การตรวจสอบการดาเนินงาน
ตามระบบการควบคุมการเงินและ
การบริหารพัสดุของหน่วยงานย่อย
ประจาปีงบประมาณ 2562

หน่วยตรวจสอบภายใน
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

สารบัญ
หน้า
บทสรุปผู้บริหาร

ก-ค

บทที่ ๑ บทนา
ความเป็นมาในการตรวจสอบ
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
ขอบเขตการตรวจสอบ
วิธีการตรวจสอบ
ระยะเวลาในการตรวจสอบ

๑
๒
๒
๒
๓

บทที่ ๒ แนวคิดและหลักการ
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการบริหารพัสดุ

๔
๔
๙

บทที่ ๓ ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
ประเด็นการตรวจสอบที่ ๑ กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเงิน
และการบริหารพัสดุเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

๑๓
๑๓

ภาคผนวก

๓๓

สารบัญรูปภาพ
หน้า
รูปที่ ๑ ขั้นตอนการบริหารพัสดุ

๑

รูปที่ ๒ จานวน กศน. อาเภอ ที่แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน

๑๔

รูปที่ ๓ จานวน กศน. อาเภอ ที่จัดทาทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน

๑๕

รูปที่ ๔ จานวน กศน. อาเภอ ที่จัดทาบัญชีวัสดุ

๒๓

รูปที่ ๕ จานวน กศน. อาเภอ ที่จัดทาทะเบียนครุภัณฑ์

๒๓

รูปที่ ๖ จานวน กศน. อาเภอ ที่จัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สิน

๒๔

รูปที่ ๗ จานวน กศน. อาเภอ ที่จัดเก็บใบส่งของไว้เป็นหลักฐาน

๒๕

รูปที่ ๘ จานวน กศน. อาเภอ ที่จัดทาใบเบิกพัสดุไว้เป็นหลักฐาน

๒๕

รูปที่ ๙ จานวน กศน. อาเภอ ที่จัดทาใบยืมพัสดุไว้เป็นหลักฐาน

๒๖

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ ๑ แนวทางการประเมินการเก็บรักษาเงิน

๑๔

ตารางที่ ๒ แนวทางการประเมินใบเสร็จรับเงิน

๑๕

ตารางที่ ๓ แนวทางการประเมินการนาเงินฝาก - ถอนกับสานักงาน กศน. จังหวัด

๑๖

ตารางที่ ๔ แนวทางการประเมินเงินยืม

๑๗

ตารางที่ ๕ แนวทางการประเมินเงินฝากธนาคาร

๑๘

ตารางที่ ๖ แนวทางการประเมินเงินรายได้แผ่นดิน

๑๘

ตารางที่ ๗ แนวทางการประเมินการจัดทาทะเบียนคุม

๑๙

ตารางที่ ๘ แนวทางการประเมินการจัดทารายงาน

๒๐

ตารางที่ ๙ แนวทางประเมินการควบคุมภายใน

๒๑

ตารางที่ ๑๐ แนวทางการประเมินด้านการควบคุมพัสดุ

๒๒

ตารางที่ ๑๑ แนวทางการประเมินด้านการตรวจสอบพัสดุประจาปี

๒๗

ตารางที่ ๑๒ แนวทางการประเมินด้านการจาหน่าย

๒๙

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
ตามที่กรมบัญชีกลางได้ยกเลิกการทาระบบบัญชีหน่วยงานย่อยสาหรับหน่วยงานที่ไม่ได้เบิกเงิน
ตรงกับ ส านั กงานคลั งจังหวัด โดยให้ป ฏิบัติตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อยแทน เพื่อให้
หน่วยงานย่อยขนาดเล็ก ซึ่งมีอัตรากาลังจากัด ไม่มีบุคลากรที่มีคุณวุฒิทางบัญชี และมีการใช้จ่ายเงินไม่มาก
ไม่ต้องมีภาระทางบั ญชี เพื่อให้มีเวลากับ ภารกิจหลักของหน่วยงานได้เต็มที่ ประกอบกับส านักงาน กศน.
ได้จัดทาคู่มือระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อยสาหรับ กศน. อาเภอ/เขต สังกัดสานักงาน กศน. ขึ้น
เพื่อใช้เป็น เครื่ องมือในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิ ทธิภ าพ และประสิ ทธิผ ลมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง
มี ก ารประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมวด ๑๓ การบริหารพัสดุ มาตรา ๑๑๒ ระบุว่า ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุม
และดูแลพัสดุที่อยู่ ในความครอบครอง ให้ มีการใช้และบริหารพัส ดุที่เหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์
ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด และจากการตรวจสอบหน่วยงานผู้เบิกในสังกัดสานักงาน กศน. ในเรื่องการเงิน
บัญชี และพัสดุตามแผนการตรวจสอบประจาปี ผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารพัสดุพบว่ายังมีการปฏิบัติ
ไม่เป็นตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีซ้า ๆ กันหลายหน่วยงาน และยังไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
การควบคุมการเงินและการบริหารพัสดุของหน่วยงานย่อย เป็นขั้นตอนปฏิบัติงานที่สาคัญและ
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานของหน่วยงานย่อย เนื่องจากเป็นงานที่สนับสนุนการบริหารงานของหน่วยงาน
ย่อยให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การปฏิบัติงานด้านการเงินและการบริหารพัสดุเป็ นงานที่ต้องอาศัยกฎ
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานย่อยเป็นไปตาม
ภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น การตรวจสอบการดาเนินงานตามระบบการควบคุมการเงิน
และการบริหารพัสดุของหน่วยงานย่อย จึงเป็นการตรวจสอบผลการดาเนินงานด้านการเงินและการบริหาร
พัสดุว่าเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ผลการตรวจสอบการดาเนินงานตามระบบ
การควบคุมการเงินและการบริหารพัสดุของหน่วยงานย่อย สรุปได้ดังนี้
๑. การปฏิบัติงานด้านการเงินของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ
ส่วนใหญ่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง แต่ยังมีการปฏิบัติงานในบางเรื่องที่ปฏิบัติ
ไม่เป็นไปตามระเบียบกาหนด ได้แก่ การนาเงินฝาก-ถอนกับสานักงาน กศน. จังหวัด ไม่ได้จัดทารายงาน
การรับและนาส่งหรือนาฝากทุกวันที่ ๑๕ และวันสิ้นเดือนส่งสานักงาน กศน. จังหวัด การจัดทาทะเบียนคุม
ไม่ได้จัดทาทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณอื่น ทะเบียนคุมการรับและนาส่งเงินรายได้ แผ่นดิน และทะเบียน
คุมเอกสารแทนตัวเงิน รวมทั้งไม่ได้จัดทารายงานการรับจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาส่งสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ข
ภายใน ๓๐ วั น นั บจากวั นสิ้ นเดื อน ท าให้ ระบบการควบคุ มการเงิ นของหน่ วยงานย่ อยไม่ มี ประสิ ทธิ ภาพ
ประสิทธิผลเท่าที่ควร และผู้บริหารขาดข้อมูลทางการเงินที่น่าเชื่อถือ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
๒. การปฏิบัติงานด้านการบริหารพัสดุของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอ ส่วนใหญ่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง แต่ยังมีการปฏิบัติงานในบางเรื่องที่
ปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบกาหนด ได้แก่ การควบคุม ไม่ได้จัดทาทะเบียนทรัพย์สิน ไม่ ได้จัดทาทะเบียนคุม
ครุภัณฑ์ต่ากว่าเกณฑ์ และไม่ได้จัดทาใบยืมพัสดุไว้เป็นหลักฐาน การตรวจสอบพัสดุประจาปี สาระสาคัญของ
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจาปีไม่ครบถ้วน ไม่ได้รายงานผลการตรวจสอบพัสดุคงเหลือว่ามีตัวอยู่ตรง
ตามบัญชีหรือทะเบียน ไม่ได้ส่งสาเนารายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจาปีให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
และเมื่อมีพัสดุชารุดเสื่อมสภาพไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง การจาหน่าย ไม่ได้ดาเนินการ
จาหน่ายพัส ดุ เมื่อมีการจ าหน่ ายพัสดุแล้ว ไม่ ล งจ่ายพัส ดุที่จาหน่ายแล้ วออกจากทะเบียนหรือบั ญชี ไม่ได้
รายงานการลงจ่ายพัสดุที่จาหน่ายแล้วออกจากทะเบียนหรือบัญชีให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น และไม่ได้แจ้งรายการครุภัณฑ์ที่จาหน่ายให้สานักงาน กศน. จังหวัด
ทราบ เพื่อจาหน่ายออกจากระบบ GFMIS ทาให้ระบบการบริหารพัสดุของหน่วยงานย่อยไม่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลเท่าที่ควร
สำเหตุและผลกระทบ
๑. ด้ำนบุคลำกร
เนื่องจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอมีข้อจากัดด้านบุคลากร
ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุโดยตรง จึงมีความจาเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีอยู่อย่างจากัด
เพื่อให้การดาเนินงานด้านการเงินและพัสดุสามารถดาเนินต่อไปได้ อย่างไรก็ตามบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานในด้านดังกล่าวมีภารกิจในหน้าที่ประจาเป็นจานวนมาก และมีความรู้พื้นฐานทางด้านการเงินและ
พัส ดุต่ างกัน ส่ งผลให้ การปฏิบั ติง านในหน้า ที่ป ระจาและหน้า ที่ ที่ไ ด้รั บมอบหมายอาจไม่ มีป ระสิ ท ธิภ าพ
เท่าที่ควร และมีการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบ่อย ทาให้การถ่ายทอดงานไม่ครบถ้วนทุกกระบวนการ
ของการปฏิบัติงาน รวมทั้งการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุของเจ้าหน้าที่คนเก่าไม่ถูกต้องตามระเบียบ
กาหนด ทาให้ถ่ายทอดงานในรูปแบบที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบและถือปฏิบัติกันต่อมา และศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึก ษาตามอั ธ ยาศั ย อ าเภอไม่ มีก ารส่ ง มอบงานระหว่ า งกั น ท าให้ ก ารปฏิ บัติ ง านผิ ด พลาด
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง และไม่สามารถหาเอกสารได้ครบถ้วน
๒. ด้ำนกฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจใน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆ จึงไม่กล้าดาเนินการในส่วนที่ผู้ปฏิบัติไม่มั่นใจ รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลง
กฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ไม่ได้ติดตามหรือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบ

ค
และหนังสือสั่งการดังกล่าว มีโอกาสให้การปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามระเบียบกาหนด แต่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้รับ
การอบรมเฉพาะส่ ว นของกฎ ระเบี ย บ และหนั ง สื อ สั่ ง การที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง ไม่ ไ ด้ รั บ การอบรมเพื่ อ
ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานได้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย และสานักงาน กศน. ได้ออก
คู่มือเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ จานวน ๒ เล่ม คือ “คู่มือระบบการควบคุม
การเงินของหน่วยงานย่อย สาหรับ กศน. อาเภอ/เขต สังกัดสานักงาน กศน.” และ “คู่มือการปฏิบัติงานด้าน
พัสดุ สังกัดสานักงาน กศน.” แต่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ได้ศึกษา ทาความเข้าใจเท่าที่ควร ทาให้การปฏิบัติงาน
ผิดพลาด คลาดเคลื่อนไปจากระเบียบกาหนด ส่งผลให้ผู้บริหารขาดข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
๓. ด้ำนกำรกำกับติดตำม
การปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอยั ง ขาดการก ากั บ ติ ด ตามจากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา การปฏิ บั ติงานในแต่ ละขั้นตอนไม่ มีการควบคุ มภายใน
อย่างเพียงพอ ทาให้ไม่ทราบถึงปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจริง และสานักงาน กศน. จังหวัดไม่ได้ นิเทศติดตามผล
การปฏิบัติงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุไม่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ข้อเสนอแนะ
๑. สานักงาน กศน. ควรพิจารณาจัดให้มีตาแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่พัสดุให้ กศน.
อาเภอทุกแห่ง เพื่อให้มีผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการเงินและพัสดุโดยตรง
๒. สานักงาน กศน. จังหวัด ควรจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสานักงาน
กศน. จังหวัด และ กศน. อาเภอ เพื่อให้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ร่วมกันทบทวนการ
ปฏิบัติงานที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๓. กศน. อาเภอ ควรจัดให้มีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้ทราบความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคในการดาเนินงาน เพื่อให้สามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหาได้ทัน
รวมทั้งกาชับให้ผู้ปฏิบัติ งานศึกษา ทาความเข้าใจ และให้ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
และคู่มือการปฏิบัติงานที่สานักงาน กศน. จัดทาขึ้นอย่างเคร่งครัด
๔. กศน. อาเภอ ควรเตรียมความพร้อมของบุคลากร โดยกาหนดให้ผู้ปฏิบัติงานเดิมถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานแก่ผู้ที่จะมาปฏิบัติงานแทนให้สามารถปฏิบัติงานให้ได้ก่อน จึงจะมีการปรับเปลี่ยน
หน้าที่งาน
๕. กศน. อ าเภอ ควรจั ดให้ มี ระบบการควบคุ มภายในในเรื่ องการเงิ นและพั สดุ ให้ ครอบคลุ ม
ทุกกิจกรรม เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานจะมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ผลการปฏิบัติงานตาม
ระบบการควบคุมภายในที่มี การกาหนดและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้ผู้บริหารได้รับทราบจุดอ่อนต่าง ๆ
เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขให้สามารถปฏิบัติงานได้สาเร็จตามวัตถุประสงค
...........................................................................................

