
ล าดับ เรื่องทีด่ าเนินการ ประเภทการตรวจ หน่วยรับตรวจ ระยะเวลา จ านวนคน/วัน ผู้รับผิดชอบ

1 ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของส านักงาน Financial Audit ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เม.ย.64 - มิ.ย.64 3คน/5วนั วรพรรณ

เขตพืน้ทีก่ารศึกษา เครือข่ายที ่16 Compliance Audit พรสวรรค์

(ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน Operation Audit ทิพธวิา

บูรณาการร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา IT Audit

เครือข่ายที ่16) Management Audit

2 ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ Financial Audit ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต.ค. 63 - ก.ย. 64 1คน/20วนั ทิพธวิา

(ตามนโยบายรัฐบาล) Compliance Audit โรงเรียนในสังกัด รายไตรมาส

Operation Audit

3 ตรวจสอบการด าเนินงาน  การศึกษาขั้นพืน้ฐาน Performance Audit โรงเรียนในสังกัด เม.ย.64 - ก.ย. 64 3คน/5วนั วรพรรณ

ศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กิจกรรม Management Audit พรสวรรค์

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน งบเงินอุดหนุน Compliance Audit ทิพธวิา

(ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน Financial Audit

บูรณาการร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา)

4 ตรวจสอบทางการเงินการบัญชี 10 ประเด็น Financial Audit โรงเรียนในสังกัด ธ.ค.63 -  มี.ค.64 3คน/45วนั วรพรรณ
รวมทัง้ ให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติงานแก่โรงเรียนในสังกัด Compliance Audit พรสวรรค์

Consulting Services ทิพธวิา

แผนบริหารความเสีย่ง กิจกรรมการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยตรวจสอบภายใน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

งานดา้นการตรวจสอบภายใน (Assurance Services & Consulting Service)



ล าดับ เรื่องทีด่ าเนินการ ประเภทการตรวจ หน่วยรับตรวจ ระยะเวลา จ านวนคน/วัน ผู้รับผิดชอบ

5 ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย Financial Audit โรงเรียนในสังกัด ธ.ค.63 -  มี.ค.64 3คน/45วนั วรพรรณ

Compliance Audit พรสวรรค์

Operation Audit ทิพธวิา

6 ตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้าง Financial Audit โรงเรียนในสังกัด ธ.ค.63 -  มี.ค.64 3คน/45วนั วรพรรณ

Compliance Audit พรสวรรค์
Operation Audit ทิพธวิา

7 ตรวจสอบการด าเนินงาน   Compliance Audit โรงเรียนในสังกัด ธ.ค.63 -  มี.ค.64 3คน/45วนั วรพรรณ

เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวนั Operation Audit พรสวรรค์

Consulting Services ทิพธวิา

8 ตรวจสอบการด าเนินงาน   Compliance Audit โรงเรียนในสังกัด ธ.ค.63 -  มี.ค.64 3คน/45วนั วรพรรณ

เงินรายได้สถานศึกษา Operation Audit พรสวรรค์

Consulting Services ทิพธวิา

9 วเิคราะห์ สังเคราะห์รายงานผลการตรวจสอบภายใน รอบ 6 เดือน  Financial Audit โรงเรียนในสังกัด เม.ย.64  - ก.ย. 64 3คน/10วนั วรพรรณ

รอบ 12  เดือน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทางระบบ ARS, KRS Compliance Audit พรสวรรค์

ของผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา ทิพธวิา

10 พัฒนาระบบโปรแกรมบัญชี ใหม่ ปีงบประมาณ 2564 Financial Audit โรงเรียนในสังกัด เม.ย.64  - ก.ย. 64 3คน/10วนั วรพรรณ

Consulting Services พรสวรรค์

ทิพธวิา

10 ตรวจสอบทางการเงินบัญชี  ระบบโปรแกรมบัญชี Financial Audit โรงเรียนในสังกัด ต.ค.63 - พ.ย.63 3คน/25วนั วรพรรณ

สถานศึกษาในสังกัด   ของปีงบประมาณ 2563 Consulting Services 180 แห่ง พรสวรรค์

ทิพธวิา



โครงการ  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  

*********************** 
 

1.1   กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต ด้านการเงินการบัญชีในสถานศึกษา 
 

1. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
2) เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ทางด้านการเงิน 

การบัญชีในสถานศึกษา    
3) เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและลดความผิดพลาดบกพร่องในการปฏิบัติงาน โดยน า 

ระบบโปรแกรมบัญชีในสถานศึกษามาใช้ในการปฏิบัติงาน   
 
2. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1) ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการเงินการบัญชี ของสถานศึกษาต้นแบบทางด้าน

การเงินการบัญชีในสังกัด จ านวน  50 แห่งๆละ 1 คน  อบรมรุ่นที่ 1 จ านวน 2 วัน  
2) ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการเงินการบัญชีในสถานศึกษาในสังกัด  จ านวน 50 

แห่งๆละ 1 คน  อบรมรุ่นที่ 2  จ านวน 2 วัน   
 

เชิงคุณภาพ 
 1) ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการเงินและการบัญชี   ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 
ให้เกิดองคค์วามรู้และมีความตระหนักรู้ในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ  

2) ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการเงินการบัญชีสถานศึกษาในสังกัดและสถานศึกษา
ต้นแบบทางการเงินการบัญชี  ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อน าระบบโปรแกรมบัญชีระบบใหม่ น าไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน เพ่ือลดงาน  ลดเวลาและลดความผิดพลาดบกพร่องในการปฏิบัติงาน 

3) สถานศึกษาต้นแบบทางด้านการเงินการบัญชี ในสังกัด ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาและสามารถ
ต่อยอดและขยายผลให้แก่สถานศึกษาใกล้เคียงหรือในสังกัดได้ 

4) สถานศึกษาในสังกัด  สามารถควบคุมการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การยืมเงินและการน าฝากเงิน
ให้แก่ส่วนราชการผู้เบิก  ได้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

5) สถานศึกษาในสังกัด  สามารถควบคุมเงินนอกงบประมาณทุกประเภทที่สถานศึกษาได้รับ สามารถ
บริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ  คุ้มค่าและโปร่งใส   
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3. วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน 

เพ่ือวางแผนเตรียมการด าเนินงาน 
จัดท าหลักสูตร คู่มือการใช้งานระบบ  
เอกสารฝึกปฏิบัติ  เอกสารประกอบการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ 

31 ก.ค.-1 ส.ค 2564 นางวรพรรณ   ภัทรกรณ์ 
น.ส.พรสวรรค์  มั่นเข็มทอง 
นางทิพธิวา      แข่งขัน 
 

2. ประชุมคณะท างาน และเจ้าหน้าที่ฝ่าย
อ านวยการ เตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
และมอบหมายหน้าที่ตามค าสั่งฯ 
 

3 ส.ค. 2564 นายวุฒิชัย     โลนันท ์
นายพิพัฒน์    พังจันทร์ตา 
นางวรพรรณ   ภัทรกรณ์ 
น.ส.พรสวรรค์  มั่นเข็มทอง 
นางทิพธิวา      แข่งขัน 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ  รุ่นที่ 1  
สถานศึกษาต้นแบบทางการเงินการบัญชี 
จ านวน 50 แห่งๆละ 1 คน เพ่ือลงระบบ
โปรแกรมบัญชีใหม่ ระบบ(Fin_Nan1) 
ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบ Online 
และบันทึกรายการทางการเงินและบัญชีของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

10 ส.ค. 2564 นายวุฒิชัย     โลนันท ์
นายพิพัฒน์    พังจันทร์ตา 
นางวรพรรณ   ภัทรกรณ์ 
น.ส.พรสวรรค์  มั่นเข็มทอง 
นางทิพธิวา      แข่งขัน 

4. ประมวลผลการด าเนินงาน รุ่นที่ 1 
สรุปและรายงานผลการลงระบบโปรแกรม
บัญชีทุกระบบ และการรายงานผลของระบบ
โปรแกรมใหม่ เปรียบเทียบกับระบบ
โปรแกรมเดิม   รายงานปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ สถานศึกษาต้นแบบทางการเงิน
การบัญชี จ านวน 50 แห่งๆละ 1 คน 

17  ส.ค. 2564 นายวุฒิชัย     โลนันท ์
นายพิพัฒน์    พังจันทร์ตา 
นางวรพรรณ   ภัทรกรณ์ 
น.ส.พรสวรรค์  มั่นเข็มทอง 
นางทิพธิวา      แข่งขัน 
 
 

5. อบรมเชิงปฏิบัติการ  รุ่นที่ 2  
สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 50 แห่งๆละ  
1 คน เพื่อลงระบบโปรแกรมบัญชีใหม่ ระบบ
(Fin_Nan1)ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบ 
Online และบันทึกรายการทางการเงินและ
บัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

13  ส.ค. 2564 นายวุฒิชัย     โลนันท ์
นายพิพัฒน์    พังจันทร์ตา 
นางวรพรรณ   ภัทรกรณ์ 
น.ส.พรสวรรค์  มั่นเข็มทอง 
นางทิพธิวา      แข่งขัน 

6. ประมวลผลการด าเนินงาน รุ่นที่ 2 
สรุปและรายงานผลการลงระบบโปรแกรม
บัญชีทุกระบบ และการรายงานผลของระบบ
โปรแกรมใหม่ เปรียบเทียบกับระบบ
โปรแกรมเดิม   รายงานปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ สถานศึกษาต้นแบบทางการเงิน
การบัญชี จ านวน 50 แห่งๆละ 1 คน 

19  ส.ค. 2564 นายวุฒิชัย     โลนันท ์
นายพิพัฒน์    พังจันทร์ตา 
นางวรพรรณ   ภัทรกรณ์ 
น.ส.พรสวรรค์  มั่นเข็มทอง 
นางทิพธิวา      แข่งขัน 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
7. สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ  

เพ่ือจัดท าเอกสารรายงานผล สังเคราะห์ผล 
เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
และรายงานผลตามกิจกรรม/โครงการ 
 

21 - 22  ส.ค. 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

 
4. งบประมาณ   รวมทั้งสิ้น  50,000   บาท มีดังนี้  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ที ่ รายการ งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
   ค่าตอบแทนใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรม     
 กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ 

ในการป้องกันการทุจริต ด้านการเงินการ
บัญชีในสถานศึกษา 

1. ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและ 
เครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม  
รุ่นที่1 และเจ้าหน้าที่, ทีมงาน จ านวน 58 
คน จ านวน 2 วันๆละ 110 บาท 

2. ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและ 
เครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม  
รุ่นที่2 และเจ้าหน้าที่, ทีมงาน จ านวน 55 
คน จ านวน 2 วันๆละ 110 บาท 

3. ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก 
(ภาคเช้า)จ านวน 3 ชม.ๆละ 600 บาท
จ านวน 4 วัน 

4. ค่าตอบแทนวิทยากรแบ่งกลุ่ม 
กิจกรรม (ภาคบ่าย) แยก จ านวน 2 กลุ่มๆ
ละ 2 คน จ านวน3 ชั่วโมงละ 300  บาท 
จ านวน 4  วัน 

5. ค่าวัสดุโครงการ 
 

 

50,000 
 
 
 

 
 
 

12,760 
 
 

 
12,040 

 
 

 
7,200 

 
 

14,400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3,600 

 รวมเงิน 50,000 46,400 3,600 
 

(กิจกรรมอาจปรับเปลี่ยนวันและเวลาตามความเหมาะสม ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ 
COVID-19)      (งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ) 
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5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ100 ของผู้ปฏิบัติงานทางด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษาต้นแบบและสถานศึกษา
ในสังกัด เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

