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 ตามภารกิจของหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 
ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560  ได้ด าเนินการตรวจสอบโรงเรียนใน
สังกัด จ านวน 29 แห่ง ในด้านการบริหารการใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน  เงิน
อาหารกลาง ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินรายได้สถานศึกษา และ
ตรวจสอบกลุ่มการเงินและสินทรพัย์ในด้านการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ประเมินการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชี  ให้ค าปรึกษาแก่โรงเรียนในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และงานอื่น ๆ  นั้น 

 หน่วยตรวจสอบภายใน  ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2560 แล้ว และได้สรุปผลการตรวจสอบ  ปัญหา ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้โรงเรียน
ในสังกัด ใช้ศึกษาและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป  

 ขอขอบคุณ หน่วยรับตรวจทุกแหง่ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ  และ
ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ให้ไว้  
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หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี  มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามกฏบัตรการตรวจสอบภายใน ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่  14  ตุลาคม  พ.ศ. 2557  เพ่ือ
ให้บริการฝ่ายบริหารในการให้ค าปรึกษา แนะน า และท าให้เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลของการด าเนินงาน และความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษา 
รวมทั้งความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูล ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง  โดยมีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. ด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการด าเนินงาน ด้านการ
บริหารจัดการ ด้านการเงินบัญชี ด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และ
มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนสอบทานระบบการควบคุมภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสถานศึกษาในสังกัดให้ถูกต้อง คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล พร้อมทั้งรายงานผลการ
ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 2. จัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา พิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายน และรายงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 3. ให้ค าปรึกษาแนะน า และให้ความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ การปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
และระบบการควบคุมภายในแก่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา หน่วยรับตรวจ 
และบุคคลที่เก่ียวข้อง 
 4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยรับตรวจ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรมบัญชีกลาง ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น 
 5. พัฒนาระบบงานตรวจสอบ เช่น 
  5.1 จัดท า รวบรวม แนวทางคู่มือการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน 
  5.2 เผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับงานตรวจสอบ 
                         ภายใน 
  5.3 สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                         ประถมศึกษาสิงห์บุรี 

 

ส าหรับ ปีงบประมาณ 2560 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดท าแผนการตรวจสอบการใช้
จ่ายเงินอุดหนุนคาใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ ตรวจสอบระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ของกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  โดยท าการสุ่มตรวจ โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน  28 แห่ง  และ
สุ่มตรวจเอกสารทางการเงินของ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสิงห์บุรี  เดือน ธันวาคม 2559  เดือนกุมภาพันธ์   และเดือนมีนาคม 2560         
จ านวน 3 เดือน  



 

ข 

 จากผลการตรวจสอบ ได้พบปัญหาที่คล้ายกัน สามารถสรุปประเด็นเพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการ 
ได้น าปัญหา ผลกระทบ และข้อเสนอแนะ เพื่อใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ถูกต้องรัดกุมและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ ดังนี้ 
 

1.กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียนในสังกัด ด้านบริหารการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน คือ 
 

 1.1 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และแผนกำรใช้จ่ำยเงินของโรงเรียน เพ่ือให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงคก์ารจัดการเรียนการสอน และการควบคุมการใช้จ่ายเงิน พบว่า 
       โรงเรียนจัดท าแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่ครอบคลุมทุกประเภทเงินที่
โรงเรียนได้รับโอนจัดสรร จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 
   1.1.1) เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว) 
   1.1.2) เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
   1.1.3) เงินค่าหนังสือเรียน 
   1.1.4) เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน 
   1.1.5) เงินค่าอุปกรณ์การเรียน 
   1.1.6) เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

     ซึ่งการไม่จัดท าแผนการใช้จ่ายเงินให้ครอบคลุมทุกรายการนั้น มีผลกระทบให้โรงเรียนไม่
สามารถควบคุมเงินของโรงเรียนได้ครบถ้วน และการจัดการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของเงิน คือ  

เงินปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน ต้องให้ความช่วยเหลือนักเรียนให้มีโอกาสในการศึกษา 
ซึ่งต้องช่วยเหลือในปีการศึกษานั้น ๆ เมื่อไม่ด าเนินการเบิกจ่ายเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนในภาคการศึกษา 
หรือภายในปีการศึกษา ท าให้นักเรียนในระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่อยู่ในเกณฑ์
ควรได้รับการช่วยเหลือ แต่ไม่ได้รับภายในปีการศึกษา จนจบการศึกษาไปก่อนท าให้นักเรียนขาดโอกาส
ที่จะได้รับการช่วยเหลือตามวัตถุประสงค์ของเงินที่ได้รับจัดสรร 

เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โรงเรียนไม่ได้จัดกิจกรรม ให้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ ของเงิน 
ซึ่งก าหนดว่า ต้องจัดกิจกรรมให้ครบทั้ง 4 กิจกรรมในปีการศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้ง ได้แก่ กิจกรรม
วิชาการ  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ลูกเสือ เนตรนารี  กิจกรรมทัศนศึกษา และกิจกรรม
บริการสารสนเทศ(ICT)  โดยโรงเรียนส่วนใหญ่จัดกิจกรรมเพียง กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี และกิจกรรม
ทัศนศึกษา ซึ่งยังไม่บรรลุวัตถุประสงคข์องเงินที่ให้จัดกิจกรรมทุกกิจกรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  

1.2 กำรรับเงิน  พบว่า โรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบบางแห่งยังไม่ถือปฏิบัติในด้าน 
 1.2.1 ออกใบเสร็จรับเงินไม่ครบถ้วน ล่าช้า  
 1.2.2 ยังไม่แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายเงินประจ าวัน  หรือได้รับแต่งตั้ ง

แล้วแต่ไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ 
 1.2.3 ไม่รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินที่ใช้ในปีงบประมาณ ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 
          1.2.4 ไม่มีทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน  เมื่อเบิกใบเสร็จรับเงินจากส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เพ่ือใช้ในการรับเงินของโรงเรียนแล้ว ต้องลงทะเบียนคุมใบเสร็จ เล่มที่ 



 

ค 

เลขที่ โดยผู้ใช้ใบเสร็จรับเงินลงนามเบิกใบเสร็จไปใช้ในการรับเงินของโรงเรียน (ผู้เบิกได้แก่เจ้าหน้าที่
การเงินโรงเรียน 

การไม่มีการควบคุมการปฏิบัติงาน ทั้งข้อ 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3  มีผลกระทบ คือ ไม่
ถือปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังในหน้าที่ของอ าเภอและกิ่งอ าเภอ พ.ศ. 
2520 ท าให้การควบคุมการรับเงินของโรงเรียนไม่รัดกุม ทั้งนี้โรงเรียน ร้อยละ  67  ของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นโรงเรียนขนาดเล็กและมีจ านวนบุคลากร
น้อย เมื่อได้รับเงินแล้วออกใบเสร็จล่าช้า ไม่มีการตรวจสอบการรับจ่ายเงินประจ าวันโดยผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง 
จะท าให้เป็นภาระของเจ้าหน้าที่ในการด าเนินการสอบทานการรับเงินเป็นไปด้วยความยุ่งยากไม่สามารถ
ควบคุมเงินของโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง เป็นส่วนหนึ่งของความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 

 

1.3 กำรจ่ำยเงิน  พบว่า โรงเรียนที่ตรวจสอบบางแห่ง ไม่บันทึกขออนุมัติเบิกถอนเงินเพ่ือจ่าย
ให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ  หรือบันทึกขออนุมัติจ่ายไม่ครบถ้วนทุกรายการ โดยบันทึกเฉพาะรายการเบิก     
ค่าสาธารณูปโภค   

 รวมทั้งการเบิกถอนเงินของโรงเรียน ที่ผู้เบิกจ่ายเป็นบุคลากรที่ย้ายหรือเกษียณอายุราชการไป
แล้ว แต่โรงเรียนยังไม่เปลี่ยนแปลงผู้เบิกถอนเงิน  

โรงเรียน จ่ายเงินตรงตัวผู้มีสิทธิแต่ใบส าคัญคู่จ่ายขาดสาระส าคัญตามระเบียบก าหนด 
ผลกระทบ จากการที่ไม่เสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินต่อผู้มีอ านาจ และสาระส าคัญในใบส าคัญคู่

จ่ายไม่ครบถ้วน เป็นความเสี่ยงในการควบคุมการปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงิน  
ซึ่งผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงิน ตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังในหน้าที่

ของอ าเภอและก่ิงอ าเภอ พ.ศ. 2520 ที่ก าหนดในข้อ 32 (2) และข้อ 33 คือหัวหน้าส่วนราชการ 
ส าหรับใบส าคัญคู่จ่าย มีสาระส าคัญไม่ครบถ้วนตามระเบียบ โดยระเบียบการเก็บรักษาเงินและ

การน าเงินส่งคลังในหน้าที่ของอ าเภอและก่ิงอ าเภอ พ.ศ. 2520  ข้อ 22 ก าหนดใบส าคัญคู่จ่าย ที่เป็น
ใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้รับเงินออกให้ อย่างน้อยจะต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้ 

1.ชื่อ สถานที่อยู่หรือที่ท าการของผู้รับเงิน 
2.วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
3.รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร 
4.จ านวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
5.ลายมือชื่อของผู้รับเงิน 

  

