
1 
 

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
 

ช่ือโครงการ   โครงการตรวจสอบภายใน ประจำปงบประมาณ ๒๕๖3 

งบประมาณทีไดรับจัดสรร  จาก สพม.มหาสารคาม  จำนวน 70 000, บาท 
 

วัตถุประสงค 
    1. เพื่อใหทราบวาการปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชีและพัสดุ ของหนวยรับตรวจเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายท่ีกำหนด 
    2. เพ่ือเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ ของสถานศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพคุมคากับงบประมาณท่ีใชไป 
    3. เพื่อติดตามตรวจสอบการใชจายเงิน การดำเนินงาน และการใชทรัพยากรของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม และสถานศึกษาในสังกัด ไดอยางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 
ประหยัดคุมคา โปรงใส และสามารถตรวจสอบได   
    4. เพ่ือใหผูบริหารของหนวยรับตรวจ ทราบปญหาการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนให
ขอเสนอแนะหรือแนวทางปรับปรุงแกไข การบริหารงานและการปฏิบัติงานดานตาง ๆ  เพ่ือการตัดสินใจ แกไข
ปญหาตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วและทันเหตุการณ 
 

กิจกรรม 
 1. เสนอโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติ 
 2. ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 20 โรงเรียน 
  2.1 ประชุมเครือขายผูตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม เพ่ือวางแผนการตรวจสอบ 
  2.2 จัดทำแผนปฏิบัติงาน (Engagement Plan) 
  2.3 แจงโครงการ/ปฏิทินการตรวจสอบใหโรงเรียนเปาหมายทราบ เพ่ือจัดเตรียมหลักฐาน 
  2.4 ดำเนินการตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด ตามปฏิทินประจำเดือน ประกอบดวย 
       1) ตรวจสอบการเงินการบัญช ีของโรงเรียนในสังกัด (ครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบ 
10 ประเด็น) จำนวน 15 แหง 
      2) ตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 
      3) ตรวจสอบหลักฐานการจาย 
       4) ตรวจสอบการดำเนินงาน สถานศึกษาจำนวน 5 แหง ในประเด็น 
       4.1) เงินรายไดสถานศึกษา 
       4.2) โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กิจกรรมสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน   
       5) ตรวจสอบการใชจายคาสาธารณูปโภคของสวนราชการ (ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี) 
ของสถานศึกษา จำนวน 35 แหง 
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  2.5 รายงานผลการตรวจสอบ 
  1) รายงานผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
  2) แจงผลการตรวจสอบใหหนวยรับตรวจทราบ เพ่ือดำเนินการตามขอเสนอแนะ               
ใหถูกตอง 
  3) สรุปผลรายงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 3. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 

ผลการดำเนินงาน 
 การตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ใน
รอบระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 ตามแผนการตรวจสอบ
ภายในไดกำหนดไว  
 ในปงบประมาณ 2564  รอบ 6 เดือน ไดสุมตรวจสอบสถานศึกษาจำนวน  5 แหง เปน
โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 2 แหง  โรงเรียนขนาดใหญ จำนวน 1 แหง และโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ (หนวย
เบิก)  จำนวน 2 แหง โดยสุมตรวจสอบหลักฐานการรับจายเงินของสถานศึกษา ในปงบประมาณ 2563 - 
2564  มีขอบเขตการตรวจสอบในประเด็นตางๆ ดังนี้ 
    1. การตรวจสอบการเงินการบัญชีของสถานศึกษา  

    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มีการกำหนดประเด็นในการพิจารณา
ประเมินผลการปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี จำนวน 10 ประเด็น โดยกำหนดคาคะแนนในแตละประเด็น                
เพ่ือใชในการพิจารณาจัดกลุมผลการปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชีของโรงเรียน ดังนี้ 

 

ประเด็นการตรวจสอบ คาคะแนน 
1. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป 5 
2. การควบคุมเงินคงเหลือ 20 
3. การเก็บรักษาเงิน 5 
4. การควบคุมการรับเงิน 10 
5. การควบคุมการจายเงิน 20 

ประเด็นการตรวจสอบ คาคะแนน 
6. การจัดทำบัญช ี 20 
7. การจัดทำรายงานการเงิน 5 
8. การตรวจสอบรับ – จายประจำวัน 5 
9. การควบคุมเงินยืม 5 
10. การควบคุมใบเสร็จรับเงิน 5 

รวม 100 

 



3 
 

   การจัดลำดับผลการปฏิบัติงาน  

คาคะแนนท่ีประเมินได       ระดับผลการปฏิบัติงาน 

85 – 100 4 ดีมาก 

70 – 84.99 3 ด ี

60 – 69.99 2 พอใช 

ต่ำกวา 60 1 ปรับปรุง 

  1. จากการตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชีของโรงเรียนในสังกัด  พบขอสังเกตใน
การปฏิบัติงานในแตละประเด็น สรุปไดดังนี้ 

        (1) แผนปฏิบัติการประจำป 
             (1.1) การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป พบวา โรงเรียนมีการจัดทำแผนปฏิบัติ

การประจำปยังไมถูกตองครบถวน จัดทำแผนปฏิบัติการประจำป ไมครอบคลุมแหลงเงินทุกประเภทที่อยูในความ
รับผิดชอบของโรงเรียน คือเงินบริจาค และเงินรายไดสถานศึกษา  

             (1.2) การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำป พบวา มีการใชจายเงินแตละ
โครงการและกิจกรรมเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจำป กรณีมีความจำเปนที่ไมสามารถดำเนินงานโครงการและ
กิจกรรมใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจำปได สถานศึกษาไดรายงานปญหาและอุปสรรคการดำเนินงานให
ผูอำนวยการสถานศึกษาทราบ 

             (1.3) การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน พบวา โรงเรียนสวนใหญยังไมมี
การติดตามเรงรัดการใชจายเงินใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจำป ในทุกภาคเรียน และ การจัดทำรายงานผล
การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดในแผนปฏิบัติการประจำป ยังไมครบถวนทุกโครงการ เพื่อเสนอตอ
ผูบริหารสถานศึกษาทราบ 