บทที่ ๑
บทนำ
ควำมเป็นมำในกำรตรวจสอบ
ตามที่กรมบัญชีกลางได้ยกเลิกการทาระบบบัญชีหน่วยงานย่อยสาหรับหน่วยงานที่ไม่ได้เบิกเงิน
ตรงกับ ส านั กงานคลั งจั งหวัด โดยให้ ป ฏิบัติตามระบบการควบคุมการเงินของหน่ว ยงานย่อยแทน เพื่อให้
หน่วยงานย่อยขนาดเล็ก ซึ่ง มีอัตรากาลังจากัด ไม่มีบุคลากรที่มีคุณวุฒิทางบัญชี และมีการใช้จ่ายเงินไม่มาก
ไม่ต้องมีภ าระทางบั ญชี เพื่อให้ มีเวลากับภารกิจหลั กของหน่วยงานได้เต็มที่ ประกอบกับส านักงาน กศน.
ได้จัดทาคู่มือระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อยสาหรับ กศน. อาเภอ/เขต สังกัดสานักงาน กศน. ขึ้น
เพื่อใช้เป็ น เครื่ องมือในการปฏิบั ติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิ ทธิภ าพ และประสิ ทธิผ ลมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง
มี ก ารประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมวด ๑๓ การบริหารพัสดุ มาตรา ๑๑๒ ระบุว่า ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี การควบคุม
และดูแลพัส ดุที่อยู่ ในความครอบครอง ให้ มีการใช้และบริห ารพัส ดุที่เหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์
ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด และจากการตรวจสอบหน่วยงานผู้เบิกในสังกัดสานักงาน กศน. ในเรื่องการเงิน
บัญชี และพัสดุตามแผนการตรวจสอบประจาปี ผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารพัสดุพบว่ายังมีการปฏิบัติ
ไม่เป็นตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีซ้า ๆ กันหลายหน่วยงาน และยังไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
กรมการศึกษานอกโรงเรีย นได้จัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอาเภอและกิ่งอาเภอ
จานวน ๗๙๐ แห่ง เป็นสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งเริ่มรับสมัครนักศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๓๗
เป็นต้นไป โดยให้ศูนย์บริการศึกษานอกโรงเรียนอาเภอเป็นหน่วยงานย่อยของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
จังหวัดนั้ น ๆ และให้ป ฏิบั ติตามคู่มือการบัญชีส าหรับหน่ว ยงานย่อย พ.ศ. ๒๕๑๕ ของกระทรวงการคลั ง
และระเบี ย บที่เกี่ ย วข้ อง หากศูน ย์ บ ริ ก ารการศึ กษานอกโรงเรี ยนอ าเภอใดไม่มี ค วามพร้ อมเรื่องบุคลากร
ปฏิ บั ติ ง านการเงิ น การบั ญ ชี และการพั ส ดุ ต ามระบบหน่ ว ยงานย่ อ ย ให้ แ จ้ ง เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรให้
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดดาเนินการแทน ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ จัดตั้งสานักงาน กศน. โดยปรับเปลี่ยนภารกิจ มาจาก
สานักบริหารงานศึกษานอกโรงเรียนและกรมการศึกษานอกโรงเรียนตามลาดับ และมีผลทาให้ชื่อสถานศึกษา
ในสังกัดเปลี่ยนไป โดยศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอาเภอ/เขต ได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ/เขต จานวน ๙๒๗ แห่ง และได้ปฏิบัติตามระบบควบคุมการเงินของ
หน่วยงานย่อย ๒๕๔๔ ที่กรมบัญชีกลางกาหนด รวมทั้งระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องในการควบคุมการเงิน การบัญชี
และการบริหารพัสดุของหน่วยงาน

-๒หน่ ว ยตรวจสอบภายในได้ต ระหนั ก ถึง ความส าคั ญ ดัง กล่ า วที่ มีผ ลต่ อ การบริ ห ารจั ด การของ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ/เขต จึงเห็นว่าการตรวจสอบการดาเนินงานตาม
ระบบการควบคุมการเงินและการบริหารพัสดุของหน่วยงานย่อย จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ ปรับปรุงการดาเนินงานให้ดีขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบ
๑. เพื่อให้ทราบว่าการดาเนินงานบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
ที่ก าหนดไว้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล และปฏิบั ติ ถู กต้ อ งตามระเบีย บที่เ กี่ ยวข้ อ งและแนวทางที่
สานักงาน กศน. กาหนด
๒. เพื่อให้ทราบถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน
๓. เพื่อให้ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น และหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานตาม
โครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายที่กาหนด
ขอบเขตกำรตรวจสอบ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ จานวน ๔๐ แห่ง
วิธีกำรตรวจสอบ
๑. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ ระบบการควบคุมการเงินและการบริหารพัสดุของ
หน่วยงานย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑.๑ ระเบี ย บการเก็ บ รั กษาเงิ นและการน าเงิ นส่ งคลั งในหน้ าที่ ของอ าเภอและกิ่ งอ าเภอ
พ.ศ. ๒๕๒๐
๑.๒ ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐
๑.๓ ระบบการควบคุ ม การเงิ น ของหน่ ว ยงานย่ อ ย ส านั ก บั ญ ชี แ ละตรวจสอบภายใน
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
๑.๔ คู่มือ ระบบการควบคุมการเงิ นของหน่ ว ยงานย่อ ยส าหรับ กศน. อ าเภอ/เขต สั งกั ด
สานักงาน กศน.
๑.๕ คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุสังกัดสานักงาน กศน.
๒. การตรวจสอบ ใช้เทคนิคการรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน ดังนี้
๒.๑ จัดทาแบบสอบถาม สาหรับสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ทราบถึงการดาเนินงาน
ด้ า นการเงิ น และการบริ ห ารพั ส ดุ โดยให้ ท ราบถึ ง ผลการด าเนิ น งาน ให้ ข้ อ สั ง เกต ข้ อ คิ ด เห็ น และหรื อ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับรายละเอียดการปฏิบัติงาน

-๓๒.๒ ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
๒.๓ สุ่มลงพื้นที่เพื่อสอบทานเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ ระบบการควบคุมการเงิน ของ
หน่วยงานย่อย และการบริหารพัสดุ
๓. การประมวลผลและวิเคราะห์ ข้อมูล โดยการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสอบทานเอกสาร
หลักฐาน และการสัมภาษณ์สอบถาม แล้วนามาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์ทั้งเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณเพื่อจัดทาเป็นรายงานการตรวจสอบดาเนินงาน
ระยะเวลำกำรตรวจสอบ
ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒

บทที่ ๒
แนวคิดและหลักกำร
๑. แนวคิดและหลักกำรเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมกำรเงินของหน่วยงำนย่อย
กระทรวงการคลังกาหนดระบบบัญชีหน่วยงานย่อยให้กับส่วนราชการที่ มิได้เป็นส่วนราชการ
ผู้เบิกตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่มีการจั ดเก็บและนาส่งเงิน
รายได้แผ่นดิน และมีการเบิกเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณจากส่วนราชการผู้เบิกไปใช้จ่าย โดย
มิได้ เบิ กตรงกั บ กรมบัญชีกลางหรื อส านั กงานคลั ง และสั่ งการให้ ถือปฏิบัติตามระบบบัญชีดังกล่ าว ตั้งแต่
ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ควบคุมเงินสดในความรับผิดชอบ และรายงานจานวนและประเภท
เงิน คงเหลื อ และรวบรวมใบส าคัญ ส่ ง ส่ ว นราชการผู้ เบิ ก โดยบัน ทึกควบคุม ในสมุด เงิน สดแบบหลายช่อง
พร้อมทะเบียนคุมรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เป็นภาระในการทาบัญชีกับหน่วยงานย่อยมากนัก
โดยที่ ร ะบบดั ง กล่ า วถื อ ปฏิ บั ติ ม าเป็ น ระยะเวลานานแล้ ว ปั จ จุ บั น จ านวนหน่ ว ยงานย่ อ ย
เพิ่ม ขึ้น มากและมี ความแตกต่า งกั น มาก ทั้ง ขนาด ขอบเขตงาน ปริม าณเงิ นผ่ านมื อ และความจาเป็ นใน
การควบคุมและตรวจสอบข้อมูล ทางการเงินการบัญชี จึงควรปรับปรุงระบบบัญชีดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ดี เพื่อให้การพิจารณาปรับปรุงระบบงานสามารถดาเนินการได้อย่างเหมาะสม และเพื่อให้ หน่วยงาน
ย่อยขนาดเล็ก ซึ่งมีอัตรากาลังจากัด ไม่มีบุคลากรที่มีคุณวุฒิทางบัญชี และมีการใช้จ่ายเงินไม่มาก ไม่ต้องมีภาระ
ทางบัญชี เพื่อให้มีเวลากับภารกิจหลักของหน่วยงานได้เต็มที่ กระทรวงการคลังจึงอนุญาตให้หน่วยงานย่อยที่มี
ลักษณะดังกล่าวได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระบบบัญชีหน่วยงานย่อย โดยให้ส่วนราชการผู้เบิก รับผิดชอบ
จ่ายเงินเข้าบัญชีให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรง สาหรับหน่วยงานย่อยที่จาเป็นต้องรับ-นาส่งเงินรายได้
แผ่นดินหรือรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณบางประเภทที่หน่วยงานก็ให้มีระบบควบคุมเท่าที่จาเป็น โดยกาหนด
ขอบเขตความรับผิดชอบด้านการเงินของหน่วยงานย่อยไว้ดังนี้
๑. การเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ ให้หน่วยงานย่อยรวบรวมหลักฐานการขอเบิกเงินงบประมาณ
จากเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ ส่งให้ส่วนราชการผู้เบิกตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนก่อนเบิกเงินจากคลัง และจ่ายเงินให้
เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิโดยตรงหรือใช้วิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิแล้วแต่กรณี
๒. การรับ -นาส่ งเงิน รายได้แผ่นดิน ให้ หน่วยงานย่อยรับและนาเงินส่ งกระทรวงการคลัง หรือ
สานักงานคลังโดยตรง หรือนาฝากเข้าบัญชีเงิ นฝากธนาคารของส่วนราชการผู้เบิก และให้รายงานการรับและ
นาส่งหรือนาฝากเงินให้ส่วนราชการผู้เบิกทราบ
๓. การรั บ -จ่ า ยเงิ น นอกงบประมาณ ให้ น าส่ ง หรื อ น าฝากเงิ น เข้ า บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคาร
ของส่ วนราชการผู้เบิ กและรายงานเช่น เดียวกับเงินรายได้แผ่ นดิน สาหรับเงินนอกงบประมาณประเภทที่
หน่วยงานย่อยรับและสามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้ตามวัตถุประสงค์ของเงินนอกงบประมาณนั้น ๆ ให้บันทึกควบคุม
และรายงานตามวิธีการและรูปแบบที่กาหนดในหัวข้อต่อไป

