณำจำกหัวข้อ รูปแบบ เทคนิค            กำร

จัดกำรศึกษำในหลักสูตรเห็นว่ำมีกำรจัดกำรศึกษำด้วยรูปแบบที่หลำยหลำย  รำยกำรสมรรถนะที่ประเมิน    
และเกณฑ์กำรผ่ำนแล้วเห็นว่ำผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินจะสำมำรถน ำไปประกอบอำชีพได้ และ        
เป็นหลักสูตรที่เป็นไปตำมควำมต้องกำรของชุมชน,สถำนประกอบกำร,ตลำดแรงงำน 

 

1.2 กำรตรวจสอบด้ำนกำรบริหำร (กำรบริหำรควำมเสี่ยง) 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือทรำบว่ำกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงโครงกำรที่อำจท ำให้โครงกำรไม่บรรลุวัตถุประสงค์         (ไม่
มีผู้สมัครมำเรียนตำมเป้ำหมำย ผู้เรียนมำไม่ครบร้อยละ 80 และผู้เรียนไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน) 

ประเด็น กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงโครงกำร 

 เกณฑ์ กรณีมีควำมเสี่ยงมีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ผลกำรสอบทำน  
1.เป็นหลักสูตร/โครงกำร ที่ด ำเนินกำรต่อเนื่องจำกปีที่ผ่ำนมำและผลกำรด ำเนินงำนปีที่ผ่ำนมำ  

เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด ในส่วนของปัญหำอุปสรรคนั้นจะเป็นเรื่องของระยะเวลำกำรด ำเนินงำนซึ่งเวลำ
ก ำหนดกำรด ำเนินงำนของกิจกรรมบำงครั้งวิทยำกรว่ำงไม่ตรงกับผู้เข้ำรับกำรอบรม หรือ เป็นช่วงที่วิทยำลัย    
มีภำรกิจงำนประจ ำค่อนข้ำงมำก โครงกำรปัจจุบันใช้วิธีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนเวลำ คนและงบประมำณ       
ให้มีประสิทธิภำพให้มำกที่สุด 

2. ควำมเสี่ยงที่จะท ำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร/หลักสูตร  
(1) คือควำมเสี่ยงเมื่อก ำหนดระยะเวลำกำรด ำเนินกิจกรรมตำมหลักสูตรแล้วปรำกฏว่ำวัตถุดิบ                

ที่ก ำหนดไว้ในกิจกรรมอำจมีรำคำปรับขึ้นสูงกว่ำที่คำดกำรณ์ไว้ และบำงครั้งเป็นช่วงเวลำที่วัตถุดิบ/อุปกรณ์ 
พ้ืนบ้ำนที่จะน ำมำประกอบกำรตำมกิจกรรมหลักสูตรไม่มีหรือหำยำก 

(2) ควำมเสี่ยงผู้รับผิดชอบโครงกำรขำดควำมรู้เรื่องกำรเบิก - จ่ำยงบประมำณท ำให้กำรด ำเนิน
กิจกรรม/หลักสูตรอำจล่ำช้ำ 
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วิทยำลัยมีวิธีกำรด ำเนินกำรเพื่อลดควำมเสี่ยง 

(๑) ทำงผู้รับผิดชอบโครงกำรได้ประสำนผู้ประกอบกำรที่จะสำมำรถหำวัตถุดิบ/อุปกรณ์ ไว้ล่วงหน้ำ
หรือต้องมีกำรจัดท ำเป็นข้อตกลงกับผู้ประกอบกำรว่ำจะด ำเนินกำรจัดกิจกรรมพร้อมใช้วัตถุดิบ/อุปกรณ์ 
ในช่วงที่ก ำหนดหลักสูตรตำมระยะเวลำนั้นจริง 

(๒) ผู้รับผิดชอบโครงกำรมีกำรศึกษำระเบียบและค้นคว้ำหำควำมรู้เรื่องกำรเบิก-จ่ำยงบประมำณ                   
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตำมระเบียบ พร้อมปรึกษำรับค ำแนะน ำจำกตรวจสอบภำยในส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดเชียงรำยเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม เป็นไปตำมวัตถุประสงค์เป้ำหมำยที่ก ำหนด 

1.3 กำรตรวจสอบด้ำนกำรเงินและบัญชีรำยงำนผลกำรสอบทำนกำรบริหำรงบประมำณกำรปฏิบัติงำนด้ำน
กำรเงิน กำรบัญชี 

