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           ฉบบัน้ีเป็นฉบบัสุดทา้ยของปีงบประมาณ ๒๕๕๖                               

วนัเวลาผา่นไปจากวนั เป็นเดือน จากเดือนเป็นปี                                         

ชา่งเร็วเหลือเกนิหลายคนเหนื่อยลา้จากการท างาน  แตไ่มท่อ้                                   

และไมถ่อย บางงานท าแลว้มีระยะเวลาสิน้สดุ บางงานไมม่ีระยะเวลา                 

สิน้สุด ตอ้งด าเนินงานตอ่ไปเรือ่ยๆ บางคนคดิเริม่สรา้งงานใหม ่                      

เพือ่ใหท้นักบัความเปลีย่นแปลงในยุคปจัจบุนั  แตไ่มว่า่จะอยา่งไร                         

เราอยูใ่นแวดวงการศกึษาการท างานของทกุคน ทกุงานนัน้ ผลของงาน                 

ยอ่มสง่ตอ่นกัเรยีนทีเ่ป็นเยาวชนของชาต ิรว่มสรา้งเยาวชนของชาต ิ                     

ใหม้ีคณุภาพ ซึ่งเป็นสิง่ทีเ่ราตอ้งย ้าคดิ และย า้ท า เพือ่ใหเ้กดิ                                 

ความตะหนกัวา่เราเป็นบุคลากรทางการศกึษา บุคลากรในส านกังาน                    

เขตพืน้ทีต่อ้งรบัผดิชอบ สง่เสรมิ สนบัสนุน สถานศกึษาในสงักดั                          

ใหม้ีความพรอ้มในดา้นของการจดัการเรยีนการสอน การบรหิาร                    

ทรพัยากร และสถานศกึษามหีน้าทีด่แูลนกัเรยีนทกุคนใหม้ีความรู ้                           

เทา่เทยีมกนั ตลอดจนบรบิทตา่ง ๆ ของสถานศกึษาพฒันาใหม้ีคณุภาพ                          

มคีวามกา้วหน้า อยา่งตอ่เน่ือง 

    สิน้ปีงบประมาณ สิน้สดุทกุโครงการ สูก่ารประเมนิผลโครงการ                

เพือ่การปรบัปรุง เปลีย่นแปลงการท างาน น าไปสูแ่นวทางการท างาน                     

ในปีตอ่ ๆ ไป  

   วารสารจากใจถงึใจ...สือ่สายใยสมัพนัธ์ขอเป็นแรง ก าลงัใจ                       

ใหทุ้กทา่นกา้วสูค่วามส าเร็จในเป้าหมายทีว่างไวอ้ยา่งภาคภมู ิ                                   

และสมบรูณ์แบบ 

   ขอขอบคณุทกุผลงานทีส่ง่มาใหค้ะ่   

   ทา้ยน้ีก็ขอฝากกนัอีกเชน่เคย..ใครมผีลงาน แนวคดิ ด ีๆ                           

ก็สง่เรือ่งราวมาเลา่สูก่นัฟงั ที ่ งานประชาสมัพนัธ์ สพป.ฉะเชิงเทรา              

เขต ๒  ๐๓๘-๕๕๑๔๕๖ ตอ่ ๒๓  โทร. ๐๘๑-๑๕๓๒๘๕๐ 

Email  : sktmpsktmp@hotmail.com 

เรื่องส าคัญในฉบับนี้ : 

สนทนาพาที ๒ 

ก๊อกน ้าเปิด-ปิดด้วยเท้า(ต่อ) ๔ 

PEER  CENTER ๖ 

ใชส่ื้อในการพฒันางานการ

จดัการเรยีนการสอน 

๗ 

สปัดาห ์ 

“บา้นนกัวทิยาศาสตรน์อ้ย” 