        (2) การควบคุมเงินคงเหลือ 
             จากการสอบทานการควบค ุมเง ินคงเหล ือของโรงเร ียนในส ั งก ัด พบวา                        

มีบางโรงเรียนที่มีการควบคุมเงินคงเหลือที่รัดกุม เหมาะสม สามารถควบคุมเงินที่มีอยูในความรับผิดชอบได
ครบถวน แตโรงเรียนสวนใหญมีการควบคุมเงินคงเหลือยังไมถูกตอง ไมรัดกุมดังนี้ 

              1) โรงเรียนสวนใหญ มีการจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันยังไมถูกตอง 
กลาวคือ จัดทำไมครบถวน ไมถูกตอง และไมเปนปจจุบัน แตหากมีการจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันเสร็จ
แลวจะมีการเสนอใหผูบริหารสถานศึกษาทราบ 

              2) โรงเรียนสวนใหญ มีเงินสดคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วัน
ตรวจตัดยอด ถูกตองตรงกับยอดคงเหลือยกไปในสมุดเงินสด 

              3) โรงเรียนสวนใหญ มีเงินสดคงเหลือท่ีตรวจนับไดครบถวน ถูกตองตรงกับรายงาน
เงินคงเหลือประจำวัน 

              4) โรงเรียนสวนใหญมียอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามสมุดคูฝากธนาคาร และ
ทะเบียนคุมเงินฝากประเภทกระแสรายวัน ถูกตองตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 

              5) โรงเรียนบางแหง ไมมีการบันทึกรายการนำเงินประกันสัญญาฝากสำนักเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาในสมุดคูฝาก (สวนราชการผูเบิก) ทำใหสมุดคูฝาก และรายงานเงินคงเหลือประจำวันแสดงยอด
คงเหลือไมถูกตองตามความเปนจริง 
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        (3) การเก็บรักษาเงิน 
                           จากการสอบทานการเก ็บร ักษาเง ินของโรงเร ียนในส ังก ัด พบว  า  โ รง เร ียน                  
สวนใหญมีการเก็บรักษาเงินยังไมถูกตอง ไมครบถวน ตามที่ระเบียบกำหนด โดยผลการตรวจสอบการเก็บรักษาเงิน
ของโรงเรียนสรุปไดดังนี้ 
                         1) การแตงตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน พบวา โรงเรียนทุกแหงมีการจัดทำคำสั่ง
แตงตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน  
                         2) คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน พบวา มีบางโรงเรียน ที่คณะกรรมการฯ ไมได
ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีระเบียบกำหนด 
                         3) การเก็บรักษาเงินแตละประเภท พบวา โรงเรียนสวนใหญไมมีการจัดเก็บรักษา
เงินสดในตูนิรภัย แตจัดเก็บไวกับเจาหนาท่ีการเงินหรือผูอำนวยการโรงเรียน 
                4) โรงเรียนสวนใหญ เก็บรักษาเงินรายไดสถานศึกษา เงินอุดหนุนตามโครงการ
สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมเกินอำนาจการเก็บ
รักษาท่ีกระทรวงการคลังอนุมัติ 
                         5) เงินรายไดแผนดิน พบวา  
                   5.1) โรงเรียนสวนใหญ ไมไดนำเงินรายไดแผนดินสงคลังอยางนอยเดือนละ 1 
ครั้ง หรือกรณีมีเงินรายไดแผนดินเก็บรักษาเกินกวา 10,000 บาท ไมนำสงคืนคลัง ภายใน 3 วันทำการ 
                   5.2) โรงเรียนสวนใหญ มีการนำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเงินอุดหนุนนำสงคืน
คลังเปนรายไดแผนดิน  
                   5.3) โรงเรียนบางแหงมีเงินอุดหนุนเหลือจายเกินกวา 2 ปงบประมาณ แตยัง
ไมไดนำสงคืนคลังเปนรายไดแผนดิน 
                         6) เงินภาษีหัก ณ ที่จาย พบวา โรงเรียนสวนใหญ มีการนำเงินภาษีหัก ณ ที่จาย 
นำสงสรรพากรในทองท่ีภายใน 7 วันนับแตวันสิ้นเดือนของเดือนท่ีจายเงิน แตก็มีบางครั้งท่ีนำสงลาชาไปบาง 

        (4) การควบคุมการรับเงิน 
                           จากการสอบทานการควบคุมการรับเงินของโรงเรียนในสังกัด พบวา โรงเรียนสวน
ใหญมีการควบคุมการรับเงินยังไมถูกตอง ครบถวนเปนไปตามที่ระเบียบกำหนด โดยผลการตรวจสอบการ
ควบคุมการรับเงินของโรงเรียน สรุปไดดังนี้ โรงเรียนสวนใหญ มีคำสั่งหรือบันทึกมอบหมายผูทำหนาที่รับ – 
จายเงินเปนลายลักษณอักษร มีโรงเรียนบางแหง ท่ีมีการออกใบเสร็จรับเงินยังไมถูกตอง ไมครบถวน กลาวคือ 
การออกใบเสร็จรับเงินไมเรียงลำดับตามวันที่ที่รับเงิน มีการออกใบเสร็จรับเงินสลับวันที่กันไปมา และไมมีการ
สรุปยอดเงินท่ีรับไวดานหลังใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทายของแตละวัน 

        (5) การควบคุมการจายเงิน 
                        จากการสอบทานการควบคุมการจายเงินของโรงเรียนในสังกัด พบวา โรงเรียน        
สวนใหญมีการควบคุมการจายเงินยังไมถูกตอง ครบถวน เปนไปตามวัตถุประสงคและตามท่ีระเบียบกำหนด โดย
ผลการตรวจสอบการควบคุมการจายเงินของโรงเรียน สรุปไดดังนี้ 
                        1) โรงเรียนบางแหง มีการจายเงินไมถูกตองตามวัตถุประสงค ระเบียบ หรือแนวทาง
การดำเนินงานตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด เชน นำเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน
และเงินปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนไปจายเปนคาจางเหมารถรับ - สงนักเรียนทุกคนมาโรงเรียน ฯลฯ 
                        2) โรงเร ียนสวนใหญ การจายเง ินทุกรายการไดร ับอนุมัต ิจากผู อำนวยการ
สถานศึกษาและยอดเงินท่ีจายตรงกับท่ีไดรับอนุมัติ มีหลักฐานการจายเงินครบถวนทุกรายการ  
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                                 4) โรงเรียนบางแหง ผูจายเงินลงลายมือชื่อรับรองการจายพรอมระบุชื่อตัวบรรจง 
และวัน เดือน ปท่ีจายเงินกำกับไวท่ีหลักฐานการจายไมครบถวนทุกรายการ 

