


1 

 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
 

ชื่อโครงการ   โครงการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 
งบประมาณท ี  ได้รับจ ัดสรร  จาก สพม.มหาสารคาม  จ านวน 70 000, บาท 
 

วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ของหน่วยรับตรวจเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่ก าหนด 
    2. เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ ของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ไป 
    3. เพื่อติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน การด าเนินงาน และการใช้ทรัพยากรของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม และสถานศึกษาในสังกัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 
ประหยัดคุ้มค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้   
    4. เพื่อใหผู้้บริหารของหน่วยรับตรวจ ทราบปญัหาการปฏิบตัิงานของผู้ใตบ้ังคับบัญชา ตลอดจนให้
ข้อเสนอแนะหรอืแนวทางปรับปรงุแก้ไข การบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ  เพื่อการตัดสินใจ แก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตกุารณ์ 
 

กิจกรรม 
 1. เสนอโครงการฯ เพื่อขออนมุัต ิ
 2. ตรวจสอบสถานศึกษาในสงักัด จ านวน 20 โรงเรียน 
  2.1 ประชุมเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม เพื่อวางแผนการตรวจสอบ 
  2.2 จัดท าแผนปฏิบัติงาน (Engagement Plan) 
  2.3 แจ้งโครงการ/ปฏิทินการตรวจสอบให้โรงเรียนเป้าหมายทราบ เพื่อจัดเตรียมหลักฐาน 
  2.4 ด าเนินการตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด ตามปฏิทินประจ าเดือน ประกอบด้วย 
       1) ตรวจสอบการเงินการบัญชี ของโรงเรียนในสังกัด (ครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบ 
10 ประเด็น) จ านวน 15 แห่ง 
      2) ตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 
      3) ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย 
       4) ตรวจสอบการด าเนินงาน สถานศึกษาจ านวน 5 แห่ง ในประเด็น 
       4.1) เงินรายได้สถานศึกษา 
       4.2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน   
       5) ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ (ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี) 
ของสถานศึกษา จ านวน 35 แห่ง 
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  2.5 รายงานผลการตรวจสอบ 
  1) รายงานผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
  2) แจ้งผลการตรวจสอบใหห้น่วยรับตรวจทราบ เพื่อด าเนินการตามข้อเสนอแนะ               
ให้ถูกต้อง 
  3) สรปุผลรายงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
 3. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 การตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ใน
รอบระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 ตามแผนการตรวจสอบ
ภายในได้ก าหนดไว้  
 ในปีงบประมาณ 2564  รอบ 6 เดือน ได้สุ่มตรวจสอบสถานศึกษาจ านวน  5 แห่ง เป็น
โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 2 แห่ง  โรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 1 แห่ง และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (หน่วย
เบิก)  จ านวน 2 แห่ง โดยสุ่มตรวจสอบหลักฐานการรบัจ่ายเงินของสถานศึกษา ในปีงบประมาณ 2563 - 
2564  มีขอบเขตการตรวจสอบในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
    1. การตรวจสอบการเงินการบัญชีของสถานศึกษา  

    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีการก าหนดประเด็นในการพิจารณา
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี จ านวน 10 ประเด็น โดยก าหนดค่าคะแนนในแต่ละประเด็น                
เพื่อใช้ในการพิจารณาจัดกลุ่มผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของโรงเรียน ดังนี้ 

 

ประเด็นการตรวจสอบ ค าคะแนน 
1. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 5 
2. การควบคุมเงินคงเหลือ 20 
3. การเก็บรักษาเงิน 5 
4. การควบคุมการรับเงิน 10 
5. การควบคุมการจ่ายเงิน 20 

ประเด็นการตรวจสอบ ค าคะแนน 
6. การจัดท าบัญชี 20 
7. การจัดท ารายงานการเงิน 5 
8. การตรวจสอบรับ – จ่ายประจ าวัน 5 
9. การควบคุมเงินยืม 5 
10. การควบคุมใบเสร็จรับเงิน 5 

รวม 100 
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   การจัดล าดับผลการปฏิบัติงาน  

ค าคะแนนท่ีประเมินได้       ระดับผลการปฏิบัติงาน 

85 – 100 4 ดีมาก 

70 – 84.99 3 ดี 

60 – 69.99 2 พอใช้ 

ต่ ากว่า 60 1 ปรับปรงุ 

  1. จากการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีของโรงเรียนในสังกัด  พบข้อสังเกตใน
การปฏิบัติงานในแต่ละประเด็น สรุปได้ดังนี้ 

        (1) แผนปฏิบัติการประจ าปี 
             (1.1) การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี พบว่า โรงเรียนมีการจัดท าแผนปฏิบัติ

การประจ าปียังไม่ถูกต้องครบถ้วน จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ไม่ครอบคลุมแหล่งเงินทุกประเภทที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของโรงเรียน คือเงินบริจาค และเงินรายได้สถานศึกษา  

             (1.2) การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พบว่า มีการใช้จ่ายเงินแต่ละ
โครงการและกิจกรรมเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี กรณีมีความจ าเป็นที่ไม่สามารถด าเนินงานโครงการและ
กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีได้ สถานศึกษาได้รายงานปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานให้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบ 

             (1.3) การติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ยังไม่มี
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงนิให้เปน็ไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ในทุกภาคเรียน และ การจัดท ารายงานผล
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปี ยังไม่ครบถ้วนทุกโครงการ เพื่อเสนอต่อ
ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 

        (2) การควบคุมเงินคงเหลือ 
             จากการสอบทานการควบคุมเงินคง เหลือของโรง เรียนในสั งกัด พบว่า                        

มีบางโรงเรียนที่มีการควบคุมเงินคงเหลือที่รัดกุม เหมาะสม สามารถควบคุมเงินที่มีอยู่ในความรับผิดชอบได้
ครบถ้วน แตโ่รงเรียนส่วนใหญ่มีการควบคุมเงินคงเหลือยังไม่ถูกต้อง ไม่รัดกุมดังนี้ 