-๕๑.๑ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยและกำรนำส่งหรือนำฝำกเงินของหน่วยงำนย่อยที่ไม่ต้องปฏิบัติ
ตำมระบบบัญชีหน่วยงำนย่อย
ให้หน่วยงานย่อยที่มีความจาเป็นในการรับจ่ายเงินบางประเภทเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภท
กระแสรายวัน เพื่อรับเงินจากส่วนราชการผู้เบิกและหรือเก็บรักษาเงิน การดาเนินการของเงินแต่ละประเภทเป็น
ดังนี้
๑) เงินงบประมำณ
๑.๑) ให้หน่วยงานย่อยบันทึกควบคุมการรับเอกสารหลักฐานขอเบิกในทะเบียนคุมหลักฐาน
ขอเบิ ก ตรวจสอบความถูกต้องในเอกสารหลักฐานแล้วจัดทาหนังสือนาส่ ง และให้หั วหน้ าหน่วยงานย่อยหรือ
ผู้ที่หัวหน้าหน่วยงานย่อยมอบหมายลงนามในหนังสือเพื่อจัดส่งเอกสารหลักฐานดังกล่าวให้ส่วนราชการผู้เบิก
โดยเร็ ว ซึ่งอาจใช้บริการไปรษณีย์ ลงทะเบียนได้ ทั้งนี้ไม่ต้องทาใบเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ (แบบ ๔๒๔๔)
เอกสารหลักฐานรายการใดส่ งส่วนราชการผู้เบิกแล้วให้หมายเหตุ ในทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกว่าดาเนินการ
ส่งให้ส่วนราชการผู้เบิกแล้วเมื่อใด กรณีใช้บริการไปรษณีย์ลงทะเบียนให้หมายเหตุ วัน เดือน ปี และเลขที่รับของ
ไปรษณีย์ลงทะเบียนไว้ด้วย
๑.๒) ให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ขอเบิกเงินขอรับเงินจากส่วนราชการผู้เบิกโดยตรงหรือแสดง
เจตนาขอรั บเงิ นผ่ านธนาคาร ตามหนั งสื อกระทรวงการคลั ง ด่ วนที่ สุ ด ที่ กค ๐๕๓๐.๑/ว ๑๔๓ ลงวั นที่
๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๓ โดยจัดทาแบบคาขอรับเงินผ่านธนาคาร เพื่อแจ้งเลขที่บัญชี เงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้
หรือผู้มีสิทธิพร้อมกับการส่งหลักฐานขอเบิก เพื่อให้ส่วนราชการผู้เบิกจ่ายเงินที่เบิกจากคลังด้วยวิธีการโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่แจ้ง ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการโอนให้เป็นไปตามข้อกาหนดของธนาคารและ
เป็นภาระของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ
๒) เงินรำยได้แผ่นดิน
๒.๑) ให้หน่วยงานย่อยที่มี การจัดเก็บเงินรายได้แผ่นดิน ออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ชาระเงิน
รายได้ ต ามปกติ และให้ มี ก ารบั น ทึ ก ควบคุ ม รายการในทะเบี ย นการรั บ และน าส่ ง เงิ น รายได้ แ ผ่ น ดิ น
เพื่อประโยชน์ในการจัดทารายงานส่งส่วนราชการผู้เบิก
๒.๒) การนาเงินรายได้แผ่นดินส่งคลัง แยกเป็น ๒ กรณี ดังนี้
กรณีที่ ๑ หน่วยงานย่อยเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการจัดเก็ บเงินรายได้แผ่นดิน
หรือโดยหน้าที่ทาให้ มีการจั ดเก็บรายได้แผ่นดินโดยสม่าเสมอ ให้ ทาใบนาส่ งเงินรายได้แผ่ นดินและนาเงิน
ที่จัดเก็บได้ส่งคลังโดยตรง พร้อมกับส่งคู่ฉบับใบนาส่งเงินรายได้แผ่นดินให้ส่ว นราชการผู้เบิกบันทึกรายการ
บัญชีต่อไป
กรณีที่ ๒ หน่วยงานย่อยมีการจัดเก็บเงินรายได้แผ่นดิน เป็นครั้งคราวและมีจานวนเงิน
ไม่ ม ากให้ น าเงิ น ที่ จั ด เก็บ ได้ ฝ ากเข้า บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารของส่ ว นราชการผู้ เ บิ กที่ เ ปิ ด เพื่ อ การนี้ ห รื อ น า
เงินส่งคลังโดยตรง และส่งสาเนาใบนาฝากหรือคู่ฉบับใบนาส่งเงินรายได้แผ่นดินให้ส่วนราชการผู้เบิก พร้อม
รายงานการรับและนาส่งเงินรายได้แผ่นดินที่หน่วยงานย่อยจัดเก็บ หากยังมิได้นาส่งคลังหรือนาฝากเข้าบัญชี
ส่ ว นราชการผู้ เ บิ ก จ านวนเงิน ดัง กล่ า วอาจจะนาฝากธนาคารในบัญ ชีประเภทกระแสรายวั นในนามของ

-๖หน่ ว ยงานย่ อยไว้ก่อ น แล้ ว จึ ง จะเขีย นเช็คสั่ งจ่า ยเพื่อ นาส่ งคลั งหรือ นาฝากเข้ าบัญ ชีเงิ นฝากธนาคาร ของ
ส่วนราชการผู้เบิกต่อไป หากเงินที่นาส่งไม่เกิน ๑,๐๐๐.๐๐ บาท จะนาส่งเป็นเงินสดก็ได้ ในกรณีที่นาส่งส่วนราชการ
ผู้เบิกให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยลงนามในหนังสือเพื่อนาส่งเงินให้ส่วนราชการผู้เบิกด้วย
๒.๓) ทุ ก วั น สิ้ น เดื อ น กรณี ส่ ง เงิ น เข้ า คลั ง ตรงหรื อ ทุ ก วั น ที่ ๑๕ กรณี ส่ ง เงิ น เข้ า บั ญ ชี
ส่วนราชการผู้เบิกให้หน่วยงานย่อยสรุปข้อมูลการรับและนาส่งหรือนาฝากจากทะเบียนคุมการรับและนาส่ ง
เงินรายได้แผ่นดิน เพื่อจัดทารายงานการรับและนาส่งหรือนาฝาก จานวน ๒ ฉบับ ส่งให้ส่วนราชการผู้เบิก ๑ ฉบับ
สาเนาเก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ฉบับ สาหรับหน่วยงานย่อยที่นาเงินที่จัดเก็บได้ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ
ส่ว นราชการผู้ เบิก ให้แนบส าเนาใบนาฝากไปด้ว ย ทั้งนี้ให้ ยกเว้นการจัดทางบเดือนเงินรายได้แผ่นดินของ
หน่วยงานย่อย ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๕๓๐/๕๕๑๐๓ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๙
๒.๔) ใบเสร็ จรั บเงิน เล่ มใดใช้ห มดแล้ ว ให้ เก็บไว้เป็นหลั กฐานเพื่อการตรวจสอบ เมื่อขึ้น
ปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มใหม่
๒.๕) การรับเงินภายหลังกาหนดเวลาปิดบัญชีสาหรับวั นนั้นแล้ว ให้บันทึกการรับเงินนั้นใน
ทะเบียนคุม การรับและนาส่งเงินรายได้แผ่นดินในวันทาการถัดไป
๓) เงินนอกงบประมำณ
การรับและนาส่งหรือนาฝากเงินนอกงบประมาณ ให้ปฏิบัติทานองเดียวกับเงินรายได้แผ่นดิน
การน าเงิ น นอกงบประมาณฝากส่ ว นราชการผู้ เ บิ ก เป็ น เงิ น สด ให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานย่ อ ยหรื อ ผู้ ที่ หั ว หน้ า
หน่ ว ยงานย่อยมอบหมายลงนามในหนั งสือเพื่อนาฝาก ส าหรับการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณให้ปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณประเภทเงินฝากซึ่งต้องจ่ายคืนเมื่อถึงกาหนดเวลา ให้จัดทาทะเบียนคุม
เงินนอกงบประมาณประเภทเงินฝาก เพื่อบันทึกรายละเอียดข้อมูล และเมื่อครบกาหนดจ่ายคืนให้ทาหนังสือ
แจ้งส่วนราชการผู้เบิกจ่ายคืนเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรงหรือจ่ายโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ มีสิทธิ
พร้อมทั้งให้หมายเหตุในทะเบียนดั งกล่าวและลดยอดในสมุดคู่ฝากด้วย เงินนอกงบประมาณที่หน่ วยงานย่อย
ฝากส่วนราชการผู้เบิก การฝากและถอนเงินให้ผู้เบิกลงลายมือชื่อการรับฝากและถอนเงิน
สาหรับเงินนอกงบประมาณประเภทที่ห น่วยงานย่อ ยรับและสามารถเก็บไว้ใช้ จ่ายเอง ซึ่ง
อาจจะอยู่ในรูปของเงินสดหรือเงินฝากธนาคารในบัญชีของหน่วยงานย่อยหรือฝากส่วนราชการผู้เบิกให้บันทึก
ควบคุมการรับ-จ่ายในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ (ระบุประเภท) แล้วแต่กรณี ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลเพื่อ
จัดทารายงานส่งให้ส่วนราชการผู้เบิกหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ตาม
ความต้องการ
การถอนเงินนอกงบประมาณที่ฝากส่วนราชการผู้ เบิก ให้ ทาใบเบิกเงินฝากพร้อมสมุดคู่ฝาก
สาหรับการรับเงินตามใบเบิกเงินฝากของหน่วยงานย่อย อาจขอรับเงินโดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ
หน่วยงานก็ได้
การปฏิบัติเกี่ยวกับรายงานการรับและนาส่งหรือนาฝากให้ถือปฏิบัติทานองเดียวกับเงินรายได้
แผ่นดิน

-๗๑.๒ กำรเก็บรักษำเงิน
ทุกสิ้นวันให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสรุปยอดเงินคงเหลือแต่ละประเภทที่ปรากฏในทะเบียนต่าง ๆ
เพื่อจัดทารายงานเงินคงเหลือประจาวันเสนอกรรมการเก็บรักษาเงินที่หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่งตั้ง โดยจานวน
เงินคงเหลือที่ปรากฏในรายงานดังกล่าวจะประกอบด้วย
๑. รายการเงินสดจะต้องเท่ากับตัวเงินสด เช็ค หรือธนาณัตทิ ี่ตรวจนับได้
๒. รายการเงินฝากธนาคารจะต้องเท่ากับยอดที่ปรากฏในบัญชีเงินฝากธนาคาร สาหรับบัญชีดังกล่าว
ให้มีการทางบเทียบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตอนสิ้นเดือนด้วย
๓. รายการเงินฝากส่วนราชการผู้เบิกจะต้องเท่ากับยอดที่ปรากฏในสมุดคู่ฝาก
เมื่ อกรรมการเก็บรั กษาเงิ นลงนามในรายงานดั งกล่ าวแล้ ว ให้ น าเงิ นสด เช็ ค หรือธนาณั ติเก็ บเข้ า
ตู้ นิ ร ภั ย ของส านั กงาน แล้ ว เสนอรายงานให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานย่ อ ยลงนามต่ อ ไป ในกรณี ที่ วั น ใดไม่ มี
การรับ-จ่ายเงินก็ให้จัดทารายงานเงินคงเหลือประจาวันและหมายเหตุในรายงานว่าไม่มีการรับจ่ายเงิน และ
ทุกสิ้นเดือนให้สาเนารายงานเงินคงเหลือประจาวัน ณ วันทาการสุดท้ายของเดือนให้ส่วนราชการผู้เบิกทราบด้วย
วงเงินเก็บรักษาของเงินแต่ละประเภทให้เป็นไปตามข้อกาหนดในเรื่องนั้น ๆ
๑.๓ กำรควบคุมและตรวจสอบ
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การของหน่ ว ยงานย่ อ ยในเรื่ อ งดั ง กล่ า วเป็ น ไปอย่ า งถู ก ต้ อ ง จึ ง ต้ อ งมี
การตรวจสอบ การปฏิบัติงาน โดยให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยหรือผู้ที่หัวหน้าหน่วยงานย่อยมอบหมายดาเนินการ
ดังนี้
๑. ตรวจสอบการส่งเอกสารหลักฐานในทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก ว่าได้มีการส่งหลักฐานให้
ส่วนราชการผู้เบิกเป็นไปตามลาดับก่อนหลังหรือไม่
๒. ทุกสิ้นวันทาการให้ตรวจสอบการบันทึกรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนต่าง ๆ ซึ่งจานวนเงินรวม
ของเงินแต่ประเภทที่หน่วยงานย่อยได้รับ หักจานวนเงินที่นาส่งหรือนาฝากในวันนั้น จะเป็นยอดที่แสดงไว้ใน
รายงานเงินคงเหลือประจาวันตามประเภทเงิน
๓. ทุกวัน ที่ ๑๕ และวัน สิ้ น เดือนแล้ ว แต่กรณี ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ในรายงาน
การรั บ และน าส่ ง หรื อน าฝากกับ ส าเนาใบเสร็จ รับ เงิ นและคู่ฉ บับ ใบนาส่ งหรือ ส าเนาใบน าฝากก่อ นส่ งให้
ส่วนราชการผู้เบิก
๑.๔ สรุป
หน่วยงานย่อยใดที่มีบุคลากรจากัด สามารถยกเลิ กการทาระบบบัญชีหน่วยงานย่อยได้ โดยให้
ส่วนราชการผู้เบิกทาหน้าที่รับจ่ายเงินในส่ วนที่เกิดจากภารกิจของหน่วยงานย่อยได้ เว้นแต่ในกรณีจาเป็นต้อง
รับรายได้เพื่อบริการประชาชนหรือต้องเก็บเงินไว้ใช้จ่ายที่หน่วยงาน ซึ่งต้องมีระบบควบคุมและรายงานเท่าที่จาเป็น
ดังนั้น หน่ว ยงานย่อยจึ งอาจจะเลื อกควบคุมการเงินของหน่วยงานเฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือหลายกรณี
ดังต่อไปนี้ได้ตามความจาเป็น คือ

-๘๑. บันทึกควบคุมเฉพาะการรับ-ส่งเอกสารหลักฐานขอเบิกเงินจากเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิในทะเบียน
คุมหลักฐานขอเบิก และให้ส่วนราชการผู้เบิกจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ
๒. บันทึกควบคุมการรับ-จ่ายเงินทดรองราชการ (ถ้ามี) ในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
๓. บันทึกควบคุมการรับและนาส่งเงินรายได้แผ่นดิน (ถ้ามี) ในทะเบียนคุมการรับและนาส่ง เงิน
รายได้แผ่นดิน
๔. บันทึกรายละเอียดข้อมูลของเงินนอกงบประมาณที่ฝากส่วนราชการผู้ เบิกในทะเบียนคุมเงิน
นอกงบประมาณ ประเภทเงินฝาก และบันทึกควบคุมการรับ -จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภทที่หน่วยงาน
ย่อยสามารถเก็บไว้ใช้จ่ายเองได้ในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทนั้น ๆ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ หากมีการรับ-จ่ายเงินที่หน่วยงาน หน่วยงานย่อยจะต้องสรุปและจัดทารายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวัน เสนอกรรมการเก็บ รักษาเงินและรายงานให้หั ว หน้าหน่ว ยงานทราบ พร้อมนี้ให้ ส าเนารายงาน
เงินคงเหลือประจาวัน ณ วันสิ้นเดือนให้ส่วนราชการผู้เบิกทราบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ กากับดูแล
รวมทั้งจะต้องทารายงานการรับ -นาส่งรายได้ และรายงานการรับ -จ่ายเงินนอกงบประมาณ ส่งให้ส่วนราชการ
ผู้เบิกตามระยะเวลารูปแบบที่กาหนดในระบบนี้ หรือที่กาหนดในระเบียบหรือหนังสือสั่งการของระบบเงินนอก
งบประมาณที่เกี่ยวข้องด้วย