        (6) การจัดทำบัญชี 
                        จากการสอบทานการจ ัดทำบ ัญชีของโรงเร ียนในส ังก ัด พบว า โรงเร ียน                   
สวนใหญ ที่มีการจัดทำบัญชีไมครบถวนถูกตองเปนปจจุบัน โดยผลการตรวจสอบการจัดทำบัญชีของโรงเรียน 
สรุปไดดังนี้ 
                        1) โรงเรียนบางแหง มีการจัดทำสมุดเงินสด แตไมถูกตองและไมเปนปจจุบัน ทำให
ไมสามารถควบคุมเงินท่ีมีอยูในความรับผิดชอบได 
                        2) โรงเรียนสวนใหญ มีการจัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ แตจัดทำยังไม
ครบถวนถูกตอง ทำใหไมไดบันทึกแยกตามประเภทของเงินที่ไดรับ และทำใหไมสามารถควบคุมเงินแตละ
ประเภทได 
                        3) โรงเรียนสวนใหญ ไมไดจัดทำทะเบียนคุมการรับและนำสงเงินรายไดแผนดิน 
หรือมีการจัดทำแตไมครบถวนถูกตองเปนปจจุบัน  
                        4) โรงเรียนสวนใหญ มีการจัดทำทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน/ทะเบียนคุมลูกหนี้
รายตัว แตไมครบถวนเปนปจจุบัน 

              5) โรงเรียนสวนใหญ ไมไดจัดทำทะเบียนเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 
เพ่ือควบคุมเงินฝากธนาคารครบทุกบัญชี  

        (7) การจัดทำรายงานการเงิน 
                        จากการสอบทานการจัดทำรายงานการเงินของโรงเรียนในสังกัด พบวา มีโรงเรียน                   
บางแหง ท่ีมีการจัดทำรายงานการเงินครบถวนถูกตองเปนไปตามแนวทางที ่สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั ้นพื ้นฐานกำหนด  แตโรงเรียนสวนใหญ มีการจัดทำรายงานการเงินที่ยังไมเปนไปตามแนวทางท่ี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด โดยผลการตรวจสอบการจัดทำรายงานการเงินของโรงเรียน                     
สรุปไดดังนี้ 
                  1) โรงเรียนสวนใหญ ยังไมมีการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารประเภท
กระแสรายวัน และรายงานประเภทเงินคงเหลอื  
                        2) โรงเรียนสวนใหญ ไมมีการจัดสงรายงานประจำเดือนใหสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประกอบดวย สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน รายงานประเภทเงินคงเหลือ และรายงานงบ
กระทบยอดเงินฝากธนาคาร  

              3) โรงเรียนสวนใหญ ไมมีการจัดทำรายงานการรับ - จายเงินรายไดสถานศึกษาตาม
แบบท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด และไมเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน            

        (8) การตรวจสอบรับ – จายประจำวัน 
                        จากการสอบทานการร ับ – จ ายประจำว ันของโรงเร ียนในส ังก ัด พบวา                        
โรงเรียนสวนใหญ มีการตรวจสอบรับ – จายประจำวันเปนไปตามที่ระเบียบกำหนด  และมีโรงเรียนบางแหง          
ท่ีไมจัดใหมีการตรวจสอบรับ - จายประจำวัน โดยผลการตรวจสอบการรับ – จายประจำวันของโรงเรียน สรุปได
ดังนี ้
                        1) โรงเรียนสวนใหญ มีการแตงตั้งหรือมอบหมายใหมีผูทำหนาท่ีตรวจสอบการรับ – 
จายประจำวันตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการนำเงินสงคลัง  พ.ศ. 2562 กำหนด 
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                        2) โรงเรียนบางแหง ผูไดรับการแตงตั้งหรือมอบหมายใหทำหนาที่ตรวจสอบรับ – 
จายประจำวันไมไดปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย 

        (9) การควบคุมลูกหนี้เงินยืม 
                        จากการสอบทานการควบคุมลูกหนี้เงินยืมของโรงเรียนในสังกัด พบวา โรงเรียน                   
บางแหง มีการควบคุมลูกหนี้เงินยืมรัดกุม เหมาะสม เปนไปตามท่ีระเบียบกำหนด  และโรงเรียนสวนใหญ มีการ
ควบคุมลูกหนี้เงินยืมยังไมรัดกุมเพียงพอ โดยผลการตรวจสอบการควบคุมลูกหนี้เงินยืมของโรงเรียน สรุปไดดังนี้ 
                        1) โรงเรียนบางแหง มีการจัดทำสัญญาการยืมเงิน แตบันทึกการยืมเงินในทะเบียนคุม
เอกสารแทนตัวเงิน หรือจัดเก็บสัญญาการยืมเงินไมครบถวนถูกตอง 
                        2) โรงเรียนสวนใหญ ที่สัญญาการยืมเงิน ไมระบุวันที่สงใชคืนเงินยืม และไมบันทึก
ขอมูลการสงใชคืนเงินยืมในสัญญายืม 
                        3) โรงเรียนบางแหง มีลูกหนี้เงินยืมคางนานเกินระยะเวลาตามที่ระเบียบกำหนด มี
การใหยืมเงินครั้งใหม โดยท่ียังไมมีการสงใชคืนเงินยืมรายเดิมใหเสร็จสิ้นกอน และยังไมไดติดตามเรงรัดการสงใช
คืนเงินยืมในรายท่ีถึงกำหนดใหเสร็จสิ้น 