              1) โรงเรียนส่วนใหญ่ มีการจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันยังไม่ถูกต้อง 
กล่าวคือ จัดท าไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน แต่หากมีการจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันเสร็จ
แล้วจะมีการเสนอให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 

              2) โรงเรียนส่วนใหญ่ มีเงินสดคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ณ วัน
ตรวจตัดยอด ถูกต้องตรงกับยอดคงเหลือยกไปในสมุดเงินสด 

              3) โรงเรียนส่วนใหญ่ มีเงินสดคงเหลือที่ตรวจนับได้ครบถ้วน ถูกต้องตรงกับรายงาน
เงินคงเหลือประจ าวัน 

              4) โรงเรียนส่วนใหญ่มียอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคาร และ
ทะเบียนคุมเงินฝากประเภทกระแสรายวัน ถูกต้องตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 

              5) โรงเรียนบางแห่ง ไม่มีการบันทึกรายการน าเงินประกันสัญญาฝากส านักเขตพื้นที่
การศึกษาในสมุดคู่ฝาก (ส่วนราชการผู้เบิก) ท าให้สมุดคู่ฝาก และรายงานเงินคงเหลือประจ าวันแสดงยอด
คงเหลือไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง 
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        (3) การเก็บรักษาเงิน 
                           จากการสอบทานการเก็บรักษาเงินของโรงเรียนในสังกัด  พบว ่า  โ ร ง เร ียน                  
ส่วนใหญ่มีการเก็บรักษาเงินยังไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ตามที่ระเบียบก าหนด โดยผลการตรวจสอบการเก็บรักษาเงิน
ของโรงเรียนสรุปได้ดังนี้ 
                         1) การแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน พบว่า โรงเรียนทุกแห่งมีการจัดท าค าสั่ง
แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน  
                         2) คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน พบว่า มีบางโรงเรียน ที่คณะกรรมการฯ ไม่ได้
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด 
                         3) การเก็บรักษาเงินแต่ละประเภท พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่มีการจัดเก็บรักษา
เงินสดในตู้นิรภัย แต่จัดเก็บไว้กับเจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้อ านวยการโรงเรียน 
                4) โรงเรียนส่วนใหญ่ เก็บรักษาเงินรายได้สถานศึกษา เงินอุดหนุนตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไม่เ กินอ านาจการเก็บ
รักษาที่กระทรวงการคลังอนุมัติ 
                         5) เงินรายได้แผ่นดิน พบว่า  
                   5.1) โรงเรียนส่วนใหญ่ ไม่ได้น าเงินรายได้แผ่นดินส่งคลังอย่างน้อยเดือนละ 1 
ครั้ง หรือกรณีมีเงินรายได้แผ่นดินเก็บรักษาเกินกว่า 10,000 บาท ไม่น าส่งคืนคลัง ภายใน 3 วันท าการ 
                   5.2) โรงเรียนส่วนใหญ่ มีการน าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเงินอุดหนุนน าส่งคืน
คลังเป็นรายได้แผ่นดิน  
                   5.3) โรงเรียนบางแห่งมีเงินอุดหนุนเหลือจ่ายเกินกว่า 2 ปีงบประมาณ แต่ยัง
ไม่ได้น าส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
                         6) เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ มีการน าเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
น าส่งสรรพากรในท้องที่ภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงิน แต่ก็มีบางครั้งที่น าส่งล่าช้าไปบ้าง 

        (4) การควบคุมการรับเงิน 
                           จากการสอบทานการควบคุมการรับเงินของโรงเรียนในสังกัด พบว่า โรงเรียนส่วน
ใหญ่มีการควบคุมการรับเงินยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด โดยผลการตรวจสอบการ
ควบคุมการรับเงินของโรงเรียน สรุปได้ดังนี้  โรงเรียนส่วนใหญ่ มีค าสั่งหรือบันทึกมอบหมายผู้ท าหน้าที่รับ – 
จ่ายเงินเป็นลายลักษณ์อักษร มีโรงเรียนบางแห่ง ที่มีการออกใบเสร็จรับเงินยังไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ 
การออกใบเสร็จรับเงินไม่เรียงล าดับตามวันที่ที่รับเงิน มีการออกใบเสร็จรับเงินสลับวันที่กันไปมา  และไม่มีการ
สรุปยอดเงินที่รับไว้ด้านหลังใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ายของแต่ละวัน 

        (5) การควบคุมการจ ายเงิน 
                        จากการสอบทานการควบคุมการจ่ายเงินของโรงเรียนในสังกัด พบว่า โรงเรียน        
ส่วนใหญ่มีการควบคุมการจ่ายเงินยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตามที่ระเบียบก าหนด โดย
ผลการตรวจสอบการควบคุมการจ่ายเงินของโรงเรียน สรุปได้ดังนี้ 
                        1) โรงเรียนบางแห่ง มีการจา่ยเงนิไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ระเบียบ หรือแนวทาง
การด าเนินงานตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด เช่น น าเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน
และเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนไปจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถรับ - ส่งนักเรียนทุกคนมาโรงเรียน ฯลฯ 
                        2) โรงเรียนส่วนใหญ่ การจ่ายเงินทุกรายการได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการ
สถานศึกษาและยอดเงินที่จ่ายตรงกับที่ได้รับอนุมัติ มีหลักฐานการจ่ายเงินครบถ้วนทุกรายการ  
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                                 4) โรงเรียนบางแห่ง ผู้จ่ายเงินลงลายมือช่ือรับรองการจ่ายพร้อมระบุช่ือตัวบรรจง 
และวัน เดือน ปีที่จ่ายเงินก ากับไว้ที่หลักฐานการจ่ายไม่ครบถ้วนทุกรายการ 