2) ร้อยละ100 ของสถานศึกษาต้นแบบทางด้านการเงินการบัญชี น าระบบโปรแกรม(fin_nan1) 
ไปใช้ในการปฏิบัติงานทางด้านการเงินการบัญชี  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

เชิงคุณภาพ 
1) ผู้ปฏิบัติงานทางด้านการเงินการบัญชีในสถานศึกษา  สามารถน าระบบโปรแกรมบัญชี ไปใช้

เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  ลดงาน ลดเวลา ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  
2) สถานศึกษาในสังกัด สามารถรายงานผลทางการเงินและการบัญชี  ได้รวดเร็ว ถูกต้องและเป็น

ปัจจุบัน  สามารถน าข้อมูลทางการเงินการบัญชีไปใช้เพื่อการบริหารงบประมาณได้ 
3) สถานศึกษาต้นแบบทางด้านการเงินการบัญชี สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

น่าน เขต 1  เป็นเครือข่ายด้านการตรวจสอบภายใน สามารถเป็นวิทยากรร่วมและขยายผลให้แก่
สถานศึกษาพ้ืนที่ใกล้เคียงหรือสถานศึกษาในสังกัดได้ 

 
 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) สถานศึกษาในสังกัด มีระบบการควบคุมด้านการเงินการบัญชี ที่รัดกุม ปฏิบัติถูกต้องตาม 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติที่ทางราชการก าหนด 
 2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1   มีระบบการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบ
และเข้มแข็ง  สามารถสอบทานการปฏิบัติงานทางด้านการเงินการบัญชีให้แก่สถานศึกษาในสังกัด พร้อมทั้งให้
ความเห็น ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
          3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1   เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และส่งเสริมกระบวนการก ากับดูแลที่ดี มีความโปร่งใส ป้องกันและต่อต้าน 
การทุจริต ประพฤติมิชอบ  

4)  ได้พัฒนานวัตกรรมการตรวจสอบภายใน โดยน าเทคโนโลยีและสารสนเทศ มาใช้เพ่ือพัฒนางาน
ด้านการตรวจสอบภายในให้เป็นระบบ รวดเร็ว และสถานศึกษาทุกแห่ง สามารถรายงานผลทางด้านการเงิน
การบัญชีได้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
 
 
 
 

 
************************* 

 
 



 
โครงการ   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยการตรวจสอบภายใน 
หน่วยงาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางวรพรรณ  ภัทรกรณ์        
โทรศัพท์   099-4719141  E-mail : worrapun1967@hotmail.com 
 
ส่วนที่ 1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) เป้าหมาย   ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(2) ประเด็น    ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)   ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(2) แผนย่อยของแผนแม่บท – การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)   - คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

สอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า  ( Value Chains ) 
ชื่อองค์ประกอบ  : V02  การพัฒนาระบบราชการ 
ชื่อปัจจัย          : F 0205  ระบบตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ 

 
จุดเน้นยุทธศาสตร์ที่ 6     การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 6      ปรับสมดุลและพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการของส านักงาน  

เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม 
สนองต่อตัวชี้วัดที่ 47             ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารจัดการที่มี 
    ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562 ก าหนดให้ หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ของส่วนราชการจัดท าและเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน
เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ   กรณีหน่วยงาน 
ของรัฐ ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐไปพลางก่อน และตามมาตรฐาน
การตรวจสอบภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ        โดยน าผลการประเมินความเสี่ยงมาใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผนการตรวจสอบประจ าปี ซึ่งเป็นกระบวนการส าคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ   
  หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้วางแผน
การตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  รวมทั้ง ครอบคลุมตามหน้าที่ความรับผิดชอบ  โดยยึดหลักตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจน ก ากับ ติดตาม การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ให้สามารถ
ปฏิบัติภารกิจต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
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ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 
สถานศึกษาในสังกัด  และให้บริการข้อมูลแก่ฝ่ายบริหารและเป็นหลักประกันในด้านการประเมินประสิทธิผล
และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งด้านการเงินและการบริหารงาน รวมทั้งการเป็น
ผู้ให้ค าปรึกษา (Consult ) กับฝ่ายบริหารในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล และให้ 
ข้อเสนอแนะ แนวทาง ในการแก้ไขปัญหาแก่หน่วยรับตรวจ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ส าเร็จ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 
 

2.วัตถุประสงค ์
  1. เ พื่อ ให้กิจกร รมการตรวจสอบ บรรลุวัต ถุประสงค์และ เป้าหมาย  สามารถ
ช่วย เหลือ  สนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ให้บรรลุ
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  2. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด โดยมีระบบการ
ตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ น าเอาระบบ IT (ระบบการตรวจสอบการเงินบัญชีในสถานศึกษา) มาใช้ 
ในการปฏิบัติงาน และให้ค าปรึกษาที่เพ่ิมมูลค่าในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานทางการเงินการบัญชีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มี 
ระบบการควบคุมการปฏิบัติงานที่เหมาะสม รัดกุมและปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 

4. เพื่อติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  ให้สถานศึกษาพัฒนาระบบบริหารการจัดการ  
ศึกษา ที่จะส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐเกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี (Good Governance) ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

5. เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต  
ประพฤติมิชอบและการทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

6. เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ให้สามารถปฏิบัติงานได้ 
ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ก าหนด เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ 
   

3. เป้าหมาย/ขอบเขตการด าเนินงาน 
* เป้าหมายเชิงผลผลิต 
-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 50 แห่ง ได้รับการตรวจสอบตาม

แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ตามกิจกรรมที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 100 
-สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 170 แห่ง  ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ให้ปฏิบัติงานด้านการเงินการ

บัญชีและการพัสดุ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งและมติคณะรัฐมนตรี 
-สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 170 แห่ง ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด 
-สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 170 แห่ง  มีระบบ School Accounting Program  เพ่ือใช้ในการ

ปฏิบัติงานทางด้านการเงินและการบัญชี 
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 *เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
 1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 50 แห่ง ได้รับการตรวจสอบ
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 170 แห่ง ปฏิบัติงานด้านการเงิน
การบัญชีและการพัสดุ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งและมติคณะรัฐมนตรี  
 3) สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 170 แห่ง มีผลการปฏิบัติงานที่มปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ประหยัด 
 4) สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 170 แห่ง ได้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการด้าน
การเงินและการบัญชี  สามารถน าไปใช้เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงบประมาณได้ทั้งระบบ 
 

 *ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 170 แห่ง  มีผลการปฏิบัติงานด้าน
การเงินการบัญชีและการพัสดุ  เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งและมติคณะรัฐมนตรี  
 2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 170 แห่ง มีผลการปฏิบัติงาน
ทางด้านการเงินการบัญชีและการพัสดุ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด  

3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1  มีระบบการตรวจสอบภายในที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในสถานศึกษา  

  

 *ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี  
 2. มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม เพียงพอและเหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 
 3. หน่วยงานของรัฐ มีระบบการตรวจสอบ   ระบบป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบตามหลัก 
ธรรมาภิบาล มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1  มีระบบการตรวจสอบภายในที่มี
ประสิทธิภาพ โดยตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงานงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัด ได้อย่างรวดเร็ว 
ทันเหตุการณ์ 
 

 *กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
 -หน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปฏิบัติงานทางด้านการเงินบัญชีและพัสดุ 
สถานศึกษาในสังกัด จ านวน  170 แห่ง และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง  
 
4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
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5. กิจกรรม/งบประมาณ     
 

 
กิจกรรม 

แผนการใช้งบประมาณ รวม 
งบประมาณ 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ ไตรมาส 
ที่ 1 

ไตรมาส 
ที่ 2 

ไตรมาส 
ที่ 3 

ไตรมาส
ที่ 4 

 

กิจกรรมที่ 1 
* ตรวจสอบทางการเงินการบัญชี 10 ประเด็น 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง  
   อัตรา 240x4 คน x15 วัน 
   อัตรา 120x4 คน x12 วัน 
 

 
 
 
- 

 
 
 
20,160 

 
 
 
- 
 

 
 
 
- 

 
 

 
20,160 

กิจกรรมที่ 2 
*ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
   อัตรา 240x4 คน x3 วัน 
   อัตรา 120x4 คน x15 วัน 
     

 
 
- 

 
 

10,080 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

10,080 

กิจกรรมที่ 3 
*ตรวจสอบหลักฐานการจ่า 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

กิจกรรมที่  4 
*ตรวจสอบการด าเนินงาน  
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

กิจกรรมที่  5 
*ตรวจสอบการด าเนินงาน   
เงินรายได้สถานศึกษา    

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

กิจกรรมที่  6 
*ตรวจสอบการด าเนินงาน  
คชจ.การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตรวจสอบบูรณาการร่วมกับสพฐ. 
(ตามรายชื่อที่สพฐ.ระบุ) 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง จนท.และพขร. จ านวน 5 วัน  
 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

4,000 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

4,000 

กิจกรรมที่  7 
*ตรวจสอบการใช้จ่ายและการรายงาน
สาธารณูปโภค  ตามนโยบายรัฐบาล 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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กิจกรรม 
แผนการใช้งบประมาณ รวม 

งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส

ที่ 4 
 

กิจกรรมที่  8 
* ตรวจสอบการเงินการบัญชี 
และหลักฐานการจ่าย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตรวจสอบ 
บูรณาการร่วมกับ สพฐ.และเครือข่ายที่ 16   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 9 
* พัฒนาระบบโปรแกรมบัญชีของสถานศึกษา  
น านวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ เพ่ือให้ทุก
สถานศึกษาได้น าไปใช้ในการบริหารจัดการ 
งานด้านการเงินและการบัญชี ปี 2564 โดย 
สถานศึกษาต้นแบบทดสอบระบบโปรแกรม 
-ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 110 บาท x4 ครั้ง x 25 คน    
 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

11,000 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

11,000 

กิจกรรมที่ 10 
* สังเคราะห์ วิเคราะห์ การรายงานผล 
ทางระบบARS  และ KRS  รอบ 6 ด., 12 ด. 
และประกาศเกียรติคุณแก่โรงเรียนต้นแบบ 64 
- จัดจ้างท าเกียรติบัตร  3,760  บาท  
 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

3,760 

 
 
 
- 

 
 
 

3,760 

กิจกรรมที่ 11 
*ตรวจสอบระบบทางการเงินการบัญชี 
สถานศึกษาในสังกัด  ปีงบประมาณ 2563 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

รวมงบประมาณ - 30,240 18,760 - 49,000 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายช่ือสถานศึกษาที่จะได้รับการตรวจสอบ 

ตามแผนตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ านวน 50 โรงเรียน 

ที ่ โรงเรียน อ าเภอ ชื่อผู้บริหารโรงเรียน หมายเหตุ 
1. บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่าน นางวรวรรณ แสงศิริโรจน์ ตรวจสอบทางการเงิน 
2. บ้านไชยสถาน เมืองน่าน นายอลังการ  กุลหนาน การบัญชี  
3. บ้านน้ํางาว เมืองน่าน นายธีร์  ทินกุล 10 ประเด็น 
4. บ้านดอนเฟือง เมืองน่าน นายธีรพงษ์  แสงเพชร  
5. บ้านวังตาว เมืองน่าน นางศิริวรรณ เจนกิจเกษมวงศ์  
6. บ้านน้ําพาง แม่จริม นายเอกชัย  สุภา  
7. บ้านร่มเกล้า แม่จริม นายรัชภูมิ   มะโนฤทธิ์  
8. บ้านกิ่วน้ํา แม่จริม นายกันต์กฤช   ไชยโพธิ  
9. บ้านวังยาว บ้านหลวง นายศุภชัย  ชุ่มใจ  
10. บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวง นายปรัชญา สมณะช้างเผือก  
11. บ้านเชียงของ นาน้อย น.ส.ปภาดา  ปัญจรัตน์วรกุล  
12. ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อย นางสุชาดา  จินะแปง  
13. บ้านพืชเจริญ นาน้อย รก.  
14. บ้านน้ําพุ นาน้อย นางอาลิเจ ก้อนคํา (ร.ก.)  
15. ชุมขนบ้านอ้อย นาน้อย นายนิเวศน์  ศรีอ่อน  
16. บ้านทัพม่าน นาน้อย นายนิเวศน์  ศรีอ่อน(ร.ก)  
17. บ้านหนองห้าฯ นาน้อย นายพัฒนชัย    มาธิ  
18. ไทยรัฐวิทยา เวียงสา นายจํานงค์  สมมา  
19. บ้านนาเหลืองไชยราม เวียงสา ว่าที่ร.ท.ไพรัช  รัตนวรากร  
20. ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสา นายวิชัย  ชัยมณี  
21. บ้านนาเหลืองใน เวียงสา ว่าที่ร.ท.ไพรัช  รัตนวรากร รก.  
22. ชุมชนบ้านน้ําปั้ว เวียงสา นางสาววจี  มูลหงส ์  
23. บ้านนาก้า เวียงสา นางสมร  สุทธหลวง  
24. บ้านฮากฮาน เวียงสา นางสาวปรียานุช  วงษ์แก้ว  
25. บ้านสะเลียม เวียงสา นายสุรัติ  ปัญญารัตนวงศ์  
26. บ้านค้างอ้อย นาหมื่น นายศรัณย์  พงษ์รัตนานุกุล  
27. บ้านห้วยนาย นาหมื่น นายจีระพงษ์  คําแสน  
28. ชุมขนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่น จ.อ. กฤตภาส  นาทองเดช  
29. บ้านปิงใน นาหมื่น นายภาคภูมิ  มหายศนันท์  
30. บ้านนาคา นาหมื่น นายวิทยา     ใจแก้ว  
 
 

 
 
 
 
 



 
รายช่ือโรงเรียนที่จะได้รับการตรวจสอบ 

ตามแผนตรวจสอบภายใน   ประจ าปีงบประมาณ  2564 
 

ที ่ โรงเรียน อ าเภอ ชื่อผู้บริหารโรงเรียน หมายเหตุ 
31. อนุบาลเมืองลี นาหมื่น รก. ตรวจสอบทางการเงิน 
32. บ้านน้ําอูน นาหมื่น รก. การบัญชี  
33. บ้านสบยาง สันติสุข นางกมลทิพย์  เพชรสุภา 10 ประเด็น 
34. บ้านศรีบุญเรือง สันติสุข นายหัตถชัย  หล้าคํามูล  
35. บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุข นายชูวิทย์ เชี่ยวสุวรรณ  
36. บ้านปางช้าง สันติสุข นายสามารถ  ดีพรมกุล  
37. บ้านน้ําเกี๋ยน ภูเพียง ว่าที ่ร.ต สิทธิแดช  ดีสีใส  
38. บ้านเชียงยืน เมืองน่าน นายวันชัย  โชติธนโยธิน  
39. ชุมชนบ้านนาคา แม่จริม นายสถิตพงษ์  หมื่นโฮ้ง  
40. ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวง รก.  
41. ศรีนาม่าน สันติสุข นายประสิทธิ์  จิณะสาม  
42. ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสา นายโชติ  ขันหลวง เกษียณอายุราชการ 
43. ภูเค็งพัฒนา เวียงสา นายคํานวณ  มาเมือง  
44. บ้านท่ามงคล เวียงสา นายนิรันดร์  ยอดคํา  
45 บ้านนาหล่าย นาน้อย นายสมชาย  สารเถื่อนแก้ว  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายช่ือสถานศึกษาที่จะได้รับการตรวจสอบ 
ตามแผนตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จ านวน 50 โรงเรียน 
ที ่ โรงเรียน อ าเภอ ขนาดโรงเรียน หมายเหตุ 
1. บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่าน ใหญ ่ ตรวจสอบทางการเงิน 
2. ชุมขนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่น กลาง การบัญชี ตามเกณฑ์ 
3. บ้านน้ํางาว เมืองน่าน กลาง 10 ประเด็น 
4. ชุมขนบ้านอ้อย นาน้อย กลาง  
5. บ้านน้ําพาง แม่จริม กลาง  
6. บ้านร่มเกล้า แม่จริม กลาง  
7. บ้านน้ําเกี๋ยน ภูเพียง กลาง  
8. ชุมชนบ้านนาคา แม่จริม กลาง  
9. ศรีนาม่าน สันติสุข กลาง  
10. บ้านกิ่วน้ํา แม่จริม เล็ก  
11. บ้านวังตาว เมืองน่าน เล็ก  
12. บ้านดอนเฟือง เมืองน่าน เล็ก  
13. บ้านไชยสถาน เมืองน่าน เล็ก  
14. บ้านเชียงยืน เมืองน่าน เล็ก  
15. บ้านวังยาว บ้านหลวง เล็ก  
16. บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวง เล็ก  
17. ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวง เล็ก  
18. บ้านหนองห้าฯ นาน้อย เล็ก  
19. บ้านพืชเจริญ นาน้อย เล็ก  
20. บ้านน้ําพุ นาน้อย เล็ก  
21. บ้านเชียงของ นาน้อย เล็ก  
22. บ้านทัพม่าน+(ชช.อ้อย) นาน้อย เล็ก  
23. ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อย เล็ก  
24. ไทยรัฐวิทยา เวียงสา เล็ก  
25. บ้านนาเหลืองไชยราม เวียงสา เล็ก  
26. ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสา เล็ก  
27. บ้านนาเหลืองใน เวียงสา เล็ก  
28. ชุมชนบ้านน้ําปั้ว เวียงสา เล็ก  
29. บ้านนาก้า เวียงสา เล็ก  
30. บ้านฮากฮาน เวียงสา เล็ก  
  
**หมายเหตุ**    วันเดือนปี ที่เข้าตรวจสอบ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

 
 
 
 
 
 



รายช่ือโรงเรียนที่จะได้รับการตรวจสอบ 
ตามแผนตรวจสอบภายใน   ประจ าปีงบประมาณ  2564 

จ านวน 50 โรงเรียน 
 

 
ที ่ โรงเรียน อ าเภอ ขนาดโรงเรียน หมายเหตุ 
31 บ้านสะเลียม เวียงสา เล็ก ตรวจสอบทางการเงิน 
32. บ้านค้างอ้อย นาหมื่น เล็ก การบัญชี ตามเกณฑ์ 
33. บ้านห้วยนาย นาหมื่น เล็ก 10 ประเด็น 
34. บ้านน้ําอูน นาหมื่น เล็ก  
35. บ้านนาคา นาหมื่น เล็ก  
36. บ้านปิงใน นาหมื่น เล็ก  
37. อนุบาลเมืองลี นาหมื่น เล็ก  
38. บ้านศรีบุญเรือง สันติสุข เล็ก  
39. บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุข เล็ก  
40. บ้านปางช้าง สันติสุข เล็ก  
41. บ้านสบยาง สันติสุข เล็ก  

     
42. ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสา กลาง เกษียณอายุราชการ 2564 
43. ภูเค็งพัฒนา เวียงสา เล็ก  
44. บ้านท่ามงคล เวียงสา กลาง  
45. บ้านนาหล่าย นาน้อย เล็ก  

     
46. ราชานุบาล เมืองน่าน ใหญ ่ ตรวจสอบการดําเนินงาน 
47. ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสา กลาง คชจ.จัดกศ.ขั้นพ้ืนฐาน 
48. ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อย กลาง ตสน.สพฐ. 
49. บ้านนวราษฏร์ เมืองน่าน เล็ก  
50. บ้านหาดเค็ด ภูเพียง เล็ก  
 
**หมายเหตุ**    วันเดือนปี ที่เข้าตรวจสอบ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
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รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 

ของหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
********************* 

หน่วยตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้จัดทํา                         
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเป็นกิจกรรมด้านการตรวจสอบ รวม 5  กิจกรรม ดังนี้ 

1. งานตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงิน  จํานวน 45 แห่ง  
2. งานตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  จํานวน  45 แห่ง 
3. งานตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินอ่ืนๆ  จํานวน 45 แห่ง 
4. งานตรวจสอบเงินรายได้สถานศึกษา จํานวน 45  แห่ง 

         5.งานตรวจสอบเงินอุดหนุนรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โครงการอาหารกลางวัน)                     
จํานวน 45  แห่ง 

  ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่กําหนดตามแผนการตรวจสอบภายในประจําปี และมีการดําเนินการในรอบ 6 เดือน 

(1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) รวม 5  กิจกรรม สรุปได้ดังนี้ 
 

1. งานตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน ของโรงเรียนในสังกัด รวม 45  แห่ง 
      วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มั่นใจว่า สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี โดยครอบคลุมเงินทุก 
ประเภทและมีความโปร่งใส สามารถควบคุมการใช้จ่ายเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้มั่นใจว่า สถานศึกษามีการเก็บรักษาเงินรัดกุมเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ 
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและมีเงินคงเหลือถูกต้องครบถ้วน 

3. เพ่ือให้มั่นใจว่า สถานศึกษามีระบบการควบคุมด้านการเงินที่รัดกุม เป็นไปตามระเบียบ 
ของทางราชการและจัดทําบัญชีถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถควบคุมเงินได้ถูกต้อง และมีการจัดทํารายงาน
การเงินครบถ้วนตามที่ระเบียบกําหนด 
 

 ผลการด าเนินการ รอบ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ได้ดําเนินการตรวจสอบ      
การปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงินของสถานศึกษาในสังกัด รวม 45 แห่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1                     
ผลการตรวจสอบสรุปได้ดังนี้ 

    1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการกําหนดประเด็นในการพิจารณา
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี จํานวน 10 ประเด็น โดยกําหนดค่าคะแนนในแต่ละประเด็น                
เพ่ือใช้ในการพิจารณาจัดกลุ่มผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของโรงเรียน ดังนี้ 
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ประเด็นการตรวจสอบ ค่าคะแนน 
1. การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 5 
2. การควบคุมเงินคงเหลือ 20 
3. การเก็บรักษาเงิน 5 
4. การควบคุมการรับเงิน 10 
5. การควบคุมการจ่ายเงิน 20 
6. การจัดทําบัญชี 20 
7. การจัดทํารายงานการเงิน 5 
8. การตรวจสอบรับ – จ่ายประจําวัน 5 
9. การควบคุมเงินยืม 5 
10. การควบคุมใบเสร็จรับเงิน 5 

รวม 100 

   การจัดล าดับผลการปฏิบัติงาน  

ค่าคะแนนที่ประเมินได้       ระดับผลการปฏิบัติงาน 

85 – 100 4 ดีมาก 

70 – 84.99 3 ดี 

60 – 69.99 2 พอใช้ 

ต่ํากว่า 60 1 ปรับปรุง 
   

 2.  จากการตรวจสอบการปฏิบัติ งานด้านการเงิน บัญชี ของโรงเรียนในสั งกัด                        
จํานวน 45 แห่ง พบข้อสังเกตในการปฏิบัติงานในแต่ละประเด็น สรุปได้ดังนี้ 

        (1) แผนปฏิบัติการประจ าปี 
             (1.1) การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี พบว่า โรงเรียนทั้งหมด จํานวน 44 แห่ง                          