        (10) การควบคุมใบเสร็จรับเงิน 
                          จากการสอบทานการควบคุมใบเสร ็จร ับเง ินของโรงเร ียนในสังก ัด พบวา                      
โรงเรียนสวนใหญ มีการควบคุมใบเสร็จรับเงินไมถูกตองครบถวนเปนไปตามที่ระเบียบกำหนด โดยผลการตรวจสอบ
การควบคุมใบเสร็จรับเงินของโรงเรียน สรุปไดดังนี้ 
                            1) โรงเรียนสวนใหญ มีการจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน แตการบันทึกรายการใน
ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินยังไมถูกตองครบถวน 
                          2) โรงเรียนสวนใหญ มีการรับชำระเงินและออกใบเสร็จรับเงินครบถวนทุกรายการ  
                          3) โรงเรียนสวนใหญ ไมมีการใชใบเสร็จรับเงินขามปงบประมาณ  
                          4) โรงเรียนสวนใหญ ที่ใบเสร็จรับเงินคงเหลือของปงบประมาณกอน โรงเรียนมีการ
ประทับตราเลิกใช ปรุ หรือเจาะรูใบเสร็จรับเงินฉบับท่ีเหลือท่ีติดอยูกับเลมใบเสร็จรับเงิน 

               5) โรงเร ียนส วนใหญ ที ่ส ิ ้นป งบประมาณไม ม ีการจ ัดทำรายงานการใช
ใบเสร็จรับเงินเสนอผูอำนวยการโรงเรียนทราบ หรือจัดทำแตไมครบถวน         
 2 .  ผลการประเม ินการปฏ ิบ ัต ิงานด านการเง ิน การบ ัญช ีของสถานศ ึกษาในส ัง กัด                    
สรุปไดดังนี ้

            2.1 โรงเรียน จำนวน 1 แหง คิดเปนรอยละ 33.33 ที่มีผลการปฏิบัติงานดานการเงิน                       
การบัญชีอยูในระดับดีมาก ไดคาคะแนน 86 คะแนน โดยพบวา เปนโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานถูกตองใน
ประเด็นการควบคุมเงินคงเหลือ  การรายงานการเงิน การตรวจสอบรับ-จายประจำวัน  และการควบคุมเงินยืม 
แตยังคงมีการดำเนินการไมถูกตองในบางประเด็น ไดแก การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป  การเก็บรักษาเงิน 
การควบคุมการรับเงิน การควบคุมการจายเงิน การจัดทำบัญชี และการควบคุมใบเสร็จรับเงิน  ซึ่งไดแนะนำให
โรงเรียนปฏิบัติใหถูกตองแลว   

           2.2 โรงเรียน จำนวน 1 แหง คิดเปนรอยละ 33.33 ที่มีผลการปฏิบัติงานอยูใน                       
ระดับดี ไดคาคะแนน 71.50 คะแนน โดยพบวา เปนโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานถูกตองในประเด็นการ
ควบคุมการรับเงิน  และการจัดทำบัญชี  และยังมีการดำเนินการไมถูกตองในประเด็น การจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำป การควบคุมเงินคงเหลือ  การเก็บรักษาเงิน  การควบคุมการจายเงิน  การรายงานการเงิน  การควบคุม
เงินยืม และการควบคุมใบเสร็จรับเงิน   
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           2.3 โรงเรียน จำนวน 1 แหง คิดเปนรอยละ 33.33 ที่มีผลการปฏิบัติงานอยูใน                        
ระดับพอใช ไดคาคะแนน 60.5 คะแนน โดยพบวา เปนโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานถูกตองในประเด็น  การ
ควบคุมเงินยืม สวนประเด็นอ่ืนๆ ยังมีการดำเนินการยังไมถูกตองครบถวน 

         สำหรับผลการปฏิบัติการเงิน การบัญชีที ่ยังไมรัดกุมเพียงพอ โดยประเด็นขอสังเกต
เรียงลำดับจากมากไปหานอย สรุปไดดังนี ้
          1) การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป ดำเนินการไมครบถวนตามแนวทางท่ีกำหนด                                    
           2) การเก็บรักษาเงินไมเปนไปตามท่ีระเบียบกำหนด  จำนวน             
           3) การควบคุมการจายเงินไมถูกตองตามระเบียบท่ีกำหนด  
           4) จัดทำบัญชีหรือทะเบียนคุมไมครบถวนถูกตอง และไมเปนปจจุบัน  
  5) การควบคุมใบเสร็จรับเงิน ไมถูกตองครบถวน ตามท่ีระเบียบกำหนด  
          6) จัดทำรายงานการเงินไมครบถวน ไมถูกตอง และไมจัดสงรายงานใหสำนักงาน                  
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา    
          7) การควบคุมเงินคงเหลือไมถูกตองครบถวน ตามท่ีระเบียบกำหนด  
          8) การควบคุมการรับเงินไมถูกตองครบถวนตามท่ีระเบียบกำหนด  
          9) ไมจัดใหมีการตรวจสอบรับ - จายประจำวัน  
          10) การควบคุมเงินยืมไมรัดกุม ไมถูกตองตามท่ีระเบียบกำหนด  
 

2. งานตรวจสอบการปฏิบัติงานดานบัญชี การเงินของโรงเรียนหนวยเบิกในสังกัด                    
    ผลการดำเนินการ รอบ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ไดดำเนินการตรวจสอบ      