        (6) การจัดท าบัญชี 
                        จากการสอบทานการจัดท าบัญชีของโรงเรียนในสั งกัด พบว่า โรง เรียน                   
ส่วนใหญ่ ที่มีการจัดท าบัญชีไม่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน โดยผลการตรวจสอบการจัดท าบัญชีของโรงเรียน 
สรุปได้ดังนี้ 
                        1) โรงเรียนบางแห่ง มีการจัดท าสมุดเงินสด แต่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบัน ท าให้
ไม่สามารถควบคุมเงินที่มีอยู่ในความรับผิดชอบได้ 
                        2) โรงเรียนส่วนใหญ่ มีการจัดท าทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ แต่จัดท ายังไม่
ครบถ้วนถูกต้อง ท าให้ไม่ได้บันทึกแยกตามประเภทของเงินที่ได้รับ และท าให้ไม่สามารถควบคุมเงินแต่ละ
ประเภทได้ 
                        3) โรงเรียนส่วนใหญ่ ไม่ได้จัดท าทะเบียนคุมการรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน 
หรือมีการจัดท าแต่ไม่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน  
                        4) โรงเรียนส่วนใหญ่ มีการจัดท าทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน/ทะเบียนคุมลูกหนี้
รายตัว แต่ไม่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 

              5) โรงเรียนส่วนใหญ่ ไม่ได้จัดท าทะเบียนเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 
เพื่อควบคุมเงินฝากธนาคารครบทุกบัญชี  

        (7) การจัดท ารายงานการเงิน 
                        จากการสอบทานการจัดท ารายงานการเงินของโรงเรียนในสังกัด พบว่า มีโรงเรียน                   
บางแห่ง ที่มีการจัดท ารายงานการเงินครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามแนวทางที ่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื ้นฐานก าหนด  แต่โรงเรียนส่วนใหญ่ มีการจัดท ารายงานการเงินที่ยังไม่เป็นไปตามแนวทางที่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด โดยผลการตรวจสอบการจัดท ารายงานการเงินของโรงเรียน                     
สรุปได้ดังนี้ 
                  1) โรงเรียนส่วนใหญ่ ยังไม่มีการจัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคารประเภท
กระแสรายวัน และรายงานประเภทเงินคงเหลือ  
                        2) โรงเรียนส่วนใหญ่ ไม่มีการจัดส่งรายงานประจ าเดือนให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประกอบด้วย ส าเนารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ณ วันสิ้นเดือน รายงานประเภทเงินคงเหลือ และรายงานงบ
กระทบยอดเงินฝากธนาคาร  

              3) โรงเรียนส่วนใหญ่ ไม่มีการจัดท ารายงานการรับ - จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาตาม
แบบที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด และไม่เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน            

        (8) การตรวจสอบรับ – จ ายประจ าวัน 
                        จากการสอบทานการรับ – จ่ ายประจ า วันของโรง เรียนในสั งกัด พบว่า                        
โรงเรียนส่วนใหญ่ มีการตรวจสอบรับ – จ่ายประจ าวันเป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด  และมีโรงเรียนบางแห่ง          
ที่ไม่จัดให้มีการตรวจสอบรับ - จ่ายประจ าวัน โดยผลการตรวจสอบการรับ – จ่ายประจ าวันของโรงเรียน สรุปได้
ดังนี้ 
                        1) โรงเรียนส่วนใหญ่ มีการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้มีผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบการรบั – 
จ่ายประจ าวันตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน กา รจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง  พ.ศ. 2562 ก าหนด 
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                        2) โรงเรียนบางแห่ง ผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ท าหน้าที่ตรวจสอบรับ – 
จ่ายประจ าวันไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

        (9) การควบคุมลูกหน้ีเงินยืม 
                        จากการสอบทานการควบคุมลูกหนี้เงินยืมของโรงเรียนในสังกัด พบว่า โรงเรียน                   
บางแห่ง มีการควบคุมลูกหนี้เงินยืมรัดกุม เหมาะสม เป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด   และโรงเรียนส่วนใหญ่ มีการ
ควบคุมลูกหนี้เงินยืมยังไม่รัดกุมเพียงพอ โดยผลการตรวจสอบการควบคุมลูกหนี้เงินยืมของโรงเรียน สรุปได้ดังนี้ 
                        1) โรงเรียนบางแห่ง มีการจัดท าสัญญาการยืมเงิน แต่บันทึกการยืมเงินในทะเบียนคุม
เอกสารแทนตัวเงิน หรือจัดเก็บสัญญาการยืมเงินไม่ครบถ้วนถูกต้อง 
                        2) โรงเรียนส่วนใหญ่ ที่สัญญาการยืมเงิน ไม่ระบุวันที่ส่งใช้คืนเงินยืม และไม่บันทึก
ข้อมูลการส่งใช้คืนเงินยืมในสัญญายืม 
                        3) โรงเรียนบางแห่ง มีลูกหนี้เงินยืมค้างนานเกินระยะเวลาตามที่ระเบียบก าหนด มี
การให้ยืมเงินครั้งใหม่ โดยที่ยังไม่มีการส่งใช้คืนเงินยืมรายเดิมให้เสรจ็สิน้ก่อน และยังไม่ได้ติดตามเร่งรัดการส่งใช้
คืนเงินยืมในรายที่ถึงก าหนดให้เสร็จสิ้น 

        (10) การควบคุมใบเสร็จรับเงิน 
                          จากการสอบทานการควบคุมใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนในสังกัด พบว่า                      
โรงเรียนส่วนใหญ่ มีการควบคุมใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด โดยผลการตรวจสอบ
การควบคุมใบเสร็จรับเงินของโรงเรียน สรุปได้ดังนี้ 
                            1) โรงเรียนส่วนใหญ่ มีการจัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน แต่การบันทึกรายการใน
ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินยังไม่ถูกต้องครบถ้วน 
                          2) โรงเรียนส่วนใหญ่ มีการรับช าระเงินและออกใบเสร็จรับเงนิครบถ้วนทุกรายการ  
                          3) โรงเรียนส่วนใหญ่ ไม่มีการใช้ใบเสร็จรับเงินข้ามปีงบประมาณ  
                          4) โรงเรียนส่วนใหญ่ ที่ใบเสร็จรับเงินคงเหลือของปีงบประมาณก่อน โรงเรียนมีการ
ประทับตราเลิกใช้ ปรุ หรือเจาะรูใบเสร็จรับเงินฉบับที่เหลือที่ติดอยู่กับเล่มใบเสร็จรับเงิน 