คิดเป็นร้อยละ 97.78  ที่ได้จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี  ส่วนที่เหลือ จํานวน 1 แห่ง    ได้แก่ โรงเรียนบ้าน
น้ําอูน อําเภอนาหมื่น  ไม่ได้จัดทํา  สาเหตุเนื่องจาก เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  ได้นํานักเรียนไปเรียนร่วมกับ
โรงเรียนบ้านนาคา  อําเภอนาหมื่น  ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษาและมีนักเรียน จํานวน 17 คน  

             โรงเรียนทั้งหมด จํานวน 44 แห่ง ที่จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี   เพ่ือกําหนด
ทิศทางการปฏิบัติงานในรอบปี  ยังจัดทําไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามประเด็นที่กําหนด โดยผลการตรวจสอบ                             
จํานวน 44 แห่ง สรุปได้ดังนี้ 

                   1) โรงเรียน จํานวน 13 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง  โรงเรียน
บ้านเชียงยืน  โรงเรียนบ้านสบยาง  โรงเรียนบ้านวังตาว  โรงเรียนบ้านฮากฮาน  โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย  โรงเรียน
บ้านท่ามงคล  โรงเรียนบ้านปิงใน  โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา  โรงเรียนบ้านนาหล่าย  โรงเรียนบ้านเชียงของ  
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ําปั้ว  และโรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง   ที่การจัดทําแผนไม่ระบุกิจกรรม วงเงิน ระบุแหล่งของ
เงินและระยะเวลาในการดําเนินโครงการกกิจกรรมให้ชัดเจน 
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                     2) โรงเรียน จํานวน 14 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน โรงเรียนบ้าน
นาเหลืองใน  โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม  โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง โรงเรียนบ้านสบยาง  โรงเรียนบ้านวังตาว 
โรงเรียนบ้านน้ําเกี๋ยน โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย  โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา โรงเรียนบ้านกิ่วน้ํา  โรงเรียนชุมชนบ้าน
น้ําปั้ว  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่    โรงเรียนบ้านร่มเกล้า และโรงเรียนบ้านทัพม่าน   ที่จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
ไม่ครอบคลุมแหล่งเงินทุกประเภทที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียน ประกอบด้วยเงินบริจาค เงินอุดหนุนที่ได้รับ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเงินรายได้สถานศึกษา  

             (1.2) การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พบว่า โรงเรียนทั้ง 44 แห่ง 
ดําเนินการไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจําปีที่กําหนด สรุปได้ดังนี้ 
                        1) โรงเรียน จํานวน 28 แห่ง  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  โรงเรียนภูเค็งพัฒนา 
โรงเรียนบ้านห้วยนาย  โรงเรียนบ้านสะเลียม   โรงเรียนบ้านวังยาว  โรงเรียนบ้านหนองห้าฯ    โรงเรียนริมฝั่งน่าน
วิทยา  โรงเรียนบ้านวังตาว    โรงเรียนบ้านน้ําพุ  โรงเรียนบ้านน้ําเกี๋ยน  โรงเรียนบ้านน้ํางาว  โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย  
โรงเรียนบ้านท่ามงคล  โรงเรียนบ้านปิงใน  โรงเรียนบ้านพืชเจริญ  โรงเรียนบ้านดอนเฟือง  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
แก้ว    โรงเรียนบ้านกิ่วน้ํา  โรงเรียนบ้านเชียงของ  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ําปั้ว  โรงเรียนบ้านค้างอ้อย  โรงเรียนบ้านร่ม
เกล้า  โรงเรียนบ้านน้ําพาง  โรงเรียนอนุบาลเมืองลี  โรงเรียนบ้านนาคา  โรงเรียนบ้านทัพม่าน  โรงเรียนบ้านดอนห
ล่ายทุ่ง  โรงเรียนบ้านน้ําอูน  ที่การใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนด และไม่ได้รายงานปัญหากอุปสรรคในการ
ดําเนินโครงการกกิจกรรมที่กําหนดในแผนปฏิบัติการประจําปีต่อผู้บริหารรับทราบ  ส่งผลให้บางโครงการก
กิจกรรมไม่สามารถดําเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดได้ 

             (1.3) การติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน พบว่า โรงเรียนทั้ง 20 แห่ง                 
ไมม่ีการติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี โดยผลการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้ 
                      1) โรงเรียน จํานวน 36 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
โรงเรียนบ้านนาก้า  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  โรงเรียนภูเค็งพัฒนา โรงเรียนบ้านนาเหลืองใน โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชย
ราม    โรงเรียนบ้านห้วยนาย  โรงเรียนบ้านสะเลียม   โรงเรียนบ้านวังยาว  โรงเรียนบ้านหนองห้าฯ  โรงเรียนบ้าน
ห้วยแฮ้ว  โรงเรียนบ้านเชียงยืน   โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง  โรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยา  โรงเรียนบ้านวังตาว  โรงเรียน
บ้านน้ําพุ  โรงเรียนบ้านน้ํางาว  โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย  โรงเรียนบ้านท่ามงคล  โรงเรียนบ้านปิงใน  โรงเรียนบ้านพืช
เจริญ  โรงเรียนบ้านดอนเฟือง  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว  โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา โรงเรียนบ้านนาหล่าย  โรงเรียน
บ้านกิ่วน้ํา  โรงเรียนบ้านไชยสถาน  โรงเรียนบ้านเชียงของ  โรงเรียนบ้านค้างอ้อย  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่  โรงเรียน
บ้านร่มเกล้า  โรงเรียนบ้านน้ําพาง  โรงเรียนอนุบาลเมืองลี  โรงเรียนบ้านนาคา  โรงเรียนบ้านทัพม่าน   โรงเรียนบ้าน
ดอนหล่ายทุ่ง  ที่ไม่มีการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจําปี  อย่างน้อยทุกภาค
เรียน  หรือมีการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินใกล้สิ้นปีงบประมาณ 

            2) โรงเรียน จํานวน 11 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนภูเค็งพัฒนา  โรงเรียน
บ้านเชียงยืน  โรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยา  โรงเรียนบ้านฮากฮาน  โรงเรียนบ้านปิงใน  โรงเรียนบ้านกิ่วน้ํา  
โรงเรียนบ้านไชยสถาน  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า  โรงเรียนอนุบาลเมืองลี  โรงเรียนบ้านทัพม่านและโรงเรียนบ้าน
ดอนหล่ายทุ่ง  ที่ไมม่ีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการกกิจกรรมที่กําหนดในแผนปฏิบัติการประจําปี 
หรือมกีารจัดทํารายงานผลการดําเนินงานไม่ครบถ้วนทุกโครงการ/กิจกรรม รายงานผลต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
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        (2) การควบคุมเงินคงเหลือ 
                           จากการสอบทานการควบคุมเงินคงเหลือของโรงเรียนในสังกัด พบว่า โรงเรียน 31 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 68.89  ที่มีการควบคุมเงินคงเหลือที่รัดกุม เหมาะสม สามารถควบคุมเงินที่มีอยู่ในความ
รับผิดชอบได้ครบถ้วน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน  โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)  โรงเรียนบ้านนาก้า  
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  โรงเรียนภูเค็งพัฒนา โรงเรียนบ้านนาเหลืองใน โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม    โรงเรียนบ้าน
ห้วยนาย  โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง    โรงเรียนบ้านสะเลียม   โรงเรียนบ้านปางช้าง  โรงเรียนบ้านวังยาว  โรงเรียน
บ้านหนองห้าฯ  โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว  โรงเรียนบ้านเชียงยืน   โรงเรียนบ้านสบยาง  โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง  
โรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยา  โรงเรียนบ้านวังตาว  โรงเรียนบ้านฮากฮาน  โรงเรียนบ้านน้ําพุ  โรงเรียนบ้านน้ําเกี๋ยน  
โรงเรียนบ้านน้ํางาว  โรงเรียนบ้านท่ามงคล  โรงเรียนบ้านพืชเจริญ  โรงเรียนบ้านดอนเฟือง  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
แก้ว  โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา โรงเรียนบ้านไชยสถาน  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองและโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่   

ส่วนที่เหลือ จํานวน 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 31.11 ทีก่ารควบคุมเงินคงเหลือยังไม่ 
ถูกต้อง ไม่รัดกุม โดยผลการตรวจสอบการควบคุมเงินคงเหลือของโรงเรียน จํานวน 7 แห่ง สรุปได้ดังนี้ 

            1) โรงเรียน จํานวน 14 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านค้างอ้อย โรงเรียนบ้าน
ดอนหล่ายทุ่ง  โรงเรียนบ้านทัพม่าน  โรงเรียนบ้านค้างอ้อย  โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า  
โรงเรียนบ้านเชียงของ  โรงเรียนบ้านนาคา  โรงเรียนบ้านน้ําอูน  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ําปั้ว  โรงเรียนบ้านน้ํา
พาง  โรงเรียนบ้านปิงใน  โรงเรียนบ้านกิ่วน้ํา  โรงเรียนบ้านนาหล่าย  โรงเรียนอนุบาลเมืองลี  ที่การจัดทํา                  
รายงานเงินคงเหลือประจําวันไม่ถูกต้อง กล่าวคือ จัดทําไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน                        
ส่งผลทําให้แต่ละประเภทที่แสดงตามรายงานเงินคงเหลือประจําวัน ไม่ตรงกับทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
และยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคารไม่ตรงกับยอดเงินคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน 

            2) โรงเรียน จํานวน 4 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนชุมชนบ้านน้ําปั้ว  โรงเรียนบ้าน
ร่มเกล้า  โรงเรียนบ้านนาคาและโรงเรียนปิงใน   ที่ไม่มีการบันทึกรายการนําเงินประกันสัญญาฝากสํานักเขต
พ้ืนที่การศึกษาในสมุดคู่ฝาก (ส่วนราชการผู้เบิก) ทําให้สมุดคู่ฝาก และรายงานเงินคงเหลือประจําวันแสดงยอด
คงเหลือไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง 

        (3) การเก็บรักษาเงิน 
                           จากการสอบทานการเก็บรักษาเงินของโรงเรียนในสังกัด  พบว ่า  โ รงเร ียน                  
จํานวน 32 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 77.11  ที่การเก็บรักษาเงินถูกต้องเป็นไปตามที่ระเบียบกําหนด ประกอบด้วย                          
โรงเรียนโรงเรียนบ้านศรีนาม่าน  โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)  โรงเรียนบ้านนาก้า  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  
โรงเรียนภูเค็งพัฒนา โรงเรียนบ้านนาเหลืองใน โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม    โรงเรียนบ้านห้วยนาย  โรงเรียน
ชุมชนบ้านนาหลวง    โรงเรียนบ้านสะเลียม   โรงเรียนบ้านปางช้าง  โรงเรียนบ้านวังยาว  โรงเรียนบ้านหนองห้าฯ  
โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว  โรงเรียนบ้านเชียงยืน   โรงเรียนบ้านสบยาง  โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง    โรงเรียนบ้านวังตาว  
โรงเรียนบ้านฮากฮาน  โรงเรียนบ้านน้ําพุ  โรงเรียนบ้านน้ําเกี๋ยน  โรงเรียนบ้านน้ํางาว  โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย  
โรงเรียนบ้านท่ามงคล  โรงเรียนบ้านปิงใน  โรงเรียนบ้านพืชเจริญ  โรงเรียนบ้านดอนเฟือง  โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา   
โรงเรียนบ้านนาหล่าย  โรงเรียนบ้านไชยสถาน  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่  และโรงเรียนบ้านร่มเกล้า    
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ส่วนที่เหลือ จํานวน 13 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 28.89   ที่การเก็บรักษาเงินไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน  
ตามที่ระเบียบกําหนด โดยผลการตรวจสอบการเก็บรักษาเงินของโรงเรียน สรุปได้ดังนี้ 
                         1) การแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน พบว่า  
                                     1.1) โรงเรียน จํานวน 2 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลเมืองลี และ
โรงเรียนบ้านทัพม่าน  ทีไ่ม่มีการจัดทําคําสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน 
                    1.2) โรงเรียน จํานวน 45 แห่ง ที่มีคําสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินแต่
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายไม่เคร่งครัดตามระเบียบ  เก็บรักษาเงินที่
เจ้าหน้าที่การเงิน   
                      