การปฏิบัติงานดานบัญชี การเงินของโรงเรียนหนวยเบิก ผลการตรวจสอบสรุปไดดังนี้ 
         1) การจัดทำแผนปฏบิัติการประจำป 
           มีการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป เปนไปตามระเบียบและข้ันตอนของการ
จัดทำ แตในแผนปฏิบัติการประจำปมีการระบุแหลงของเงินท่ีเบิกจายยังไมชัดเจน โดยเฉพาะการดำเนินงาน
โครงการไมไดระบุวาใหเบิกจายจากแหลงเงินงบประมาณใด ซ่ึงโรงเรียนจะตองกำหนดไวใหชัดเจนถึงแหลงของ
เงินท่ีจะตองเบิกจาย เพ่ือใหสามารถเบิกจายไดโดยไมผิดวัตถุประสงคของเงินแตละประเภท 
       2) ระบบควบคุมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS Web Online   
   2.1) การมอบหมายงาน  ณ วันท่ีเขาทำการสอบทาน ระหวางวันท่ี 8 – 9 ธันวาคม 
2563  โรงเรียนมีเอกสารหลักฐานใหสอบทานยังไมครบถวนสมบูรณในประเด็นตางๆ ท่ีกำหนดไว เนื่องจาก
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจัดเก็บเอกสารหลักฐานไมเปนระบบ มีการจัดเก็บเอกสารแยกชุดกันระหวางหลักฐานขอ
เบิก บันทึกขออนุมัติจายเงิน หลักฐานการจาย  หนาฎีกาเบิกเงิน เอกสารไมไดจัดเก็บไวในชุดเดียวกัน ทำใหไม
สะดวกในการคนหาเอกสาร และการเรียกเอกสารมาตรวจในแตละรายการไดขอมูลลาชา  
    จากการตรวจสอบคำสั่งมอบหมายงานในหนาท่ีรับผิดชอบดานงบประมาณของ
โรงเรียน ปรากฏวามีคำสั่งมอบหมายงานเปนลายลักษณอักษร ในการปฏิบัติจริงผูท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
การเงิน และงานบัญชี เปนบุคคลคนเดียวกัน ซ่ึงไมเปนไปตามหลักการควบคุมภายในท่ีดี ทำใหเกิดความเสี่ยงตอ
การปฏิบัติงาน สงผลทำใหมีการจัดเก็บเอกสารหลักฐานไมเปนระบบ และการบันทึกบัญชีไมเปนปจจุบัน 
   2.2 ) การควบคุมการเขาปฏิบัติงานในระบบ GFMIS Web Online  ในคำสั่งผูถือครอง 
Token Key ไมตรงกับคำสั่งการปฏิบัติงาน และยังไมเปนปจจุบัน 
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   2.3)  การตรวจสอบการรับ-จายประจำวัน มีคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการ
รับ-จายเงินประจำวันโรงเรียน แตไมมีการปฏิบัติจริง 
      3) การควบคุมเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากคลัง และลูกหนี้เงินยืม 
   3.1) การควบคุมเงินสด   
                 3.1.1) จากการตรวจนับเงินสดในมือ ณ วันเขาตรวจสอบ เงินสดในมือ กับ เงิน
สดคงเหลือในรายงานเงินคงเหลือประจำวัน และเงินสดคงเหลือตามงบทดลองในระบบ GFMIS ไมตรงกัน 
จำนวนเงินสดท่ีตรวจนับไดมีการถือเงินสดไวในมือเจาหนาท่ีการเงิน ไมไดนำเก็บไวในตูนิรภัย และพบวาบุคคลท่ี
ถือกุญแจตูนิรภัย และรหัสเปดตูนิรภัยอยูกับบุคคลคนเดียว คือ หัวหนาเจาหนาท่ีการเงิน  ซ่ึงเปนการปฏิบัติไม
เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การนำเงินสงคลัง พ.ศ. 2562 ในหมวด 7การเก็บรักษาเงินของสวนราชการ 
              3.1.2) การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ไมไดจัดทำเปนปจจุบัน และไม
สามารถระบุรายละเอียดเงินคงเหลือได  กรรมการตรวจนับเงินคงเหลือประจำวันไมลงนาม และหัวหนาสวน
ราชการไมลงนามรับรอง เจาหนาท่ีการเงินผูปฏิบัติกับกรรมการตรวจนับเปนบุคคลคนเดียวกัน 
              3.1.3) ทุกสิ้นวันและทุกสิ้นเดือน ไมมีการเรียกรายงานเงินสดคงหลือประจำวัน
จากระบบ GFMIS มาเพ่ือตรวจสอบกับรายงานเงินคงเหลือประจำวันและยอดคงเหลือในสมุดเงินสด (Manual)  
ทำใหไมทราบผลตาง และไมไดจัดทำรายงานกระทบยอดใหตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน (Manual) 
         3.1.4) ใบเสร็จรับเงิน ไมไดจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน, มีการจัดทำรายงาน
การใชใบเสร็จรับเงิน แตมีรายละเอียดไมครบถวน,  มีการใชใบเสร็จรับเงินขามปงบประมาณ, ใบเสร็จรับเงินลง
วันท่ีสลับ ไปมาไมเรียงลำดับตามวันท่ีเกิดเหตุการณ, เม่ือสิ้นปงบประมาณ กรณีท่ีมีใบเสร็จรับเงินคงเหลืออยูใน
เลม ไมไดทำการเจาะหรือปรุใบเสร็จรับเงินฉบับท่ียังใชไมหมด  ซ่ึงเปนการปฏิบัติท่ีไมเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินสงคลัง 
พ.ศ. 2562 ในหมวด 6 การรับเงินของสวนราชการ สวนท่ี 1 ใบเสร็จรับเงิน 
   3.2) การควบคุมเงินฝากธนาคาร   
              พบวา โรงเรียนไมไดจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นเดือน ทำใหไม
สามารถควบคุมเงินฝากธนาคารไดวาเงินฝากธนาคารคงเหลือในแตละบัญชีประกอบไปดวยเงินอะไรบาง 
นอกจากนี้ยังไมไดจัดทำทะเบียนคุมเงินแตละประเภทไว ทำใหไมสามารถทราบไดวาเงินท่ีมีอยูในบัญชีเงินฝาก
ธนาคารเปนเงินคงเหลือของเงินประเภทใด จำนวนเทาใด 
   3.3) การควบคุมเงินฝากคลัง   
                พบวา โรงเรียนไมไดจัดทำทะเบียนคุมเงินฝากคลัง และในทุกสิ้นเดือนไมไดทำการ
กระทบยอดเงินฝากคลังคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหว เงินฝาก
กระทรวงการคลัง ทำใหไมทราบวาเกิดผลตาง และไมสามารถหารายละเอียดของผลตางได  
   3.4) การควบคุมลูกหนี้เงินยืม 
          3.4.1) จากการสอบทาน พบวา ไมมีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ มีแตลูกหนี้เงิน
ยืมนอกงบประมาณ ณ วันสอบทานมีบัญชีลกูหนี้เงินยืมนอกงบประมาณตามงบทดลองในระบบ GFMIS  จำนวน 
530,290.- บาท แตโรงเรียนยังไมสามารถหารายละเอียดได  
          3.4.2) มีลูกหนี้เงินยืมคางนานเกินระยะเวลาท่ีระเบียบกำหนด และมีการยืมเงิน
ซ้ำในบางรายท่ียังไมไดสงใชคืนเงินยืม เนื่องจากโรงเรียนฯ จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมแตการบันทึกรายการ
ไมเปนปจจุบันและไมไดระบุวันครบกำหนดสงใชเงินยืม นอกจากนี้เม่ือมีการสงเอกสารชดใชเงินยืม ไมไดออกใบ
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รับใบสำคัญใหกับลูกหนี้เงินยืม และไมไดออกใบเสร็จรับเงินใหทันทีในบางรายการท่ีมีการชดใชคืนเปนเงินสด 
และไมมีการสลักหลังในสัญญายืมเม่ือไดรับชดใชคืนเงินยืมแลว ทำใหไมสามารถควบคุมลูกหนี้เงินยืมได  
          3.4.3) ไมมีการจัดทำรายละเอียดลูกหนี้เงินยืมคงคาง ณ วันสิ้นเดือน เปรียบเทียบ
กับยอดคงคางของบัญชีลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS เพ่ือเสนอผูบริหารโรงเรียนทราบ 
 4) การควบคุมการเบิกจายเงิน 
  4.1) เงินงบประมาณ 
          1) การควบคุมเงินงบประมาณ  ไมไดจัดทำทะเบียนคุมเงินประจำงวดสวนจังหวัดเพ่ือ
ควบคุมการใชจายเงินงบประมาณ ทำใหไมมีการสอบทานยอดเงินงบประมาณคงเหลือตามทะเบียนคุมเงิน
ประจำงวดสวนจังหวัด เปรียบเทียบกับยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดงบประมาณ 
          3) การควบคุมการวางเบิกเงินงบประมาณ ไมไดจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจายเงิน 
ไมไดจัดทำทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงิน ท้ังการเบิกจายผานสวนราชการ และการเบิกจายตรงผูขาย ทำใหไมทราบ
รายละเอียดของเงินแตละฎีกาท่ีวางเบิกในระบบ GFMIS 
          4) การเบิกเงินงบประมาณ รายการคาเชาบานปงบประมาณ 2563 โรงเรียน
ดำเนินการโดยวางฎีกาเบิกเงินออกมาท้ังจำนวน มาพักไวในบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียนและจายใหกับผูมีสิทธิ์
เปนรายเดือน ซ่ึงเปนการดำเนินการท่ีไมเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับ
เงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินสงคลัง พ.ศ. 2562 ขอ 22 และ ขอ 23 
         5) การควบคุมการจายเงิน  
   - มีการจัดทำทะเบียนคุมการสั่งจายเช็ค แตสวนใหญไมปรากฏลายมือชื่อผูรับเช็คใน
ทะเบียนคุมการสั่งจายเช็คและท่ีดานหลังตนข้ัวเช็ค ทะเบียนคุมเช็คบางรายการ ผูมีอำนาจการสั่งจายไมไดลง
นามตามเง่ือนไขการสั่งจาย  
   - การจายเงินคาเชาบาน จายเปนเช็ค พบวา การเขียนเช็คไมมีการขีดครอม ตนข้ัวเช็ค
ดานหลังไมมีลายมือชื่อผูรับเช็ค ไมระบุวัน เดือน ป ในการรับเช็ค   
   - กรณีการจายตรงใหเจาหนี้/ผูมีสิทธิ์ ไมมีการเรียกใบเสร็จรับเงินมาเก็บไวเปนหลักฐาน
เพ่ือใชในการตรวจสอบ  
  - โรงเรียนฯ ยังไมไดดำเนินการจายเงินผานระบบ KTB Corporate Online ตามท่ี
กระทรวงการคลังกำหนด 
  4.2) เงินอุดหนุน 
          1) โรงเรียน ไมไดจัดทำทะเบียนคุมเงินอุดหนุนแยกแตละประเภทรายการไว มีเพียง
ทะเบียนคุมยอดรวมท้ังหมดไว ทำใหไมสามารถแสดงรายละเอียดเงินคงเหลือของเงินอุดหนุนแตละประเภทได 
สงผลใหยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน ไมตรงกับรายงานเงินคงหลือ
ประจำวันและสมุดคูฝากธนาคาร และรายงานธนาคาร (Bank Statement) 
               2) ตรวจพบวา มีการถอนเงินปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนออกมาจายใหกับนักเรียน
และมีการจายไมหมด แตยังไมพบหลักฐานการนำเงินฝากเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือหลักฐานการนำเงิน
สงคืนคลัง   
               3) เงินอุดหนุนคาอุปกรณการเรียน จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน พบวา มีเงิน
อุดหนุนคาอุปกรณการเรียนคงเหลือและยังไมไดนำสงคืนคลังเปนเงินรายไดแผนดิน 