-๙๒. แนวคิดและหลักกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรพัสดุ
การบริหารพัสดุ หมายความว่า การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบารุงรักษา
และการจาหน่ายพัสดุ ตามคาจากัดความของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น แสดงให้เห็นว่าการบริห ารพัส ดุเป็นกระบวนการบริห ารที่มีการดาเนินการหลายขั้นตอน
ต่อ เนื่ อ งกั น เป็ น ระบบ เพื่อ ให้ ห น่ ว ยงานมี ก ารควบคุม และดู แ ลพั ส ดุ ที่ มี อ ยู่ ใ นครอบครองให้ มี ก ารใช้ แ ละ
การบริหารที่เหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์มากที่สุด ซึ่งได้กาหนดรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนไว้ใน
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
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รูปที่ ๑ ขั้นตอนกำรบริหำรพัสดุ
๒.๑ กำรเก็บและกำรบันทึก เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้วให้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
๑. ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็นประเภทชนิด และแสดงรายการ
ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการกาหนด โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย
สาหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได้
๒. เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชีหรือ
ทะเบียน

- ๑๐ ๒.๒ กำรเบิกจ่ำยพัสดุ
๑. ให้หัวหน้างานที่ต้องใช้พัสดุนั้นเป็นผู้เบิก
๒. การจ่ายพัสดุ ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ ก่อนจ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้อง
ของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) แล้วลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็น
หลักฐานด้วย
๒.๓ กำรยืม
๑. การให้ยืมหรือนาพัสดุไปใช้ ต้องกระทาเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
๒. การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ให้ผู้ยืมทาหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงเหตุผลและ
กาหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
๑) การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม
๒) การให้บุ คคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่ว ยงานของรัฐ เดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
๓. ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องนาพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิด
ชารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิ ม โดยเสียค่าใช้จ่าย
ของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตาม
ราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม
๔. การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้ทาได้เฉพาะเมื่อหน่วยงานของรัฐ
ผู้มีความจาเป็นต้องใช้ พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน จะดาเนินการจัดหาได้ไม่ทันการ และหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม
พัสดุนั้น ๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐของตน และให้มีหลักฐานการยืมเป็น
ลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุเป็นประเภท ชนิด และปริ มาณเช่นเดียวกัน
ส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม
๕. เมื่อครบกาหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืนภายใน
๗ วัน นับแต่วันครบกาหนด
๒.๔ กำรบำรุงรักษำ
ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในครอบครอง ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลา โดยให้มีการจัดทาแผนการซ่อมบารุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการซ่อมบารุงด้วย กรณีที่พัสดุ
เกิดการชารุด ให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยเร็ว

- ๑๑ ๒.๕ กำรตรวจสอบพัสดุประจำปี
๑. ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ
ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่ตามความจ าเป็น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัส ดุในงวด ๑ ปีที่ผ่ านมา และตรวจนับพัส ดุ
ประเภทที่ คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น
๒. เริ่มดาเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทาการวันแรกของปีงบประมาณถัดไป ว่าการรับจ่าย
ถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป
เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จาเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจส อบ
ดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน ๓๐ วันทาการ นับแต่วันเริ่มดาเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น
เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ ๑ ชุด และส่งสาเนารายงานไปยังสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๑ ชุด พร้อมทั้งส่งสาเนารายงานไปยัง
หน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี) ๑ ชุด ด้วย
๓. หากปรากฏว่ามีพัสดุชารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จาเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ
ต่อไป ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง เว้น แต่กรณีที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า เป็นการ
เสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่ง
การให้ดาเนินการจาหน่ายต่อไปได้ ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่าจะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย ให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐดาเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการหรือของหน่วยงานของรัฐนั้นต่อไป
๒.๖ กำรจำหน่ำยพัสดุ
หลั ง จากการตรวจสอบแล้ ว พั ส ดุ ใ ดหมดความจ าเป็ น หรื อ หากใช้ ใ นหน่ ว ยงานของรั ฐ ต่ อ ไป
จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาสั่งให้ดาเนินการ
ตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๑. ขาย ให้ดาเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดีให้นาวิธี
ที่กาหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้
๑) การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรื อได้มารวมกันไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จะขายโดย
วิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้
๒) การขายให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ องค์ ก ารสถานสาธารณกุ ศ ลตามมาตรา ๔๗ (๗)
แห่งประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน
๓) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่
หน่วยงานของรัฐมอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที่ เมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที่หรืออุปกรณ์ดังกล่าวพ้นระยะเวลา
การใช้งานแล้ว ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน
การขายโดยวิธีทอดตลาดให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยให้ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายทาการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด กรณีที่เป็นพัสดุที่มีการจาหน่ายเป็น
การทั่วไปให้พิจารณาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด หรือ ราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้น

- ๑๒ ณ เวลาที่จะทาการขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่มีการจาหน่าย
ทั่วไป ให้พิจารณาราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุการใช้งาน รวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้ง
ของพัส ดุด้วย ทั้งนี้ ให้ เสนอหัว หน้ าหน่ว ยงานของรัฐ พิจารณาให้ความเห็นชอบราคาประเมินดังกล่ าวโดย
คานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วย หน่วยงานของรัฐจะจ้างผู้ประกอบการที่ให้บริการขายทอดตลาด
เป็นผู้ดาเนินการก็ได้
๒. แลกเปลี่ยน ให้ดาเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
๓. โอน ให้ โอนแก่หน่ วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่ ง
ประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย
๔. แปรสภาพหรือทาลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐกาหนด
โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรั ฐสั่งการ และเงินที่ได้
จากการจาหน่ายพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๕. การจาหน่ายเป็นสูญ ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถ
ชดใช้ ไ ด้ หรื อ มี ตั ว พั ส ดุ อ ยู่ แ ต่ ไ ม่ ส มควรด าเนิ น การจ าหน่ า ยตามวิ ธี ข้ า งต้ น ให้ จ าหน่ า ยพั ส ดุ นั้ น เป็ น สู ญ
ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
๑) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้หัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
๒) ถ้ า พั ส ดุ นั้ น มี ร าคาซื้ อ หรื อ ได้ ม ารวมกั น เกิ น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ อ ยู่ ใ นอ านาจของ
กระทรวงการคลังเป็นผู้อนุมัติ
๒.๗ กำรลงจ่ำยออกจำกบัญชีหรือทะเบียน
เมื่ อ ได้ด าเนิ น การจ าหน่ า ยแล้ ว ให้ เจ้ า หน้า ที่ ล งจ่ า ยพัส ดุ นั้ น ออกจากบั ญ ชีห รื อ ทะเบี ยนทั น ที
แล้วแจ้งให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น

บทที่ ๓
ผลกำรตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
การควบคุมการเงินและการบริหารพัสดุของหน่วยงานย่อย เป็นขั้นตอนปฏิบัติงานที่สาคัญ และเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารงานของหน่วยงานย่อย เนื่องจากเป็นงานที่สนับสนุนการบริหารงานของหน่วยงานย่อยให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การปฏิบัติงานด้านการเงินและการบริหารพัสดุเป็นงานที่ต้องอาศัยกฎ ระเบียบ
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานย่อยเป็นไปตามภารกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น การตรวจสอบการดาเนินงานตามระบบการควบคุมการเงินและ
การบริหารพัสดุของหน่วยงานย่อย จึงเป็นการตรวจสอบผลการดาเนินงานด้านการเงินและการบริหารพัสดุ
ว่าเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยกาหนดประเด็นการตรวจสอบ ดังนี้
ประเด็นกำรตรวจสอบที่ ๑ : กระบวนกำรหรื อขั้น ตอนกำรปฏิบัติงำนด้ำ นกำรเงิน และกำรบริ หำรพัสดุ
เป็นไปตำมกฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ประสิทธิผล
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทรำบว่ำหน่วยงำนย่อยปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและกำรบริหำรพัสดุตำมกระบวนกำร
หรือขั้นตอนตำมกฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้องครบถ้วนทุกกระบวนกำร

ผลกำรตรวจสอบ
๑. ด้ำนกำรเงิน
การปฏิบัติงานด้านการเงิน มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ล ะเอียดและต้องปฏิบัติงานด้ว ยความ
ถู ก ต้ อ ง รวดเร็ ว ทั น ตามก าหนดเวลา เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารได้ ใ ช้ ข้ อ มู ล ทางการเงิ น ไปบริ ห ารงานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ชั้นตอนที่สาคัญด้านการเงิน ได้แก่ การเก็บรักษาเงิน ใบเสร็จรับเงิน การนาเงินฝาก-ถอน เงินยืม
เงินฝากธนาคาร เงินรายได้แผ่นดิน การจัดทาทะเบียนคุม การรายงาน และการควบคุมภายใน จากการสอบ
ทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการเงินของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ จานวน ๔๐ แห่ง มีรายละเอียดดังนี้
๑.๑ กำรเก็บรักษำเงิน ทุกสิ้นวันให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสรุปยอดเงินคงเหลือแต่ละประเภทที่
ปรากฏในทะเบี ย นต่าง ๆ เพื่อจั ดทารายงานเงินคงเหลือประจาวันเสนอกรรมการเก็บรักษาเงินที่หั ว หน้า
หน่วยงานย่อยแต่งตั้ง เมื่อกรรมการเก็บรักษาเงินลงนามในรายงานดังกล่าวแล้วให้นาเงินสด เช็ค หรือธนาณัติเก็บ
เข้ า ตู้ นิ ร ภั ย ของส านั ก งาน แล้ ว เสนอรายงานให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานย่ อ ยลงนาม ในกรณี ที่ วั น ใดไม่ มี
การรับ-จ่ายเงินก็ให้จัดทารายงานเงินคงเหลือประจาวันและหมายเหตุในรายงานว่าไม่มีการรับจ่ายเงิน และ
ทุกสิ้นเดือนให้สาเนารายงานเงินคงเหลือประจาวัน ณ วันทาการสุดท้ายของเดือนให้ส่วนราชการผู้เบิกทราบด้วย

- ๑๔ ตำรำงที่ ๑ แนวทำงกำรประเมินกำรเก็บรักษำเงิน
มี/ใช่
(แห่ง)
๓๙

แนวทำงกำรประเมิน
๑ มีการแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน
๒ มีการจัดทารายงานเงินคงเหลือประจาวัน
ทุกวันที่มีการรับจ่ายเงิน

๒๔

ไม่มี/ไม่ใช่ มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่
(แห่ง) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
๑
๙๗.๕๐
๒.๕๐
๑๖

๖๐.๐๐

๔๐.๐๐

จากตารางที่ ๑ กศน. อาเภอมีการแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน จานวน ๓๙ แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ ๙๗.๕๐ ในจานวนนี้มีการแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนาเงิน
ส่งคลังในหน้าที่ของอาเภอและกิ่งอาเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐ จานวน ๒๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐ และมีการแต่งตั้ง
กรรมการเก็บรักษาเงินแต่ระบุระเบียบไม่ถูกต้อง เช่น ระบุระเบียบการเบิ กจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการนาเงิน ส่ งคลั ง พ.ศ. ๒๕๕๑ จ านวน ๑๙ แห่ ง คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๕๐ (รูปที่ ๒) และไม่ได้แต่งตั้ง
กรรมการเก็บรักษาเงิน จานวน ๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๐
กำรแต่งตั้งกรรมกำรเก็บรักษำเงิน
๑ แห่ง
๒.๕๐%

แต่งตั้งกรรมกำรถูกต้อง
๒๐ แห่ง ๕๐%

๓๙ แห่ง
๙๗.๕๐%
แต่งตั้งกรรมกำรไม่ถูกต้อง
๑๙ แห่ง ๔๗.๕๐%
แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน

ไม่ได้แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน

รูปที่ ๒ จำนวน กศน. อำเภอที่แต่งตั้งกรรมกำรเก็บรักษำเงิน
จากตารางที่ ๑ การจัดทารายงานเงินคงเหลื อประจาวัน เจ้าหน้าที่การเงินมีการจัดทา
รายงานเงินคงเหลือประจาวัน ทุกวันที่มีการรับจ่ายเงิน จานวน ๒๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๐ และไม่ได้จัดทา
รายงานเงินคงเหลือประจาวันทุกวันที่มีการรับจ่ายเงิน จานวน ๑๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๐