ผลกำรสอบทำน 

1.บริบททั่วไปของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดด้ำนบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำน  
 1. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรกลุ่มอ ำนวยกำร งำนกำรเงินและสินทรัพย์ บุคลำกรในกำรปฏิบัติงำน    
จ ำนวน  2 คน ซึ่งแบ่งหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนตำมค ำสั่งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ที่ 05/2564           
เรื่อง กำรมอบหมำยงำนหน้ำที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำร รับผิดชอบด้ำนงำนกำรเงินและบัญชี 1 คน        
ด้ำนกำรบริหำรพัสดุ  1 คน ถือว่ำมีบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถยังไม่เพียงพอต่อปริมำณงำน โดยจำกกำร
ตรวจสอบกำรแบ่งแยกหน้ำที่เป็นไปอย่ำงไม่เหมำะสม  เนื่องจำกมอบหมำยให้บุคคลคนเดียวปฏิบัติหน้ำที่     
ทั้งด้ำนงำนกำรเงินและงำนบัญชีรวมทั้งปฏิบัติหน้ำที่ เป็นผู้วำงเบิกในระบบ 
 2. ผู้อนุมัติเบิกจ่ำยเงินในระบบ และผู้ตรวจสอบหลักฐำนกำรรับ-จ่ำยเงิน เป็นบุคคลคนเดียวกัน 
รวมถึง  มีค ำสั่งมอบหมำยงำนปฏิบัติงำนแต่งตั้งบุคลำกรส ำรองปฏิบัติหน้ำที่แทนกรณีเจ้ำหน้ำที่ไม่สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้แต่ผู้ปฏิบัติงำนหน้ำที่แทนผู้วำงเบิกในระบบเป็นเจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
 
2.  ผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรงำนกำรเงิน (กำรควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงิน)  

2.1  กำรควบคุมกำรเบิกเงิน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมีกำรด ำเนินงำนเบิกเงินตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนขอเบิกเงินก่อนวำงเบิกในระบบ GFMIS เสนอขออนุมัติโดยศึกษำธิกำร หรือผู้ที่          
ได้รับมอบหมำยเป็นผู้อนุมัติเอกสำรขอเบิก และแบบรำยกำรขอเบิก (ขบ 02)  ทุกรำยกำร แต่พบว่ำยังไม่มีกำรควบคุม
หลักฐำนขอเบิกแต่ละเรื่องที่ส่งเบิก (เนื่องจำกบุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่มีไม่เพียงพอ) 

2.2  กำรควบคุมกำรจ่ำย  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมีค ำสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมำยผู้ท ำหน้ำที่ตรวจสอบ   
กำรรับจ่ำยเงินประจ ำวัน ทุกสิ้นวัน ไม่ได้ตรวจสอบจ ำนวนเงินกับหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน บำงรำยกำรไม่ได้ประทับตรำ   
กำร  ”จ่ำยเงินแล้ว” ไม่ได้ลงลำยมือชื่อรับรองกำรจ่ำย ไม่ได้ระบุ วัน เดือน ปี ที่จ่ำยไว้ในเอกสำรประกอบกำรจ่ำย 

2.3  กำรควบคุมกำรจ่ำยเช็ค โดยกำรจัดท ำใบสั่งจ่ำย ทะเบียนคุมกำรจ่ำยเช็ค ส่วนใหญ่ไม่ได้ลงลำยมือชื่อ 
ผู้รับเช็ค และไม่ได้ลง วัน เดือน ปี ที่จ่ำยเช็ค  

2.4  กำรควบคุมโดยกำรจัดท ำทะเบียนคุมสัญญำเงินยืมรำชกำรถูกต้อง ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด             
มีกำรจัดท ำทะเบียนคุมสัญญำยืมเงินรำชกำร โดยบันทึกรำยกำรในทะเบียนคุมสัญญำเงินยืมรำชกำร เพ่ือใช้                  
ในกำรสอบทำนลูกหนี้  
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ข้อสังเกต 

1. ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน และกำรบัญชี ผู้ควบคุมกำรเบิกเงิน เขียนเช็คสั่งจ่ำย เป็นบุคคลคนเดียวกัน      
ท ำให้กำรปฏิบัติงำนล่ำช้ำ บำงครั้งท ำให้งำนไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร กำรจัดท ำทะเบียนควบคุมต่ำง ๆ ไม่เป็น
ปัจจุบัน 

2. กรณีเขียนเช็คจ่ำยเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน พบว่ำ กำรเขียนเช็คสั่งจ่ำยเจ้ำหน้ำที่ไม่ได้ให้ผู้รับเช็คลง 
ลำยมือชื่อ ตัวบรรจง หรือไม่มีลำยมือชื่อผู้รับเช็ค ไม่ได้ระบุวันเดือนปีที่รับเช็คไว้หลังต้นขั้วเช็ค  กำรเขียนเช็คสั่งจ่ำย  
ให้กับเจ้ำหนี้หรือผู้มีสิทธิที่เป็นห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทไม่ได้ขีดคร่อมเช็ค  

3. เขียนเช็คจ่ำยเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน พบว่ำเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบไม่ได้หักภำษี ณ ที่จ่ำย กรณีเขียนเช็ค 
สั่งจ่ำยให้กับเจ้ำหนี้หรือผู้มีสิทธิที่เป็นห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัท 

4. กำรควบคุมโดยกำรจัดท ำทะเบียนคุมสัญญำเงินยืมรำชกำรถูกต้อง ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด มีกำร 
จัดท ำทะเบียนคุมสัญญำยืมเงินรำชกำร โดยบันทึกรำยกำรในทะเบียนคุมสัญญำเงินยืมรำชกำร เพ่ือใช้ในกำรสอบทำน
ลูกหนี้ 