                         2) การเก็บรักษาเงินแต่ละประเภท   
                   2.1) โรงเรียน ทั้งหมดจํานวน 45 แห่ง ที่ไม่มีตู้นิรภัยเพ่ือเก็บรักษาเงินแต่ละ
ประเภท แต่จัดเก็บไว้กับเจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้อํานวยการโรงเรียน 
                   2.2) โรงเรียน ทั้งหมดจํานวน 9  แห่ง เก็บรักษาเงินอุดหนุนรับจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือจัดโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา เกินอํานาจการเก็บรักษาที่
กระทรวงการคลังอนุมัติ  เนื่องจากวงเงินเกิน 200,000 บาท นําฝากบัญชีธนาคารเงินอุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน  แต่ไม่ได้นําฝากเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน  โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริม
กสิกร)  โรงเรียนบ้านน้ําเกี๋ยน  โรงเรียนบ้านน้ํางาว  โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว  
โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา   โรงเรียนบ้านร่มเกล้าและโรงเรียนบ้านน้ําพาง   
                         3) เงินรายได้แผ่นดิน  
           3.1) โรงเรียน จํานวน 8 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว  
โรงเรียนบ้านกิ่วน้ํา  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง  โรงเรียนบ้านเชียงของ  โรงเรียนบ้านน้ําพาง  โรงเรียนบ้านนาคา  
โรงเรียนบ้านทัพม่านและโรงเรียนบ้านน้ําอูน       นําส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ไม่ครบถ้วนทุกรายการตามท่ีระเบียบกําหนด 
                   3.2) โรงเรียน จํานวน 1 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลเมืองลี ที่มีเงิน
อุดหนุนเหลือจ่ายเกิน 2 ปีงบประมาณ ไม่นําส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
  ข้อเสนอแนะ 
  ได้แนะนําให้สถานศึกษา ตรวจสอบรายการ ที่มีเงินอุดหนุนเกิน 2 ปีงบประมาณ ให้รีบ
ดําเนินการนําส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป 
 

                         4) เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย  
                   4.1) โรงเรียน จํานวน 8 แห่ง  ประกอบด้วย โรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยา โรงเรียน
บ้านเชียงของ  โรงเรรียนชุมชนบ้านน้ําปั้ว   โรงเรียนบ้านค้างอ้อย   โรงเรียนบ้านน้ําพาง  โรงเรียนอนุบาล
เมืองลี  โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่งและโรงเรียนบ้านน้ําอูน  ที่ดําเนินการจัดซื้อกจัดจ้างหักภาษี ณ ที่จ่าย  ไม่
ครบถ้วนทุกรายการตามท่ีระเบียบกําหนด 
      

        (4) การควบคุมการรับเงิน 
                           จากการสอบทานการควบคุมการรับเงินของโรงเรียนในสังกัด พบว่า โรงเรียน 
จํานวน 39 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 86.67  ที่มีการควบคุมการรับเงินถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามที่ระเบียบ
กําหนด  ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน  โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)  โรงเรียนบ้านนาก้า  โรงเรียน
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ไทยรัฐวิทยา  โรงเรียนภูเค็งพัฒนา โรงเรียนบ้านนาเหลืองใน โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม    โรงเรียนบ้านห้วยนาย  
โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง    โรงเรียนบ้านสะเลียม   โรงเรียนบ้านปางช้าง  โรงเรียนบ้านวังยาว  โรงเรียนบ้านหนอง
ห้าฯ  โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว  โรงเรียนบ้านเชียงยืน   โรงเรียนบ้านสบยาง  โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง  โรงเรียนริมฝั่ง
น่านวิทยา  โรงเรียนบ้านวังตาว  โรงเรียนบ้านฮากฮาน  โรงเรียนบ้านน้ําพุ  โรงเรียนบ้านน้ําเกี๋ยน  โรงเรียนบ้านน้ํา
งาว  โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย  โรงเรียนบ้านท่ามงคล  โรงเรียนบ้านพืชเจริญ  โรงเรียนบ้านดอนเฟือง  โรงเรียนชุมชน
บ้านบ่อแก้ว  โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา โรงเรียนบ้านนาหล่าย  โรงเรียนบ้านไชยสถาน  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง  
โรงเรียนบ้านเชียงของ  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ําปั้ว  โรงเรียนบ้านค้างอ้อย   โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่  โรงเรียนบ้านร่ม
เกล้า  โรงเรียนบ้านนาคา  โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง   ส่วนที่เหลือ จํานวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.33 ที่การ
ควบคุมการรับเงิน ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่ระเบียบกําหนด โดยผลการตรวจสอบการควบคุมการรับเงินของ
โรงเรียน  สรุปได้ดังนี้ 
                          1) โรงเรียน จํานวน 5 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลเมืองลี โรงเรียนบ้าน
ทัพม่าน  โรงเรียนบ้านปิงใน  โรงเรียนบ้านน้ําพาง  โรงเรียนบ้านน้ําอูน  ที่ไม่มีคําสั่งหรือบันทึกมอบหมายผู้ทํา
หน้าที่รับ - จ่ายเงินเป็นลายลักษณ์อักษร  
                         2) โรงเรียนจํานวน 1 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านกิ่วน้ํา ระบุข้อมูล 
รายละเอียดในใบเสร็จรับเงิน ไม่สมบูรณ์ ครบถ้วน 
 

        (5) การควบคุมการจ่ายเงิน 
                        จากการสอบทานการควบคุมการจ่ายเงินของโรงเรียนในสังกัด พบว่า โรงเรียน
จํานวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.89  ที่มีการควบคุมการจ่ายเงินถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามวัตถุประสงค์                            
และตามที่ระเบียบกําหนด ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน  โรงเรียนบ้านนาก้า  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
และโรงเรียนภูเค็งพัฒนา  ส่วนที่เหลือ จํานวน 41  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 91.11 ที่การควบคุมการเงินจ่ายเงินไม่
ถูกต้อง โดยผลการตรวจสอบการควบคุมการจ่ายเงินของโรงเรียน จํานวน 41 แห่ง สรุปได้ดังนี้ 
                        1) โรงเรียน จํานวน 5 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง  โรงเรียนบ้าน
ท่ามงคล  โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่และโรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง  ที่การจ่ายเงิน                   
ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ระเบียบ  หรือแนวทางการดําเนินงานตามที่สํานักงานคณะกรรมการ                         
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด เช่น นําเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน                   
ตั้งระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รายการเงินอุดหนุนรายหัว ไปจ่ายค่าไฟฟ้าบ้านพักครู  นําเงิน
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน  ไปสํารองจ่ายค่าวัสดุ ฯลฯ   
                                 2) โรงเรียน จํานวน 7 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยา  โรงเรียนบ้าน
น้ํางาว  โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย  โรงเรียนบ้านดอนเฟือง  โรงเรียนบ้านนาหล่าย  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองและ
โรงเรียนบ้านน้ําพาง ที่มีการจ่ายเงินโดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจหรือไม่มีการขออนุมัติจากผู้มีอํานาจก่อน
การจ่ายเงิน หรือผู้มีอํานาจลงนามอนุมัติการจ่ายในเอกสารไม่ครบถ้วน 
                       3) โรงเรียน จํานวน 7 แห่ง  ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านวังตาว  โรงเรียนบ้านน้ํา
เกี๋ยน  โรงเรียนบ้านปิงใน  โรงเรียนบ้านดอนเฟือง  โรงเรียนบ้านนาหล่าย  โรงเรียนบ้านไชยสถาน ที่หลักฐาน                      
การจ่ายเงินไม่ครบถ้วนถูกต้อง กล่าวคือ เอกสารการจัดซื้อครุภัณฑ์ ไม่มีการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ์  การจ้างเหมาอาหาร อาหารว่าง ไม่แนบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ไม่แนบตารางการอบรม  
                                4) โรงเรียน จํานวน 6 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านน้ําพุ  โรงเรียนบ้านพืชเจริญ  
โรงเรียนบ้านเชียงของ  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า  โรงเรียนบ้านน้ําอูน   ที่ใบสําคัญคู่จ่าย
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ที่เป็นใบเสร็จรับเงิน มีสาระสําคัญไม่ครบถ้วนตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด  

           5) โรงเรียน จํานวน 35 แห่ง ประกอบด้วย  โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)  
โรงเรียนบ้านนาเหลืองใน โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม    โรงเรียนบ้านห้วยนาย  โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง    
โรงเรียนบ้านสะเลียม   โรงเรียนบ้านปางช้าง  โรงเรียนบ้านวังยาว  โรงเรียนบ้านหนองห้าฯ  โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว  
โรงเรียนบ้านเชียงยืน   โรงเรียนบ้านสบยาง  โรงเรียนบ้านวังตาว  โรงเรียนบ้านฮากฮาน  โรงเรียนบ้านน้ําพุ  โรงเรียน
บ้านน้ํางาว  โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย  โรงเรียนบ้านท่ามงคล  โรงเรียนบ้านพืชเจริญ  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว  
โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา โรงเรียนบ้านนาหล่าย  โรงเรียนบ้านกิ่วน้ํา  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง  โรงเรียนบ้านเชียงของ 
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ําปั้ว  โรงเรียนบ้านค้างอ้อย  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่  โรงเรียนบ้านร่มเกลา้  โรงเรียนบ้านน้ําพาง  
โรงเรียนอนุบาลเมืองลี โรงเรียนบ้านนาคา  โรงเรียนบ้านทัพม่าน  โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง และโรงเรียนบ้านน้ําอูน   
ที่ผู้จ่ายเงินไม่ได้ลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายพร้อมระบุชื่อตัวบรรจง และวัน เดือน ปีที่จ่ายเงินกํากับไว้ที่
หลักฐานการจ่ายให้ครบถ้วนทุกรายการ 

ข้อเสนอแนะ 
ได้เสนอแนะให้ทุกหน่วยรับตรวจ  ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขและนําเอกสารที่ปรับปรุงแก้ไข 

แล้วนํามาให้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งภายในระยะเวลาที่กําหนด  ทุกหน่วยรับตรวจได้ดําเนินการครบทุกแห่ง 
 

        (6) การจัดท าบัญชี 
                        จากการสอบทานการจัดทําบัญชีของโรงเรียนในสังกัด พบว่า โรงเรียน                   
จํานวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4 ที ่การจ ัดทําบ ัญช ีถ ูกต ้อง  ครบถ ้วน  เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย                                  
โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน และโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)   