- ๑๕ ๑.๒ ใบเสร็จรับเงิน ให้หน่วยงานจัดทาทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินเพื่อให้ทราบและตรวจสอบได้
ว่ามีใบเสร็จรับเงินอยู่ในความรับผิดชอบเท่าใด ได้รับจากส่วนราชการจานวนเท่าใด และจ่ายให้ใคร วันเดือนปีใด
เล่มที่เท่าใด และคงเหลือเท่าใด เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินว่ามีใบเสร็จรับเงินอยู่ใน
ความรับผิดชอบเล่มใด ได้ใช้ ใบเสร็จรับเงินไปแล้วเล่มใด อย่างช้าไม่เกินวันที่ ๑๕ ตุลาคมของปีงบประมาณถัดไป
รวมทั้งใบเสร็จรับเงินเล่มใดใช้สาหรับการรับเงินของปีงบประมาณใดให้ใช้รับเงินภายในปีงบประมาณนั้นเท่านั้น
เมื่อสิ้นปีงบประมาณใหม่ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มใหม่ เมื่อสิ้นปีงบประมาณใบเสร็จรับเงินเล่มใดที่ยังใช้ไม่หมด
ให้เจาะ ปรุ หรือประทับตราเลิกใช้ใบเสร็จรับเงินฉบับที่ยังไม่ใช้ในเล่มที่ใช้ไม่หมด
ตำรำงที่ ๒ แนวทำงกำรประเมินใบเสร็จรับเงิน
มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่
(แห่ง) (แห่ง)

แนวทำงกำรประเมิน

มี/ใช่
(ร้อยละ)

ไม่มี/ไม่ใช่
(ร้อยละ)

๑ มีการจัดทาทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน

๓๓

๗

๘๒.๕๐

๑๗.๕๐

๒ มีการรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินอย่างช้าไม่เกิน
วันที่ ๑๕ ของปีงบประมาณถัดไป
๓ เมื่อสิ้นปีงบประมาณมีการเจาะ ปรุ หรือประทับตรา
เลิกใช้ใบเสร็จรับเงิน

๓๒

๘

๘๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๒

๘

๘๐.๐๐

๒๐.๐๐

จากตารางที่ ๒ กศน. อาเภอจัดทาทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน จานวน ๓๓ แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ ๘๒.๕๐ ในจานวนนี้มีการจัดทาทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน แต่ใช้รูปแบบของทะเบียนคุมไม่ถูกต้องและ
วิธีการบันทึกไม่ถูกต้อง เช่น บันทึกรายการรับ-จ่าย ในบรรทัดเดียวกัน จานวน ๑๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๕๐
(รูปที่ ๓) และไม่ได้จัดทาทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน จานวน ๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๐

กำรจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
จัดทำทะเบียนถูกต้อง
๒๐ แห่ง ๕๐%

๗ แห่ง
๑๗.๕๐%

๓๓ แห่ง
๘๒.๕๐%
จัดทำทะเบียนไม่ถูกต้อง
๑๓ แห่ง ๓๒.๕๐%

จัดทาทะเบียน

ไม่ได้จัดทาทะเบียน

รูปที่ ๓ จำนวน กศน. อำเภอที่จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน

- ๑๖ จากตารางที่ ๒ กศน. อาเภอมีการรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินเป็นไปตามระยะเวลาที่ระเบียบ
กาหนด คือ รายงานอย่างช้าไม่เกินวันที่ ๑๕ ตุลาคมของปีงบประมาณถัดไป จานวน ๓๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๐
และรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ระเบียบกาหนด จานวน ๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๐
เมื่อสิ้นปีงบประมาณมีการเจาะ ปรุ หรือประทับตราเลิกใช้ใบเสร็จรับเงิน จานวน ๓๒ แห่ง
คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ในจานวนนี้มีการเจาะ ปรุ ใบเสร็จรับเงินทั้งเล่ม ทั้งฉบับที่ใช้แล้วและยังใช้ไม่หมด จานวน
๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๐ และไม่ได้เจาะ ปรุ หรือประทับตราเลิกใช้ใบเสร็จรับเงิน จานวน ๘ แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ ๒๐
๑.๓ กำรนำเงินฝำก - ถอนกับสำนักงำน กศน. จังหวัด
ตำรำงที่ ๓ แนวทำงกำรประเมินกำรนำเงินฝำก - ถอนกับสำนักงำน กศน. จังหวัด
มี/ใช่
(แห่ง)

ไม่มี/ไม่ใช่
(แห่ง)

มี/ใช่
(ร้อยละ)

ไม่มี/ไม่ใช่
(ร้อยละ)

๑ มีการนาเงินรายได้สถานศึกษาส่วนที่เกินอานาจ
การเก็บรักษาฝากสานักงาน กศน.จังหวัด

๒๘

๑๒

๗๐.๐๐

๓๐.๐๐

๒ มีการนาเงินนอกงบประมาณอื่นที่ไม่มีอานาจใน
การเก็บรักษาฝากสานักงาน กศน. จังหวัด

๒๕

๑๕

๖๒.๕๐

๓๗.๕๐

๓ มีการจัดทาสมุดคู่ฝากกรณีที่มีการนาเงินฝาก
สานักงาน กศน. จังหวัด
๔ มีการจัดทารายงานการรับและนาส่งหรือนาฝาก
ทุกวันที่ ๑๕ และวันสิ้นเดือนส่งสานักงาน กศน.
จังหวัด

๓๔

๖

๘๕.๐๐

๑๕.๐๐

๐

๔๐

๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

แนวทำงกำรประเมิน

จากตารางที่ ๓ กศน. อาเภอนาเงินรายได้สถานศึกษาส่วนที่เกินอานาจการเก็บรักษาฝาก
สานักงาน กศน. จังหวัด จานวน ๒๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๐ และมีเงินรายได้สถานศึกษาที่ไม่เกินอานาจ การ
เก็บรักษา จานวน ๑๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๐
กศน. อาเภอมีการนาเงินนอกงบประมาณอื่นที่ไม่มีอานาจในการเก็บรักษาฝากสานักงาน
กศน. จังหวัด เช่น เงินประกันสัญญา จานวน ๒๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ และไม่มีเงินนอกงบประมาณอื่น
ที่ไม่มีอานาจในการเก็บรักษา จานวน ๑๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐
สมุด คู่ฝ าก ใช้ส าหรั บบัน ทึกรายการฝากและถอนเงิ นนอกงบประมาณกับ ส่ ว นราชการ
ผู้เบิก มี กศน. อาเภอที่จัดทาสมุดคู่ฝากกรณีที่มีการนาเงินฝากสานักงาน กศน. จังหวัด จานวน ๓๔ แห่ ง
คิดเป็นร้อยละ ๘๕ และไม่ได้จัดทาสมุดคู่ฝากกรณีที่มีการนาเงินฝากสานักงาน กศน. จังหวัด จานวน ๖ แห่ง
คิดเป็นร้อยละ ๑๕

- ๑๗ รายงานการรับและนาส่งหรือนาฝาก ใช้สาหรับแสดงการรับและนาส่งเงินรายได้แผ่นดินหรือ
นาฝากเงินนอกงบประมาณทุกวันที่ ๑๕ และวันสิ้นเดือน ส่งเงินเข้าบัญชีส่วนราชการผู้เบิ ก มี กศน. อาเภอ
ที่ ไม่ได้จัดทารายงานการรับและนาส่งหรือนาฝากทุกวันที่ ๑๕ และวันสิ้นเดือน ส่งสานักงาน กศน. จังหวัด
จานวน ๔๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๑.๔ เงินยืม
ตำรำงที่ ๔ แนวทำงกำรประเมินเงินยืม
แนวทำงกำรประเมิน
๑ มีการจ่ายเงินยืมจากเงินรายได้สถานศึกษาหรือ
เงินนอกงบประมาณอื่น
๒ มีการจัดทาทะเบียนคุมลูกหนี้แยกตามประเภท
ของเงิน
๓ มีการออกใบเสร็จรับเงินและหรือใบรับใบสาคัญให้
ผู้ยืมไว้เป็นหลักฐาน
๔ มีการนาหลักฐานส่งใช้เงินยืมไปเบิกเงินงบประมาณ
มาชดใช้ได้ถูกต้องครบถ้วน

มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่ มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่
(แห่ง) (แห่ง) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
๓๕

๕

๘๗.๕๐

๑๒.๕๐

๒๖

๑๔

๖๕.๐๐

๓๕.๐๐

๒๘

๑๒

๗๐.๐๐

๓๐.๐๐

๓๕

๕

๘๗.๕๐

๑๒.๕๐

จากตารางที่ ๔ กศน. อาเภอจ่ายเงินยืมจากเงินรายได้สถานศึกษาหรือเงินนอกงบประมาณอื่น
จานวน ๓๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐ และไม่ได้ มีการจ่ายเงินยืมจากเงินรายได้สถานศึกษาหรือเงินนอก
งบประมาณอื่น จานวน ๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐
กศน. อ าเภอจั ด ท าทะเบี ย นคุ ม ลู ก หนี้ แ ยกตามประเภทของเงิ น เพื่ อ ใช้ ใ นการควบคุ ม และ
ตรวจสอบการจ่ายเงินยืม จานวน ๒๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๕ และไม่ได้จัดทาทะเบียนคุมลูกหนี้แยกตาม
ประเภทของเงิน จานวน ๑๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๕
เมื่อมีการส่งใช้เงิน ยื ม กศน. อาเภอออกใบเสร็จรับเงินและหรือใบรับใบสาคัญให้ผู้ ยืมไว้เป็น
หลักฐาน จานวน ๒๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๐ และไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินและหรือใบรับใบสาคัญให้ผู้ยืมไว้
เป็นหลักฐาน จานวน ๑๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๐
กศน. อาเภอนาหลั กฐานส่งใช้เงินยืมไปเบิกเงินงบประมาณมาชดใช้ถูกต้องครบถ้วน จานวน
๓๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐ และนาหลักฐานส่งใช้เงินยืมไปเบิกเงินงบประมาณมาชดใช้ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
จานวน ๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐

- ๑๘ ๑.๕ เงินฝำกธนำคำร
ตำรำงที่ ๕ แนวทำงกำรประเมินเงินฝำกธนำคำร
แนวทำงกำรประเมิน
๑ มีการจัดทาทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารประเภท
กระแสรายวัน
๒ ทุกสิ้นเดือนมีการจัดทางบเทียบยอดเงินฝาก
ธนาคารครบถ้วนทุกบัญชี

มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่ มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่
(แห่ง) (แห่ง) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
๒๙

๑๑

๗๒.๕๐

๒๗.๕๐

๒๑

๑๙

๕๒.๕๐

๔๗.๕๐

ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร ใช้สาหรับการบันทึกควบคุมการรับ จ่าย และยอดคงเหลือของเงินที่
ฝากธนาคาร จากตารางที่ ๕ กศน. อ าเภอจั ด ท าทะเบี ย นคุ ม เงิ น ฝากธนาคารประเภทกระแสรายวั น
จานวน ๒๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๕๐ และไม่ได้จัดทาทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
จานวน ๑๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๐
ทุกสิ้นเดือน กศน. อาเภอจัดทางบเทียบยอดเงินฝากธนาคารครบถ้วนทุกบัญชี จานวน ๒๑ แห่ง
คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๕๐ และทุกสิ้นเดือนไม่ได้จัดทางบเทียบยอดเงินฝากธนาคารครบถ้วนทุกบัญชี จานวน
๑๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๕๐
๑.๖ เงินรำยได้แผ่นดิน ให้หน่วยงานย่อยที่มีการจัดเก็บเงินรายได้แผ่นดิน ออกใบเสร็จรับเงิน
ให้ผู้ชาระเงินรายได้ตามปกติและให้มีการบันทึกควบคุมรายการในทะเบียนการรับและนาส่งเงินรายได้แผ่นดิน
เพื่อประโยชน์ในการจัดทารายงานส่งส่วนราชการผู้เบิก
ตำรำงที่ ๖ แนวทำงกำรประเมินเงินรำยได้แผ่นดิน
แนวทำงกำรประเมิน

มี/ใช่
(แห่ง)

มีการนาเงินรายได้แผ่นดินส่งสานักงาน กศน. จังหวัด

๓

ไม่มี/ไม่ใช่ มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่
(แห่ง) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
๓๗

๗.๕๐

๙๒.๕๐

จากตารางที่ ๖ กศน. อาเภอไม่มีเ งินรายได้แ ผ่ นดิ นเพื่ อนาส่ งส านั กงาน กศน. จัง หวั ด
จานวน ๓๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๕๐ และมีการนาเงินรายได้แผ่นดินส่งสานักงาน กศน. จังหวัด จานวน
๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๐

- ๑๙ ๑.๗ ทะเบียนคุม
ตำรำงที่ ๗ แนวทำงกำรประเมินกำรจัดทำทะเบียนคุม
มี/ใช่
(แห่ง)

ไม่มี/ไม่ใช่
(แห่ง)

๑ มีการจัดทาทะเบียนคุมเงินรายได้สถานศึกษา

๔๐

๐

ไม่มี/
ไม่ใช่
(ร้อยละ)
๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐

๒ มีการจัดทาทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณอื่น

๗

๓๓

๑๗.๕๐

๘๒.๕๐

๓ มีการจัดทาทะเบียนคุมการรับและนาส่งเงิน
รายได้แผ่นดิน

๓

๓๗

๗.๕๐

๙๒.๕๐

๔ มีการจัดทาทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก

๒๓

๑๗

๕๗.๕๐

๔๒.๕๐

๕ มีการจัดทาทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน

๒๐

๒๐

๕๐.๐๐

๕๐.๐๐

แนวทำงกำรประเมิน

มี/ใช่
(ร้อยละ)

