
 

 

 
 
        รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบประจ าป ี

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี         

สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จัดต้ังขึ้นตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษา                                 
ความสงบแห่งชาติ ท่ี 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ               
ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560   มีอ านาจหน้าท่ีด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบการบริหาร การเงิน                 
และการบัญชีของส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตจังหวัด
เพชรบุรี  และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี             
ได้ด าเนินกิจกรรมการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปีเสร็จส้ินแล้ว  จึงจัดท ารายงานผล            
การปฏิบัติงานตรวจสอบ ซึ่งได้รวบรวมผลการปฏิบัติงาน  ตามอ านาจหน้าท่ีและแผนการตรวจสอบ
ประจ าปี โดยรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบในภาพรวม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับ                
หน่วยรับตรวจ และผู้เกี่ยวข้องได้ทราบท่ัวกัน 

           หน่วยตรวจสอบภายใน 
                                                                                   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
                                                                                                             ตุลาคม 2565 
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วัตถุประสงคแ์ละพนัธกิจ 
ของ 

หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 

 

 วัตถุประสงค์และพันธกิจของหน่วยตรวจสอบภายใน 
 หน่วยตรวจสอบภายในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยงานท่ีจัดต้ังขึ้นเพื่อให้บริการ                
แก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตจังหวัด เพชรบุรี                
ด้วยการตรวจสอบภายใน เพื่อช่วยให้การด าเนินงานของส่วนราชการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์                 
ท่ีก าหนด รวมท้ังช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมให้ส่วนราชการมีการก ากับดูแลตนเองท่ีดี                  
เพื่อความน่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับแก่สาธารณชนท่ัวไป โดยหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี มีพันธกิจในการด าเนินงาน รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ดังนี้ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาปรับปรุง ด าเนินการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐาน         
การตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ โดยการบูรณาการและยึดหลักธรรมาภิบาล                       
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร 
 2. พัฒนา ปรับปรุง  และจัดให้มีระบบการบริหารงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ก้ าวทัน                      
การเปล่ียนแปลง 
 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ทันต่อการเปล่ียนแปลง และพร้อมเป็นผู้น าในการใช้
เทคโนโลยีในการตรวจสอบ 
 4.ปลูกฝังให้ผู้ตรวจสอบภายในยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน               
ด้านการตรวจสอบ 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. หน่วยรับตรวจมีการควบคุม ก ากับดูแล และมีการบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอเหมาะสม   
2. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ทราบและลดจุดอ่อน/ความเส่ียง ในการปฏิบัติงาน 

พร้อมท้ังพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล  
3. ผู้บริหารของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และกระทรวงศึกษาธิการมีข้อมูลในการบริหาร 

จัดการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายท่ีก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ส่วนที่ 1 
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 ขอบเขตการตรวจสอบ   
 ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตจังหวัดเพชรบุรี                 
 

ระยะเวลาการตรวจสอบ 
 ระหว่างเดือน กันยายน  2564  ถึง เดือนตุลาคม 2565 
 

 กิจกรรมการตรวจสอบและให้ค าปรึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีดังนี้ 

กิจกรรมการให้ความเชื่อม่ัน 
 ก าหนดกิจกรรมท่ีตรวจสอบ ดังนี้ 

1. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ  เรื่อง การสอบทานการก ากับดูแลงานการเงิน  
งานบัญชี  

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่าการก ากับดูแลงานการเงิน งานบัญชี ของหน่วยรับตรวจมีการ
ก ากับ ควบคุม เป็นไปตามกฎระเบียบ  

2 การตรวจสอบการด าเนินงาน  โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  

     วัตถุประสงค์  
     1. เพื่อทราบว่า ผลการด าเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
     2. เพื่อทราบกระบวนการด าเนินงานโครงการ มีการควบคุม ก ากับดูแล และบริหารความเส่ียง

เพื่อให้การด าเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย 
3. การตรวจสอบการด าเนินงาน  โครงการขับเคล่ือนวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อพัฒนาก าลังคน                  

สู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
         วัตถุประสงค์  
          1. เพื่อให้ทราบว่า ผลการด าเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
         2. เพื่อทราบกระบวนการด าเนินงานโครงการ มีการควบคุม ก ากับดูแล และบริหารความเส่ียง
เพื่อให้การด าเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย 

 

กิจกรรมการให้ค าปรึกษา 
   1 ด้านการเงิน บัญชี 
    2 ด้านกฎหมาย ระเบียบ ต่าง ๆ 
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ค าจ ากัดความ 

 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน หมายถึง หน่วยงานท่ีจัดต้ังขึ้นเพื่อด าเนินกิจกรรมการตรวจสอบภายใน 

 

การตรวจสอบภายใน หมายความว่า กิจกรรมให้ความเช่ือมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเท่ียงธรรม
และเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น             
และจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ด้วยการประเมิน             
และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 

 

งานบริการให้ความเช่ือมั่น คือ การตรวจสอบหลักฐานต่าง  ๆ อย่างเท่ียงธรรมเพื่อให้ได้มา           
ซึ่งการประเมินผลอย่างอิสระ โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการการก ากับดูแล การบริหาร              
ความเส่ียง และการควบคุมของหน่วยงานของรัฐ เช่น การตรวจสอบการเงิน ผลการด าเนินงาน การปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ความมั่นคงปลอดภัยของระบบต่าง ๆ และการตรวจสอบความถูกต้อง                 
และเช่ือถือได้ของข้อมูลทางการเงิน การบัญชี เป็นต้น 

 

งานบริการให้ค าปรึกษา คือ การบริการให้ค าปรึกษาแนะน าและบริการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องโดย
ลักษณะงานและขอบเขตของงานจะจัดท าข้อตกลงร่วมกับผู้รับบริการ และมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่า
ให้กับหน่วยงานของรัฐ โดยการปรับปรุงกระบวนการการก ากับดูแล การบริหารความเส่ียง และการควบคุม
ของหน่วยงานของรัฐ เช่น การให้ค าปรึกษาแนะน าในเรื่องความคล่องตัวในการด าเนินงาน การออกแบบ
ระบบงาน วิธีการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม เป็นต้น 

 

แผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) หมายถึง แผนการปฏิบัติงานท่ีหัวหน้าหน่วยงาน 
ตรวจสอบภายในจัดท าขึ้นล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะตรวจสอบ จ านวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาท่ีใช้                  
ใน การปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ รวมท้ังงบประมาณท่ีใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ท้ังนี้ 
เพื่อให้เรื่องส าคัญท่ีมีความเส่ียงสูงได้รับการตรวจสอบอย่างครอบคลุมและท่ัวถึง ภายใต้ทรัพยากร ท่ีมีอยู่
โดยแผนการตรวจสอบ ประกอบด้วย แผนการตรวจสอบประจ าปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว  
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หมายเหตุ : หน่วยตรวจสอบภายในสามารถตรวจสอบสถานศึกษาเอกชนได้ เฉพาะเงินอุดหนุน 
                  /เงินงบประมาณท่ีสถานศึกษาเอกชนได้รับจัดสรร 

 

 

ผังงานตรวจสอบภายใน 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุร ี

      หน่วยตรวจสอบภายใน 

ตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชี  

-การตรวจสอบกรณีปกติ 

-การตรวจสอบกรณีพิเศษ 

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

หน่วยงานในสังกัด ศธ. สถานศึกษาในสังกัด ศธ. 

หน่วยงานในสังกัด สป. 

        ส านักงานศึกษาธิการการจังหวัดเพชรบุรี 

       ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

            ตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี 

หน่วยงานในสังกัด สพฐ 

        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี 

        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 

สถานศึกษาในสังกัด สป. 

      การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/ 

           ต าบล 

สถานศึกษาสังกัด สพฐ. 

      สถานศึกษามัธยมศึกษา 

      สถานศึกษาประถมศึกษา 

       ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

      สถานศึกษาในสังกัดส านักงานการศึกษาพิเศษ 

สถานศึกษาในสังกัด สอศ 

      สถานศึกษาอาชีวศึกษา 
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หน่วยรับตรวจ ของหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย 
    

   ท่ี                          ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา จ านวน 

1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี (8 กลุ่มงาน) 1 

2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี 1 

3 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 1 

4 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 1 

5 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี 22 

6 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 90 

7 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 123 

8 สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดเพชรบุรี 22 

9 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี 1 

10 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอในจังหวัดเพชรบุรี 8 

11 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลในจังหวัดเพชรบุรี 93 

12 ศูนย์การศึกษาพิเศษ 1 

13 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานการศึกษาพิเศษ 2 

14 สถานศึกษาอาชีวศึกษา 7 

 

 

 

       หน่วยรบัตรวจ 
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งบประมาณที่ใช้ในการกิจกรรมการตรวจสอบ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
          1.กิจกรรมการตรวจสอบ/ติดตามผลการตรวจสอบ 
            1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือ
บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  เป็นเงิน 2,160.- บาท 
             1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการขับเคล่ือน                 
วิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อพัฒนาก าลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ เป็นเงิน  510.- บาท 

  2.กิจกรรมพัฒนางานการตรวจสอบภายใน 
        ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เข้ารับการอบรมโครงการให้ค าปรึกษาและบูรณาการ                      
งานตรวจสอบภายใน ส าหรับผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   เป็นเงิน 600.- บาท 
 