           4) เงินอุดหนุนคาเครื่องแบบนักเรียน จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน พบวา มี
เงินอุดหนุนคาเครื่องแบบนักเรียนคงเหลือและยังไมไดนำสงคืนคลังเปนเงินรายไดแผนดิน 
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          5) เงินอุดหนุนคาหนังสือเรียน เนื่องจากในวันท่ีเขาทำการตรวจสอบ เอกสาร
หลักฐานการเบิกจายเงินคาหนังสือเรียน ยังมีไมครบถวนและมีขอมูลไมเพียงพอท่ีจะสามารถออกรายงานผลการ
ตรวจสอบได ในเบื้องตนพบวามีการจายเงินคาหนังสือเรียนเกินจำนวนเงินท่ีไดรับจัดสรร จำนวนเงิน 70,988.- 
บาท (เจ็ดหม่ืนเการอยแปดสิบแปดบาทถวน) จึงใหโรงเรียน ดำเนินการหาเอกสารการเบิกจายเงินคาหนังสือ
เรียนในแตละครั้งท่ีมีการจัดซ้ือจากงบประมาณเงินอุดหนุนคาหนังสือเรียนท่ีไดรับจัดสรร และนำเอกสารการ
ดำเนินงานในแตละครั้งมารวมเก็บไวในชุดเดียวกัน และทำการตรวจสอบวาในการจัดซ้ือหนังสือไดดำเนินการ
ถูกตองตามระเบียบหรือไมอยางไร มีการจัดซ้ือหนังสือเกินจำนวนเงินท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณหรือไม 
อยางไร 
         6) เงินอุดหนุนคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน เนื่องจากในวันท่ีเขาทำการตรวจสอบ 
เอกสารหลักฐานการเบิกจายเงินคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ยังมีไมครบถวนและมีขอมูลไมเพียงพอท่ีจะ
สามารถออกรายงานผลการตรวจสอบได จึงไดแจงใหโรงเรียน ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมเงินอุดหนุนแยก
ประเภทแตละรายการไว รวมถึงการจัดทำทะเบียนคุมเงินอุดหนุนคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนดวย พรอม
ท้ังบันทึกการรับ-จาย เพ่ือจะไดทราบวาปจจุบันมีเงินคงเหลืออยูเทาใด จะไดนำมาใชจายใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอนักเรียนตอไป และหากมีเงินคงเหลือท่ีเกินระยะเวลาการใชจายเงินใหนำสงคืนเปนเงินรายไดแผนดินตอไป 
         7) เงินอุดหนุนคาจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) เนื่องจากในวันท่ีเขาทำ
การตรวจสอบ เอกสารหลักฐานการเบิกจายเงินอุดหนุนคาจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) ยังมีไม
ครบถวนและมีขอมูลไมเพียงพอท่ีจะสามารถออกรายงานผลการตรวจสอบได จึงไดแจงใหโรงเรียน ดำเนินการ
จัดทำทะเบียนคุมเงินอุดหนุนแยกประเภทแตละรายการไว รวมถึงการจัดทำทะเบียนคุมเงินอุดหนุนคากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียนดวย พรอมท้ังบันทึกการรับ-จาย เพ่ือจะไดทราบวาปจจุบันมีเงินคงเหลืออยูเทาใด จะได
นำมาใชจายใหเกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียนตอไป และหากมีเงินคงเหลือท่ีเกินระยะเวลาการใชจายเงินใหนำ
สงคืนเปนเงินรายไดแผนดินตอไป 
 5) การจัดทำรายงานการเงินและการจัดสงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
  โรงเรียนมีการจัดทำรายงานการเงินสงใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
  1) รายงานประจำเดือนทุกสิ้นเดือน มีการจัดทำรายงานงบทดลองรายเดือน-หนวยเบิกจาย 
จากระบบ GFMIS Web Online โดยจัดสงให สตง. ภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป แตไมไดจัดสงให สพฐ. 
  2) ไมไดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เพ่ือเปรียบเทียบจำนวนเงินคงเหลือในรายงาน
ธนาคาร (Bank Statement) /สมุดคูฝากธนาคาร ใหตรงกับจำนวนเงินคงเหลือในบัญชีแยกประเภทเงินฝาก
ธนาคารในระบบ GFMIS Web Online พรอมรายละเอียดประกอบ เพ่ือเสนอผูบริหารโรงเรียนทราบ 
 6) การปฏิบัติตามเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีภาครัฐตามเกณฑการประเมินท่ี
กรมบัญชีกลางกำหนด  ในเรื่องความถูกตอง (Accuracy)  ความโปรงใส (Transparency)  และเรื่องความ
รับผิดชอบ (Accountability)   
  จากการสอบทาน พบวา โรงเรียนยังไมสามารถปฏิบัติงานดานบัญชีการเงิน ใหเปนไปตาม
เกณฑการประเมินผลดานบัญชี การเงินท่ีกรมบัญชีกลางกำหนดไดทุกเรื่อง มีเพียงเรื่องความรับผิดชอบจัดสงงบ
ทดลองรายเดือนให สตง. แตไมไดจัดสงให สพฐ.  