๑๐ 

อบรมสรา้งเวบ็ไซต ์ ๑๔ 

แสดงความยนิด ีรมต. ๑๖ 

ขับเคลื่อนสภานักเรยีน ๑๗ 

เรือ่งเลา่ ชาวตรวจสอบ ๑๘ 

จากใจถึงใจ...สื่อสายใยสัมพันธ์ 
ปีที่  ๑๐  ฉบบัที่  ๔๒ 
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  “ช่วงนี้เป็นช่วงใกล้ส้ิน
ปีงบประมาณแล้ว ผมอยากให้ทุก
คนได้ส ารวจตรวจสอบงานของทุก
คนว่าได้ยงัมีงานใดที่ยงัด าเนินการ
ไม่ครบถ้วน หรือใครมีงานที่มีงาน
ติดค้างยังด าเนินการไม่ได้มีปัญหา
อุปสรรคก็ขอให้มาบอกเพื่อที่จะได้
แก้ไขปัญหาได้ทัน โดยเฉพาะช่วงนี้
งานงบประมาณต้องตรวจสอบเป็น
พิเศษอย่าให้งบประมาณตกไป ครู
เมฆาผมอยากรู้ว่า จัดซื้อจัดจ้างของ
โรงเรียนเราด าเนินการครบถ้วน
หรือยงั” ผอ.พายุได้สอบถามคณะ
ครูถึงการด าเนินงานต่าง ๆ ภายใน
โรงเรียนในท่ีประชุมคณะครู ครู
เมฆาเป็นครูพัสดุของโรงเรยีนได้
ตอบว่า “ทางงานพัสดุได้เร่งจัดท า
การจัดซื้อจัดจ้างในส่วนของ
งบประมาณที่เบิกจ่ายที่โรงเรียน
ประเภทงบอุดหนุนไม่มีปัญหา
ด าเนินการตามท่ีคณะครขูอจัดซื้อ
จัดจ้างมาแล้ว แต่เงินที่ได้รับแจ้ง
จากส านักงานเขตพื้นท่ีฯ จ านวนเงิน
มากต้องท าสอบราคากเ็รง่
ด าเนินการอยู่ ตรงนี้ต้องเขา้ระบบ            
e-GP ต้องโยนลูกบอล ก็เป็นเรื่อง
ใหม่ยังท าไม่ค่อยเป็น ก็ต้องไปให้
เจ้าหน้าที่เขตฯ เขาช่วยสอน และการ
จัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคาทีเ่คยท า
ปกติ ปัจจุบันราคาตั้งแต่ ๕,๐๐๐ 
บาท ขึ้นไปก็ต้องโยนลูกบอลเข้า
ระบบ e-GP เหมือนกัน บางครั้งท า
ไม่ทันเน็ตก็จะหลุด ท าไม่ส าเร็จก็
ต้องท าใหม่ ช่วงนี้ก็ท างานยาก” 
“ขอบคุณที่ช่วยกันพยายามท างาน
แม้งานจะยากสักหน่อย เป็นเรื่อง
ของระเบยีบที่ทางราชการเขาก าหนด
มาเราก็จ าเป็นต้องท าตาม” แล้วพูด
ต่อว่า “ส าหรับงานการเงินกข็อให้
ช่วยตรวจสอบงบประมาณให้หน่อย 