จากตารางที่ ๗ ทะเบี ย นคุ ม เงิ น รายได้ ส ถานศึ ก ษา ใช้ ส าหรั บ บั น ทึ ก การรั บ และจ่ า ย
เงินรายได้ของสถานศึกษาที่ กศน. อาเภอรับและสามารถเก็บไว้ใช้จ่ายเอง มี กศน. อาเภอที่จัดทาทะเบียน
คุมเงินรายได้สถานศึกษา จานวน ๔๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณอื่น ใช้สาหรับบันทึกการรับและจ่ายเงินนอกงบประมาณ ซึ่งเปิด
แยกตามประเภทของเงิ น นอกงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ มี กศน. อ าเภอที่ ไ ม่ ไ ด้ มี ก ารจั ด ท าทะเบี ย นคุ ม เงิ น นอก
งบประมาณอื่ น จ านวน ๓๓ แห่ ง คิ ด เป็ น ร้อ ยละ ๘๒.๕๐ และจั ด ท าทะเบี ย นคุม เงิ น นอกงบประมาณอื่ น เช่ น

เงินประกันสัญญา เงินสนับสนุน อพวช. เงินเทียบระดับการศึกษา เงินกาชาด เป็นต้น จานวน ๗ แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ ๑๗.๕๐
ทะเบียนคุมการรับและนาส่งเงินรายได้แผ่นดิน ใช้สาหรับบันทึกการรับและนาส่งเงินรายได้
แผ่นดิน โดยแยกตามประเภทของเงินที่ได้รับหรือนาส่ง มี กศน. อาเภอที่ไม่ได้ จัดทาทะเบียนคุมการรับและ
นาส่งเงินรายได้แผ่น ดิน จ านวน ๓๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๕๐ และจัดทาทะเบียนคุมการรับ และนาส่ ง
เงินรายได้แผ่นดิน จานวน ๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๐
ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก ใช้ส าหรับบันทึกการรับหลั กฐานขอเบิกเงินจากเจ้าหนี้หรือ
ผู้ มี สิ ท ธิ และส่ ง ให้ ส านั ก งาน กศน. จั ง หวั ด เพื่ อ ด าเนิ น การจ่ า ยเงิ น ให้ เ จ้ า หนี้ ห รื อ ผู้ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น โดยตรง
มี กศน. อาเภอที่จัดทาทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก จานวน ๒๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๕๐ และไม่ได้จัดทา
ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก จานวน ๑๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๕๐

- ๒๐ ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน ใช้สาหรับบันทึกรายการยืมเงินตามสัญญาการยืมเงิน หรือ
บั น ทึกรายการใบส าคัญส่ งใช้เงิน ยื มตามหลั กฐานที่ข ออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ มี กศน. อาเภอที่ จัดท า
ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน จานวน ๒๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐ และไม่ได้จัดทาทะเบียนคุมเอกสารแทน
ตัวเงิน จานวน ๒๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐
๑.๘ รำยงำน การจัดทารายงานเป็นการสรุปข้อมูลทางตัวเลข เพื่อแสดงความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
ตรวจสอบได้ของการรับ-จ่ายเงิน
ตำรำงที่ ๘ แนวทำงกำรประเมินกำรจัดทำรำยงำน
แนวทำงกำรประเมิน
๑ มีการจัดทารายงานการรับจ่ายเงินรายได้
สถานศึกษา ส่งสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภายใน ๓๐ วันนับจากวันสิ้นเดือน
๒ มีการจัดทารายงานการรับจ่ายเงินนอก
งบประมาณและสาเนารายงานเงินคงเหลือ
ประจาวัน ณ วันทาการสุดท้ายของเดือน ส่ง
สานักงาน กศน. จังหวัด

มี/ใช่
(แห่ง)

ไม่มี/ไม่ใช่
(แห่ง)

มี/ใช่
(ร้อยละ)

ไม่มี/ไม่ใช่
(ร้อยละ)

๑๔

๒๖

๓๕.๐๐

๖๕.๐๐

๓๕

๕

๘๗.๕๐

๑๒.๕๐

จากตารางที่ ๘ กศน. อาเภอไม่ได้จัดทารายงานการรับจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาส่งสานักงาน
การตรวจเงิน แผ่ น ดิน ภายใน ๓๐ วันนั บจากวันสิ้นเดือน จานวน ๒๖ แห่ ง คิดเป็นร้อยละ ๖๕ และจัดทา
รายงานการรับจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ส่งสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน ๓๐ วันนับจากวันสิ้นเดือน
จานวน ๑๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๕
กศน. อาเภอจัดทารายงานการรับจ่ายเงินนอกงบประมาณและสาเนารายงานเงินคงเหลือ
ประจาวัน ณ วันทาการสุดท้ายของเดือนส่งสานักงาน กศน. จังหวัด จานวน ๓๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐
และไม่ได้จัดทารายงานการรับจ่ายเงินนอกงบประมาณและสาเนารายงานเงินคงเหลือประจาวัน ณ วันทาการ
สุดท้ายของเดือนส่งสานักงาน กศน. จังหวัด จานวน ๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐
๑.๙ กำรควบคุมภำยใน เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงิน ให้จัดให้มีการตรวจสอบจานวนเงินที่เจ้าหน้าที่
จัดเก็บและนาส่งกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ในทะเบียน และลงลายมือชื่อกากับยอดรวมเงินรับทั้งสิ้นที่
ได้รับในวันนั้นในสาเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย และจัดให้มีการตรวจสอบรายการจ่ายเงินที่บันทึกไว้ใน
ทะเบียนกับหลักฐานการจ่ายในวันนั้น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกากับยอดคงเหลือไว้ในทะเบียนนั้น ๆ

- ๒๑ ตำรำงที่ ๙ แนวทำงประเมินกำรควบคุมภำยใน
แนวทำงกำรประเมิน

มี/ใช่
(แห่ง)

ไม่มี/ไม่ใช่
(แห่ง)

มี/ใช่
(ร้อยละ)

ไม่มี/ไม่ใช่
(ร้อยละ)

จัดให้มีการตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจาวัน

๑๒

๒๘

๓๐.๐๐

๗๐.๐๐

จากตารางที่ ๙ กศน. อาเภอไม่ได้ จัดให้มีการตรวจสอบการรับ -จ่ายเงินประจาวัน จานวน
๒๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๐ และจัดให้มีการตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจาวัน จานวน ๑๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๐
สรุปด้ำนกำรเงิน
จากการสอบทานการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการเงิ น ของศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษา
ตามอัธยาศัยอาเภอ ส่วนใหญ่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง แต่ยังมีการปฏิบัติงาน
ในบางเรื่ องที่ปฏิบัติไม่เป็ นไปตามระเบียบกาหนด ได้แก่ การนาเงินฝาก-ถอนกับสานักงาน กศน. จังหวัด
ไม่ได้จั ดทารายงานการรับ และน าส่ งหรื อนาฝากทุกวันที่ ๑๕ และวันสิ้ นเดือนส่ งส านักงาน กศน. จังหวัด
การจัดทาทะเบียนคุม ไม่ได้จัดทาทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณอื่น ทะเบียนคุมการรับและนาส่งเงินรายได้
แผ่ นดิน และทะเบี ย นคุมเอกสารแทนตัว เงิน รวมทั้งไม่ได้ จัดทารายงานการรับจ่ายเงินรายได้ส ถานศึกษา
ส่งสานั กงานการตรวจเงิน แผ่ น ดิน ภายใน ๓๐ วันนับจากวันสิ้นเดือน ทาให้ ระบบการควบคุมการเงินของ
หน่วยงานย่อยไม่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเท่าที่ควร ผู้บริหารขาดข้อมูลทางการเงินที่น่าเชื่อถือ ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน

- ๒๒ ๒. กำรบริหำรพัสดุ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑๒ ระบุว่า
ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง ให้มีการใช้และบริหารพัสดุที่
เหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด จากการสอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ที่ได้รั บมอบหมายให้ป ฏิบั ติงานด้านพัส ดุของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ
จานวน ๔๐ แห่ง มีรายละเอียดดังนี้
๒.๑ กำรควบคุม หลังจากมีการจัดหาพัสดุและได้รับมอบพัสดุแล้ว ต้องมีวิธีการควบคุมพัสดุให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ซึ่งหลักการของการควบคุมพัสดุจะครอบคลุมถึง
การควบคุมทางบัญชีหรือทะเบียน การรับ-จ่าย และการยืมพัสดุ
ตำรำงที่ ๑๐ แนวทำงกำรประเมินด้ำนกำรควบคุมพัสดุ
มี/ใช่
(แห่ง)
๓๓

ไม่มี/ไม่ใช่
(แห่ง)
๗

๒ มีการจัดทาทะเบียนครุภัณฑ์

๓๓

๗

๘๒.๕๐

๑๗.๕๐

๓ มีการจัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สิน

๑๐

๓๐

๒๕.๐๐

๗๕.๐๐

๔ มีการจัดทาทะเบียนคุมครุภัณฑ์ต่ากว่าเกณฑ์

๑๓

๒๗

๓๒.๕๐

๖๗.๕๐

๕ มีการจัดเก็บใบส่งของไว้เป็นหลักฐาน

๓๐

๑๐

๗๕.๐๐

๒๕.๐๐

๖ มีการจัดทาใบเบิกพัสดุเก็บไว้เป็นหลักฐาน

๓๘

๒

๙๕.๐๐

๕.๐๐

๗ มีการจัดทาใบยืมพัสดุไว้เป็นหลักฐาน

๑๘

๒๒

๔๕.๐๐

๕๕.๐๐

แนวทำงกำรประเมิน
๑ มีการจัดทาบัญชีวัสดุ

มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
๘๒.๕๐ ๑๗.๕๐

จากตารางที่ ๑๐ แนวทางการประเมิ น ด้ า นการควบคุ ม พั ส ดุ เก็ บ ข้ อ มู ล จากการสอบทาน
การปฏิบัติงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ จานวน ๔๐ แห่ง พบว่า
๑) บัญชีวัสดุ
กศน. อาเภอจัดทาบัญชีวัสดุ จานวน ๓๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕๐ ซึ่งในจานวนนี้ มี
การจัดทาบัญชีวัสดุแยกตามประเภทและชนิดของวัสดุตามระเบียบกาหนด จานวน ๑๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ
๔๒.๕๐ และจัดทาบัญชีวัสดุแต่ไม่ได้แยกตามประเภท ชนิดของวัสดุ บันทึกบัญชีไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน
จานวน ๑๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๐ (รูปที่ ๔) และไม่ได้จัดทาบัญชีวัสดุ จานวน ๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๐

- ๒๓ -

กำรจัดทำบัญชีวัสดุ
จัดทาบัญชีวัสดุ
๗ แห่ง
๑๗.๕๐%

ไม่ได้จัดทาบัญชีวัสดุ

๓๓ แห่ง
๘๒.๕๐%
จัดทำบัญชีวัสดุถูกต้อง
๑๗ แห่ง ๔๒.๕๐%

จัดทำบัญชีวัสดุไม่ถูกต้องครบถ้วน
๑๖ แห่ง ๔๐%

รูปที่ ๔ จำนวน กศน. อำเภอที่จัดทำบัญชีวัสดุ
๒) ทะเบียนครุภัณฑ์
กศน. อาเภอจั ดทาทะเบียนครุภัณฑ์ ๓๓ แห่ ง คิ ดเป็นร้ อยละ ๘๒.๕๐ ในจานวนนี้
จัดทาทะเบียนครุภัณฑ์แยกตามประเภทและชนิดของครุภัณฑ์ ตามระเบียบกาหนด จานวน ๒๑ แห่ง คิดเป็น
ร้ อยละ ๕๒.๕๐ จั ด ทาทะเบี ย นครุ ภัณฑ์ โดยไม่ ได้แ ยกตามประเภท ชนิด และไม่มี ราคาของครุภัณ ฑ์นั้ น
จานวน ๑๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ไม่มีทะเบียนครุภัณฑ์ให้ตรวจสอบ จานวน ๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕ (รูปที่ ๕)
และไม่ได้จัดทาทะเบียนครุภัณฑ์ จานวน ๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๐
กำรจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์
จัดทำทะเบียนถูกต้อง
๒๑ แห่ง ๕๒.๕๐%

๗ แห่ง
๑๗.๕๐%

จัดทำทะเบียนไม่ถูกต้อง
๑๐ แห่ง ๒๕%

๓๓ แห่ง
๘๒.๕๐%

ไม่มีทะเบียนให้ตรวจสอบ
๒ แห่ง ๕%

จัดทาทะเบียน

ไม่ได้จัดทาทะเบียน

รูปที่ ๕ จำนวน กศน. อำเภอที่จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์

- ๒๔ ๓) ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
กศน. อาเภอไม่ได้จัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สิน จานวน ๓๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๕ และ
จัดทาทะเบีย นคุมทรั พย์ สิ น จ านวน ๑๐ แห่ ง คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ในจานวนนี้จัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สิ น
แต่บันทึกรายการไม่ถูกต้อง เช่น ไม่ได้บันทึกทะเบียน ๑ ใบ ต่อทรัพย์สิน ๑ รายการ บางรายการมีรายละเอียด
ของพั ส ดุ ไ ม่ ค รบถ้ ว น จ านวน ๖ แห่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๑๕ และมี ห น่ ว ยงานที่ จั ด ท าทะเบีย นคุ ม ทรั พ ย์ สิ น
ถูกต้องเพียง ๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐ (รูปที่ ๖)
กำรจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน
จัดทำทะเบียนถูกต้อง
๔ แห่ง ๑๐%
๑๐ แห่ง
๒๕%