 3. การตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางของโรงเรียนในสังกัด   
    ผลการดำเนินการ รอบ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ไดดำเนินการตรวจสอบ      

การจ ัดซ ื ้อจ ัดจ างตามพระราชบัญญัต ิการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ างและการบร ิหารพัสด ุภาคร ัฐ พ.ศ. 2560                                     
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และระเบ ียบกระทรวงการคลัง ว าด วยการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ างและการบร ิหารพัสด ุภาคร ัฐ พ.ศ. 2560                                 
ของโรงเรียนในสังกัด โดยสุมตรวจสอบเปนบางรายการ ผลการตรวจสอบสรุปไดดังนี้  

   1. การจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง   
      1.1 การดำเนินการถูกตองตามท่ีระเบียบกำหนด พบวา  
           โรงเรียนสวนใหญ  มีการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางเปนไปตามท่ีระเบียบกำหนด แตก็ยัง

มีประเด็นท่ีการดำเนินการยังไมถูกตองในบางสวน กลาวคือ 
  1) ใมมีการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e – GP) ในบางรายการ 
  2) ไมติดอากรแสตมปในใบสั่งจาง บางรายการ  
  3) การจัดซ้ือจัดจาง เอกสารใบสั่งซ้ือสั่งจางบางรายการไมลงลายมือชื่อผูขาย/ผูรับจาง 
  4) ใบสั่งซ้ือสั่งจางบางรายการไมมีลายมือชื่อของคณะกรรมการตางๆ   
  5) นำใบแจงหนี้คาอินเตอรเน็ต มาดำเนินการจัดจางตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  6) ดำเนินการเบิกจายคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาวิทยากร และ

คาลงทะเบียน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  7) การดำเนินการจัดซ้ือ/จัดจาง มีการยืมเงินออกมาดำเนินการ 
      1.2 หลักฐานประกอบการเบิกจายเงินถูกตองตามท่ีระเบียบกำหนด พบวา  
           โรงเรียนสวนใหญ มีหลักฐานประกอบการเบิกจายเงินถูกตอง เปนไปตามที่ระเบียบ

กำหนด กลาวคือ มีหลักฐานการสงมอบพัสดุ/งานจางจากผูขาย/ผูรับจาง มีหลักฐานการตรวจรับพัสดุ/งานจาง
ของคณะกรรมการตรวจรับ มีหลักฐานบันทึกขออนุมัติจายเงินใหแกผูขายผูรับจาง                 

   2. การจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding)     
      พบวามีโรงเรียนบางแหง ที่การดำเนินการจัดซื้อจัดจางเปนไปตามที่ระเบียบกำหนด 