    ส่วนที่เหลือ จํานวน 43  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 96  ที่การจัดทําบัญชีไม่ครบถ้วน 
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน โดยผลการตรวจสอบการจัดทําบัญชีของโรงเรียน สรุปได้ดังนี้ 
              1) โรงเรียน จํานวน 43 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านนาก้า  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  
โรงเรียนภูเค็งพัฒนา โรงเรียนบ้านนาเหลืองใน โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม    โรงเรียนบ้านห้วยนาย  โรงเรียน
ชุมชนบ้านนาหลวง    โรงเรียนบ้านสะเลียม   โรงเรียนบ้านปางช้าง  โรงเรียนบ้านวังยาว  โรงเรียนบ้านหนองห้าฯ  
โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว  โรงเรียนบ้านเชียงยืน   โรงเรียนบ้านสบยาง  โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง  โรงเรียนริมฝั่งน่าน
วิทยา  โรงเรียนบ้านวังตาว  โรงเรียนบ้านฮากฮาน  โรงเรียนบ้านน้ําพุ  โรงเรียนบ้านน้ําเกี๋ยน  โรงเรียนบ้านน้ํางาว  
โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย  โรงเรียนบ้านท่ามงคล  โรงเรียนบ้านปิงใน  โรงเรียนบ้านพืชเจริญ  โรงเรียนบ้านดอนเฟือง  
โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว  โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา โรงเรียนบ้านนาหล่าย  โรงเรียนบ้านกิ่วน้ํา  โรงเรียนบ้านไชย
สถาน  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง  โรงเรียนบ้านเชียงของ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ําปั้ว  โรงเรียนบ้านค้างอ้อย   โรงเรียน
ชุมชนบ้านใหม่  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า  โรงเรียนบ้านน้ําพาง  โรงเรียนอนุบาลเมืองลี  โรงเรียนบ้านนาคา  โรงเรียน
บ้านทัพม่าน  โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่งและโรงเรียนบ้านน้ําอูน  ที่ไม่จัดทําทะเบียนเงินฝากธนาคารประเภท
กระแสรายวัน เพ่ือควบคุมเงินฝากธนาคารครบทุกบัญชี เนื่องจากยังไม่ได้ดําเนินการเปิดบัญชีกระแสรายวัน  

  2) โรงเรียนจํานวน 5 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านนาคา โรงเรียน  
บ้านดอนหล่ายทุ่ง  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ําปั้ว โรงเรียนบ้านร่มเกล้า โรงเรียนบ้านปิงใน ที่จัดทํา
สมุดคู่ฝาก(ส่วนราชการผู้เบิก) ไม่เป็นปัจจุบันและบันทึกควบคุมการฝากการถอนเงินกับสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาไม่ถูกต้องครบถ้วน  
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  3) โรงเรียน จํานวน 43 แห่ง ผู้อํานวยการสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ไม่ 
สามารถทําการตรวจสอบการบันทึกรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนต่างๆตามที่กําหนดทุกสิ้นวันทําการ 

 

        (7) การจัดท ารายงานการเงิน 
                       จากการสอบทานการจัดทํารายงานการเงินของโรงเรียนในสังกัด จํานวน 45  แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 100 ที่จัดทํารายงานการเงินไม่เป็นไปตามแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กําหนด โดยผลการตรวจสอบการจัดทํารายงานการเงินของโรงเรียน สรุปได้ดังนี้ 

1) โรงเรียน จํานวน 1 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ที่
จัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันและรายงาน
ประเภทเงินคงเหลือ  

2) ส่วนที่เหลือทั้งหมด จํานวน 43  แห่ง ไม่ได้จัดทํางบเทียบยอดเงินฝาก
ธนาคารประเภทกระแสรายวันและรายงานประเภทเงินคงเหลือ  เนื่องจาก
ไม่ได้เปิดบัญชีกระแสรายวัน  และจํานวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านศรีนา
ม่าน  เปิดบัญชีกระแสรายวันแต่ไม่ได้จัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ประเภทกระแสรายวันและรายงานประเภทเงินคงเหลือ 

                        3) โรงเรียน จํานวนทั้งหมด 45 แห่ง ที่ไม่มีการจัดส่งรายงานประจําเดือนให้
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย สําเนารายงานเงินคงเหลือประจําวัน ณ วันสิ้นเดือน รายงานประเภท
เงินคงเหลือ และรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร แต่จัดทําและรายงานตอนสิ้นปีงบประมาณ 

              4) โรงเรียน จํานวนทั้งหมด 45 แห่ง ประกอบด้วย ที่ไม่มีการจัดทํารายงานการรับ - 
จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาตามแบบที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด และไม่เสนอ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

          
        (8) การตรวจสอบรับ – จ่ายประจ าวัน 

                       1)  จากการสอบทานการรับ – จ่ายประจําวันของโรงเรียนในสังกัด พบว่า                        
โรงเรียน จํานวน 45 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ที่มีการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้มีผู้ทําหน้าที่ตรวจสอบการรับ-
จ่ายประจําวัน ตามระเบียบกําหนด  
                        2) โรงเรียน จํานวน 45 แห่ง ผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ทําหน้าที่
ตรวจสอบรับ – จ่ายประจําวันปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายไม่เคร่งครัดตามที่ระเบียบกําหนด 
 

        (9) การควบคุมเงินยืม 
                        จากการสอบทานการควบคุมลูกหนี้เงินยืมของโรงเรียนในสังกัด พบว่า โรงเรียน                   
จํานวน 23 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 51 มีการควบคุมลูกหนี้เงินยืมรัดกุม เหมาะสม เป็นไปตามที่ระเบียบกําหนด                     
ส่วนที่เหลือ จํานวน 22  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 49  ที่การควบคุมลูกหนี้เงินยืมยังไม่รัดกุมเพียงพอ โดยผลการ
ตรวจสอบการควบคุมลูกหนี้เงินยืมของโรงเรียน จํานวน 22 แห่ง สรุปได้ดังนี้ 
               1) โรงเรียน จํานวน 22 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน  โรงเรียนบ้าน
ปางช้าง  โรงเรียนบ้านวังยาว   โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว  โรงเรียนบ้านสบยาง  โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง  
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โรงเรียนบ้านฮากฮาน  โรงเรียนบ้านน้ําพุ  โรงเรียนบ้านน้ําเกี๋ยน  โรงเรียนบ้านน้ํางาว โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย  
โรงเรียนบ้านปิงใน  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง  โรงเรียน
ชุมชนบ้านใหม่  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า   โรงเรียนบ้านน้ําพาง  โรงเรียนอนุบาลเมืองลี โรงเรียนบ้านนาคา  
โรงเรียนบ้านทัพม่าน และโรงเรียนบ้านน้ําอูน   จัดทําสัญญายืมเงินไม่ครบถ้วนทุกรายการ บันทึกการยืมเงินใน
ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงินไม่ครบถ้วน ไม่มีการจัดทําประมาณการค่าใช้จ่ายประกอบการยืมเงิน และแนบ
เอกสารหลักฐานประกอบการยืมเงินไม่ครบถ้วนทุกรายการ 
                                 2) โรงเรียน จํานวน 22 แห่ง  มีเอกสารหลักฐานประกอบการส่งใช้เงินยืมไม่
สมบูรณ์ ครบถ้วน  
 

        (10) การควบคุมใบเสร็จรับเงิน 
                          จากการสอบทานการควบคุมใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนในสังกัด พบว่า                      
โรงเรียน จํานวน 20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 44 ที่มีการควบคุมใบเสร็จรับเงินถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามที่
ระเบียบกําหนด ส่วนที่เหลือ จํานวน 25  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 56 ที่การควบคุมใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้องครบถ้วน
เป็นไปตามที่ระเบียบกําหนด โดยผลการตรวจสอบการควบคุมใบเสร็จรับเงินของโรงเรียน จํานวน 25 แห่ง สรุปได้
ดังนี้ 
                            1) โรงเรียน จํานวน 13 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองห้า  โรงเรียนบ้าน
เชียงยืน โรงเรียนบ้านน้ําเกี๋ยน  โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย  โรงเรียนบ้านไชยสถาน  โรงเรียนบ้านเชียงของ 
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า  โรงเรียนบ้านน้ําพาง   โรงเรียนอนุบาลเมืองลี  โรงเรียนบ้าน
นาคา  โรงเรียนบ้านทัพม่านและโรงเรียนบ้านน้ําอูน   ที่ไม่มีการจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน การบันทึก
รายการในทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้องครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน 
                          2) โรงเรียน จํานวน 1 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านปิงใน ที่มีการแก้ไข
ใบเสร็จรับเงิน ที่ลงรายการผิดพลาดหรือยกเลิกใบเสร็จรับเงิน โดยไม่แนบใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิกไว้กับสําเนาใน
เล่ม  
                          3) โรงเรียน จํานวน 1 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา ที่มีการใช้
ใบเสร็จรับเงินข้ามปีงบประมาณ  
                          4) โรงเรียน จํานวน 7 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านสบยาง  โรงเรียนชุมชน
บ้านนาคา   โรงเรียนบ้านกิ่วน้ํา  โรงเรียนบ้านค้างอ้อย  โรงเรียนบ้านน้ําพาง  โรงเรียนอนุบาลเมืองลีและ
โรงเรียนบ้านนาคา  ที่ใบเสร็จรับเงินคงเหลือของปีงบประมาณก่อนโรงเรียนไม่มีการประทับตราเลิกใช้ เจาะปรุ 
ใบเสร็จรับเงินฉบับที่เหลือ 

               5) โรงเรียน จํานวน 13 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง  
โรงเรียนบ้านเชียงยืน  โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว  โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา โรงเรียน
บ้านไชยสถาน  โรงเรียนบ้านเชียงของ  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่  โรงเรียนบ้านน้ําพาง  โรงเรียนอนุบาลเมืองลี  
โรงเรียนบ้านนาคา  โรงเรียนบ้านทัพม่านและโรงเรียนบ้านน้ําอูน   ที่สิ้นปีงบประมาณไม่มีการจัดทํารายงาน
การใช้ใบเสร็จรับเงินเสนอผู้อํานวยการโรงเรียนทราบ    
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       3. ผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษาในสังกัด                    
จํานวน 45 แห่ง สรุปได้ดังนี้ 

 

ส่วนที่ 1  เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษา 
1. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัด  

ตาม ประเด็นการตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น 10 ประเด็น  ค่าคะแนนรวมทั้งสิ้น 100 คะแนน ได้แก่ 
1.1  การตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจ าปี  ค่าคะแนนที่ก าหนด   5 
1.2  การควบคุมเงินคงเหลือ                    ค่าคะแนนที่ก าหนด  20 
1.3  การเก็บรักษาเงิน     ค่าคะแนนที่ก าหนด  5 
1.4  การควบคุมการรับเงิน      ค่าคะแนนที่ก าหนด  10 
1.5  การควบคุมการจ่ายเงิน     ค่าคะแนนที่ก าหนด  20 
1.6  การจัดท าบัญชี      ค่าคะแนนที่ก าหนด  20 
1.7  การจัดท ารายงานการเงิน    ค่าคะแนนที่ก าหนด  5 
1.8  การตรวจสอบการรับ-จ่ายประจ าวัน    ค่าคะแนนที่ก าหนด  5 
1.9  การควบคุมเงินยืม     ค่าคะแนนที่ก าหนด  5 