 
 

 

 

       

 

 

งบประมาณ 
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ส่วนที่ 2 

ผลการด าเนินงาน 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน่วยตรวจสอบภายใน โดยได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบุรี  ได้ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี  จ านวนหน่วยรับตรวจท้ังส้ิน จ านวน 16 หน่วยงาน             
มีผลการปฏิบัติงาน  ดังนี้   

1. กิจกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้านการก ากับดูแลงานการเงิน งานบัญชี 
     รายงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ด้านการก ากับดูแลงานการเงิน งานบัญชี  
ความเป็นมา 
          หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  ได้จัดท าแบบสอบถามการประเมิน
ความเส่ียงหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นท่ีรับผิดชอบ  เพื่อจัดท าแผนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ   มีรายละเอียดดังนี้ 

  1. ปัจจัยเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategy : S)  
         1.1 กรอบอัตราก าลังของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ กับจ านวน 
           ท่ีมีอยู่จริง 
         1.2.กรณีท่ีบุคลากรด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ไม่เต็มตามกรอบอัตราก าลังมีการจ้างเหมา 
  บุคลากรมาปฏิบัติหน้าท่ี และมอบหมายบุคลากรต าแหน่งอื่นปฏิบัติงาน โดยมีผู้ก ากับดูแล 
  2. ปัจจัยเส่ียงด้านการด าเนินงาน (Operation : O)  
         2.1 การก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 
         2.2 สายการบังคับบัญชาและการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบ และมอบหมายงาน 
         2.3 ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้านระบบ GFMIS ,ด้านการเงิน , 
             ด้านการบัญชี , ด้านการพัสดุ และด้านงบประมาณ 
         2.4 หัวหน้างานท่ีก ากับดูแลมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้านการเงิน,ด้านการบัญชี, 
             ด้านการพัสดุ และด้านงบประมาณ 

3. ปัจจัยเส่ียงด้านการบริหารความรู้ (Knowledge Management : K) 
         3.1 รูปแบบ/เครื่องมือการจัดการความรู้ 
         3.2 การพัฒนาความรู้ (อบรม/สัมมนา) 
         3.3 คู่มอืการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และงบประมาณ (4 ด้าน) 
        3.4 การถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในหน่วยงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และงบประมาณ  
             (4 ด้าน) 
     

ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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  4. ปัจจัยเส่ียงด้านการเงิน (Financial : F) 
         4.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
           4.2 การจัดท าบัญชี และงบการเงินในระบบ GFMIS 
         4.3 การจัดท ารายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 
         4.4 การจัดท า และเปรียบเทียบรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
  5. ปัจจัยเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ( Compliance : C ) 
         5.1 ข้อทักท้วงของหน่วยตรวจสอบภายใน  
         5.2 ข้อสังเกตจากการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน  
         5.3 การรายงานผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน 
         5.4 การแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจ าวัน 

 โดยน าผลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามการประเมินความเส่ียงเพื่อการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ มาจัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ  จากผลการประเมินความเส่ียงน ามาสรุปผลการประเมิน
ความเส่ียง  จัดล าดับความเส่ียงจากความเส่ียงสูงไปหาความเส่ียงต่ า ดังนี้ 

ล าดับท่ี 1 การก ากับดูแลงานการเงิน งานบัญชี  
ล าดับท่ี 2 ข้อทักท้วงในการปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ 
ล าดับท่ี 3 การประเมินระบบการควบคุมภายใน 
ล าดับท่ี 4 การจัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 
จากผลการจัดล าดับความเส่ียง  เรื่อง การก ากับดูแลงานการเงิน งานบัญชี มีความเส่ียงสูง           

เป็นล าดับท่ี 1   และศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี   มีนโยบายให้ตรวจสอบเฉพาะหน่วยงานทางการศึกษา
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนหน่วยรับตรวจ                     
และป้องกันหรือลดความเส่ียงท่ีจะเกิดจากการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน จึงได้ก าหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance 
Audit) เรื่อง การก ากับดูแลงานการเงิน งานบัญชี  เพื่อตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงมาตรฐานแนวปฏิบัติ และนโยบาย               
ท่ีก าหนดหรือไม่  มีขั้นตอนใดท่ีมีจุดอ่อนหรือความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน เพื่อเสนอแนวทางในการก าหนด
วิธีการหรือมาตรการควบคุมท่ีเหมาะสมท่ีจะช่วยป้องกันหรือลดความเส่ียงให้แก่หน่วยรับตรวจ 
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วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ/การสอบทาน 
  เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงาน เรื่อง การก ากับดูแลงานการเงิน งานบัญชี    เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงมาตรฐานแนวปฏิบัติ และนโยบาย          
ท่ีก าหนด และมีระบบการควบคุมด้านการเงิน การบัญชี ท่ีมีประสิทธิภาพ และทราบถึงปัญหาอุปสรรค 
และเสนอแนะแนวทางแก้ไข 

 

ขอบเขตการด าเนินการ 
 ด าเนินการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานและตรวจเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง งบทดลอง             
และรายงานจากระบบ GFMIS ข้อมูลงานของเดือนธันวาคม 2564  
 

ระยะเวลาการตรวจสอบ            
  เดือน พฤษภาคม 2565 
 

ประเด็นการตรวจสอบ 
๑. การควบคุมเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อสอบทานว่าหน่วยรับตรวจสามารถควบคุมการใช้จ่าย

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรให้ถูกต้อง  ตรงตามแผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ งบรายจ่าย และสามารถ
ทราบยอดคงเหลือของเงินงบประมาณ  มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

2. การตรวจสอบบัญชีระบบ GFMIS  เพื่อสอบทานว่าหน่วยรับตรวจมีการบันทึกข้อมูลในระบบ 
GFMIS ครบถ้วนถูกต้อง การจัดท าบัญชี และงบการเงินถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

๓. การควบคุมเงินสด  เพื่อสอบทานว่า เงินสดคงเหลือในมือและเอกสารแทนตัวเงินมีอยู่จริง 
ครบถ้วนถูกต้องและสามารถแยกประเภทของเงินได้ 

4. การควบคุมเงินฝากธนาคาร เพื่อสอบทานว่า การจัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ถูกต้องมีเงินฝากธนาคารคงเหลือในบัญชีมีอยู่จริงครบถ้วน ถูกต้อง และสามารถแยกประเภทของเงินได้ 

 

ผลการตรวจสอบ 
 ประเด็นการตรวจสอบ  การควบคุมเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อสอบทานว่าหน่วยรับตรวจ

สามารถควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรให้ถูกต้อง   ตรงตามแผนงบประมาณ ผลผลิต/
โครงการ งบรายจ่าย และสามารถทราบยอดคงเหลือของเงินงบประมาณ  มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
  ผลการตรวจสอบ หน่วยรับตรวจสามารถควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรให้ถูกต้อง
ตรงตามแผนงานงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ งบรายจ่าย  และสามารถทราบยอดคงเหลือ                           
ของเงินงบประมาณว่ามีผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด โดยใช้โปรแกรมบริหารงบประมาณ         
แบบออนไลน์ในการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณแทนการบันทึกทะเบียนคุมเงินประจ างวด แต่ไม่ได้               
สอบยันยอดคงเหลือกับรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณตามระบบ GFMIS   เป็นประจ าทุกเดือน  
หน่วยตรวจสอบภายใน ได้แนะแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข ให้สอบยัดยอดคงเหลือเป็นประจ า          
ทุกเดือน  เพื่อเป็นการควบคุมให้ตรงกับระบบ GFMIS 
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ประเด็นการตรวจสอบ  การตรวจสอบบัญชีระบบ GFMIS  เพื่อสอบทานว่าหน่วยรับตรวจ              

มีการบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS ครบถ้วนถูกต้อง การจัดท าบัญชี และงบการเงินถูกต้อง ครบถ้วน 
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
 ผลการตรวจสอบ หลักฐานเอกสารบันทึกรายการจ่ายท่ีสุ่มตรวจสอบ มีการบันทึกรายการจ่าย
ครบถ้วนถูกต้องตรงตามหลักฐาน มีการเสนอขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจก่อนด าเนินการปรับปรุงแก้ไข         
กรณีพบข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการ และมีการจัดท ารายงานการขอเบิกเงินจากคลัง ถูกต้อง
ครบถ้วน  แต่จัดส่งส านักงานคลังจังหวัดไม่ตรงตามก าหนดเวลา  พบข้อคลาดเคล่ือนในการจัดส่งรายงาน 
คือ ระบุปี พ.ศ. ในแบบยืนยันรายงานการขอเบิกเงินจากคลังคลาดเคล่ือน   และระบุเดือนท่ีท ารายงาน        
ในหนังสือราชการ คลาดเคล่ือน   หน่วยตรวจสอบภายในได้ให้ข้อเสนอแนะในการเพิ่มการตรวจสอบ
เอกสารก่อนน าส่ง และให้จัดส่งรายงานให้ทันตามก าหนด 

 

ประเด็นการตรวจสอบ   การควบคุมเงินสด  เพื่อสอบทานว่า เงินสดคงเหลือในมือและเอกสาร
แทนตัวเงินมีอยู่จริง ครบถ้วนถูกต้องและสามารถแยกประเภทของเงินได้  