ข้อเสนอแนะ 

๑. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ควรด ำเนินกำรมอบหมำยหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน และกำรบัญชี หรือ 
ผู้ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินไม่ควรเป็นบุคคลคนเดียวกัน กรณีผู้ปฏิบัติไม่สำมำรถมอบหมำยหน้ำที่ให้เป็นคนละคนกันได้        
ผู้ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินควรเป็นผู้อ ำนวยกำรกลุ่มหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย เพ่ือช่วยในกำรสอบทำนไม่ให้ เกิด
ข้อผิดพลำด  ในกำรด ำเนินกำรในกำรเบิกจ่ำยเงิน หรือกำรรับและน ำส่งเงิน (หรือจ้ำงบุคลำกรด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี  
เพ่ือช่วยปฏิบัติงำน) 

๒. กรณีเขียนเช็คจ่ำยเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเมื่อเขียนเช็คสั่งจ่ำยให้กับผู้มีสิทธิรับ 
เงินและผู้มีสิทธิรับเงินมำรับเช็คควรให้ผู้รับเช็ค ลงลำยมือชื่อ ตัวบรรจง พร้อมระบุวัน เดือน ปี ที่รับเช็ค                       
ไว้หลังต้นขั้วเช็ค เพ่ือให้ทรำบว่ำใครผู้เป็นรับเช็ค และรับไปวันที่เท่ำใด และกำรเขียนเช็คสั่งจ่ำยให้กับเจ้ำหนี้             
หรือผู้มีสิทธิที่เป็นห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทควรขีดคร่อมเช็ค (กำรขีดคร่อมเช็คเป็นกำรน ำเงินเข้ำบัญชีของเจ้ำหนี้         
หรือผู้มีสิทธิเท่ำนั้น) กรณีเช็คสูญหำยหรือตกหล่นเช็คนั้นไม่สำมำรถน ำไปขึ้นเงินได้เนื่องจำกเช็คได้ขีดคร่อมไว้แล้ว 

๓. กรณีเขียนเช็คสั่งจ่ำยให้ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน หรือเจ้ำหนี้ที่เป็นห้ำงหุ้นส่วน หรือบริษัทนิติบุคคล          
จ ำนวนเงินตั้งแต่ห้ำร้อยบำทขึ้นไปเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินงำนหักภำษี ณ ที่จ่ำยไว้เพ่ือน ำส่งส ำนักงำนสรรพำกรต่อไป 

3. กำรเบิกจ่ำยถูกต้อง จำกกำรสอบทำนหลักฐำนกำรจ่ำย จ ำนวน    70    รำยกำร 
    3.1 กำรจัดท ำบันทึกขอซื้อหรือขอจ้ำง บำงรำยกำรไม่ได้ระบุรำยละเอียดของกำรขอซื้อหรือขอจ้ำงนั้น 
    3.2 หลักฐำนใบส่งของ บำงรำยกำรไม่ได้ลงลำยมือชื่อ วัน เดือน ปี ที่รับของท ำให้ไม่ทรำบว่ำใคร            

เป็นผู้รับของและมีกำรรับของแล้วเมื่อวัน เดือน ปี ใด ซึ่งมีผลต่อกำรค ำนวณค่ำปรับกรณีมีกำรส่งของล่ำช้ำ 
    3.3 หลักฐำนใบเสร็จรับเงินถูกต้อง ครบถ้วน กำรจัดเก็บบำงรำยกำรยังไม่แนบใบเสร็จรับเงิน บำงรำยกำร

ได้รับใบเสร็จมำแล้วแต่ยังไม่ได้น ำมำแนบกับหลักฐำนต้นเรื่อง เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนกำรเงินและบัญชี       
เป็นบุคคลคนเดียวกันท ำให้ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ทันตำมเวลำที่ก ำหนด หลักฐำนกำรจ่ำยเงินบำงรำยกำรไม่ได้
ประทับตรำ ”กำรจ่ำยเงินแล้ว” และไม่ได้ลงลำยมือชื่อผู้จ่ำยเงิน ไม่ได้ระบุวัน เดือน ปี ที่จ่ำยเงิน 



   3.4 จำกกำรตรวจสอบในเรื่องของหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงินบ ำรุงกำรศึกษำ พบว่ำ มีกำรเบิกจ่ำยเงิน
กำรศึกษำบุตร ของข้ำรำชกำรในสังกัด โดยเบิกเกินในส่วนที่สถำนศึกษำเรียกเก็บในส่วนของเงินกำร        
ระดมทรัพยำกร ซึ่งไม่สำมำรถเบิกได้ และไม่เป็นไปตำม 
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1. หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2559  
เรื่องประเภทและอัตรำเงินบ ำรุงกำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน   