               5)  โรง เรียนส่วนใหญ่  ที่ สิ้ นปี งบประมาณไม่มีการจัดท ารายงานการใช้
ใบเสร็จรับเงินเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนทราบ หรือจัดท าแต่ไม่ครบถ้วน         
 2. ผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษาในสังกัด                    
สรุปได้ดังนี้ 

            2.1 โรงเรียน จ านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 ที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน                       
การบัญชีอยู่ในระดับดีมาก ได้ค่าคะแนน 86 คะแนน โดยพบว่า เป็นโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานถูกต้องใน
ประเด็นการควบคุมเงินคงเหลือ  การรายงานการเงิน การตรวจสอบรับ-จ่ายประจ าวัน  และการควบคุมเงินยืม 
แต่ยังคงมีการด าเนินการไม่ถูกต้องในบางประเด็น ได้แก่ การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  การเก็บรักษาเงิน 
การควบคุมการรับเงิน การควบคุมการจ่ายเงิน การจัดท าบัญชี และการควบคุมใบเสร็จรับเงิน  ซึ่งได้แนะน าให้
โรงเรียนปฏิบัติให้ถูกต้องแล้ว   

           2.2 โรงเรียน จ านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 ที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ใน                       
ระดับดี ได้ค่าคะแนน 71.50 คะแนน โดยพบว่า เป็นโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานถูกต้องในประเด็นการ
ควบคุมการรับเงิน  และการจัดท าบัญชี  และยังมีการด าเนินการไม่ถูกต้องในประเด็น การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี การควบคุมเงินคงเหลือ  การเก็บรักษาเงิน  การควบคุมการจ่ายเงิน  การรายงานการเงิน  การควบคุม
เงินยืม และการควบคุมใบเสร็จรับเงิน   
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           2.3 โรงเรียน จ านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 ที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ใน                        
ระดับพอใช้ ได้ค่าคะแนน 60.5 คะแนน โดยพบว่า เป็นโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานถูกต้องในประเด็น  การ
ควบคุมเงินยืม ส่วนประเด็นอื่นๆ ยังมีการด าเนินการยังไม่ถูกต้องครบถ้วน 

         ส าหรับผลการปฏิบัติการเงิน การบัญชีที่ยังไม่รัดกุมเพียงพอ โดยประเด็นข้อสังเกต
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย สรุปได้ดังนี้ 
          1) การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ด าเนินการไมค่รบถ้วนตามแนวทางที่ก าหนด                                    
           2) การเก็บรักษาเงินไม่เป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด  จ านวน             
           3) การควบคุมการจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนด  
           4) จัดท าบัญชีหรือทะเบียนคุมไม่ครบถ้วนถูกต้อง และไม่เป็นปจัจบุัน  
  5) การควบคุมใบเสร็จรับเงิน ไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามที่ระเบียบก าหนด  
          6) จัดท ารายงานการเงินไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และไม่จัดสง่รายงานให้ส านักงาน                  
เขตพื้นที่การศึกษา    
          7) การควบคุมเงินคงเหลือไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามที่ระเบียบก าหนด  
          8) การควบคุมการรับเงินไม่ถูกต้องครบถ้วนตามทีร่ะเบียบก าหนด  
          9) ไม่จัดให้มีการตรวจสอบรับ - จ่ายประจ าวัน  
          10) การควบคุมเงินยืมไม่รัดกุม ไม่ถูกต้องตามที่ระเบียบก าหนด  
 

2. งานตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงินของโรงเรียนหน วยเบิกในสังกัด                    
    ผลการด าเนินการ รอบ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ได้ด าเนินการตรวจสอบ      

การปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงินของโรงเรียนหน่วยเบิก ผลการตรวจสอบสรุปได้ดังนี้ 
         1) การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป ี
           มีการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัตกิารประจ าปี เป็นไปตามระเบียบและข้ันตอนของการ
จัดท า แต่ในแผนปฏิบัติการประจ าปีมกีารระบุแหลง่ของเงินที่เบกิจ่ายยังไม่ชัดเจน โดยเฉพาะการด าเนินงาน
โครงการไม่ได้ระบุว่าให้เบิกจ่ายจากแหลง่เงินงบประมาณใด ซึ่งโรงเรียนจะต้องก าหนดไว้ให้ชัดเจนถึงแหลง่ของ
เงินทีจ่ะต้องเบกิจ่าย เพือ่ใหส้ามารถเบิกจ่ายได้โดยไม่ผิดวัตถุประสงค์ของเงินแตล่ะประเภท 
       2) ระบบควบคุมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS Web Online   
   2.1) การมอบหมายงาน  ณ วันที่เข้าท าการสอบทาน ระหว่างวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 
2563  โรงเรียนมีเอกสารหลักฐานใหส้อบทานยังไม่ครบถ้วนสมบรูณ์ในประเด็นต่างๆ ที่ก าหนดไว้ เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบจัดเกบ็เอกสารหลักฐานไม่เป็นระบบ มีการจัดเกบ็เอกสารแยกชุดกันระหว่างหลกัฐานขอ
เบิก บันทึกขออนุมัตจิ่ายเงิน หลกัฐานการจ่าย  หน้าฎีกาเบกิเงิน เอกสารไม่ได้จัดเก็บไว้ในชุดเดียวกัน ท าให้ไม่
สะดวกในการค้นหาเอกสาร และการเรียกเอกสารมาตรวจในแต่ละรายการได้ข้อมูลล่าช้า  
    จากการตรวจสอบค าสั่งมอบหมายงานในหน้าทีร่ับผิดชอบดา้นงบประมาณของ
โรงเรียน ปรากฏว่ามีค าสั่งมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร ในการปฏิบัตจิรงิผูท้ี่รบัผิดชอบในการปฏิบัติงาน
การเงิน และงานบัญชี เป็นบุคคลคนเดียวกัน ซึง่ไม่เป็นไปตามหลกัการควบคุมภายในที่ดี ท าให้เกิดความเสี่ยงตอ่
การปฏิบัตงิาน ส่งผลท าให้มกีารจัดเกบ็เอกสารหลักฐานไม่เป็นระบบ และการบันทึกบัญชีไม่เป็นปจัจบุัน 
   2.2 ) การควบคุมการเข้าปฏิบัตงิานในระบบ GFMIS Web Online  ในค าสั่งผู้ถือครอง 
Token Key ไม่ตรงกบัค าสั่งการปฏิบัติงาน และยงัไม่เป็นปจัจบุัน 
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   2.3)  การตรวจสอบการรับ-จ่ายประจ าวัน มีค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการ
รับ-จ่ายเงินประจ าวันโรงเรียน แต่ไม่มกีารปฏิบัติจริง 
      3) การควบคุมเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากคลงั และลกูหนี้เงินยืม 
   3.1) การควบคุมเงินสด   
                 3.1.1) จากการตรวจนับเงินสดในมือ ณ วันเข้าตรวจสอบ เงินสดในมือ กบั เงิน
สดคงเหลอืในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน และเงินสดคงเหลือตามงบทดลองในระบบ GFMIS ไม่ตรงกัน 
จ านวนเงินสดที่ตรวจนับได้มีการถือเงินสดไว้ในมือเจ้าหน้าทีก่ารเงิน ไม่ได้น าเก็บไว้ในตู้นิรภัย และพบว่าบุคคลที่
ถือกุญแจตู้นิรภัย และรหัสเปิดตู้นริภัยอยู่กับบุคคลคนเดียว คือ หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน  ซึ่งเป็นการปฏิบัติไม่
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การน าเงินสง่คลัง พ.ศ. 2562 ในหมวด 7การเกบ็รกัษาเงินของส่วนราชการ 
              3.1.2) การจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ไม่ได้จัดท าเป็นปจัจบุัน และไม่
สามารถระบรุายละเอียดเงินคงเหลือได้  กรรมการตรวจนบัเงินคงเหลือประจ าวันไม่ลงนาม และหัวหน้าส่วน
ราชการไมล่งนามรับรอง เจ้าหน้าที่การเงินผู้ปฏิบัติกับกรรมการตรวจนบัเป็นบุคคลคนเดียวกัน 
              3.1.3) ทุกสิ้นวันและทุกสิ้นเดอืน ไม่มีการเรียกรายงานเงินสดคงหลือประจ าวัน
จากระบบ GFMIS มาเพื่อตรวจสอบกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวันและยอดคงเหลือในสมุดเงินสด (Manual)  
ท าให้ไม่ทราบผลต่าง และไม่ได้จัดท ารายงานกระทบยอดใหต้รงกบัรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน (Manual) 
         3.1.4) ใบเสร็จรับเงิน ไม่ได้จัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน, มีการจัดท ารายงาน
การใช้ใบเสรจ็รบัเงิน แต่มีรายละเอียดไม่ครบถ้วน,  มีการใช้ใบเสร็จรับเงินข้ามปีงบประมาณ, ใบเสร็จรับเงินลง
วันที่สลบั ไปมาไม่เรียงล าดับตามวันทีเ่กิดเหตุการณ์, เมื่อสิน้ปีงบประมาณ กรณีทีม่ีใบเสรจ็รับเงินคงเหลืออยู่ใน
เล่ม ไม่ได้ท าการเจาะหรือปรุใบเสรจ็รบัเงินฉบับที่ยังใช้ไม่หมด  ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลงัว่าด้วยการเบกิเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินสง่คลงั 
พ.ศ. 2562 ในหมวด 6 การรับเงินของส่วนราชการ ส่วนที ่1 ใบเสรจ็รบัเงิน 
   3.2) การควบคุมเงินฝากธนาคาร   
              พบว่า โรงเรียนไม่ได้จัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นเดือน ท าให้ไม่
สามารถควบคุมเงินฝากธนาคารได้ว่าเงินฝากธนาคารคงเหลอืในแต่ละบญัชีประกอบไปด้วยเงินอะไรบ้าง 
นอกจากนี้ยังไม่ได้จัดท าทะเบียนคุมเงินแต่ละประเภทไว้ ท าให้ไม่สามารถทราบได้ว่าเงินทีม่ีอยู่ในบญัชีเงินฝาก
ธนาคารเป็นเงินคงเหลือของเงินประเภทใด จ านวนเท่าใด 
   3.3) การควบคุมเงินฝากคลงั   
                พบว่า โรงเรียนไม่ได้จัดท าทะเบียนคุมเงนิฝากคลัง และในทุกสิ้นเดือนไม่ได้ท าการ
กระทบยอดเงินฝากคลังคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณกับรายงานแสดงการเคลือ่นไหว เงินฝาก
กระทรวงการคลงั ท าให้ไม่ทราบว่าเกิดผลต่าง และไมส่ามารถหารายละเอียดของผลต่างได้  
   3.4) การควบคุมลูกหนี้เงินยืม 
          3.4.1) จากการสอบทาน พบว่า ไม่มีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ มีแต่ลูกหนีเ้งิน
ยืมนอกงบประมาณ ณ วันสอบทานมีบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณตามงบทดลองในระบบ GFMIS  จ านวน 
530,290.- บาท แต่โรงเรียนยงัไม่สามารถหารายละเอียดได้  
          3.4.2) มลีูกหนีเ้งินยืมค้างนานเกินระยะเวลาทีร่ะเบียบก าหนด และมีการยมืเงิน
ซ้ าในบางรายที่ยังไม่ได้ส่งใช้คืนเงินยืม เนื่องจากโรงเรียนฯ จดัท าทะเบียนคุมลกูหนีเ้งินยืมแต่การบันทึกรายการ
ไม่เป็นปจัจุบันและไม่ได้ระบุวันครบก าหนดสง่ใช้เงินยืม นอกจากนี้เมื่อมกีารส่งเอกสารชดใช้เงินยืม ไม่ได้ออกใบ
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รับใบส าคัญให้กับลูกหนี้เงินยืม และไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินให้ทันทีในบางรายการทีม่ีการชดใช้คืนเป็นเงินสด 
และไม่มีการสลักหลงัในสญัญายืมเมื่อไดร้ับชดใช้คืนเงินยืมแล้ว ท าให้ไม่สามารถควบคุมลกูหนีเ้งินยืมได้  
          3.4.3) ไม่มีการจัดท ารายละเอียดลูกหนี้เงินยืมคงค้าง ณ วันสิ้นเดือน เปรียบเทียบ
กับยอดคงค้างของบญัชีลูกหนี้เงนิยืมในระบบ GFMIS เพื่อเสนอผูบ้รหิารโรงเรียนทราบ 
 4) การควบคุมการเบิกจ่ายเงิน 
  4.1) เงินงบประมาณ 
          1) การควบคุมเงินงบประมาณ  ไม่ได้จัดท าทะเบียนคุมเงินประจ างวดส่วนจังหวัดเพื่อ
ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ท าให้ไมม่ีการสอบทานยอดเงินงบประมาณคงเหลือตามทะเบียนคุมเงิน
ประจ างวดส่วนจังหวัด เปรียบเทียบกบัยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดงบประมาณ 
          3) การควบคุมการวางเบิกเงินงบประมาณ ไม่ได้จัดท าทะเบียนคุมการเบกิจ่ายเงิน 
ไม่ได้จัดท าทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงิน ทั้งการเบิกจ่ายผ่านส่วนราชการ และการเบิกจ่ายตรงผู้ขาย ท าให้ไมท่ราบ
รายละเอียดของเงินแตล่ะฎีกาที่วางเบิกในระบบ GFMIS 
          4) การเบิกเงินงบประมาณ รายการค่าเช่าบ้านปีงบประมาณ 2563 โรงเรียน
ด าเนินการโดยวางฎีกาเบิกเงินออกมาทั้งจ านวน มาพักไว้ในบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียนและจ่ายใหก้ับผู้มสีิทธ์ิ
เป็นรายเดือน ซึ่งเป็นการด าเนินการที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการเบกิเงินจากคลัง การรับ
เงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 22 และ ข้อ 23 
         5) การควบคุมการจ่ายเงิน  
   - มีการจัดท าทะเบียนคุมการสั่งจ่ายเช็ค แต่ส่วนใหญ่ไมป่รากฏลายมือช่ือผู้รบัเช็คใน
ทะเบียนคุมการสั่งจ่ายเช็คและที่ด้านหลังต้นข้ัวเช็ค ทะเบียนคุมเช็คบางรายการ ผูม้ีอ านาจการสั่งจ่ายไม่ได้ลง
นามตามเงือ่นไขการสัง่จ่าย  
   - การจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน จ่ายเป็นเช็ค พบว่า การเขียนเช็คไม่มีการขีดคร่อม ต้นข้ัวเช็ค
ด้านหลังไม่มีลายมือช่ือผูร้ับเช็ค ไม่ระบุวัน เดือน ปี ในการรบัเช็ค   
   - กรณีการจ่ายตรงใหเ้จ้าหนี้/ผูม้ีสทิธ์ิ ไม่มีการเรียกใบเสรจ็รบัเงินมาเกบ็ไว้เป็นหลกัฐาน
เพื่อใช้ในการตรวจสอบ  
  - โรงเรียนฯ ยังไม่ได้ด าเนินการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ตามที่
กระทรวงการคลงัก าหนด 
  4.2) เงินอุดหนุน 
          1) โรงเรียน ไม่ได้จัดท าทะเบียนคุมเงินอุดหนุนแยกแต่ละประเภทรายการไว้ มีเพียง
ทะเบียนคุมยอดรวมทั้งหมดไว้ ท าให้ไม่สามารถแสดงรายละเอียดเงินคงเหลอืของเงินอุดหนุนแตล่ะประเภทได้ 
ส่งผลให้ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน ไม่ตรงกับรายงานเงินคงหลือ
ประจ าวันและสมุดคู่ฝากธนาคาร และรายงานธนาคาร (Bank Statement) 
               2) ตรวจพบว่า มีการถอนเงินปจัจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนออกมาจ่ายให้กบันักเรียน
และมีการจ่ายไมห่มด แต่ยังไม่พบหลักฐานการน าเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือหลักฐานการน าเงิน
ส่งคืนคลงั   
               3) เงินอุดหนุนค่าอปุกรณ์การเรียน จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน พบว่า มีเงิน
อุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนคงเหลอืและยงัไม่ได้น าส่งคืนคลงัเป็นเงินรายได้แผ่นดิน 