ผลการตรวจสอบ  เงินสดในมือ คงเหลือถูกต้องตรงกับบัญชีเงินสดตามงบทดลองและรายงานเงิน
คงเหลือประจ าวันในระบบ GFMIS  มีการบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน มีเอกสารประกอบรายการบัญชี             
และสามารถแยกประเภทของเงินได้  แต่พบข้อสังเกตอื่น ดังนี้ 

ข้อสังเกต 
 1. มิได้ระบุประเภทของเงินในช่อง หมายเหตุ ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
 2. ส่วนท่ี 3 ของรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน มิได้ระบุเป็นวันท่ีมีการส่งมอบเงินและเอกสาร       
แทนตัวเงิน 
 3.ยังไมไ่ด้ด าเนินการด้านการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ให้ระบุประเภทของเงินในช่อง หมายเหตุ ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
 2. ให้ระบุวันท่ีส่งมอบเงินและเอกสารแทนตัวเงินในส่วนท่ี 3 ของรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
 3. เพื่อให้การรับเงินเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์  มีความถูกต้อง รวดเร็ว 
คล่องตัว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ลดความเส่ียงจากการถือเงินสด ให้ด าเนินการรับเงินผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน 
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการ
จ่ายเงิน การรับเงินและการน าเงินส่งคลังหรือฝากคลัง ของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
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 (e-payment) โดยใช้บริการรับช าระเงินในระบบ KTB corporate Online หรือรับช าระด้วยบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ (เดบิต/เครดิต) หรือ QR Code ผ่านเครื่อง EDC 

ประเด็นการตรวจสอบ  การควบคุมเงินฝากธนาคาร เพื่อสอบทานว่า การจัดท างบกระทบยอด          
เงินฝากธนาคารถูกต้องมีเงินฝากธนาคารคงเหลือในบัญชีมีอยู่จริงครบถ้วน ถูกต้อง และสามารถแยก
ประเภทของเงินได้ 

ผลการตรวจสอบ  มีการจัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคารครบทุกบัญชี  เงินฝากธนาคาร
ถูกต้องมีเงินฝากธนาคารคงเหลือในบัญชีมีอยู่จริงครบถ้วน ถูกต้อง และสามารถแยกประเภทของเงินได้                 
แต่การจัดท างบกระทบยอด มีการต้ังยอดไม่ตรงกับยอดเงินฝากธนาคารท่ีปรากฏตามงบทดลอง                     
และยอดเงินท่ีน ามาบวก รายการเงินฝากระหว่างทางเป็นรายการท่ีถูกบันทึกอยู่ในบัญชีแยกประเภท                
ในระบบ GFMIS  เรียบร้อยแล้วจึงไม่ต้องน ามาแสดงในรายงานงบกระทบยอด 

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้แนะน าให้ปฏิบัติงานตามหนังสือกรมบัญชีกลางท่ี กค 0423.3/ว 63 
ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง วิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคารและแนวทางการจัดท า                    
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานภาครัฐ 

 

ในการตรวจสอบด้านการก ากับดูแลงานการเงิน งานบัญชี  นอกเหนือจากการตรวจสอบว่า                
หน่วยรับตรวจปฏิบัติถูกต้องตามกฎระเบียบและข้อบังคับ ผู้ตรวจสอบภายในท าการประเมินสภาพแวดล้อม
ท่ัวไปของหน่วยรับตรวจท้ังด้านโครงการสร้างบุคลากร การมอบหมายงานและการควบคุม ก ากับ ดูแล               
การปฏิบัติงาน รวมท้ังการสอบทานระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี                 
ของหน่วยรับตรวจ เพื่อวิเคราะห์ว่า มีการปฏิบัติงานในขั้นตอนใดท่ีมีจุดอ่อนหรือความเส่ียงท่ีอาจ                      
ส่งผลกระทบต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และความเช่ือถือได้ของรายงาน           
ทางการเงิน  เพื่อเสนอแนะแนวทางในการก าหนดวิธีการหรือมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม ท่ีจะช่วย
ป้องกันหรือลดความเส่ียงให้แก่หน่วยรับตรวจ 

ข้อตรวจพบอื่น ท่ีหน่วยตรวจสอบภายในให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 
  1.การรับเงินให้ด าเนินการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) ตามหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการน าเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์(e-payment) 
 2.ให้จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภคให้จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ของส่วนราชการโดยตรง เพื่อเป็นการ                   
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดความเส่ียงจากการจ่ายเช็คและเงินสด ท าให้การจ่ายเงินมีความถูกต้อง 
รวดเร็ว คล่องตัว  ลดภาระงานของเจ้าหน้าท่ี ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง 
การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 
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2. กิจกรรมการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย                       
ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
รายงานการตรวจสอบการการด าเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย                    

ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

 

หลักการและเหตุผล 
กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดบูรณาการงานตรวจสอบ                

กับหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  เรื่อง การด าเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือ
บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 
(COVID-19) เพื่อให้การด าเนินงานโครงการเป็นไปตามเป้าหมายท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 

ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้ จ่ายเงินกู้ ส านักงาน             
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และสังคมจากโรคติดเช้ือ           
โคโรนา ๒๐๑๙ โดยอนุมัติโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการ            
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                  
ตามมาตรการท่ี ๑ โดยลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา จ านวน ๒,๐๐๐ บาท ในภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๔                
กรอบวงเงิน ๒๑,๙๐๕.๙๒ ล้านบาท พร้อมท้ังได้มอบหมายให้ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
พิจารณาก าหนดกลไกการตรวจสอบยืนยันตัวตนของ ผู้ท่ีได้รับความช่วยเหลือท่ีชัดเจน เพื่อมิให้เกิดการ              
ให้ความช่วยเหลือท่ีซ้ าซ้อนของนักเรียน/นักศึกษา ในสถานศึกษาท้ังหมดในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ               
ท้ังสถานศึกษาของรัฐ และสถานศึกษาของเอกชน ควบคู่กับการก าหนดหลักเกณฑ์และระบบการจัดเก็บ
เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ท่ีใช้ในการเบิกจ่ายให้ชัดเจน เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใส                   
และตรวจสอบได้ 

หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จึงก าหนดแผนการตรวจสอบ             
การด าเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาด               
ของโรคโควิด-19    

 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
          ๑. เพื่อให้มั่นใจว่า การด าเนินงานโครงการเป็นไปตามเป้าหมายท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด กล่าวคือ 
นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกคนได้รับเงินช่วยเหลือตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย        
ด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ถูกต้อง
ครบถ้วน  
          ๒. เพื่อให้มั่นใจว่า การควบคุมการด าเนินงานโครงการเพียงพอเหมาะสม 
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ขอบเขตการตรวจสอบ 
 สุ่มตรวจสอบหน่วยงานและสถานศึกษา จ านวน 9 หน่วยรับตรวจ 
 

ระยะเวลาการตรวจสอบ 
 ระหว่างเดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2565 
 

การด าเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การ            
แพร่ระบาด ของโรคติดเช้ือโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)   โดยสรุปดังนี้ 

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย            ด้าน
การศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)                        
โดยมอบหมายให้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาก าหนดกลไกการตรวจสอบ ก ากับติดตาม
เพื่อให้การด าเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายนั้น กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านั กงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ด าเนินงานโครงการในส่วนของสถานศึกษาเอกชน โดยก าหนด
แนวทางการด าเนินงาน พร้อมท้ังส่ังการให้มีการควบคุมและก ากับติดตามการด าเนินงานโครงการ                    
ตามหนังสือส่ังการ ดังต่อไปนี้  
  ๑. หนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๒๑๑.๒/๘๑๘๖ ลงวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทาง                   
การด าเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์                       
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)  

๒. หนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๒๑๑.๒/๘๕๗๒ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทาง              
การด าเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การ               
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)  

๓. หนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๒๑๑.๒/๘๘๕๒ ลงวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอปรับ                     
แนวทางการด าเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาด ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) (ถึง ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด/
ผู้อ านวยการส านักงาน การศึกษาเอกชนจังหวัด)  

๔. หนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๒๑๑.๒/๘๘๕๓ ลงวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอปรับ                    
แนวทางการด าเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาด ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) (ถึง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน             
ในระบบ)  

๕. หนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๒๑๑.๒/๙๘๕๗ ลงวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่องขยายเวลา                 
การจ่ายเงิน ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์                 
การแพร่ระบาด ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) (ถึง ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด/
ผู้อ านวยการส านักงาน การศึกษาเอกชนจังหวัด)  
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๖. หนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๒๑๑.๒/๙๘๕๘ ลงวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขยายเวลา           

การจ่ายเงิน ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์                
การแพร่ระบาด ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) (ถึง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน           
ในระบบ)  

๗. หนังสือ ท่ี ศธ ๐๒๑๑.๒/๑๗๕๗ ลงวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง การน าเข้าข้อมูลนักเรียน 
ครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในสังกัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
(ถึง ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด/ผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด)  

๘. หนังสือ ท่ี ศธ ๐๒๑๑.๒/๑๗๕๘ ลงวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง การน าเข้าข้อมูลนักเรียน 
ครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในสังกัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
(ถึง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบ) 