2. หนังสือ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/พิเศษ 
22 ลงวันที่ 4 พฤศจิกำยน  2554 
 โดยมีฎีกำเบิกเงินเกิน จ ำนวน 4 ฎีกำ 7 รำย รวมเป็นเงิน  2,300.00  บำท (สองพันสำมร้อยบำท
ถ้วน) ซึ่งหน่วยตรวจสอบภำยใน ได้รำยงำนผลกำรตรวจสอบให้กับศึกษำธิกำรจังหวัดทรำบ พร้อมบันทึกให้ส่งใช้เงิน  
เบิกเงินส่งคืนครบเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนำยน  2565 

1.5 จำกกำรตรวจสอบในเรื่องของหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำใช้สอย  พบว่ำ มีกำรเบิกเงินเกิน 1 ฎีกำ  
เป็นเงิน 50 บำท (ห้ำสิบบำทถ้วน)  ซึ่งหน่วยตรวจสอบภำยในได้รำยงำนผลกำรตรวจสอบให้กับศึกษำธิกำรจังหวัดทรำบ 
พร้อมบันทึกให้ส่งใช้เงินเบิกเงินส่งคืนครบเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30  สิงหำคม  2565 
 
4. กำรเบิกจ่ำยเงินยืม 

    4.1 กำรยืมเงินถูกต้อง ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมีหลักฐำนต้นเรื่องกำรยืมเงินที่ได้รับอนุมัติ              
จำกผู้มีอ ำนำจและหลักฐำนกำรขอยืมสัญญำยืมเงินได้ระบุเลขที่สัญญำ วัน เดือน ปี ที่ยืมและวัน เดือน ปี ที่ครบก ำหนด  
กำรส่งใช้เงินยืม 

    4.2 กำรส่งใช้เงินยืม  เมื่อผู้ยืมส่งใช้หลักฐำนกำรจ่ำยเป็นใบส ำคัญ เจ้ำหน้ำที่ได้ออกใบรับใบส ำคัญให้ผู้ยืม
เป็นหลักฐำน พร้อมมีกำรบันทึกกำรส่งใช้เงินยืมด้ำนหลังสัญญำ 
สำเหตุ 

จำกกำรตรวจสอบพบว่ำข้อผิดพลำดต่ำงๆที่เกิดขึ้นมีสำเหตุส่วนหนึ่งเกิดจำกควำมไม่แน่ใจ ในขั้นตอน
กำรปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติงำนเองรวมทั้งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมีบุคลำกรยังไม่เพียงพอ เจ้ำหน้ำที่         
ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติงำนทั้งด้ำนกำรเงิน และกำรบัญชีเป็นบุคคลคนเดียวกัน 
ผลกระทบ 

จำกกำรไม่ได้จัดท ำทะเบียนควบคุมหลักฐำนขอเบิก ท ำให้ไม่สำมำรถควบคุมระบบกำรรับเอกสำรหลักฐำน 
เพ่ือให้รู้ว่ำหลักฐำนที่ส่งเบิกสูญหำย หำเอกสำรไม่พบ ยังไม่ได้ตั้งเบิกหรือมีกำรวำงเบิกล่ำช้ำ ส่งผลให้ขำดเครื่องมือ     
ในกำรก ำกับควบคุมให้กำรเบิกเงินครบถ้วน ถูกต้อง และปฏิบัติไม่เป็นตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

ข้อเสนอแนะ 

 1. จัดท ำคู่มือแสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ง่ำยต่อกำรศึกษำให้เกิดควำมเข้ำใจและสำมำรถน ำไปปฏิบัติงำน  
ได้จริง หรือศึกษำวิธีกำรปฏิบัติงำนจำกคู่มือจำกหน่วยงำนต้นสังกัดเพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ 
 2. เจ้ำหน้ำที่ผู้ รับผิดชอบควรมีกำรทบทวน สอบทำนขบวนกำรเบิกจ่ำยเงิน เพ่ือลดข้อผิดพลำด                       
ในกำรเบิกจ่ำยเงิน และกำรจัดเก็บเอกสำรงบเดือน ให้ครบถ้วนถูกต้อง เป็นไปตำมระเบียบที่ก ำหนด 



 3. ก่อนด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบควรสอบทำนหลักฐำนให้ครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมศึกษำ
ระเบียบ ข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้องทุกครั้งก่อนเบิกเงินในระบบ เพ่ือลดควำมผิดพลำดกำรเบิกเงินเกิน หรือเบิกเงินซ้ ำ                
และเมื่อเบิกจ่ำยเงินให้กับเจ้ำหนี้หรือผู้มีสิทธิควรเรียกเก็บใบเสร็จรับเงิน พร้อมแนบกับหลักฐำนต้นเรื่องขอเบิกทุกครั้ง 
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4. ก่อนส่งหลักฐำนจัดเก็บงบเดือนควรสอบทำนหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยว่ำครบถ้วน ถูกต้อง และมีใบส่งของ 
ใบเสร็จรับเงินพร้อมรับรอง”จ่ำยเงินแล้ว” ลงลำยมือชื่อ วัน เดือน ปี ก ำกับทุกครั้งเพ่ือป้องกันมิให้น ำหลักฐำนกำรจ่ำย     
มำเบิกเงินซ้ ำ และให้ทรำบว่ำหลักฐำนนั้นด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินให้กับลูกหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินเรียบร้อยแล้ว  
 5. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี และพัสดุ ได้เข้ำรับกำรอบรม            
เพ่ิมศักยภำพกำรปฏิบัติงำนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ บรรลุตำม เป้ำหมำย
วัตถุประสงค์ท่ีก ำหนด 