           4) เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนกัเรียน จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน พบว่า มี
เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนคงเหลือและยังไม่ได้น าสง่คืนคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน 
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          5) เงินอุดหนุนค่าหนงัสอืเรียน เนื่องจากในวันทีเ่ข้าท าการตรวจสอบ เอกสาร
หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าหนังสือเรียน ยังมีไม่ครบถ้วนและมีข้อมูลไม่เพียงพอทีจ่ะสามารถออกรายงานผลการ
ตรวจสอบได้ ในเบื้องต้นพบว่ามกีารจ่ายเงินค่าหนังสือเรียนเกินจ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร จ านวนเงิน 70,988.- 
บาท (เจ็ดหมื่นเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) จงึให้โรงเรียน ด าเนินการหาเอกสารการเบิกจ่ายเงินค่าหนังสือ
เรียนในแต่ละครั้งที่มีการจัดซื้อจากงบประมาณเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียนที่ได้รบัจัดสรร และน าเอกสารการ
ด าเนินงานในแต่ละครั้งมารวมเกบ็ไว้ในชุดเดียวกัน และท าการตรวจสอบว่าในการจัดซื้อหนงัสอืได้ด าเนินการ
ถูกต้องตามระเบียบหรือไมอ่ย่างไร มีการจัดซื้อหนงัสอืเกินจ านวนเงินที่ได้รบัการจัดสรรงบประมาณหรือไม่ 
อย่างไร 
         6) เงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน เนื่องจากในวันที่เข้าท าการตรวจสอบ 
เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน ยังมีไม่ครบถ้วนและมีข้อมูลไมเ่พียงพอทีจ่ะ
สามารถออกรายงานผลการตรวจสอบได้ จึงได้แจ้งให้โรงเรียน ด าเนินการจัดท าทะเบียนคุมเงินอุดหนุนแยก
ประเภทแต่ละรายการไว้ รวมถึงการจัดท าทะเบียนคุมเงินอดุหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วย พรอ้ม
ทั้งบันทึกการรบั-จ่าย เพื่อจะได้ทราบว่าปัจจุบันมีเงินคงเหลอือยู่เท่าใด จะได้น ามาใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อนักเรียนตอ่ไป และหากมเีงินคงเหลือทีเ่กินระยะเวลาการใช้จ่ายเงินให้น าส่งคืนเป็นเงินรายได้แผ่นดินต่อไป 
         7) เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) เนื่องจากในวันที่เข้าท า
การตรวจสอบ เอกสารหลกัฐานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าจดัการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) ยังมีไม่
ครบถ้วนและมีข้อมูลไมเ่พียงพอทีจ่ะสามารถออกรายงานผลการตรวจสอบได้ จงึได้แจ้งใหโ้รงเรียน ด าเนินการ
จัดท าทะเบียนคุมเงินอุดหนุนแยกประเภทแต่ละรายการไว้ รวมถึงการจัดท าทะเบียนคุมเงินอุดหนุนค่ากจิกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วย พร้อมทั้งบันทึกการรบั-จ่าย เพื่อจะได้ทราบว่าปัจจุบันมีเงินคงเหลอือยู่เท่าใด จะได้
น ามาใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนตอ่ไป และหากมีเงินคงเหลอืที่เกินระยะเวลาการใช้จ่ายเงินให้น า
ส่งคืนเป็นเงินรายได้แผ่นดินต่อไป 
 5) การจัดท ารายงานการเงินและการจัดสง่ใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
  โรงเรียนมกีารจัดท ารายงานการเงินส่งให้กบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  1) รายงานประจ าเดือนทกุสิ้นเดือน มีการจัดท ารายงานงบทดลองรายเดอืน-หน่วยเบกิจ่าย 
จากระบบ GFMIS Web Online โดยจัดส่งให้ สตง. ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป แต่ไม่ได้จัดส่งให้ สพฐ. 
  2) ไม่ได้ท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เพื่อเปรียบเทียบจ านวนเงินคงเหลือในรายงาน
ธนาคาร (Bank Statement) /สมุดคู่ฝากธนาคาร ให้ตรงกบัจ านวนเงนิคงเหลอืในบัญชีแยกประเภทเงินฝาก
ธนาคารในระบบ GFMIS Web Online พร้อมรายละเอียดประกอบ เพือ่เสนอผู้บริหารโรงเรียนทราบ 
 6) การปฏิบัติตามเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐตามเกณฑ์การประเมินที่
กรมบัญชีกลางก าหนด  ในเรือ่งความถูกต้อง (Accuracy)  ความโปร่งใส (Transparency)  และเรื่องความ
รับผิดชอบ (Accountability)   
  จากการสอบทาน พบว่า โรงเรียนยังไมส่ามารถปฏิบัติงานดา้นบัญชีการเงิน ใหเ้ป็นไปตาม
เกณฑ์การประเมินผลด้านบญัชี การเงินที่กรมบญัชีกลางก าหนดได้ทุกเรื่อง มเีพียงเรือ่งความรบัผิดชอบจัดส่งงบ
ทดลองรายเดอืนให้ สตง. แต่ไม่ได้จัดส่งให้ สพฐ.  