  

โดยสรุปตามหนังสือส่ังการดังกล่าว ก าหนดกระบวนการในการด าเนินการดังนี้  
๑. ส านักงานคณะกรรมการส่ง เสริมการ ศึกษาเอกชน แจ้ง จัดสรรวง เงินกู้ โครงการ                            

ให้ความช่วยเหลือ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ตามจ านวนนักเรียนในอัตรา ๒,๐๐๐ บาท ต่อนักเรียน ๑ คน                
โดยใช้ข้อมูลยืนยันตัวตนนักเรียน จากระบบงานทะเบียนส าหรับโรงเรียนเอกชน (REGIS)                        ณ 
วันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในการค านวณเบิกจ่ายเงินกู้ให้กับโรงเรียน ซึ่งแบ่งรายช่ือนักเรียนเป็น ๓ กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มท่ี ๑ นักเรียนท่ีมีอยู่จริง อายุครบ ๓ ปีบริบูรณ์ ณ วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ของปีการศึกษา ๒๕๖๔            
กลุ่มท่ี ๒ นักเรียนซ้ าซ้อน ให้รอการเบิกจ่ายเงินกู้โครงการไว้ก่อน จนกว่าจะมีการตรวจสอบตัวตนนักเรียน
แล้วเสร็จ กลุ่มท่ี ๓ นักเรียนท่ีมีอายุไม่ครบ ๓ ปีบริบูรณ์ ณ วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ของปีการศึกษา 2564 
 ๒. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด แล้วแต่กรณี   ด าเนินการ  
เปิดบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ ช่ือบัญชี “โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไข
ปัญหา COVID – 19 จังหวัด .........” เพื่อรองรับเงินกู้ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระ
ค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรงติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙                  
(COVID – 19) พร้อมส่งส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ภายในวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ภายหลังมีการปรับแนวทาง เปล่ียนแปลงเป็นบัญชีออมทรัพย์  
ช่ือบัญชี “เงินอุดหนุนรายบุคคลส านักงานศึกษาธิการจังหวัด.../ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด...”   
(ตามหนังสือ ท่ี ศธ ๐๒๑๑.๒/๘๘๕๒ ลงวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๖๔)  

๓. จากนั้น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด แล้วแต่กรณี  
จะท าการแจ้งโรงเรียนเอกชนในระบบทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานตามแนวทางท่ีก าหนด  

๔. โรงเรียนเอกชนในระบบเตรียมบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีใช้รับเงินอุดหนุนในระบบจัดการข้อมูล 
เงินอุดหนุน (PSIS) หรือท่ีได้ลงทะเบียนไว้ในระบบทะเบียนส าหรับโรงเรียนเอกชน (REGIS) และผู้มีอ านาจ 
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ส่ังจ่ายไว้ เพื่อพร้อมรับการโอนเงินและผู้ปกครอง เบิกจ่ายให้ ท้ังนี้ โรงเรียนต้องมีสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของโรงเรียน เท่านั้น เพื่อรองรับการโอนเงินกู้โครงการฯ หากโรงเรียนใดไม่มีสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร            
ของโรงเรียน จะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ (ตามหนังสือ ท่ี ศธ ๐๒๑๑.๒/๘๕๗๒ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔)  

๕. เมื่อโรงเรียนตรวจสอบนักเรียนซ้ าซ้อนในระบบงานทะเบียนส าหรับโรงเรียนเอกชน (REGIS) 
กรณีท่ีมีนักเรียนซ้ าซ้อน ให้โรงเรียนด าเนินการตรวจสอบว่านักเรียนเรียนอยู่จริงหรือไม่ โดยยืนยันข้อมูล            
ในระบบ พร้อมส่งส าเนาหลักฐานใบมอบตัวและใบสูติบัตรให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัด  

๖. กรณีโรงเรียนเอกชนในระบบ มีนักเรียนซ้ าซ้อน เมื่อโรงเรียนส่งหลักฐานการมีตัวตน                        
ของนักเรียน ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด แล้วแต่กรณี                       
ให้ด าเนินการตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลในระบบงานทะเบียนส าหรับโรงเรียนเอกชน (REGIS)  

๗. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด าเนินการตรวจสอบ และยืนยันข้อมูล
นักเรียน ซ้ าซ้อนของโรงเรียนในระบบงานทะเบียนส าหรับโรงเรียนเอกชน (REGIS)  

๘. จากนั้นส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จะรวบรวมและสรุปข้อมูลจ านวน
โรงเรียน จ านวนนักเรียน และจ านวนเงินกู้โครงการท่ีขอเบิกจ่ายในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค  

๙. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินกู้โครงการตามข้อ ๘ 
และแจ้งฝ่ายการคลัง กลุ่มงานเลขานุการกรม โอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร หรือส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัด หรือส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด แล้วแต่กรณี เมื่อได้รับแจ้งการจัดสรรเงิ นกู้
โครงการ จากส านักงบประมาณ  

๑๐. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด แล้วแต่กรณีตรวจสอบ
การจัดสรรวงเงินกู้โครงการท่ีได้รับโอนเงินจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมส่ง 
ใบเสร็จรับเงินในนามส านักงานศึกษาธิการจังหวัด/ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ให้ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันท่ีได้รับการโอนเงินเข้าบัญชี โดยสามารถ
ตรวจสอบรายช่ือ โรงเรียนและนักเรียนท่ีได้รับเงินกู้โครงการฯ และเลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคารของโรงเรียน 
อยู่ในความรับผิดชอบได้ท่ีระบบงานทะเบียนส าหรับโรงเรียนเอกชน (REGIS) หัวข้อ “ช่ือนักเรียนท่ีได้รับ
ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครองในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙” (ตามหนังสือ ท่ี ศธ ๐๒๑๑.๒/๘๕๗๒ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔)   

๑๑. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด โอนเงินกู้โครงการ             
เข้าบัญชีโรงเรียน ภายใน ๓ วัน นับแต่วันท่ีได้รับโอนเงินจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ในส่วนของค่าธรรมเนียมธนาคารท่ีเกิดจากการโอนเงินกู้โครงการฯ กรณีโอนให้โรงเรียนท่ีอยู่           
ในความรับผิดชอบและมีค่าธรรมเนียมการโอน ให้เป็นความรับผิดชอบของโรงเรียนท่ีรับโอน พร้อมแจ้งให้
ทางโรงเรียนจัดท าแบบหลักฐานการจ่ายเงินช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาฯ (ตามหนังสือ ท่ี ศธ 
๐๒๑๑.๒/๘๕๗๒ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔)  
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๑๒. โรงเรียนแจ้งผู้ปกครองตรวจสอบสิทธิ์การได้รับความช่วยเหลือผ่าน Application “สช. On 

Mobile” หรือ https://regis-stu.opec.go.th/regis/Login.htm?mode=initHelp ส าหรับนักเรียนไทย 
ตรวจสอบโดยใช้เลขประจ าตัวประชาชน ส่วนนักเรียนต่างชาติหรือนักเรียนท่ีไม่มีหลักฐานทางทะเบียน 
ตรวจสอบโดย ใช้รหัส G-Code ท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด ซึ่งนักเรียนท่ีมีสิทธิได้รับ ต้องเป็นนักเรียน        
ท่ีมี ตัวตนอยู่จริง ในภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ท่ีเรียนอยู่ในระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับ
มัธยมศึกษา ตอนปลาย กรณีนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี ๑ อายุของนักเรียนต้องไม่ต่ ากว่า ๓ ปีบริบูรณ์ ในวันท่ี 
๑๖ พฤษภาคม ของปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยนักเรียนท่ีมีสิทธิได้รับเงินกู้โครงการฯ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
          ๑๒.๑ เป็นนักเรียนท่ีมีตัวตนจริง ในภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ท่ีเรียนอยู่ในระดับ 
ก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุของนักเรียนต้องไม่ต่ ากว่า ๓ ปีบริบูรณ์ ในวันท่ี          
๑๖ พฤษภาคม ของปีการศึกษา ๒๕๖๔ ท่ีอยู่ในระบบงานทะเบียนส าหรับโรงเรียนเอกชน (REGIS) ณ วันท่ี 
๘ สิงหาคม ๒๕๖๔  
               ๑๒.๒ เป็นนักเรียนท่ีพ านักอยู่ในราชอาณาจักรไทย  
          ๑๒.๓ ไม่เป็นนักเรียนท่ีมีสถานะพักการเรียน  
               ๑๒.๔ ไม่เป็นนักเรียนท่ีมีสถานะไปเรียนโครงการ  
               ๑๒.๕ ไม่เป็นนักเรียนซ้ าซ้อนท่ียังไม่ได้รับการตรวจสอบยืนยัน  
               ๑๒.๖ ไม่เป็นนักเรียนท่ีไม่มีห้องเรียน  

๑๓. เมื่อโรงเรียนได้รับเงินกู้เข้าบัญชีโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว ให้จัดส่งใบเสร็จรับเงินในนาม               
ของโรงเรียน ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด แล้วแต่กรณี ภายใน 
๑๕ วัน นับจาก วันท่ีได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียน  