ประโยชน์กำรควบคุม กำรเบิก – จ่ำยเงิน 

1. เพ่ือให้กำรเบิกเงินถูกต้องตำมระเบียบ เอกสำรหลักฐำนไม่สูญหำย มีกำรวำงเบิกเรียงล ำดับก่อน-หลัง  
ตำมล ำดับของกำรส่งเอกสำรกำรเบิกเงิน 

2. เพ่ือให้ข้อมูลที่บันทึกวำงเบิกเข้ำสู่ระบบ ถูกต้องตรงกับหลักฐำนขอเบิกที่ได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจ และ 
มั่นใจว่ำกำรเบิกเงินทุกรำยกำรมีหลักฐำนครบถ้วนไม่มีกำรวำงเบิกเงินโดยไม่มีหลักฐำนขอเบิก และยังสำมำรถแก้ไข
ข้อผิดพลำดที่พบได้ทันกำล 

3. เพ่ือผู้บริหำรทรำบระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินให้กับเจ้ำหนี้/ผู้มีสิทธิ หลักจำกหน่วยงำนได้รับ   
โอนเงินเข้ำบัญชีและทรำบรำยละเอียดฎีกำค้ำงนำน (เกิน 15 วันท ำกำร นับจำกวันรับเงินจำกคลัง) เพ่ือก ำกับติดตำม 
เร่งรัดกำรเบิกจ่ำยเงินโดยเร็ว 

3. ผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบัญชี 

ผลกำรสอบทำน   
ณ วันตรวจตัดยอด 30 เมษำยน  2565  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดไม่มีเงินสดคงเหลือตรงกับรำยงำน      

เงินสดคงเหลือระบบ  GFMIS ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดไม่มีเงินฝำกธนำคำรคงเหลือทั้งสองบัญชี คือเงินฝำกธนำคำร
นอกงบประมำณในระบบ  GFMIS คงเหลือจ ำนวน 0 บำท และ เงินฝำกธนำคำรในงบประมำณในระบบ  GFMIS คงเหลือ
จ ำนวน   0 บำท  เงินฝำกคลังจำกงบทดลองในระบบ  GFMIS  จ ำนวน 180,509.00  บำท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้ำร้อย
เก้ำบำทถ้วน)   ซึ่งตรงกับยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝำกคลังรำยงำนแสดงกำรเคลื่อนไหวเงินฝำกคลังทุกบัญชี  

มียอดเงินคงเหลือบัญชีลูกหนี้ในงบประมำณและนอกงบประมำณตำมงบทดลองถูกต้องตรงกับรำยละเอียด
สัญญำยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้  โดยมีลูกหนี้เงินยืมในงบประมำณคงเหลือ จ ำนวน 1 รำย เป็นเงิน 20,000 บำท             
(สองหมื่นบำทถ้วน) ซึ่งเป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก ำหนดส่งใช้เงินยืม และมีมีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมำณคงเหลือ       
จ ำนวน 1 รำย เป็นเงิน 99,800  บำท (เก้ำหมื่นเก้ำพันแปดร้อยบำทถ้วน) ซึ่งเป็นลูกหนี้ที่ครบก ำหนดส่งใช้เงินยืม    
เมื่อวันที่ 7 เมษำยน  2565 และรอส่งเงินเหลือจ่ำยคืนเป็นเงินสด (ปัจจุบันได้ส่งใช้เงินสดเรียบร้อยแล้ว) 

ข้อเสนอแนะ 



 เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบกำรเบิกจ่ำยเงินยืม กรณีลูกหนี้ยืมเงินเพ่ือให้จ่ำยในรำชกำรตรงตำมวัตถุประสงค์      
ของโครงกำรเรียบร้อยแล้วและมีเงินเหลือจ่ำยจำกโครงกำรควรเรียกกำรส่งใช้เงินสดเหลือจ่ำยกับกำรส่งหลักฐำนชดใช้
เงินยืมพร้อมออกใบส ำคัญจ่ำยให้กับลูกหนี้เงินยืม 
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4. กำรจัดส่งงบกำรเงินให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ถูกต้องครบถ้วนและภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด                

ผลกำรสอบทำน   

 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด มีกำรส่งงบทดลองประจ ำเดือน ให้ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินภูมิภำค 
ภำยในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปพร้อมมีกำรจัดส่งรำยงำนกำรขอเบิกเงินจำกคลังประจ ำเดือน ส่งคลังจังหวัด
ภำยในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปเป็นประจ ำทุกเดือน 