กลาวคือ มีการจัดทำแผนการจัดซ้ือจัดจาง มีการจัดทำรางขอบเขตงานจาง (TOR) มีการจัดทำรายงานขอซ้ือขอ
จาง มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/งานจาง มีการจัดทำสัญญาซ้ือ/จางถูกตองตามรูปแบบท่ีกำหนด มี
การกำหนดวันครบกำหนดสงมอบพัสดุ/งานจางในสัญญาหรือใบสั่งซื้อสั่งจางชัดเจน การกำหนดอัตราคาปรับ
กรณีผิดสัญญาถูกตองตามที่ระเบียบกำหนด  และโรงเรียนสวนใหญ ณ วันสุมตรวจไมพบรายการจัดซื้อจัดจาง
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding)  สำหรับหลักฐานประกอบการเบิกจายเงิน มีหลักฐาน
ประกอบการเบิกจายเงินจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding)    
ถูกตองเปนไปตามท่ีระเบียบกำหนด  

  4. การตรวจสอบหลักฐานการจายของสถานศึกษาในสังกัด  
      ผลการดำเนินการ รอบ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564  ไดดำเนินการตรวจสอบ    
โดยสุมตรวจสอบหลักฐานการใชจายเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนในสังกัด ผลการตรวจสอบสรุปไดดังนี้ 
               1. เงินอุดหนุนรายหัว 
                            โรงเร ียนส วนใหญ มีหล ักฐานประกอบการเบิกจายเง ินครบถวน และหลักฐาน
ประกอบการเบิกจายเงินไดรับอนุมัติจากผูมีอำนาจครบถวนทุกรายการ แตมีบางรายการที่การเบิกจายเงินยังไม
ถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ ในประเด็นคาใชจายที่ไมสะทอนใหเห็นถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เชน 
เบิกจายเปนคาเสื้อผาฝาย คาเสื้อขนกระบอกในกิจกรรมของนักเรียน คาเชาชุดการแสดง คาชุดสูท คาเชาชุด
อาเซียน ฯลฯ ซ่ึงไดใหขอเสนอแนะแกโรงเรียนใหดำเนินการใหถูกตองตามระเบียบท่ีเก่ียวของแลว 
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      2. คาหนังสือเรียน 
                             โรงเรียนสวนใหญ มีการดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนถูกตองตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และมีหลักฐานประกอบการเบิกจายเงินครบถวน ถูกตอง รวมถึงหลักฐาน
ประกอบการเบิกจายเงินไดรับอนุมัติจากผูมีอำนาจครบถวนทุกรายการ  
           3. คาอุปกรณการเรียน 
                           1) โรงเรียนสวนใหญ มีการติดตามใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจัดหาอุปกรณการเรียน
จากนักเรียนหรือผูปกครองไดครบถวนทุกราย  
                            2) โรงเรียนบางแหง ไมมีการติดตามใบเสร็จรับเงินจากนักเรียนหรือผูปกครอง แตมีการ
จัดทำหลักฐานการจัดหาอุปกรณการเรียนมาเก็บไวแทนใบเสร็จรับเงิน  
     4. คาเครื่องแบบนักเรียน 
                           1) โรงเรียนสวนใหญ มีการติดตามใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจัดหาอุปกรณการเรียน
จากนักเรียนหรือผูปกครองไดครบถวนทุกราย  
                            2) โรงเรียนบางแหง ไมมีการติดตามใบเสร็จรับเงินจากนักเรียนหรือผูปกครอง แตมีการ
จัดทำหลักฐานการจัดหาเครื่องแบบนักเรียนมาเก็บไวแทนใบเสร็จรับเงิน  
     5. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
                           โรงเร ียนสวนใหญ  มีหลักฐานประกอบการเบิกจายเง ินครบถวน และหลักฐาน
ประกอบการเบิกจายเงินไดรับอนุมัติจากผูมีอำนาจครบถวนทุกรายการ แตมีบางรายการที่การเบิกจายเงินยัง         
ไมถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ ในประเด็นคาใชจายที่ไมสะทอนใหเห็นถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เชน 
คาคาเชาชุดแตงหนา ทำผม นักเรียนในวันกีฬาสีโรงเรียน คาเชาชุดแตงหนาในการแขงขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  คาคูมือนักเรียนผูปกครองและครู คาพลุ คาปายไฟ คารดน้ำสนามกีฬา คาอาหารวางผูปกครอง
กิจกรรมวันแม คาตอบแทนพราหมณ คาจางแตงหนางานสัปดาหหองเรียน ซึ่งไดใหขอเสนอแนะแกโรงเรียนให
ดำเนินการใหถูกตองตามระเบียบท่ีเก่ียวของแลว 

     6. เงินอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียนยากจน 
                            1) โรงเรียนสวนใหญ มีการดำเนินการโดยจายเงินสดใหกับนักเรียนโดยตรง และมี
หลักฐานประกอบการเบกิจายเงินครบทุกรายการ  
                            2) โรงเรียนบางแหง ดำเนินการจัดหาปจจัยพื้นฐานที่จำเปนใหกับนักเรียนโดยนำไปจาง
เหมารถรับ-สงใหกับนักเรียน โดยดำเนินการจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางแลการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 และหากมีเงินเหลือก็ดำเนินการจายเปนเงินสดใหกับนักเรียน 
 
 

 
  (ลงชื่อ)............................ .................ผูรายงาน 

 (นางภวิสรภร  อุปนันท) 
  ตำแหนง ผูอำนวยการหนวยตรวจสอบภายใน 
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ภาพกจิกรรม 
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โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
(ขนาดใหญพิเศษ) 

วันท่ี  8 – 9  ธันวาคม  2563 
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โรงเรียนวาปปทุม  อำเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
(ขนาดใหญพิเศษ) 

วันท่ี 22 – 23 ธันวาคม 2563 
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โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
  (ขนาดใหญ)  

วันท่ี 23 – 24 กุมภาพันธ 2564 
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โรงเรียนโนนราษีวิทยา อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
(ขนาดเล็ก) 

วันท่ี 9 – 10 มีนาคม 2564 
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โรงเรียนเข่ือนพิทยาสรรค อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
(ขนาดเล็ก) 

วันท่ี  23 – 24 มีนาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