 3. การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนในสังกัด   
    ผลการด าเนินการ รอบ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ได้ด าเนินการตรวจสอบ      

การจัดซื้ อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                     
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และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                 
ของโรงเรียนในสังกัด โดยสุ่มตรวจสอบเป็นบางรายการ ผลการตรวจสอบสรุปได้ดังนี้  

   1. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง   
      1.1 การด าเนินการถูกต้องตามที่ระเบียบก าหนด พบว่า  
           โรงเรียนส่วนใหญ่  มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด แต่ก็ยัง

มีประเด็นที่การด าเนินการยังไม่ถูกต้องในบางส่วน กล่าวคือ 
  1) ใม่มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – GP) ในบางรายการ 
  2) ไม่ติดอากรแสตมป์ในใบสั่งจ้าง บางรายการ  
  3) การจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารใบสั่งซือ้สั่งจ้างบางรายการไม่ลงลายมอืช่ือผู้ขาย/ผูร้ับจา้ง 
  4) ใบสั่งซื้อสั่งจ้างบางรายการไม่มีลายมือช่ือของคณะกรรมการต่างๆ   
  5) น าใบแจ้งหนี้ค่าอินเตอร์เน็ต มาด าเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  6) ด าเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวิทยากร และ

ค่าลงทะเบียน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  7) การด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง มีการยืมเงินออกมาด าเนินการ 
      1.2 หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินถูกต้องตามที่ระเบียบก าหนด พบว่า  
           โรงเรียนส่วนใหญ่ มีหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินถูกต้อง เป็นไปตามที่ระเบียบ