ข้อเสนอแนะ 

          1. ก ำชับให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติตำมเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีของส่วนรำชกำรได้  
อย่ำงถูกต้องครบถ้วนตำมหนังสือกรมบัญชีกลำงที่กค 0410.3/ว 6ลงวันที่ 10 มกรำคม 2560 

2. หัวหน้ำงำนงบประมำณและบัญชีต้องเพ่ิมควำมละเอียดรอบคอบในกำรสอบทำนควำมถูกต้อง
ครบถ้วนของรำยงำนกำรเงินประจ ำเดือนก่อนส่งให้สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเช่นกำรประมวลค่ำเสื่อมรำคำ
สินทรัพย์รำยตัวและกำรกระทบยอดเงินฝำกธนำคำร 

3. เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีต้องด ำเนินกำรแก้ไขรำยกำรที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ 
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2560 

1.4 กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี   และ 
นโยบำยที่ก ำหนด 

กิจกรรมกำรตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีเฉพำะเจำะจง 
          1.กรณีกำรด ำเนินกำรจดัซื้อจดัจ้ำงวงเงนิไม่เกิน 10,000 บำท เป็นไปตำมแนวปฏิบัติส ำหรับกรณ ี      กำร
จัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุซึ่งเป็นรำยกำรค่ำใช้จ่ำยตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย                 ใน
กำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553 ระเบียบค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำง
ประเทศ  พ.ศ. 2549  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
ผลกำรสอบทำน หลักฐำนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีเฉพำะเจำะจงกรณีวงเงินไม่เกิน 10,000  บำท 
ของช่วงเดือน ตุลำคม 2563 ถึง เดือน มกรำคม 2564  จ ำนวน  5 รำยกำร พบว่ำกำรด ำเนินงำน           
ของเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบได้ด ำเนินงำนเป็นไปตำมเกณฑ์กำรจัดซื้อครั้งละไม่เกิน 10,000  บำท                 มี
ใบเสร็จรับเงินของร้ำนค้ำ หรือบิลเงินสด แต่หลักฐำนเมื่อเบิกเงินแล้วส่งจัดเก็บไปยังฝ่ำยบัญชีบำงรำยกำรไม่ได้
ประทับตรำกำรจ่ำยเงินแล้ว ส่วนใหญ่มีรำยงำนขอควำมเห็นชอบ ภำยใน 5 วันท ำกำร ถัดจำกวันที่จัดซื้อมี
เพียงบำงรำยกำรเท่ำนั้น  ที่มีรำยงำนขอควำมเห็นชอบเกิน ภำยใน 5 วันท ำกำร ถัดจำกวันที่จัดซื้อ และ      มี
รำยงำนขอควำมเห็นชอบพร้อมด้วยหลักฐำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้รับควำมเห็นชอบจำกหัวหน้ำหน่วงงำน   ของ
รัฐ 



ข้อเสนอแนะ   
1.ขอให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเมื่อมีกำรเบิกจ่ำยเงินให้กับผู้ที่ทดลองจ่ำยเงินไปก่อนแล้วประทับตรำ

กำรจ่ำยเงิน ในใบเสร็จรับเงินของร้ำนค้ำ หรือบิลเงินสด ก่อนส่งหลักฐำนให้ฝ่ำยจัดเก็บหลักฐำนเพื่อให้ทรำบว่ำ
หลักฐำนกำรจ่ำยรำยกำรดังกล่ำว ได้มีกำรเบิกจ่ำยเงินเรียบร้อยแล้วและป้องกันกำรน ำหลักฐำนมำเบิกซ้ ำ  เพ่ือ
ประโยชน์ในกำรตรวจสอบ 

            

 

 

2๔ 
 

2.ทุกสิ้นปีงบประมำณให้เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบงำนจัดซื้อจัดจ้ำงแจ้งเวียนให้บุคลำกรในส ำนักงำน
รับทรำบเกี่ยวกับวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีเฉพำะเจำะจงกรณีวงเงินไม่เกิน 10,000  บำท เพ่ือซั กซ้อม   
และทบทวนควำมเข้ำใจและวิธีกำรปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงกรณีนี้ เนื่องจำกบุคลำกรในส ำนักงำนบำงท่ำน     
ในปีงบประมำณนั้น ไม่มีงำนกิจกรรม/โครงกำรรับผิดชอบที่ต้องด ำเนินกำรอำจท ำให้ไม่เข้ำใจวิธีกำรปฏิบัติ     
ที ่ชัดเจนหรือปฏิบัติงำนจัดซื้อ จัดจ้ำงได้ไม่ถูกต้อง  

 2. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีเฉพำะเจำะจงกรณีวงเงินไม่เกิน 100,000  บำท 