๑๔. โรงเรียนจ่ายเงินกู้ให้ผู้ปกครอง ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันท่ีได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียน 
โดยมีการขยายเวลาการจ่ายเงิน เป็นให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (ตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด  
ท่ี ศธ ๐๒๑๑.๒/๙๘๕๗ ลงวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔) มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
                ๑๔.๑ แต่งต้ังผู้จ่ายเงินอย่างน้อย ๒ คน เป็นผู้จ่ายเงินให้กับผู้ปกครอง  
                ๑๔.๒ การจ่ายเงินสด ให้ผู้ปกครองลงลายมือช่ือรับเงิน ตามแบบท่ีก าหนด ไว้เพื่อตรวจสอบ  
                ๑๔.๓ การโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้เก็บหลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคาร หรือรายงานสรุปผล 
การโอนเงิน (Detail Report) ฉบับท่ีธนาคารประทับตรารับรองไว้เพื่อตรวจสอบ ในส่วนของค่าธรรมเนียม
การโอน ให้ทางโรงเรียนท าความตกลงกับผู้ปกครองเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมธนาคารท่ีเกิดขึ้น (ถ้ามี) 
 1๕. หากไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้ปกครอง/นักเรียนได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้โรงเรียนน าส่ง
เงินคืนส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด พื้นท่ี แล้วแต่กรณีเพื่อน าเงิน
ส่งคืนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนต่อไป  
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๑๖. ในกรณีท่ีผู้ปกครองสละสิทธิ์ หรือนักเรียนไม่มีสิทธิได้รับเงินกู้โครงการ ให้โรงเรียนส่งคืนเงิน 
ดังกล่าวเป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชี “เงินอุดหนุนรายบุคคลส านักงานศึกษาธิการจังหวัด.. ../ส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัด....” ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันท่ีได้รับการโอนเงินเข้าบัญชี พร้อมน าหลักฐานการ 
โอนเงิน และรายช่ือนักเรียนท่ีส่งคืน ส่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 
โดยโรงเรียนจะต้องรวบรวมใบแสดงความประสงค์ขอสละสิทธิรับเงินช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การศึกษาของนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) 
ไว้เพื่อการตรวจสอบ (ตามหนังสือท่ี ศธ ๐๒๑๑.๒/๘๘๐๗ ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔) ซึ่งเงื่อนไขของการ
รับเงินกู้ มีดังต่อไปนี้  
          ๑๖.๑ กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่า นักเรียนท่ีได้รับเงินกู้โครงการเป็นนักเรียนซ้ าซ้อนกับ
สังกัดอื่น ถือว่าเป็นนักเรียนไม่มีตัวตน โรงเรียนต้องคืนเงินท่ีเบิกจ่ายผิดพลาดทันที  
               ๑๖.๒ กรณีโรงเรียนไม่จ่ายเงินกู้โครงการด้วยเหตุผลใดก็ตาม ต้องส่งคืนเงินกู้โครงการภายใน  
๓๐ วัน นับแต่วันท่ีได้รับการโอนเงิน  
      ๑๖.๓ โรงเรียนต้องจ่ายเงินกู้โครงการให้แก่ผู้ปกครองท่ีมีนักเรียนเรียนในโรงเรียนเท่านั้น  
ไม่สามารถโอนเงินกู้ท่ีโรงเรียนได้รับให้โรงเรียนอื่น หรือใช้เงินดังกล่าวเพื่อการอื่นใดได้  

๑๗. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด แล้วแต่กรณี รวบรวม 
จ านวนเงินกู้โครงการท่ีโรงเรียนส่งคืน แล้วให้น าส่งส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันท่ีได้รับเงินจากโรงเรียน โดยให้ส่งคืนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)         
ช่ือบัญชี “ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เงินกู้ตาม พ.ร.ก. COVID – 19 ๒๕๖๔) 
เลขท่ี ๐๕๙-๖-๐๑๔๙๘-๘” เท่านั้น  

๑๘. โรงเรียนจัดท าแบบสรุปการจ่ายเงินกู้โครงการ ตามแบบท่ีก าหนด จ านวน ๒ ชุด เก็บไว้ท่ี
โรงเรียน จ านวน ๑ ชุด และส่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด จ านวน  
๑ ชุด ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันท่ีได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียน  

๑๙. โรงเรียนรวบรวมส าเนาหลักฐานการจ่ายเงิน ตามข้อ ๑๔.๒ – ๑๔.๓   กล่าวคือ  กรณีการจ่าย 
เงินสด ให้ผู้ปกครองลงลายมือช่ือรับเงิน ตามแบบท่ีก าหนด และกรณีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ให้เก็บ
หลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคาร หรือรายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report) ฉบับท่ีธนาคาร
ประทับตรารับรอง ส่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหรือส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด แล้วแต่กรณี 
ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันท่ีได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียน  

๒๐. จากนั้นส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด รายงาน               
ผลการด าเนินงานให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทราบ พร้อมแนบรายงานสรุปผล               
การโอนเงิน (Detail Report) ฉบับท่ีธนาคารประทับตรารับรอง หรือพิมพ์จากระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง 
(KTB Corporate Online)และแบบสรุปการจ่ายเงินกู้โครงการให้ผู้ปกครองของโรงเรียนตามแบบท่ีก าหนด                                          
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ส่งส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันท่ีได้รับโอนเงินจากส านักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
     ๒๑. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ ส าเนาหลักฐานการจ่ายเงินกู้โครงการให้ผู้ปกครองของโรงเรียน  

๒๒. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตรวจสอบส าเนาหลักฐานการจ่ายเงินกู้
โครงการ ให้ผู้ปกครองของโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร และตรวจสอบรายงานการเบิกจ่ายของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด หรือส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด แล้วแต่กรณี  

๒๓. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงาน             
ผลการด าเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์         
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) 

 

ผลการตรวจสอบ 
1.ภาพรวมผลการด าเนินการโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด กล่าวคือ มีการด าเนินงาน

โครงการเป็นไปตามเป้าหมายท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด กล่าวคือนักเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกคนได้รับเงิน
ช่วยเหลือตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์                
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019  ถูกต้องครบถ้วน   

2. สรุปภาพรวมการควบคุมการด าเนินงานโครงการส่วนใหญ่ปฏิบัติเป็นไปตามระบบควบคุม             
ท่ีก าหนด   แต่พบข้อสังเกตจากการท่ีไม่ปฏิบัติตามระบบควบคุมท่ีก าหนดและข้อสังเกตอื่น ดังนี้ 

 

รายงานข้อสังกตเรื่องท่ีควรแก้ไข 
1.โรงเรียนจัดส่งเอกสารหรือเงินสด โดยไม่ได้จัดท าหนังสือน าส่ง   มีแนวทางการแก้ไข ปรับปรุง 

และพัฒนา คือ แจ้งกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ก ากับดูแล ให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์                   
และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

2.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และโรงเรียนปฏิบัติตามระบบควบคุมท่ีก าหนดไม่ครบทุกข้อ 
อาจท าให้มีโอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด การทุจริต หรือความเสียหายได้ มีแนวทางการแก้ไข คือ ควรจัด
ประชุมช้ีแจงเพื่อซักซ้อมความเข้าใจก่อนการปฏิบัติงาน  

                    
รายงานข้อสังเกตเรื่องอื่นๆ ประเด็นการก ากับดูแล ท่ีควรแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนา  ดังนี้ 
 1.โรงเรียนมีการจ่ายเงินก่อนได้รับเงิน จ านวน 1 โรงเรียน สาเหตุจากโรงเรียนแจ้งก าหนด                 
การจ่ายเงินให้ผู้ปกครองทราบว่าจะจ่ายเงินในวันท่ี 2 กันยายน 2564 หลังจากได้รับข่าวว่าส านักงาน
ศึกษาธิการ จังหวัดเพชรบุรี  ไ ด้รับเงินจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                     
วันท่ี  2 กันยายน 2564 เพราะเข้าใจว่าโรงเรียนก็จะได้รับเงินในวันท่ี 2 กันยายน 2564 เช่นกัน 
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 2.โรงเรียนเบิกเงินจากธนาคารรวมกันกับเงินรายการอื่น และมีการบันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน 
จ านวน 3 โรงเรียน  บันทึกบัญชีเป็นลักษณะการบันทึกช่วยจ ามิใช่รูปแบบการบันทึกบัญชีตามระเบียบ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการวางระบบและ จัดท าบัญชีการเงินและบัญชีอื่น               
ของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.2557           
 3.โรงเรียนท่ีเบิกเงินจากธนาคารไม่ครบตามจ านวนจัดสรร จ านวน 1 โรงเรียน 
 4.โรงเรียนเบิกเงินจากธนาคารก่อนออกใบเสร็จรับเงิน จ านวน 4 โรงเรียน   สาเหตุเกิดจาก          
เป็นเรื่องเร่งด่วนท่ีต้องรีบด าเนินการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิและต้องรอคิวจากธนาคารเป็นเวลานาน 
 5.โรงเรียนออกใบเสร็จรับเงินระบุ เดือนคลาดเคล่ือน จ านวน 1 โรงเรียน 
 6.โรงเรียนมีการแก้ไขใบเสร็จรับเงินโดยไม่ได้ลงลายมือช่ือก ากับ จ านวน 2 โรงเรียน 