           1.10 การควบคุมใบเสร็จรับเงิน     ค่าคะแนนที่ก าหนด  5 
 

 2. จัดล าดับผลการปฏิบัติงาน ด้านการเงินการบัญชี ของสถานศึกษา ตามเกณฑ์การประเมิน
การปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษา ตามที่ สพฐ. ก าหนด  โดยพิจารณาตามค่าคะแนนที่
ประเมิน ดังนี้ 
         2.1 ผลการปฏิบัติงานระดับดีมาก  ค่าคะแนนที่ได้  85-100 
               สถานศึกษา จ านวน  19 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 42.22  
               (เรียงล าดับตามคะแนนจากมากไปน้อย)   ดังนี้ 
              1) โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน   2) โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 
              3) โรงเรียนบ้านนาก้า   4) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
              5) โรงเรียนภูเค็งพัฒนา   6) โรงเรียนบ้านนาเหลืองใน 
                           7) โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม   8) โรงเรียนบ้านห้วยนาย  
                           9) โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง  10) โรงเรียนบ้านสะเลียม 
                           11) โรงเรียนบ้านฮากฮาน   12) โรงเรียนบ้านปางช้าง 
                           13) โรงเรียนบ้านวังยาว   14) โรงเรียนบ้านหนองห้าฯ 
                           15) โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว   16) โรงเรียนบ้านเชียงยืน 
                           17) โรงเรียนบ้านสบยาง   18) โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 
                           19) โรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยา   
         2.2 ผลการปฏิบัติงานระดับดี       ค่าคะแนนที่ได้  70-84 
               สถานศึกษา จ านวน  26 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ  57.78   
                                  (เรียงล าดับตามคะแนนจากมากไปน้อย)   ดังนี้ 
                          1) โรงเรียนบ้านวังตาว   2) โรงเรียนบ้านน้ าพุ 
              3) โรงเรียนบ้านน้ าเกี๋ยน   4) โรงเรียนบ้านน้ างาว 
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              5) โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย  6) โรงเรียนบ้านท่ามงคล 
                           7) โรงเรียนบ้านปิงใน   8) โรงเรียนบ้านพืชเจริญ 
                           9) โรงเรียนบ้านดอนเฟือง   10) โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว  
                           11) โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา  12) โรงเรียนบ้านนาหล่าย 
                           13) โรงเรียนบ้านกิ่วน้ า   14) โรงเรียนบ้านไชยสถาน 
                           15) โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง  16) โรงเรียนชุมชนบ้านน้ าปั้ว  
                           17) โรงเรียนบ้านค้างอ้อย   18) โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่  
                           19) โรงเรียนบ้านเชียงของ  20) โรงเรียนบ้านร่มเกล้า  
                           21) โรงเรียนบ้านน้ าพาง   22) โรงเรียนบ้านนาคา 
                           23) โรงเรียนอนุบาลเมืองลี  24) โรงเรียนบ้านทัพม่าน 
                           25) โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง  26) โรงเรียนบ้านน้ าอูน 
 

        2.3  ไม่มีสถานศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับพอใช้และระดับปรับปรุง   
 
ส่วนที่ 2  การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 จากการตรวจสอบการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  พบว่า 

1) บางแห่งไม่จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  หรือจัดท าแต่ล่าช้า   
2) การจัดท าแผนไม่ระบุกิจกรรม  วงเงินและระยะเวลาในการด าเนินการในแต่ละโครงการ

ให้ละเอียดและชัดเจน 
3) ไม่มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบหลักในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
4) ไม่มีการควบคุม ก ากับดูแลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
5) บุคลากรไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  และผู้บริหารไม่ให้

ความส าคัญแผนปฏิบัติการประจ าปีและไม่น าแผนมาควบคุมการใช้จ่ายเงิน 
 

ส่วนที่ 3  การปฏิบัติงานทางด้านการเงินการบัญชีและรายงานทางการเงิน 
 จากการตรวจสอบทางด้านการเงิน การบัญชี และรายงานทางการเงิน สรุปได้ ดังนี้ 

1) สถานศึกษา จ านวน 19 แห่ง  ได้รับคะแนน ระดับดีมาก    
มีผลการปฏิบัติงานทางด้านการเงินการบัญชี  ในระดับดีมาก  มีการจัดท ารายงานเงิน 

คงเหลือประจ าวัน และทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ได้ถูกต้องและครบถ้วน  มีข้อบกพร่องเล็กน้อยบาง
ประการ  ได้เสนอแนะและปรับปรุง แก้ไข เรียบร้อยแล้วทุกแห่ง 

2) สถานศึกษา จ านวน 26 แห่ง  ได้รับคะแนน ระดับดี 
มีผลการปฏิบัติงานทางด้านการเงินการบัญชี  ในระดับดี  เนื่องจาก  มีการจัดท ารายงานเงิน 

คงเหลือประจ าวันและทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณบางแห่งยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน  ไม่มี
การจัดท าทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณบางประเภท ได้แก่ ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา  ทะเบียนคุมเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย   ทะเบียนคุมรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน    หักภาษี ณ ที่จ่ายไม่ครบถ้วนทุกรายการ  ไม่
น าเงินส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดินภายในก าหนด    ฯลฯ   
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สาเหตุ  เกิดจาก 
1) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ  มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ประกอบกับไม่ได้ตรวจสอบ /สอบทาน ความถูกต้อง 
ของการจัดท ารายงานทางการเงินการบัญชี  

2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  มีการปรับเปลี่ยน  โยกย้าย มีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง 
ท าให้การถ่ายทอดความรู้ด้านการเบิกจ่ายและการจัดซื้อวัสดุ ส่งผลท าให้การเบิกจ่ายไม่
ครบถ้วน และไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ พัสดุก าหนด 

3) ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ  มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเงิน
การบัญชีและการพัสดุ  ไม่ครบถ้วน เพียงพอ 

 
2. งานตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

   2.1  ได้ดําเนินการตรวจสอบ การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ของโรงเรียนในสังกัด จํานวน 45 แห่ง สรุปผลการตรวจสอบ ดังนี้ 

      2.1.1 โรงเรียน จํานวน 38  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 84.44 ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านศรี
นาม่าน  โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) โรงเรียนบ้านนาก้า  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  โรงเรียนภูเค็งพัฒนา 
โรงเรียนบ้านนาเหลืองใน โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม    โรงเรียนบ้านห้วยนาย  โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง    
โรงเรียนบ้านสะเลียม   โรงเรียนบ้านปางช้าง  โรงเรียนบ้านวังยาว  โรงเรียนบ้านหนองห้าฯ  โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว  
โรงเรียนบ้านเชียงยืน   โรงเรียนบ้านสบยาง  โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง  โรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยา  โรงเรียนบ้านฮาก
ฮาน  โรงเรียนบ้านน้ําพุ  โรงเรียนบ้านน้ํางาว  โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย  โรงเรียนบ้านท่ามงคล  โรงเรียนชุมชนบ้าน
บ่อแก้ว  โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา โรงเรียนบ้านกิ่วน้ํา  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง  โรงเรียนบ้านเชียงของ โรงเรียน
ชุมชนบ้านน้ําปั้ว  โรงเรียนบ้านค้างอ้อย   โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า  โรงเรียนบ้านน้ําพาง  
โรงเรียนอนุบาลเมืองลี  โรงเรียนบ้านนาคา  โรงเรียนบ้านทัพม่าน  โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่งและโรงเรียนบ้านน้ําอูน  
ที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามที่ระเบียบกําหนด ประกอบด้วย ร่างขอบเขตงานกคุณลักษณะเฉพาะก
ราคากลาง   รายงานขอซื้อขอจ้าง  รายละเอียดแนบท้ายรายงานขอซื้อขอจ้าง  ใบเสนอราคา  รายงานผลการ
พิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา  ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง  ใบส่งของ ใบตรวจรับ
การซื้อการจ้างและบันทึกการเบิกเงิน   

      2.1.2 โรงเรียน จํานวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 15.56 ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านวังตาว  
โรงเรียนบ้านน้ําเกี๋ยน  โรงเรียนบ้านปิงใน  โรงเรียนบ้านพืชเจริญ  โรงเรียนบ้านดอนเฟือง     โรงเรียนบ้าน
นาหล่ายและโรงเรียนบ้านไชยสถาน   ที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ไมส่มบูรณ ์ครบถ้วนบางรายการ ได้แก ่

     . เอกสารจัดจ้างไม่จัดทําราคากลาง ไมก่ําหนดร่างขอบเขตงาน  

     -ระบุรายละเอียดในรายงานขอซ้ือขอจ้างไม่ครบถ้วน  เช่นไม่ระบุเหตุผลความ 

จําเป็นรายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลางที่จะซื้อหรือจ้าง และกําหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ 
     -เอกสารการจัดซื้อกจ้าง  ผู้บริหารและกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงลายมือชื่อ 

ไม่ครบถ้วน 
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     -วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในระบบ  
e-GP   ไม่ครบถ้วนทุกรายการ หรือลดวงเงินจัดซื้อจัดจ้างไม่ให้เกิน 5,000 บาท เพ่ือเลี่ยงการลงระบบ e-GP 
                                       - ใบสั่งจ้างกสัญญาจ้าง  ไม่ปิดอากรแสตมป์ หรือปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วนตาม
วงเงินในสัญญาจ้าง 
         