ผลกำรสอบทำน  จำกกำรสอบทำนหลักฐำนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีเฉพำะเจำะจงกรณีวงเงินไม่เกิน 
100,000  บำท ช่วงเดือน มีนำคม 2565 ถึง เดือน เมษำยน 2565  จ ำนวน  2 รำยกำร พบว่ำ  มีหลักฐำน
แสดงควำมประสงค์จะขอซื้อพัสดุจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ มีบันทึกรำยกำรในระบบ e-GP  จำกเจ้ำหน้ำที่พัสดุ
ทุกประเภทเงินที่จัดซื้อในวงเงินเกิน 5,000 บำท ไม่มีกำรยืมเงินออกไปเพื่อจัดซื้อพัสดุ  และไม่ส ำรองเงินเพ่ือ
จัดซื้อพัสดุไปก่อน มีกำรจัดท ำร่ำงขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุถูกต้องมีกำร
แต่งตั้งคณะกรรมกำร หรือมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่พัสดุ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดรับผิดชอบในกำรจัดท ำร่ำง
ขอบเขตของงำน หรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุ  มีร่ำงขอบเขตของงำน  หรือรำยละเอียด 
คุณลักษณะเฉพำะของพัสดุทุกรำยกำรที่ซื้อ และขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียด คุณลักษณะเฉพำะของพัสดุ  
ทุกรำยกำรที่ซื้อได้รับควำมเห็นชอบจำกหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ 

ข้อสังเกต หลักฐำนที่จัดเก็บเมื่อเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรจ่ำยเงินให้กับเจ้ำหนี้หรือผู้มีสิทธิแล้ว เจ้ำหน้ำที่         
ไม่ได้ประทับตรำกำรจ่ำยเงิน พร้อมลงลำยมือชื่อ และวัน เดือน ปี ที่จ่ำยเงิน 

ข้อเสนอแนะ  เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเมื่อได้รับหลักฐำนกำรจ่ำย ใบเสร็จรับเงิน ก่อนจัดเก็บควรประทับตรำกำร
จ่ำยเงิน ลงลำยมือชื่อผู้จ่ำยเงิน ลงวัน เดือน ปี ที่จ่ำยเงิน ให้เรียบร้อยก่อนจัดเก็บหลักฐำนงบเดือน   เพ่ือให้
ทรำบว่ำหลักฐำนรำยกำรนั้นได้ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินให้กับเจ้ำหนี้ ผู้มีสิทธิเรียบร้อยแล้ว พร้อมป้องกันกำรน ำ
หลักฐำนมำเบิกซ้ ำ และเพ่ือประโยชน์ในกำรตรวจสอบ 

3. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีเฉพำะเจำะจงกรณีวงเงินไม่เกิน 500,000  บำท 

ผลกำรสอบทำน  จำกกำรสอบทำนหลักฐำนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธี เฉพำะเจำะจงกรณี              
วงเงินไม่เกิน 500,000  บำท ช่วงเดือนมีนำคม 2565 ถึง เดือน เมษำยน 2565  จ ำนวน 1  รำยกำร 
พบว่ำมีหลักฐำนแสดงควำมประสงค์จะขอซื้อพัสดุจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ มีบันทึกรำยกำรในระบบ e-GP            
จำกเจ้ำหน้ำที่พัสดุทุกประเภทเงินที่จัดซื้อในวงเงินเกิน 5,000 บำท ไม่มีกำรยืมเงินออกไปเพ่ือจัดซื้อพัสดุ      



และไม่ส ำรองเงินเพ่ือจัดซื้อพัสดุไปก่อน กำรจัดท ำร่ำงขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ   
ของพัสดุถูกต้องมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร หรือมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่พัสดุ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดรับผิดชอบ
ในกำรจัดท ำร่ำงขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุ   มีร่ำงขอบเขตของงำน        
หรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุทุกรำยกำรที่ซื้อ และขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียด 
คุณลักษณะเฉพำะของพัสดุทุกรำยกำรที่ซื้อได้รับควำมเห็นชอบจำกหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ รำยงำนขอซื้อ
ถูกต้อง องค์ประกอบในรำยงำนครบถ้วนทุกเกณฑ์ประเมินโดยมีเหตุผลและควำมจ ำเป็น ที่ต้องซื้อ - เหตุผล    
ที่ขอ/ได้รับจัดสรร 
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งบประมำณรำยกำรขอบเขตของงำนรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ – ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกหัวหน้ำ
หน่วยงำนของรัฐแล้วรำคำกลำงของพัสดุที่ซื้อ วงเงินที่จะซื้อโดยระบุวงเงินงบประมำณหรือวงเงินทั้งหมด      
ที่ประมำณว่ำจะใช้ในกำรซื้อครั้งนั้น ก ำหนดเวลำที่ต้องกำรใช้พัสดุนั้นหรือต้องกำรให้งำนนั้นแล้วเสร็จ         
วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อด้วยวิธีกำรนี้ – ระบุวิธีกำรซื้อหรือพร้อมทั้งอ้ำงเหตุผลหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
คัดเลือกข้อเสนอที่คณะกรรมกำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยก ำหนดรำยงำนขอซื้อได้รับควำมเห็นขอบจำกหัวหน้ำ
หน่วยงำนของรัฐ  มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือผู้ตรวจรับพัสดุ 