7.หลักฐานการจ่ายเงินระบุข้อมูลช่ือ-สกุล ,เลขประจ าตัวประชาชน คลาดเคล่ือนจ านวนมาก 
สาเหตุเกิดจากผู้รับผิดชอบพิมพ์ข้อมูลขึ้นใหม่ มิได้คัดลอกข้อมูลมาจากระบบทะเบียนส าหรับโรงเรียน
เอกชน (REGIS) 
          8.โรงเรียนมิได้แจ้งผู้ปกครองตรวจสอบสิทธิ์การได้รับความช่วยเหลือผ่าน Application “สช. On 
Mobile”   หรือ   https://regis-stu.opec.go.th/regis/Login.htm?mode=initHelp  เพื่อสอบยัน
ข้อมูลการใช้สิทธิ    สาเหตุเกิดจากโรงเรียนเข้าใจว่าการสอบยันข้อมูลจ านวนนักเรียนในระบบงานทะเบียน
ส าหรับโรงเรียนเอกชน (REGIS) ท่ีมีข้อมูลตรงกันเป็นข้อมูลท่ีเพียงพอแล้ว 
 9.จัดส่งใบเสร็จรับเงินเกินก าหนดเวลา 
          10.มีการบันทึกบัญชีจ านวนเงินไม่ตรงกับสมุดเงินฝากธนาคาร 

 

จากข้อตรวจพบเรื่องอื่น ๆ ดังกล่าว มีแนวทางการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนา เพื่อเสริมประโยชน์
ให้การปฏิบัติงานดีขึ้น ดังนี้  

1.ควรจัดอบรมให้ความรู้ด้านการเงิน การบัญชี 
 2.ควรจัดให้มีโครงการให้ค าปรึกษาด้านการเงิน การบัญชี 

3.ให้หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีก ากับ ดูแลให้จัดท าหนังสือน าส่งเอกสารและเงินสดเพื่อเป็นหลักฐาน
ต่อไป 

4.ในการปฏิบัติงานครั้งต่อไปให้ออกใบเสร็จรับเงินก่อนเบิกจ่ายเงิน ,การจ่ายเงินให้จ่ายเงิน
หลังจากได้รับเงินเพื่อป้องกันความเส่ียงอันเกิดจากอาจไม่ได้รับเงินหรือได้รับเงินไม่ครบตามจ านวนจัดสรร  
และได้แจ้งให้ผู้จัดการปฏิบัติตามมาตรา 46  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 

 5.ให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลในหลักฐานการจ่ายเงิน เพื่อจัดท าหลักฐานการจ่ายเงินให้ถูกต้อง 
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3. กิจกรรมการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อพัฒนาก าลังคน                   
     สู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ  
     รายงานผลการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการขับเคล่ือนวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อพัฒนาก าลังคน 
          สู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ   
หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก าหนดให้จัดท าโครงการ
ขับเคล่ือนวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อพัฒนาก าลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ เพื่อสนองนโยบาย              
หลักของรัฐบาล 12 ด้าน ข้อ 8.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับ
อุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง การพัฒนา
ทักษะอาชีพในอนาคต (Future Skills) โดยการ Up-Skill Re–Skill และ New-Skill เพื่อให้กลุ่มวิทยาลัย
สารพัดช่าง และวิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอื่น ๆ ท่ีให้บริการการฝึกอบรม
และพัฒนาวิชาชีพระยะส้ันทุกรูปแบบ ร่วมด าเนินการภารกิจการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะอาชีพให้กับ
ผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนท่ัวไปให้ได้รับการพัฒนาเติมเต็มศักยภาพทางอาชีพท้ังเป็นอาชีพเฉพาะ             
และอาชีพท่ัวไป  จนน าไปสู่การเป็นก าลังคนท่ีมีคุณภาพและมีสมรรถนะสูง ตอบสนองความต้องการ             
ของตลาดแรงงานและประเทศ โดยด าเนินการในกลุ่มเป้าหมาย คือ วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยท่ีมี             
การปรับบทบาทภารกิจมาจากการเป็นวิทยาลัยสารพัดช่าง และวิทยาลัยท่ีให้บริการการฝึกอบรม                    
และพัฒนาวิชาชีพระยะส้ันทุกรูปแบบ จ านวน 120 แห่ง 

 

            โครงการขับเคล่ือนวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อพัฒนาก าลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ   เป็นโครงการ 
ท่ีด าเนินการภายใต้กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
อาชีวศึกษาและประชาชนท่ัวไป   โดยให้สถานศึกษาสามารถน างบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรไปบูรณาการ 
กับงบประมาณท่ีเกี่ยวกับการด าเนินการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะอาชีพระยะส้ันอื่น  ๆ เพื่อหนุนเสริม
ภารกิจการให้บริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะส้ันของสถานศึกษาให้มีประสิทธิผล               
และประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลดีต่อภาพรวมภารกิจการให้บริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะส้ัน             
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท าให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนท่ัวไปท่ีได้รับการพัฒนา  
ทักษะอาชีพ มีความสามารถในการประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม น าไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้  

          และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างยั่งยืน   
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  เนื่องจาก เป็นโครงการตามนโยบายหลักของรัฐบาล การด าเนินงานโครงการเกี่ยวข้องกับผู้เรียน

อาชีวศึกษาและประชาชนท่ัวไปในวงกว้าง และการด าเนินงานมีความส าคัญอันจะน าไปสู่การสร้างงาน   
สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ผู้รับการฝึกอบรม กอปรกับสถานศึกษาสามารถน า เงินงบประมาณ       
ไปบูรณาการกับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะอาชีพระยะส้ันให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                 
หน่วยตรวจสอบภายใน จึงเข้าร่วมบูรณาการงานตรวจสอบการด าเนินงานโครงการขับเคล่ือนวิทยาลัย
สารพัดช่าง เพื่อพัฒนากาลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ เพื่อทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผล                  
ในการด าเนินงานโครงการของสถานศึกษา 
 

วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ   
               1. เพื่อทราบผลการด าเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายท่ีก าหนด  
               2. เพื่อทราบกระบวนการด าเนินงานของสถานศึกษามีการบูรณาการกับงบประมาณ             
ท่ีเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม และพัฒนาทักษะอาชีพระยะส้ันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการควบคุม              
ท่ีเหมาะสมเป็นไปตามแผนปฏิบัติการท่ีก าหนด  
               3. เพื่อทราบปัญหาอุปสรรค และให้ข้อแนะน าในการด าเนินการ เพื่อทราบประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการด าเนินงานโครงการของสถานศึกษา 
 

ขอบเขตการด าเนินการ 
 ด าเนินการตรวจสอบโครงการขับเคล่ือนวิทยาลัยสารพัดช่าง เพื่อพัฒนากาลังคนสู่ทักษะเฉพาะ
กลุ่มอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยด าเนินการตรวจสอบสถานศึกษาดังนี้ 

1.วิทยาลัยสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 3 แห่ง  
2.วิทยาลัยสารพัดช่าง จ านวน 1 แห่ง  

 

ระยะเวลาตรวจสอบ 
 วันท่ี  28-30  มิถุนายน  2565 

ประเด็นการตรวจสอบ 
1. ผลการด าเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายท่ีก าหนด  
2. กระบวนการด าเนินงานของสถานศึกษามีการบูรณาการกับงบประมาณท่ีเกี่ยวข้องกับ                   

การฝึกอบรม และพัฒนาทักษะอาชีพระยะส้ันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการควบคุมท่ีเหมาะสม 

 

 ผลการตรวจสอบ 
 ประเด็นท่ี 1.การด าเนินงานโครงการ   จากการเข้าตรวจสอบวิทยาลัยสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน  3  แห่ง  และวิทยาลัยสารพัดช่าง จ านวน  1  แห่ง   ท่ีเป็น              
หน่วยรับตรวจ   มีผลการด าเนินโครงการ ฯ  แยกตามเกณฑ์การตรวจสอบ พอสังเขป ดังนี้ 
 เกณฑ์การตรวจสอบ พัฒนาและยกระดับทักษะอาชีพ Up-Skill Re–Skill และ New-Skill                
ให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษา และประชาชนท่ัวไป 
    (1) สถานศึกษาท่ีจัดท าโครงการและด าเนินการจัดการเรียนการสอน/ฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน
เสร็จส้ินครบตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเรียบร้อยแล้ว จ านวน 1 แห่ง คือ  วิทยาลัยการอาชีพ 
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     (2) สถานศึกษาท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการจัดการเรียนการสอน จ านวน 1 แห่ง 
     (3) สถานศึกษาท่ีจัดท าโครงการแล้ว และก าหนดการจัดการเรียนการสอน/ฝึกอบรมวิชาชีพ           
ระยะส้ัน ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน 2565  จ านวน 2 แห่ง 
     (4) สถานศึกษาท่ีก าหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นประชาชนท่ัวไป จ านวน          
1 แห่ง  และสถานศึกษาท่ีก าหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชน
ท่ัวไป จ านวน 3 แห่ง 
 

เกณฑ์การตรวจสอบ พัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนท่ัวไป ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานอาชีพหรือสมรรถนะทางอาชีพ 