ก าหนด กล่าวคือ มีหลักฐานการส่งมอบพัสดุ/งานจ้างจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง มีหลักฐานการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง
ของคณะกรรมการตรวจรับ มีหลักฐานบันทึกขออนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายผู้รับจ้าง                 

   2. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)     
      พบว่ามีโรงเรียนบางแห่ง ที่การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด 

กล่าวคือ มีการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง มีการจัดท าร่างขอบเขตงานจ้าง (TOR) มีการจัดท ารายงานขอซื้อขอ
จ้าง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง มีการจัดท าสัญญาซื้อ/จ้างถูกต้องตามรูปแบบทีก่ าหนด มี
การก าหนดวันครบก าหนดส่งมอบพัสดุ/งานจ้างในสัญญาหรือใบสั่งซื้อสั่งจ้างชัดเจน การก าหนดอัตราค่าปรับ
กรณีผิดสัญญาถูกต้องตามที่ระเบียบก าหนด  และโรงเรียนส่วนใหญ่ ณ วันสุ่มตรวจไม่พบรายการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  ส าหรับหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน มีหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายเงินจากการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)    
ถูกต้องเป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด  

  4. การตรวจสอบหลักฐานการจ ายของสถานศึกษาในสังกัด  
      ผลการด าเนินการ รอบ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564  ได้ด าเนินการตรวจสอบ    
โดยสุ่มตรวจสอบหลักฐานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด ผลการตรวจสอบสรุปได้ดังนี้ 
               1. เงินอุดหนุนรายหัว 
                            โรงเรียนส่วนใหญ่ มีหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินครบถ้วน และหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายเงินได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจครบถ้วนทุกรายการ แต่มีบางรายการที่การเบิกจ่ายเงินยังไม่
ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น 
เบิกจ่ายเป็นค่าเสื้อผ้าฝ้าย ค่าเสื้อขนกระบอกในกิจกรรมของนักเรียน ค่าเช่าชุดการแสดง ค่าชุดสูท ค่าเช่าชุด
อาเซียน ฯลฯ ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะแก่โรงเรียนให้ด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว 
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      2. ค่าหนังสือเรียน 
                             โรงเรียนส่วนใหญ่ มีการด าเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และมีหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินครบถ้วน ถูกต้อง รวมถึงหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายเงินได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจครบถ้วนทุกรายการ  
           3. ค่าอุปกรณ์การเรียน 
                           1) โรงเรียนส่วนใหญ่ มีการติดตามใบเสร็จรับเงนิหรือหลกัฐานการจดัหาอุปกรณ์การเรยีน
จากนักเรียนหรือผู้ปกครองได้ครบถ้วนทุกราย  
                            2) โรงเรียนบางแห่ง ไม่มีการติดตามใบเสร็จรับเงินจากนักเรียนหรือผู้ปกครอง แต่มีการ
จัดท าหลักฐานการจัดหาอุปกรณ์การเรียนมาเก็บไว้แทนใบเสร็จรับเงิน  
     4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
                           1) โรงเรียนส่วนใหญ่ มีการติดตามใบเสร็จรับเงนิหรือหลกัฐานการจดัหาอุปกรณ์การเรยีน
จากนักเรียนหรือผู้ปกครองได้ครบถ้วนทุกราย  
                            2) โรงเรียนบางแห่ง ไม่มีการติดตามใบเสร็จรับเงินจากนักเรียนหรือผู้ปกครอง แต่มีการ
จัดท าหลักฐานการจัดหาเครื่องแบบนักเรียนมาเก็บไว้แทนใบเสร็จรับเงิน  
     5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
                           โรงเรียนส่วนใหญ่  มีหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินครบถ้วน และหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายเงินได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจครบถ้วนทุกรายการ แต่มีบางรายการที่การเบิกจ่ายเงินยัง          
ไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น 
ค่าค่าเช่าชุดแต่งหน้า ท าผม นักเรียนในวันกีฬาสีโรงเรียน ค่าเช่าชุดแต่งหน้าในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  ค่าคู่มือนักเรียนผู้ปกครองและครู ค่าพลุ ค่าป้ายไฟ ค่ารดน้ าสนามกีฬา ค่าอาหารว่างผู้ปกครอง
กิจกรรมวันแม่ ค่าตอบแทนพราหมณ์ ค่าจ้างแต่งหน้างานสัปดาห์ห้องเรียน ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะแก่โรงเรียนให้
ด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว 

     6. เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 
                            1) โรงเรียนส่วนใหญ่ มีการด าเนินการโดยจ่ายเงินสดให้กับนักเรียนโดยตรง และมี
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินครบทุกรายการ  
                            2) โรงเรียนบางแห่ง ด าเนินการจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็นให้กับนักเรียนโดยน าไปจ้าง
เหมารถรับ-ส่งให้กับนักเรียน โดยด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจา้งแลการบรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 และหากมีเงินเหลือก็ด าเนินการจ่ายเป็นเงินสดให้กับนักเรียน 
 
 

 
  (ลงช่ือ)............................ .................ผูร้ายงาน 

 (นางภวิสร์ภร  อุปนันท์) 
  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
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ภาพกิจกรรม 
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โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
(ขนาดใหญ พิเศษ) 

วันท่ี  8 – 9  ธันวาคม  2563 
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โรงเรียนวาปีปทุม  อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
(ขนาดใหญ พิเศษ) 

วันท่ี 22 – 23 ธันวาคม 2563 
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โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
  (ขนาดใหญ )  

วันท่ี 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 
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โรงเรียนโนนราษีวิทยา อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
(ขนาดเล็ก) 

วันท่ี 9 – 10 มีนาคม 2564 
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โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

(ขนาดเล็ก) 
วันท่ี  23 – 24 มีนาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