ข้อสังเกต หลักฐำนที่จัดเก็บเมื่อเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรจ่ำยเงินให้กับเจ้ำหนี้  หรือผู้มีสิทธิแล้วหลักฐำน
ใบเสร็จรับเงิน เจ้ำหน้ำที่ไม่ได้ประทับตรำกำรจ่ำยเงินแล้ว ลงลำยมือชื่อ วัน เดือน ปี ที่จ่ำยเงิน 

ข้อเสนอแนะ  เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเมื่อได้รับหลักฐำนทุกครั้งก่อนกำรส่งเก็บหรือกำรจัดเก็บหลักฐำนควร
ประทับตรำกำรจ่ำยเงินแล้ว ลงลำยมือชื่อ วัน เดือน ปี ที่จ่ำยเงิน ทุกครั้งเพ่ือให้ทรำบว่ำหลักฐำน รำยกำรนั้น 
ได้ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินให้กับเจ้ำหนี้และผู้มีสิทธิเรียบร้อยแล้ว พร้อมป้องกันกำรน ำหลักฐำน มำเบิกซ้ ำ                 
และเพ่ือประโยชน์ในกำรตรวจสอบ 

1.5 กำรปฎิบัติงำนด้ำนอื่นๆ 

 1. กิจกรรมพัฒนำระบบกำรตรวจสอบ 

1.5  กำรจัดท ำกฎบัตรและกรอบคุณธรรมประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ในเดือน ตุลำคม  
พ.ศ.  2564 

1.2 กิจกรรมจัดท ำแผนระยะยำว ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565-2567 ในเดือน พฤศจิกำยน - 
ธันวำคม  พ.ศ. 2564 
          2. กิจกรรมกำรจัดท ำกฎบัตรและกรอบคุณธรรมประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ในเดือน  
ตุลำคม พ.ศ.  2564 

 กฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit Charter) เป็นเอกสำรทำงกำรที่จัดท ำขึ้นเป็น     ลำย
ลักษณ์อักษร เพ่ือก ำหนดวัตถุประสงค์ อ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำน         ตรวจสอบ
ภำยในให้สอดคล้องกับภำรกิจงำนตรวจสอบภำยในตำมค ำนิยำมกำรตรวจสอบภำยในที่ก ำหนดไว้ ในระเบียบ 
มำตรฐำนและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน ซึ่งหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน    ต้องทบทวนกฎ
บัตรกำรตรวจสอบภำยในเป็นระยะๆ และ น ำเสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำร ให้ควำมเห็นชอบ เพื่อ    ใช้เป็นกรอบ



อ้ำงอิง และเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน โดยให้เผยแพร่กฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน ให้หน่วย
รับตรวจทรำบอย่ำงท่ัวถึง 
 ส ำหรับกรอบคุณธรรม เป็นเอกสำรที่แสดงหลักปฏิบัติ ซึ่งก ำหนดตำมจริยธรรมกำรปฏิบัติงำน    
และมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในภำรรัฐที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด เพ่ือเป็นหลักในกำรประพฤติปฏิบัติ       
ของผู้ตรวจสอบภำยใน ทั้งในส่วนของกำรปฏิบัติงำนและกำรปฏิบัติตน ในอันที่จะน ำมำซึ่งกำรให้ควำมเชื่อมั่น
และค ำปรึกษำอย่ำงเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภำพ  
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4. งำนกิจกรรมจดัท ำแผนระยะยำว ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565-2567 ในเดือน พฤศจกิำยน 
- ธันวำคม  พ.ศ. 2564 

 ซึ่งแผนกำรตรวจสอบระยะยำวประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2565 – 2567 จัดให้มีขึ้นเพ่ือส่งเสริม
ให้กำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัด บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ มีกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุม และกำรก ำกับดูแล   
ที่เหมำะสม ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล (Good Governance) และเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำ
แผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี ให้ครอบคลุมภำรกิจกำรตรวจสอบภำยใน ผลกำรประเมินควำมเสี่ยง  
หน่วยรับตรวจทั้งหมดในสังกัด 

5. งำนติดตำม ผลกำรตรวจสอบครั้งก่อน 
หน่วยตรวจสอบภำยในได้แจ้งผลกำรตรวจสอบในรอบไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ให้หน่วยรับตรวจ 

ทรำบและด ำเนินกำรปรับปรุง แก้ไข ตำมข้อเสนอแนะ ทุกครั้ง จำกกำรติดตำมประเมินผล หน่วยรับตรวจ  
เมื่อได้รับทรำบผลกำรตรวจสอบ จำกกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ กำรตรวจสอบตำมประเด็นต่ำง ๆ      
ได้ด ำเนินกำรปรับปรุง แก้ไข ตำมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จำกหน่วยตรวจสอบภำยในเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
                                                                   ลงชื่อ      จันทร์แสง  พรมสี 
                                                                          (นำงสำวจันทร์แสง  พรมสี) 
                                                                นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำรพิเศษ  
 
 
                                                                   ลงชื่อ   วัลลภ  ไม้จ ำปำ 
                                                                         (นำยวัลลภ  ไม้จ ำปำ) 
                                                                     ศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย   

 
 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
    
 
 