3. งานตรวจสอบหลักฐานการจ่าย จ านวน 45 แห่ง  

จากการตรวจสอบหลักฐานการจ่าย  นอกเหนือหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ จ่ายค่า 
สาธารณูปโภค  จ่ายค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก  จ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการ
อบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฯลฯ  ผลการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้ 
  3.1 โรงเรียน จํานวน 28 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 62.22 ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน  
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)  โรงเรียนบ้านนาก้า    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  โรงเรียนภูเค็งพัฒนา โรงเรียนบ้าน
นาเหลืองใน   โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม    โรงเรียนบ้านห้วยนาย  โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง    โรงเรียนบ้าน
สะเลียม   โรงเรียนบ้านปางช้าง  โรงเรียนบ้านวังยาว  โรงเรียนบ้านหนองห้าฯ  โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว  โรงเรียนบ้าน
เชียงยืน   โรงเรียนบ้านสบยาง  โรงเรียนบ้านน้ําพุ  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว  โรงเรียนบ้านกิ่วน้ํา  โรงเรียนชุมชน
บ้านน้ําป้ว  โรงเรียนบ้านค้างอ้อย  โรงเรียนบ้านเชียงของ  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า  โรงเรียนบ้านนาคา  โรงเรียนอนุบาล
เมืองลี  โรงเรียนบ้านทัพม่านและโรงเรียนบ้านน้ําอูน ที่มีหลักฐานการจ่ายเงินอ่ืนที่สมบูรณ์ ครบถ้วนทุกรายการ 
ยอดเงินจ่ายตรงกับที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจ  
  3.2 โรงเรียน จํานวน 17 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 37.78  ที่มีหลักฐานการจ่ายเงินที่ไม่สมบูรณ์ 
ครบถ้วนทุกรายการ เป็นไปตามทีร่ะเบียบกําหนด  ได้แก่  
                                1) โรงเรียน จํานวน 5 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านท่ามงคล  โรงเรียนชุมชน
บ้านหลวง  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่  โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง  โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา   ที่มีหลักฐาน
ประกอบ  การเบิกจ่ายเงินบางรายการจ่ายเงินไม่ตรงตามวัตถุประสงค์และระเบียบหรือข้อกําหนดของเงินนั้นๆ  
ได้แก่   
        - กรณใีช้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัว  จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าบ้านพักครู  
                 - กรณีใช้จ่ายเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ได้แก่  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ซื้อปริ้นเตอร์และซ่อมแซมอุปกรณ์ปริ้นเตอร์ เป็นต้น 
                                 2) โรงเรียน จํานวน 7 แห่ง ประกอบด้วยริมฝั่งน่านวิทยา  โรงเรียนบ้านน้ํางาว  
โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย  โรงเรียนบ้านดอนเฟือง  โรงเรียนบ้านนาหล่าย  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง และ
โรงเรียนบ้านน้ําพาง  โรงเรียนที่มีหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินได้รับอนุมัติจากผู้มี อํานาจไม่ครบถ้วนทุก
รายการ  
            3) โรงเรียน จํานวน 6 แห่ง ประกอบด้วยริมฝั่งน่านวิทยา  โรงเรียนบ้านน้ํางาว  
โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย  โรงเรียนบ้านดอนเฟือง  โรงเรียนบ้านนาหล่าย  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง และ
โรงเรียนบ้านน้ําพาง  โรงเรียนที่มีใบสําคัญคู่จ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงิน มีสาระสําคัญไม่ครบถ้วนทุกรายการ ตาม
แบบที่กระทรวงการคลังกําหนด ได้แก่  กรณีจ่ายเป็นเงินสด ให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครอง รายการค่าอุปกรณ์
การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน  หลักฐานการจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มที่กําหนด หรือหลักฐานการ
จ่ายเงินคณะกรรมการผู้จ่ายเงิน ลงลายมือชื่อไม่ครบถ้วน  เป็นต้น 
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           4) โรงเรียน จํานวน 7 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านวังตาว  โรงเรียนบ้านน้ํา
เกี๋ยน  โรงเรียนบ้านปิงใน  โรงเรียนบ้านพืชเจริญ  โรงเรียนบ้านดอนเฟือง  โรงเรียนบ้านนาหล่ายและโรงเรียน
บ้านไชยสถาน   ที่มีหลักฐานประกอบการจ่ายเงินไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกรายการ ตามระเบียบการเงินที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่   
          -การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  กรณีเบิกชดเชยค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
โดยใช้รถยนต์ส่วนตัว  ไม่มีหลักฐานขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ  ไม่แนบการวัดระยะทางของกรมทาง
หลวง คํานวณการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ  เป็นต้น 
          -การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดกิจกรรม  ไม่แนบลายมือชื่อผู้เข้ารับ
การอบรม  ไม่แนบตารางการอบรม ไม่แนบสําเนาโครงการ เป็นต้น 
                   - การคํานวณการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ คํานวณเกินสิทธิ์ที่พึงได้ 
ต้องนําเงินส่งคืน  

      - กรณียืมเงิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม  ไม่มีสัญญายืมเงินและประมาณ 
การแนบประกอบในการยืมเงิน   เป็นต้น 
 

4. การตรวจสอบเงินรายได้สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด รวม 45  แห่ง 
         วัตถุประสงค์ 
                   1) เพ่ือให้มั่นใจว่าสถานศึกษามีการใช้จ่ายเงิน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด  
                   2) เพ่ือให้มั่นใจว่าสถานศึกษามีการควบคุมการใช้จ่ายเงินรัดกุม มีระบบควบคุมภายในที่
เหมาะสม เพียงพอ 
      3) เพ่ือให้มั่นใจว่าสถานศึกษามีหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินถูกต้อง ครบถ้วน 
 

      ผลการด าเนินการ รอบ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564  ได้ดําเนินการตรวจสอบ      
การตรวจสอบเงินรายได้สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จํานวน 45  แห่ง ผลการตรวจสอบสรุปได้ดังนี้  
                           1.1 การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา พบว่า 
                               1) โรงเรียน จํานวน  45 แห่ง ที่การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษากําหนด และถูกต้อง  ตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อ ง 
รวมถึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเงินที่รับทุกรายการ 
                           1.2 การควบคุมเงินรายได้สถานศึกษา พบว่า 
                                1) โรงเรียน จํานวน  45 แห่ง ที่มีการควบคุมการรับ – จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาที่
รัดกุมเพียงพอ กล่าวคือ การรับเงินรายได้สถานศึกษามีการออกใบเสร็จรับเงินครบถ้วนทุกรายการ และบันทึก
ควบคุมรายการรับ – จ่ายเงินในทะเบียนคุมเงินรายได้สถานศึกษา แยกตามประเภทของเงินที่รับครบถ้วน
ถูกต้องเป็นปัจจุบันทุกรายการ  รวมถึง การเก็บรักษาเงินรายได้สถานศึกษาไม่ เกินอํานาจตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด 
      1.3 หลักฐานการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา พบว่า 
                           1) โรงเรียน จํานวน 45 แห่ง ที่มีหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
ครบถ้วนถูกต้อง การเบิกจ่ายเงินได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจทุกรายการ และเป็นไปตามอํานาจการอนุมัติการ
จ่ายเงินตามหลักเกณฑ์ที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด      
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      1.4 การจัดทํารายงานการรับ – จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา พบว่า 
                           1) โรงเรียน ทั้งหมดจํานวน 45 แห่ง ที่ไม่มีการจัดทํารายงานการรับ – จ่ายเงินรายได้
สถานศึกษาตามแบบที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
 

สรุปผลการตรวจสอบเงินรายได้สถานศึกษา 
  จากการตรวจสอบ พบว่า สถานศึกษ จํานวน 45 แห่ง มีการใช้จ่ายเงิน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด   มีการควบคุมการใช้จ่ายเงินรัดกุม มีระบบควบคุม
ภายในที่เหมาะสม เพียงพอ   มีหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินถูกต้อง ครบถ้วน แต่ไม่ได้รายงานการรับ -
จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
 

5. การตรวจสอบเงินอุดหนุนรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โครงการอาหารกลางวัน)โรงเรียนในสังกัด 
รวม 45 แห่ง 
         วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้มั่นใจว่าสถานศึกษารับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  ทันภายใน 
วันเปิดภาคเรียนและหรือเพียงพอกับจํานวนนักเรียนที่มีอยู่จริง 

2) มีการใช้จ่ายเงิน รัดกุม เพียงพอ โดยมีการบันทึกควบคุมการรับ – จ่ายเงิน  
ในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 
ครบถ้วนถูกต้อง ตรงตามหลักฐานการรับ – จ่ายเงิน                                   

3) เพ่ือให้มั่นใจว่าสถานศึกษาปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและมีหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายครบถ้วน ถูกต้อง  

      ผลการด าเนินการ รอบ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564  ได้ดําเนินการตรวจสอบ    
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โครงการอาหารกลางวัน)ของโรงเรียนในสังกัด 
จํานวน 45  แห่ง ผลการตรวจสอบสรุปได้ดังนี้ 
      1. การดําเนินการในการขอรับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น พบว่า  
                            1.1 โรงเรียน จํานวน 45  แห่ง ที่ดําเนินการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครอง                 
ส่วนท้องถิ่นก่อนวันเปิดภาคเรียน และได้รับโอนเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทันภายในวันเปิดภาคเรียน 
และครบถ้วนตามจํานวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ดังนี้ 
                                 1) โรงเรียน จํานวน  5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.11   ได้รับโอนเงินจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สําหรับเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียนครั้งละ 100 วัน  
                                 2) โรงเรียน จํานวน  40 แห่ง คิดเป็นร้อยละ  88.89  ได้รับโอนเงินจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สําหรับเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียนครั้งละ 50 วัน  
                            1.2 โรงเรียน จํานวน  4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.89   ที่ได้รับเงินจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่ทันภายในวันเปิดภาคเรียน และหรือไม่เพียงพอกับจํานวนนักเรียนที่มีอยู่จริง สาเหตุเกิดจาก
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งจะจัดสรรเงินให้โรงเรียน ตามจํานวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันเปิดภาค
เรียน หรือบางแห่งจะโอนเงินให้ภายหลังจากที่โรงเรียนส่งคืนเงินเหลือจ่ายจากงวดก่อนเสร็จสิ้นแล้ว หรือบาง
แห่งจะโอนเงินให้เมื่อโรงเรียนรายงานผลการดําเนินงานของงวดก่อนแล้วเสร็จ และหรือบางแห่งจัดสรรให้ตาม
ข้อมูลแบบโครงการขอรับเงินอุดหนุนที่โรงเรียนได้เสนอโครงการไว้ก่อนหน้าแล้ว และกรณีที่โรงเรียนมีจํานวน
นักเรียนมีเพ่ิมขึ้นจากข้อมูลในการเสนอโครงการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะไม่จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม
ให้ โดยให้เหตุผลว่า งบประมาณมีตามที่โรงเรียนได้เสนอโครงการไว้ 
            2. การควบคุมเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า 
                           2.1 โรงเรียน จํานวน  40  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 88.89  ที่มีการควบคุมเงินอุดหนุน
โครงการอาหารกลางวันที่รัดกุม เพียงพอ โดยมีการบันทึกควบคุมการรับ – จ่ายเงินในทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ครบถ้วนถูกต้อง ตรงตามหลักฐานการรับ – จ่ายเงิน 
                           2.2 โรงเรียน จํานวน  5  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.11  ที่มีการควบคุมเงินอุดหนุน
โครงการอาหารกลางวันที่ยังไม่รัดกุม เพียงพอ กล่าวคือ ไม่มีการการบันทึกควบคุม การรับ – จ่ายเงินใน
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ แยกตามประเภทของเงินที่รับ หรือมีการบันทึกควบคุม แต่ไม่ครบถ้วนถูกต้อง 
และไม่เป็นปัจจุบัน 
      3. การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า 
                           3.1 โรงเรียน จํานวน 42  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 93.33    ที่การใช้จ่ายเงินอุดหนุน
โครงการอาหารกลางวันเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบ เพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร การจ้าง
บุคคลเพ่ือประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสําเร็จ) ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด  ที่ กค (กวจ) 0405.2กว 116 ลงวันที่ 12 มีนาคม 
2562 โดยมีการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์  ของเงินที่ได้รับ มีหลักฐานประกอบการดําเนินการจัดซื้อจัด
จ้างครบถ้วนถูกต้องและได้รับการอนุมัติจาก  ผู้มีอํานาจครบถ้วนทุกรายการ การเบิกจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้กผู้มี
สิทธิถูกต้องตรงตัวผู้มีสิทธิรับเงิน และภายในระยะเวลาตามท่ีระเบียบกําหนด 
                           3.1 โรงเรียน จํานวน 3  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.67    ที่การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวันยังไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบ    เพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร การจ้าง
บุคคลเพ่ือประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสําเร็จ) ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด  ที่ กค (กวจ) 0405.2กว 116 ลงวันที่ 12 มีนาคม 
2562 กล่าวคือ  
                                1) หลักฐานประกอบการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้อง กล่าวคือ กรณีการจ้าง
เหมาปรุงอาหารสําเร็จ มีหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน  ไม่สอดคล้องกับการเบิกจ่ายเงินหรือ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงลายมือชื่อไม่ครบถ้วน เป็นต้น 
                                2) หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วนถูกต้อง กล่าวคือ มีการจ่ายเงิน               
โดยไม่เสนอขออนุมัติต่อผู้มีอํานาจ หรือผู้มีอํานาจยังไม่ได้อนุมัติในหลักฐานการจ่าย เป็นต้น 
      4. การรายงานผลการดําเนินการโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พบว่า 
                           4.1 โรงเรียน จํานวน 45  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ที่มีการรายงานผลการดําเนิน
โครงการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ ภายในวัน 30 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  รวมถึงมีการส่งคืน
เงินเหลือจ่ายจากการดําเนินโครงการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว 