๓๐ แห่ง
๗๕%

จัดทำทะเบียนไม่ถูกต้อง
๖ แห่ง ๑๕%

ไม่ได้จัดทาทะเบียน

จัดทาทะเบียน

รูปที่ ๖ จำนวน กศน. อำเภอที่จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน
๔) ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ต่ำกว่ำเกณฑ์
กศน. อาเภอไม่ได้จัดทาทะเบียนคุมครุภัณฑ์ต่ากว่าเกณฑ์ แต่จะบันทึกครุภัณฑ์ต่ากว่า
เกณฑ์ร วมในทะเบี ย นครุ ภัณฑ์ จ านวน ๒๗ แห่ ง คิดเป็นร้ อยละ ๖๗.๕๐ และจัด ทาทะเบียนคุมครุภัณฑ์
ต่ากว่าเกณฑ์ จานวน ๑๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๕๐
๕) กำรรับ-จ่ำยพัสดุ
การจั ด เก็ บ ใบส่ ง ของ กศน. อาเภอ มี ก ารจั ดเก็ บ ใบส่ ง ของไว้ เ ป็ น หลั ก ฐาน จ านวน
๓๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ในจานวนนี้มีการให้เลขที่เอกสารทางด้านรับ (ร.) เพื่อใช้ประกอบการบันทึกบัญชี
หรือทะเบีย น จานวน ๑๗ แห่ง คิดเป็น ร้อยละ ๔๒.๕๐ จัดเก็บใบส่งของไว้เป็นหลักฐาน แต่ไม่ได้ให้เลขที่
เอกสารทางด้านรับ (ร.) เพื่อใช้ประกอบการบันทึกบัญชีหรือทะเบียน จานวน ๑๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๕๐
(รูปที่ ๗) และไม่ได้จัดเก็บใบส่งของไว้เป็นหลักฐาน จานวน ๑๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๕

- ๒๕ กำรจัดเก็บใบส่งของไว้เป็นหลักฐำน

๑๐ แห่ง
๒๕%

๓๐ แห่ง
๗๕%

จัดเก็บใบส่งของ

ให้เลขที่เอกสำรด้ำนรับ
ถูกต้อง ๑๗ แห่ง ๔๒.๕๐%
ไม่ได้ให้เลขที่เอกสำรด้ำนรับ
๑๓ แห่ง ๓๒.๕๐%

ไม่ได้จัดเก็บใบส่งของ

รูปที่ ๗ จำนวน กศน. อำเภอที่จัดเก็บใบส่งของไว้เป็นหลักฐำน
การจัดเก็บใบเบิกพัสดุ กศน. อาเภอ มีการจัดทาใบเบิกพัสดุเก็บไว้เป็นหลักฐาน จานวน
๓๘ แห่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๙๕ ในจ านวนนี้ มี ก ารให้ เ ลขที่ เ อกสารทางด้ า นจ่ า ย (จ.) เพื่ อ ใช้ ป ระกอบ
การบันทึกบัญชีหรือทะเบียน จานวน ๒๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๐ จัดทาใบเบิกพัสดุเก็บไว้เป็นหลักฐาน
แต่ไม่ได้ให้เลขที่เอกสารทางด้านจ่าย (จ.) และไม่มีลายมือชื่อผู้มีอานาจอนุมัติให้จ่ายพัสดุ จานวน ๑๑ แห่ง
คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๐ (รูปที่ ๘) และไม่ได้จัดทาใบเบิกไว้เป็นหลักฐาน จานวน ๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕
กำรจัดทำใบเบิกพัสดุไว้เป็นหลักฐำน
๒ แห่ง
๕%

จัดทำใบเบิกพัสดุถูกต้อง
๒๗ แห่ง ๖๗.๕๐%

๓๘ แห่ง
๙๕%

จัดทาใบเบิกพัสดุ

จัดทำใบเบิกพัสดุไม่ถูกต้อง
๑๑ แห่ง ๒๗.๕๐%

ไม่ได้จัดทาใบเบิกพัสดุ

รูปที่ ๘ จำนวน กศน. อำเภอที่จัดทำใบเบิกพัสดุไว้เป็นหลักฐำน

- ๒๖ ๖) กำรยืมพัสดุ
เมื่ อมี ก ารยื ม พั ส ดุ ไ ปใช้ กศน. อ าเภอไม่ ได้ จัด ท าใบยื ม พัส ดุ ไว้ เป็ น หลั ก ฐาน จ านวน
๒๒ แห่ ง คิด เป็ น ร้ อยละ ๕๕ และจั ด ทาใบยืมพัส ดุ ไว้เป็ นหลั ก ฐาน จานวน ๑๘ แห่ ง คิดเป็ นร้อยละ ๔๕
ในจ านวนนี้ จั ด ท าใบยื ม พั ส ดุ ที่ แ สดงเหตุ ผ ลและก าหนดวั น ส่ ง คื น ไว้ เ ป็ น หลั ก ฐานตามระเบี ย บก าหนด
จานวน ๑๑ แห่ง คิดเป็น ๒๗.๕๐ และจัดทาใบยืมพัสดุแต่ไม่ มีลายมือชื่อผู้อนุมัติและไม่ระบุกาหนดวันส่งคืน
จานวน ๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๐ (รูปที่ ๙)
กำรจัดทำใบยืมพัสดุ
จัดทำใบยืมพัสดุถูกต้อง
๑๑ แห่ง ๒๗.๕๐%
๑๘ แห่ง
๔๕%

จัดทำใบยืมพัสดุไม่ถูกต้อง
๗ แห่ง ๑๗.๕๐%

๒๒ แห่ง
๕๕%

ไม่ได้จัดทาใบยืมพัสดุ
จัดทาใบยืมพัสดุ

รูปที่ ๙ จำนวน กศน. อำเภอที่จัดทำใบยืมพัสดุไว้เป็นหลักฐำน
๒.๒ กำรตรวจสอบพั ส ดุ ป ระจ ำปี ภายในเดื อ นสุ ด ท้ า ยก่ อ นสิ้ น ปี ง บประมาณให้ แ ต่ ง ตั้ ง
ผู้รับผิ ดชอบในการตรวจสอบพัส ดุ เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัส ดุในงวด ๑ ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัส ดุ
ประเภทที่คงเหลืออยู่ เพียงวันสิ้นงวดนั้น โดยให้เริ่มดาเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทาการวันแรกของ
ปีงบประมาณเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่
มีพัสดุใดชารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จาเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
แล้ ว ให้ เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่ าวต่อผู้ แ ต่งตั้ง เมื่อผู้ แต่งตั้งได้ รับรายงานจากผู้ รับผิ ดชอบใน
การตรวจสอบพัสดุแล้ว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ๑ ชุด และส่งสาเนารายงานไปยังสานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน ๑ ชุด พร้อมทั้งส่งสาเนารายงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี) ๑ ชุด ด้วย และหากปรากฏว่ามี
พัสดุชารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จาเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่งเพื่อดาเนินการสอบหาข้อเท็จจริงต่อไป

- ๒๗ ตำรำงที่ ๑๑ แนวทำงกำรประเมินด้ำนกำรตรวจสอบพัสดุประจำปี
มี/ใช่
ไม่มี/ไม่ใช่
แนวทำงกำรประเมิน
(หน่วยงำน) (หน่วยงำน)
๑ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
๓๓
๗
ประจาปีภายในเดือนกันยายน
๒ คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปีรายงานผล
๓๕
๕
การตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้งภายใน ๓๐ วันทาการ
นับแต่วันแรกของปีงบประมาณถัดไป
๓ รายงานผลการตรวจสอบมีสาระสาคัญครบถ้วน
ดังนี้
๓.๑ มีการตรวจสอบและรายงานการรับจ่ายพัสดุ
๒๒
๑๘
ว่าครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามบัญชี
๓.๒ มีการตรวจสอบและรายงานพัสดุคงเหลือว่า
๑๖
๒๔
มีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียน
๓.๓ มีการตรวจสอบและรายงานพัสดุชารุด
๓๒
๘
เสื่อมสภาพ
๔ มีการส่งสาเนารายงานผลการตรวจสอบให้
๓๘
๒
๔.๑ สานักงาน กศน.
๔.๒ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
๕ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
กรณีมีพัสดุชารุดเสื่อมสภาพ

มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
๘๒.๕๐ ๑๗.๕๐
๘๗.๕๐

๑๒.๕๐

๕๕.๐๐

๔๕.๐๐

๔๐.๐๐

๖๐.๐๐

๘๐.๐๐

๒๐.๐๐

๙๕.๐๐

๕.๐๐

๒

๓๘

๕.๐๐

๙๕.๐๐

๑๕

๒๕

๓๗.๕๐

๖๒.๕๐

จากตารางที่ ๑๑ แนวทางการประเมินด้านการตรวจสอบพัสดุประจาปี เก็บข้อมูลจากการสอบ
ทานการปฏิบัติงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ จานวน ๔๐ แห่ง พบว่า
๑) กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบพัสดุประจำปี
กศน. อาเภอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปีภายในเดือนกันยายน จานวน
๓๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕๐ และไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปีภายในเดือนกันยายน
แห่ง ๗ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๐

- ๒๘ ๒) กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบพัสดุประจำปีต่อผู้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบพัส ดุประจาปีรายงานผลการตรวจสอบต่ อผู้ แต่งตั้งภายใน
๓๐ วั น ท าการ นั บ แต่ วั น แรกของปี ง บประมาณถั ด ไป จ านวน ๓๕ แห่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๘๗.๕๐ และ
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปีไม่ได้รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้งภายใน ๓๐ วันทาการ นับแต่
วันแรกของปีงบประมาณถัดไป จานวน ๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐
๓) สำระสำคัญของรำยงำนผลกำรตรวจสอบพัสดุประจำปี ประกอบด้วย
๓.๑) การตรวจสอบและรายงานการรับจ่ายพัสดุว่าครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามบัญชี
กศน. อ าเภอรายงานผลการตรวจสอบการรั บ จ่ า ยพั ส ดุ ว่ า ครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง
ตรงตามบัญชี จานวน ๒๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๕ และไม่ได้รายงานผลการรับจ่ายพัสดุว่าครบถ้วน ถูกต้อง
ตรงตามบัญชี จานวน ๑๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๕
๓.๒) การตรวจสอบและรายงานพัสดุคงเหลือว่ามีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียน
กศน. อาเภอไม่ได้รายงานผลการตรวจสอบพัสดุคงเหลือว่ามีตัวอยู่ตรงตามบัญชี
หรือทะเบียน จานวน ๒๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๐ และรายงานผลการตรวจสอบพัสดุคงเหลือว่ามีตัวอยู่ตรง
ตามบัญชีหรือทะเบียน จานวน ๑๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๐
๓.๓) การตรวจสอบและรายงานพัสดุชารุด เสื่อมสภาพ
กศน. อาเภอรายงานผลการตรวจสอบพัสดุชารุด เสื่อมสภาพ จานวน ๓๒ แห่ง
คิดเป็นร้อยละ ๘๐ และไม่ได้รายงานผลการตรวจสอบพัสดุชารุด เสื่อมสภาพ จานวน ๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๐
๔) กำรส่งสำเนำรำยงำนผลกำรตรวจสอบกำรตรวจสอบพัสดุประจำปี
๔.๑) ส่งสาเนารายงานผลการตรวจสอบการตรวจสอบพัสดุประจาปีให้ สานักงาน กศน.
จังหวัด
กศน. อาเภอ ส่งส าเนารายงานผลการตรวจสอบการตรวจสอบพัสดุประจาปีให้
สานักงาน กศน. จังหวัด จานวน ๓๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๕ และไม่ได้ส่งสาเนารายงานผลการตรวจสอบ
พัสดุประจาปีให้สานักงาน กศน. จังหวัด จานวน ๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕
๔.๒) ส่ ง ส าเนารายงานผลการตรวจสอบการตรวจสอบพั ส ดุ ป ระจ าปี ใ ห้ ส านั ก งาน
การตรวจเงินแผ่นดิน
กศน. อาเภอ ไม่ได้ส่งสาเนารายงานผลการตรวจสอบการตรวจสอบพัสดุประจาปี
ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จานวน ๓๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๕ และส่งสาเนารายงานผลการตรวจสอบ
การตรวจสอบพัสดุประจาปีให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จานวน ๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕

- ๒๙ ๕) กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบหำข้อเท็จจริงกรณีมีพัสดุชำรุดเสื่อมสภำพ
จากการตรวจสอบพัสดุประจาปี เมื่อมี พัสดุชารุดเสื่อมสภาพ กศน. อาเภอ ไม่ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง จานวน ๒๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหา
ข้อเท็จจริง จานวน ๑๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐
๒.๓ กำรจำหน่ำย หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจาเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงาน
ของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณา
สั่งให้ดาเนินการจาหน่ายตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ ขาย โอน แลกเปลี่ยน แปรสภาพหรือทาลาย และ
การจาหน่ายเป็นสูญ
ตำรำงที่ ๑๒ แนวทำงกำรประเมินด้ำนกำรจำหน่ำย
แนวทำงกำรประเมิน
๑ มีการจาหน่ายพัสดุชารุดเสื่อมสภาพ
๒ มีการลงจ่ายพัสดุที่จาหน่ายแล้วออกจากทะเบียนหรือ
บัญชี
๓ มีการรายงานการลงจ่ายพัสดุที่จาหน่ายแล้วออกจาก
ทะเบียนหรือบัญชีให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ทราบ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น
๔ มีการแจ้งรายการครุภัณฑ์ที่จาหน่ายให้สานักงาน
กศน. จังหวัดทราบ เพื่อจาหน่ายออกจากระบบ
GFMIS

มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่ มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่
(แห่ง) (แห่ง) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
๗
๓๓
๑๗.๕
๘๒.๕
๕

๓๕

๑๒.๕

๘๗.๕

๓

๓๗

๗.๕

๙๒.๕

๓

๓๗

๗.๕

๙๒.๕

จากตารางที่ ๑๒ แนวทางการประเมินด้านการจาหน่าย เก็บข้อมูลจากการสอบทานการ
ปฏิบัติงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ จานวน ๔๐ แห่ง พบว่า
๑) การจาหน่ายพัสดุชารุดเสื่อมสภาพ
กศน. อาเภอ ไม่ได้จาหน่ายพัสดุ เนื่องจากผู้ปฏิบัติไม่เคยดาเนินการจาหน่าย กลัวความ
ผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และไม่มีผู้ที่มีความรู้มาถ่ายทอดวิธี/แนวทางการจาหน่าย จานวน ๓๓ แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ ๘๒.๕๐ และจาหน่ายพัสดุ จานวน ๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๐ ซึ่งมี กศน. อาเภอบางแห่งจาหน่าย
โดยวิธีตกลงราคา ซึ่งวิธีการจาหน่ายวิธีนี้ได้ยกเลิกแล้ว

- ๓๐ ๒) การลงจ่ายพัสดุที่จาหน่ายแล้วออกจากทะเบียนหรือบัญชี การรายงานการลงจ่ายพัสดุ
และการแจ้งรายการพัสดุที่จาหน่ายให้สานักงาน กศน. จังหวัดทราบ
สืบเนื่องมาจากมี กศน. อาเภอจาหน่ายพัสดุชารุดเสื่อมสภาพ จานวน ๗ แห่ง มี กศน.
อาเภอทีด่ าเนินการลงจ่ายพัสดุที่จาหน่ายแล้วออกจากทะเบียนหรือบัญชีอาเภอ จานวน ๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ
๑๒.๕๐รายงานการลงจ่ายพัสดุที่จาหน่ายแล้วออกจากทะเบียนหรือบัญชีให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ทราบ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น จานวน ๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๐ และแจ้งรายการพัสดุที่
จาหน่ายให้สานักงาน กศน. จังหวัดทราบ เพื่อจาหน่ายออกจากระบบ GFMIS จานวน ๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ
๗.๕๐
สรุปด้ำนกำรบริหำรพัสดุ
จากการสอบทานการปฏิบัติงานด้านการบริหารพัสดุของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอาเภอ ส่วนใหญ่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง แต่ยังมีการปฏิบัติงาน
ในบางเรื่องที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบกาหนด ได้แก่ การควบคุม ไม่ได้จัดทาทะเบียนทรัพย์สิน ไม่ได้จัดทา
ทะเบี ย นคุมครุ ภัณฑ์ต่ากว่าเกณฑ์ และไม่ได้จัดทาใบยืมพัส ดุไว้เป็นหลั กฐาน การตรวจสอบพัส ดุประจาปี
สาระสาคัญของรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจาปีไม่ครบถ้วน ไม่ได้รายงานผลการตรวจสอบพัสดุคงเหลือ
ว่ามีตัว อยู่ ตรงตามบั ญชีห รื อทะเบี ย น ไม่ได้ส่ งส าเนารายงานผลการตรวจสอบพัส ดุประจาปีให้ ส านักงาน
การตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น และเมื่ อ มี พั ส ดุ ช ารุ ด เสื่ อ มสภาพไม่ ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบหาข้ อ เท็ จ จริ ง
การจาหน่าย ไม่ได้ดาเนินการจาหน่ายพัสดุ เมื่อมีการจาหน่ายพัสดุแล้วไม่ ลงจ่ายพัสดุที่จาหน่ายแล้วออกจาก
ทะเบี ย นหรื อ บั ญ ชี ไม่ ได้ ร ายงานการลงจ่ ายพัส ดุ ที่จ าหน่ ายแล้ ว ออกจากทะเบีย นหรื อบั ญชี ให้ ส านั กงาน
การตรวจเงินแผ่นดินทราบ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น และไม่ได้แจ้งรายการครุภัณฑ์ที่จาหน่ายให้
สานักงาน กศน. จังหวัดทราบ เพื่อจาหน่ายออกจากระบบ GFMIS ทาให้ระบบการบริหารพัสดุของหน่วยงานย่อย
ไม่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเท่าที่ควร

- ๓๑ สำเหตุและผลกระทบ
๑. ด้ำนบุคลำกร
เนื่ อ งจากศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธ ยาศั ย อ าเภอมี ข้ อจ ากั ด ด้ านบุ ค ลากร
ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุโดยตรง จึงมีความจาเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีอยู่อย่างจากัด
เพื่อให้การดาเนินงานด้านการเงินและพัสดุสามารถดาเนินต่อไปได้ อย่างไรก็ตามบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานในด้านดังกล่าวมีภารกิจในหน้าที่ประจาเป็นจานวนมาก และมีความรู้พื้นฐานทางด้านการเงินและ
พัสดุต่างกัน ส่งผลให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ประจาและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
และมีการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบ่อย ทาให้การถ่ายทอดงานไม่ครบถ้วนทุกกระบวนการของการ
ปฏิบัติงาน รวมทัง้ การปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุของเจ้าหน้าที่คนเก่าไม่ถูกต้องตามระเบียบกาหนด ทาให้
ถ่ายทอดงานในรูปแบบที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบและถือปฏิบัติกันต่อมา และศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึก ษาตามอัธ ยาศัย อ าเภอไม่มี การส่ งมอบงานระหว่า งกั น ท าให้ ก ารปฏิบั ติง านผิ ดพลาด ไม่ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง และไม่สามารถหาเอกสารได้ครบถ้วน
๒. ด้ำนกฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอน
การปฏิบั ติงานในขั้น ตอนต่าง ๆ จึ งไม่กล้ าดาเนินการในส่ วนที่ผู้ ปฏิบัติไม่มั่นใจ รวมทั้งมีการเปลี่ ยนแปลง
กฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ไม่ได้ติดตามหรือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบ
และหนังสือสั่งการดังกล่าว มีโอกาสให้การปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามระเบียบกาหนด แต่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้รับ
การอบรมเฉพาะส่ ว นของกฎ ระเบี ย บ และหนั ง สื อ สั่ ง การที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง ไม่ ไ ด้ รั บ การอบรมเพื่ อ
ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานได้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย และสานักงาน กศน. ได้ออก
คู่มือเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ จานวน ๒ เล่ม คือ “คู่มือระบบการควบคุม
การเงินของหน่วยงานย่อย สาหรับ กศน. อาเภอ/เขต สังกัดสานักงาน กศน.” และ “คู่มือการปฏิบัติงานด้าน
พัสดุ สังกัดสานักงาน กศน.” แต่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ได้ศึกษา ทาความเข้าใจเท่า ที่ควร ทาให้การปฏิบัติงาน
ผิดพลาด คลาดเคลื่อนไปจากระเบียบกาหนด ส่งผลให้ผู้บริหารขาดข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
๓. ด้ำนกำรกำกับติดตำม
การปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ
ยังขาดการกากับติดตามจากผู้บังคับบัญชา การปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนไม่มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ
ทาให้ไม่ทราบถึงปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจริง และสานักงาน กศน. จังหวัดไม่ได้นิเทศติดตามผลการปฏิบัติงาน
ส่งผลให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุไม่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

- ๓๒ ข้อเสนอแนะ
๑. สานักงาน กศน. ควรพิจารณาจัดให้มีตาแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่พัสดุให้ กศน. อาเภอ
ทุกแห่ง เพื่อให้มีผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการเงินและพัสดุโดยตรง
๒. สานักงาน กศน. จังหวัด ควรจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสานักงาน กศน.
จั ง หวั ด และ กศน. อ าเภอ เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจถึ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านที่ ถู ก ต้ อ ง ร่ ว มกั น ทบทวน
การปฏิบัติงานที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๓. กศน. อาเภอ ควรจัดให้มีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้
ทราบความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคในการดาเนินงาน เพื่อให้สามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหาได้ทัน รวมทั้ง
กาชับให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษา ทาความเข้าใจ และให้ปฏิบัติ ตาม กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และคู่มือ
การปฏิบัติงานที่สานักงาน กศน. จัดทาขึ้นอย่างเคร่งครัด
๔. กศน. อ าเภอ ควรเตรี ยมความพร้ อมของบุ คลากร โดยก าหนดให้ ผู้ ปฏิ บั ติงานเดิ มถ่ ายทอดความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานแก่ผู้ที่จะมาปฏิบัติงานแทนให้สามารถปฏิบัติงานให้ได้ก่อน จึงจะมีการปรับเปลี่ยน
หน้าที่งาน
๕. กศน. อาเภอ ควรจัดให้มีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการเงินและพัสดุ ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม
เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า การปฏิ บั ติ ง านจะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ลมากยิ่ ง ขึ้ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตามระบบ
การควบคุมภายในที่มีการกาหนดและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้ผู้บริหารได้รับทราบจุดอ่อนต่าง ๆ
เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขให้สามารถปฏิบัติงานได้สาเร็จตามวัตถุประสงค์

ภำคผนวก

- ๓๔ รำยชื่อหน่วยรับตรวจ จำนวน ๔๐ แห่ง
๑. กศน. อาเภอบางเลน

จังหวัดนครปฐม

๒.

กศน. อาเภอกาแพงแสน

จังหวัดนครปฐม

๓.

กศน. อาเภอเมืองนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

๔.

กศน. อาเภอปราณบุรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๕.

กศน. อาเภอหัวหิน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๖.

กศน. อาเภอพรหมพิราม

จังหวัดพิษณุโลก

๗.

กศน. อาเภอบางกระทุ่ม

จังหวัดพิษณุโลก

๘.

กศน. อาเภอบางระกา

จังหวัดพิษณุโลก

๙.

กศน. อาเภอเมืองพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

๑๐. กศน. อาเภอวัดโบสถ์

จังหวัดพิษณุโลก

๑๑. กศน. อาเภอนาดี

จังหวัดปราจีนบุรี

๑๒. กศน. อาเภอบ้านสร้าง

จังหวัดปราจีนบุรี

๑๓. กศน. อาเภอกบินทร์บุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

๑๔. กศน. อาเภอศรีมโหสถ

จังหวัดปราจีนบุรี

๑๕. กศน. อาเภอเมืองปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

๑๖. กศน. อาเภอประจันตคาม

จังหวัดปราจีนบุรี

๑๗. กศน. อาเภอศรีมหาโพธิ

จังหวัดปราจีนบุรี

๑๘. กศน. อาเภออู่ทอง

จังหวัดสุพรรณบุรี

๑๙. กศน. อาเภอศรีประจันต์

จังหวัดสุพรรณบุรี

๒๐. กศน. อาเภอดอนเจดีย์

จังหวัดสุพรรณบุรี

๒๑. กศน. อาเภอหนองหญ้าไซ

จังหวัดสุพรรณบุรี

๒๒. กศน. อาเภอเดิมบางนางบวช

จังหวัดสุพรรณบุรี

๒๓. กศน. อาเภอสองพี่น้อง

จังหวัดสุพรรณบุรี

๒๔. กศน. อาเภอสามชุก

จังหวัดสุพรรณบุรี

๒๕. กศน. อาเภอบางปลาม้า

จังหวัดสุพรรณบุรี

๒๖. กศน. อาเภอด่านช้าง

จังหวัดสุพรรณบุรี

๒๗. กศน. อาเภอเมืองสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี

๒๘. กศน. อาเภอด่านขุนทด

จังหวัดนครราชสีมา

- ๓๕ ๒๙. กศน. อาเภอโนนสูง

จังหวัดนครราชสีมา

๓๐. กศน. อาเภอชุมพวง

จังหวัดนครราชสีมา

๓๑. กศน. อาเภอพิมาย

จังหวัดนครราชสีมา

๓๒. กศน. อาเภอบ้านหมอ

จังหวัดสระบุรี

๓๓. กศน. อาเภอมวกเหล็ก

จังหวัดสระบุรี

๓๔. กศน. อาเภอเมืองสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

๓๕. กศน. อาเภอหนองแซง

จังหวัดสระบุรี

๓๖. กศน. อาเภอพระพุทธบาท

จังหวัดสระบุรี

๓๗. กศน. อาเภอแก่งคอย

จังหวัดสระบุรี

๓๘. กศน. อาเภอเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดสระบุรี

๓๙. กศน. อาเภอหนองแค

จังหวัดสระบุรี

๔๐. กศน. อาเภอเสาไห้

จังหวัดสระบุรี