(1) สถานศึกษาท้ัง 4 แห่ง   ใช้หลักสูตรท่ีบรรจุอยู่ในคลังหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

เกณฑ์การตรวจสอบ พัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนท่ัวไปให้ตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ และชุมชน 

(1) สถานศึกษาส ารวจข้อมูลและจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันสอดคล้องกับความต้องการ                 
ของตลาดแรงงาน เฉพาะสถานประกอบการ และชุมชน ท้ัง 4 แห่ง  

ข้อสังเกต สถานศึกษามิได้ส ารวจข้อมูลและจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันสอดคล้องกับ
ตลาดแรงงานส่งผลให้ไม่ครบถ้วนตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด อาจส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการต่อยอดอาชีพตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ข้อเสนอแนะ แนะน าให้สถานศึกษาด าเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการด าเนินโครงการ              
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

เกณฑ์การตรวจสอบ  พัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนท่ัวไป                       
ให้มีขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ 

 

(1) สถานศึกษาท้ัง 4 แห่ง ใช้หลักสูตรท่ีบรรจุอยู่ในคลังหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  เน้นการฝึกปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี  มีการประเมินผลงานโดยผู้สอนจะประเมิน
ผลสัมฤทธิ์จากช้ันงานของผู้เรียน 
 

ประเด็นท่ี 2 กระบวนการด าเนินงานของสถานศึกษา  
เกณฑ์การตรวจสอบ   กระบวนการ จัดกิ จกรรม ฝึกอบรม  สถาน ศึกษา ท้ั ง  4  แห่ ง                                  

ไม่ได้น างบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไปบูรณาการกับการด าเนินการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพระยะส้ันอื่น ๆ 
ของสถานศึกษา  มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน/ฝึกอบรมเป็นลักษณะการบรรยายทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ
และมีกระบวนการจัดท าโครงการ แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ 
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สรุปผลการตรวจสอบภาพรวม 
ขณะท่ีลงพื้น ท่ีตรวจสอบ  สถานศึกษาท้ัง 4 แห่ง อยู่ ระหว่างการด าเนินการโครงการ                       

และด าเนินการจัดการเรียนการสอน/ฝึกอบรม  จึงยังไม่สามารถรายงานถึงผลสัมฤทธิ์ได้  ในส่วนของ              
การรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ   กลุ่มตรวจสอบภายในส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                     
จะด าเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นภาพรวมทั้งประเทศ เพื่อแจ้งหน่วยรับตรวจต่อไป 
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ภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
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กิจกรรมการให้บริการให้ค าปรึกษา  

รายงานผลการให้บริการให้ค าปรึกษา เรื่อง การบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนรายบุคคลโรงเรียนเอกชน 
     ในระบบ 

หลักการและเหตุผล 
สืบเนื่องจากหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  ได้ด าเนินการตรวจสอบ 

เรื่อง การด าเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในระหว่างการตรวจสอบ                       
มีความจ าเป็นต้องตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชีของโรงเรียนเนื่องจากโรงเรียนท าการเบิกเงิน                   
จากธนาคารรวมกันหลายรายการ ดังเช่น เบิกเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย                  
ด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมกับ
เงินอุดหนุนรายบุคคล และเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม(นม) เป็นต้น  และจากการตรวจสอบเอกสาร
การบันทึกบัญชีของโรงเรียนเอกชนในระบบ พบว่าโรงเรียนบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนรายบุคคลเป็นลักษณะ
การบันทึกช่วยจ าและบันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบันซึ่งตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550                 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 มาตรา 46 ก าหนดให้ผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดวางระบบ
และจัดท าบัญชีการเงินและบัญชีอื่นของโรงเรียนในระบบตามแบบและระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนด  
โดยระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการวางระบบและจัดท าบัญชีการเงินและบัญชี
อื่นของโรงเรียนในระบบ พ.ศ.2557  ได้ก าหนดวิธีการจัดท าบัญชีการเงินและบัญชีอื่นของโรงเรียน             
ในระบบ เพื่อให้โรงเรียนจัดท าบัญชีให้ถูกต้อง 

กอรปกับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้จัดท าคู่มือการบันทึกบัญชี                   
และงบการเงินของโรงเรียนเอกชนในระบบ (สิงหาคม 2563) เพื่อให้โรงเรียนเอกชนในระบบใช้เป็น
แนวทางในการจัดท าบัญชีและงบการเงินของโรงเรียนให้ถูกต้อง   ดังนั้นหน่วยตรวจสอบภายใน                     
ได้ปรึกษาและตกลงร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา  ในการจัดบริการให้ค าปรึกษาด้านการบันทึกบัญชี                    
เงินอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรียนเอกชนในระบบ ภายใต้ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ว่าด้วยการวางระบบและจัดท าบัญชีการเงินและบัญชีอื่นของโรงเรียนในระบบ พ.ศ.2557  และคู่มือ                
การบันทึกบัญชีและงบการเงินของโรงเรียนเอกชนในระบบ (สิงหาคม 2563) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานบันทึกบัญชี  และเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดท าบัญชีและงบการเงินของโรงเรียนท่ีถูกต้อง
ครบถ้วนต่อไป  โดยท าความเข้าใจกับผู้รับบริการ ถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และความ
คาดหวังอื่น ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 



27 

 

วัตถุประสงค์ของการให้ค าปรึกษา 
1.  เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานการบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนรายบุคคล                

ให้โรงเรียนสามารถบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้อง ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับหน่วยงาน รวมท้ังสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานบัญชีอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

2. เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียนได้แลกเปล่ียนความคิดเห็น ทัศนคติในการปฏิบัติงานบันทึกบัญชี 
รวมทั้งปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน  

3. เพื่อให้การจัดท าบัญชีเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วย                  
การวางระบบและจัดท าบัญชีการเงินและบัญชีอื่นของโรงเรียนในระบบ พ.ศ.2557 

. 

ขอบเขตการด าเนินงาน 
ด าเนินการให้บริการให้ค าปรึกษาแก่โรงเรียนเอกชนในระบบ จ านวน 2 โรงเรียน 

 

ระยะเวลา ระหว่างเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2565 

 

ผลการปฏิบัติงานให้ค าปรึกษา 

ประเด็นท่ีขอค าปรึกษา ประเด็นท่ี 1 
  การบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนรายบุคคล ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วย
การวางระบบและจัดท าบัญชีการเงินและบัญชีอื่นของโรงเรียนในระบบพ.ศ.2557  เนื่องจากเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าท่ีใหม่  และยังไม่เคยได้รับความรู้เรื่องนี้มาก่อน 

 

เนื้อหาในการบริการให้ค าปรึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม          

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยมาตรา 
46 ได้ก าหนดให้ผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดวางระบบและจัดท าบัญชีการเงินและบั ญชีอื่น                       
ของโรงเรียนในระบบตามแบบและระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนด และโรงเรียนในระบบต้องเก็บรักษา
บัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี  หากไม่ปฏิบัติ ตามมาตรา 
46   มีบทลงโทษตามตามมาตรา 139 ผู้จัดการต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และมาตรา 140 
โรงเรียนในระบบต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และมาตรา 47 ก าหนดให้ คณะกรรมการบริหาร
ด าเนินการให้มีการตรวจสอบบัญชีของโรงเรียนในระบบเพื่อตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของโรงเรียนในระบบภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันส้ินรอบปีบัญชี ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ               
ท่ีคณะกรรมการก าหนดโดยวันเริ่มและวันส้ินปีบัญชีของโรงเรียนในระบบให้เป็นไปตามประกาศ                    
ของโรงเรียนในระบบ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้จัดท าระเบียบคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการวางระบบและจัดท าบัญชี การเงินและบัญชีอื่นของโรงเรียนในระบบ
พ.ศ. 2557 ข้ึนเพื่อก าหนดวิธีการจัดท าบัญชีการเงินและบัญชีอื่นของโรงเรียนในระบบ ให้สอดคล้องกับ   
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มาตรา 46 จึงเห็นได้ว่าการบริหารการเงินและงบประมาณของโรงเรียนในระบบมีความส าคัญอย่างยิ่ ง          
ท่ีจะท าให้ทราบถึงผลการด าเนินงานของโรงเรียน เพื่อน าไปบริหารจัดการให้เหมาะสมส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดท าบัญชี ของโรงเรียนในระบบ 
จึงได้จัดท าคู่มือการบันทึกบัญชีของโรงเรียนในระบบและโปรมแกรมบัญชีส าเร็จรูปขึ้ น เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารการเงินและงบประมาณของโรงเรียนเอกชน และเพื่อให้การบันทึกบัญชีเป็นไป              
ในแนวทางเดียวกัน 
 ท้ังนี้ผู้ให้ค าปรึกษา ได้ด าเนินการ 