ว่ายังมีรายการใดท่ียังไม่ไดเ้บกิจ่าย
บ้าง โดยเฉพาะเงินอุดหนุนที่ไดร้ับ
ต้ังแต่ก่อนปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
คือปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ที่เราจะ
สามารถใช้ได้อีกไมเ่กินสิ้นกันยายน 
๒๕๕๖ ส่วนงบประมาณก่อนหน้าปี 
๒๕๕๕ เราใช้ไมไ่ด้แล้วได้ส่งเป็น
รายได้แผ่นดินหมดหรือยัง” ครู
น้ าฝนเป็นครูการเงินของโรงเรียนได้
ชี้แจงว่า “งานการเงินกไ็ด้ติดตามมา
ระยะหนึ่งแล้ว งบประมาณระยะ
หลังนี้จะเป็นงานทีเ่ราต้องส่งเบกิที่
เขตฯ ก็ส่วนใหญ่เป็นงานทางพัสดุที่
ก าลังด าเนินการอยู่ ทางเขตฯ แจ้งว่า
หากท าสัญญา แล้วขอให้เรง่ส่งไป
เพื่อกันเงินไวก้่อน ส่วนงบประมาณ
ปี ๒๕๕๕ ได้ด าเนินการเบิกจ่าย
หมดแล้ว ส่วนงบประมาณก่อนปี 
๒๕๕๕ ได้ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
แล้วต้ังแต่ต้นไป แต่เพื่อความไม่
ประมาทจะได้ตรวจสอบอีกครั้งหนึง่
ค่ะ” ผอ.พายุ “ขอบคุณครบั” และ
พูดต่อ “ครูน้ าฝน ผมก็อยากให้
ตรวจสอบสมุดบัญชีต่าง ๆ ของ
โรงเรียนเราได้ลงไว้ถกูต้อง 
ครบถ้วนหรือไม่ มีปัญหาไหม” ครู
น้ าฝนตอบ “ได้ลงบัญชเีป็นปัจจุบัน
แล้ว และช่วงนี้ก็พยายามตรวจสอบ
จ านวนเงินคงเหลือท้ังในสมุด
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ  
ต่าง ๆ ให้ตรงกับสมุดคู่ฝากธนาคาร
ในประเภท และตรงกับรายงานเงิน
คงเหลือประจ าวัน ทุกวันปัญหามีอยู่
เล็กน้อย คือ เอกสารทีเ่บิกจ่ายมาท้ัง
หลักฐานขอเบิกและหลักฐานการจ่าย 
มีบางรายการผูเ้กีย่วข้องลงรายมือช่ือ
ไม่ครบ หรือบางรายการไปแกไ้ขอยูก่็
ยังไมไ่ด้รบักลับคืนมา” ผอ.พายุ พูด 
“ส าหรับเอกสารการเบกิจ่าย ผมก็
ได้รบัข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ 
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ภายในของเขตฯ อยูเ่สมอว่าเรา
จัดท าเอกสารกันไม่ค่อยครบถ้วน 
สมบูรณ์ ก็ขอให้พวกเราช่วยกัน
ตรวจสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วนผม
อยากใหเ้ราเบกิจ่ายได้ทันเวลาและ
ถูกต้องควบคู่กันไป เพราะถ้าเรา
เบิกทันเวลาแต่เอกสารไม่ถูกต้องก็
อาจจะถูกเรียกเงินคืนหรือมีปัญหา
อื่น ๆ ตามมา จะท าให้พวกเราเสีย
ขวัญเสียก าลังใจแม้ว่าจะพยายาม
ท างานแล้วก็ตาม เพราะระเบียบ 
กฎหมายไม่ได้เลือกปฏบิัติ” หมด
เรื่องทางงบประมาณ ผอ.พายุ ได้
พูดหัวข้อต่อไปว่า “ช่วงเวลานี้ก็
เป็นช่วงฤดฝูน เราก็ไดร้ับข่าวสาร
เตือนภัยจากการพยากรณ์อากาศ
ของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะมีพายุ 
ร่องฝน ผ่านจังหวัดเราจะท าให้ฝน
ตกหนักน้ าท่วมได้ เมื่อปี ๒๕๕๔ 
เราก็เจอน้ าฝนกันมาแล้วครั้งหนึ่ง 
โรงเรียนเราก็เสียหายมาก ท้ัง
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณไ์ฟฟ้า 
โต๊ะ เก้าอี้ หนังสือเรยีน ปีนีเ้พื่อ
ความไม่ประมาทก็ให้พวกเรา
ช่วยกันยกของขึ้นที่สูงไว้ก่อนและ
ช่วยกันเฝ้าระวัง ทางโรงเรียนของ
เราได้ติดต่อประสานงานกับ อบต. 
ขอกระสอบทรายไว้แล้ว หากเห็น
น้ ามากถึงขั้นไม่ปลอดภัยแล้วจะได้
ช่วยกันยกกระสอบทรายมา
ป้องกันไว้ก่อน และจะได้แจ้งทาง
เขตฯ ให้ทราบด้วย” ผอ.พายุได้
ประชุมคณะครูจนครบทุกวาระ
และกล่าวปิดประชุม 

       มะลิ  ลือตระกูลประวติั 

ผูอ้ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 



โครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบส านกังานอิเล็กทรอนิกส์ 

วันที่ ๕-๖ สิงหาคมและวันที่ ๒๐ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  
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