1.จัดส่งข้อมูลเพื่อให้ ผู้เข้ารับบริการให้ค าปรึกษา ทราบวิธีการปฏิบัติงานการบันทึกบัญชี                   
เงินอุดหนุนรายบุคคล ให้สามารถบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้อง ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับหน่วยงาน รวมท้ัง
สามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานบัญชีอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย 
        1.1 คู่มือการจัดท าบัญชีและงบการเงินของโรงเรียนเอกชนในระบบ ของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
           1.2 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการวางระบบและจัดท าบัญชี
การเงินและบัญชีอื่นของโรงเรียนในระบบ พ.ศ.2557 
         1.3 ส่ือแนะน าการติดต้ังและใช้งานระบบบัญชีโรงเรียนเอกชนในระบบด้วยโปรแกรมบัญชี
ส าเร็จรูป 

2.ประสานกับคณะท างานจัดท าคู่มือการบันทึกบัญชีและงบการเงินของโรงเรียนเอกชนในระบบ 
ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อให้ค าแนะน าเพิ่มเติมแก่ผู้รับบริการให้ค าปรึกษา 
 

ประเด็นท่ีขอค าปรึกษา ประเด็นท่ี 2 

 วิธีการขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรียน 

เนื้อหาในการบริการให้ค าปรึกษา 
รัฐบาลจัดสรรเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานรายการค่าจัดการเรียน                

การสอน เพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนส าหรับจัดสรรให้กับโรงเรียนเอกชนต้ังแต่ระดับ
ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยด าเนินการ                    
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก าหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชน                    
เป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล 
 เงินอุดหนุนรายบุคคลเป็นเงินท่ีจัดสรรตามจ านวนนักเรียนให้กับโรงเรียนเอกชนเพื่อน าไปจ่าย             
เป็นเงินเดือนครูไม่ต่ ากว่าวุฒิท่ีทางราชการก าหนด และประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ า 
และน าเงินท่ีเหลือไปใช้จ่ายเป็นค่าพัฒนาส่ือการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ พัฒนาอาคารสถานท่ี และด าเนิน
กิจการโรงเรียน โดยให้โรงเรียนขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย 
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การก าหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุ คคล พ.ศ.2558                    
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

แนวทางการพัฒนา 
1. แจ้งกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ก ากับดูแลโรงเรียนเอกชนในระบบในสังกัด ให้ถือปฏิบัติ           

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการก าหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชน                   
เป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ.2558 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  

2. พัฒนาให้ความรู้กับบุคลากรโดยการจัดอบรม 

การติดตามผล 
 ประเด็นขอค าปรึกษาประเด็นท่ี 1  เนื่องจากโรงเรียนต้องน าผลจากการบันทึกบัญชีมาจัดท า                
งบการเงินต่าง ๆ เพื่อจัดส่งเป็นเอกสารประกอบการขอรับและขอเบิกเงินอุดหนุนรายบุคคล รายเดือน       
และรายปี ให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตามระเบียบกฎหมาย ดังนั้นจึงสามารถติดตามผล                           
ได้จากเอกสารดังกล่าว 
 ประเด็นขอค าปรึกษาประเด็นท่ี 2 ติดตามผลจากเอกสารประกอบการยื่นขอรับเงินและขอเบิกเงิน
อุดหนุนรายบุคคล ท่ีโรงเรียนจัดส่งให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
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หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการ จังหวัดเพชรบุรี   ไ ด้รับอนุมั ติ ให้ปรับ                             
แผนการตรวจสอบประจ าปี จ ารนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

1.เดือนพฤศจิกายน 2564 รับข้อส่ังการจากศึกษาธิการจังหวัด ให้ปรับแผนการตรวจสอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยให้ตรวจสอบเฉพาะหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. เดือนมกราคม 2565 ได้รับอนุมัติปรับแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เนื่องจากผู้ตรวจสอบภายใน ประสบอุบัติเหตุต้องพักรักษาอาการป่วย   

    2.1เล่ือนการปฏิบัติงานตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ด้านการก ากับดูแลงานการเงิน 
งานบัญชี จากเดือนธันวาคม 2564 เป็นเดือนเมษายน 2565 

    2.2 เพิ่มหน่วยรับตรวจในการปฏิบัติงานตรวจสอบการด าเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือ
บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
จ านวน 1 หน่วย คือ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    กำรปรบัแผน 
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รายงานกิจกรรมการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน ของหน่วยตรวจสอบภายใน                
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  

 

หลักการและเหตุผล 
เพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบุรี ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ ผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับการฝึกอบรม ด้านการตรวจสอบภายใน                     
การควบคุมภายใน และความรู้อื่นท่ีเป็นประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานเชิงรุกในการเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรอย่างแท้จริง 

          วัตถุประสงค์การพัฒนา 
            เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายใน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน 
          สามารถน าความรู้มาใช้ในงานตรวจสอบและพัฒนางาน เพื่อก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลง 
 วิธีการพัฒนา 

ให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับการฝึกอบรม ด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และ           
ความรู้อื่นท่ีเป็นประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

 ผลการพัฒนา   
ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ได้เข้ารับการพัฒนา ดังนี้ 
1. อบรมโครงการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

ของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หลักสูตรหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในท่ีไม่เคยได้รับ
วุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน จ านวน 18 ช่ัวโมง   ในวันท่ี 12-14 มกราคม 2565 

2. อบรมโครงการให้ค าปรึกษาและบูรณาการงานตรวจสอบภายใน ส าหรับผู้ตรวจสอบภายใน 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ         
ในวันท่ี 12 – 14 กันยายน 2565  

3. อบรมโครงการส่งเสริม สนับสนุนแนวทางการพัฒนาการด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์          
และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นท่ีรับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการ
ภาค 4  อบรมหัวข้อ“ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี” ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM ในวันท่ี 
24 มิถุนายน 2565 

 
 
 

กิจกรรมการพัฒนาระบบการตรวจสอบ 

จกรรมกำรพฒันำระบบ
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4. อบรมการพัฒนาข้าราชการผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน ก.พ. (OCSC) หลักสูตร
วินัยข้าราชการพลเรือนรายมาตรา ส าเร็จการศึกษา วันท่ี 7 มิถุนายน 2565 

5. อบรมการพัฒนาข้าราชการผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน ก.พ. (OCSC) หลักสูตร 
หลักและสาระส าคัญของกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ   ส าเร็จการศึกษา 
วันท่ี 22 มิถุนายน 2565 

6. อบรมการพัฒนาข้าราชการผ่านทาง ส่ืออิ เ ล็กทรอนิกส์ของส านักงาน ก.พ. (OCSC)                   
หลักสูตรการพูดในท่ีสาธารณะและการน าเสนองานต่อท่ีประชุมอย่างมืออาชีพ   ส าเร็จการศึกษา  วันท่ี 7 
กรกฎาคม 2565 
           7. อบรมการพัฒนาข้าราชการผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน ก.พ. (OCSC) หลักสูตร             
ศิลปะการเขียนและแก้ร่างหนังสือติดต่อราชการ ส าเร็จการศึกษา วันท่ี 8 กรกฎาคม 2565     
          8. อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                             
 ด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” 

           กิจกรรมท่ี 1 คุณธรรมสร้างสุขส าหรับครูสู่ผู้เรียน ของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันท่ี 3 มีนาคม  2565    
          9. อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                             
 ด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” 

           กิจกรรมท่ี 3  เปิดโลกการศึกษาไร้ขีดจ ากัด ของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันท่ี 17 มีนาคม  2565    
10. อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบั ติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากร                           

ทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์                    
วังจันทรเกษม” กิจกรรมท่ี 4  ค่านิยมท่ีดีงามของเด็กและเยาวชน ของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันท่ี 24 
มีนาคม  2565    

11. อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบั ติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากร             
ทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์                       
วังจันทรเกษม” กิจกรรมท่ี 5  คุณค่าทางวัฒนธรรมในความงดงามของชีวิต ของกระทรวงศึกษาธิการ                                                                
ในวันท่ี 18  มิถุนายน  2565    

12. อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบั ติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากร                
ทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์                     
วังจันทรเกษม” กิจกรรมท่ี 6  จ าอวดหน้าวัง (จันทรเกษม) “ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน รากฐานการศึกษา 
สุนทรียภาพทางปัญญา คุณค่ามรดกแผ่นดิน”  ของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันท่ี 19  เมษายน  2565    

13. อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบั ติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากร                     
ทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์                             
วังจันทรเกษม” กิจกรรมท่ี 7  ส่ือยุคใหม่ การศึกษาออนไลน์ ของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันท่ี 23 
เมษายน  2565    
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14. อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบั ติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากร                    
ทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วัง
จันทรเกษม  กิจกรรมท่ี8 การสอนให้สนุกจากครูท่ีมีประสบการณ์ ของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันท่ี 26                                  
เมษายน 2565  

15. อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบั ติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากร                     
ทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์                                
วังจันทรเกษม” กิจกรรมท่ี 9  หลักการปฏิบัติราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ  ในวันท่ี 29  เมษายน  
2565   

16. อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบั ติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากร             
ทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์          
วังจันทรเกษม” กิจกรรมท่ี 10  Active Learning ของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันท่ี 5 พฤษภาคม 2565    
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ผู้จัดท า 

 

นางพัชราลัย  พงษ์เผือก        นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ  
                                        ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
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หน่วยตรวจสอบภายใน 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 

ที่ตั้ง โรงเรียนวังตะโก  หมู่ที่ 2 ต าบลวังตะโก  
อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000 
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