 1.4 กำรเก็บรักษำเงิน และ เงินคงเหลือ  เงินคงเหลือ ณ วันที่ตรวจสอบ โรงเรียนบางแห่งมี
เงินคงเหลือไม่ตรงกันกับทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณทุกประเภท เงินสด เงินฝากธนาคาร และ
รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  

         ผลกระทบ  โรงเรียนไม่จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน หรือจัดท าไม่สม่ าเสมอ 
และไม่มีการพิสูจน์ยอดเงินคงเหลือกันระหว่าง รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ณ วันที่มีการรับจ่ายเงิน 
เงินสด เงินฝากธนาคาร และทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณทุกประเภทของโรงเรียน จึงไม่ทราบว่าเงิน
คงเหลือไม่ตรงกัน  

 สาเหตุ  การพิสูจน์ยอดเงินคงเหลือ ระหว่างทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณทุก
ประเภท เงินสด เงินฝากธนาคาร กับรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน จะสามารถหาสาเหตุยอดเงินที่ไม่
ตรงกันได้อย่างรวดเร็ว อาทิเช่น  



 

ง 

1.รับโอนเงินแล้ว ปรากฏยอดในบัญชีเงินฝากธนาคาร รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน แต่ไม่ได้
บันทึกในทะเบียนคุมเงิน 

2.การถอนเงินเพ่ือจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิ์ ต่างจากยอดเงินรวมในใบส าคัญคู่ จ่าย
(ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด ใบส าคัญรับเงิน)ท่ีจ่าย ณ วันที่เบิกถอนเงินและวันที่จ่ายจริง  

การสอบทานจะได้พบสาเหตุ ว่าเบิกเกินจากยอดรวมที่ผู้มีสิทธิ์หรือเจ้าหนี้ที่มีสิทธิได้รับจริง 
หรือเกิดจาก เบิกขาดจากสิทธิที่ผู้มีสิทธิ์รับเงินหรือเจ้าหนี้ที่จะได้รับจริง อนึ่ง ในการเบิกเกินจากสิทธิที่
จะได้รับ เจ้าหน้าที่การเงินต้องบันทึกส่งคืนเงินเข้าระบบบัญชีเสนอให้ผู้อ านวยการโรงเรียนรับทราบ 
เพ่ือที่จะได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่บัญชีด าเนินการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องต่อไป  กรณีเจ้าหน้าที่การเงินและ
เจ้าหน้าที่บัญชีเป็นบุคคลเดียวกันก็ต้องด าเนินการบันทึกเสนอรายงานให้ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบ
และบันทึกบัญชีให้ถูกต้องเช่นกัน 

ทั้งนี้หลักฐานการจ่ายมีส่วนส าคัญในการอ้างอิงการจ่ายเงินของโรงเรียน โดยต้องมีหลักฐานการ
จ่าย การรับเงิน ให้ครบถ้วนทุกรายการที่รับและจ่ายเงินของโรงเรียนตามที่ได้รับอนุมัติ  

 กรณีโรงเรียนเก็บรักษาเงินสด ต้องจัดท าบันทึกการรับเงินเพ่ือเก็บรักษาและให้ผู้บริหาร
โรงเรียนเป็นผู้เก็บรักษาเงินสดแทนตู้นิรภัย ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0514/19746 ลงวันที่ 
16 เมษายน 2529 เรื่อง การเก็บรักษาเงินของโรงเรียนประถมศึกษา 

 

1.5 กำรบันทึกบัญชี  พบว่าโรงเรียนบางแห่งบันทึกทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณไม่
ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน และเอกสารประกอบการบันทึกรับจ่ายเงินไม่ครบถ้วน ส่งผลท าให้ยอดเงิน
คงเหลือในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณไม่ตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
  ข้อสังเกต  เนื่องจากโรงเรียนที่สุ่มตรวจ เป็นโรงเรียนขนาดเล็กเจ้าหน้าที่การเงินและ
บัญชีเป็นบุคคลเดียวกัน จึงไม่มีการสอบทานยอดเงินคงเหลือในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณกับ
รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน เพราะจัดท าโดยคนเดียวกัน เมื่อมีข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชีหรือการ
รับจ่ายเงิน จึงไม่สามารถหาสาเหตุและแก้ไขได้ทันท่วงที 
  ข้อเสนอแนะ  ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บัญชีเป็น
บุคคลเดียวกัน ต้องมีระบบการควบคุมการปฏิบัติงานที่รัดกุมและต้องปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน ตั้งแต่
การรับเงิน การจ่ายเงิน โดยต้องบันทึกการรับ และบันทึกขออนุมัติจ่าย ให้ชัดเจน  เมื่อน าหลักฐานมา
บันทึกบัญชีจะสามารถหารายละเอียดได้ตามหลักฐาน และจัดท าบัญชีให้เป็นไปตามระบบ  โดยต้อง
บันทึกตามหลักฐานที่มีปรากฏ  รวมทั้งต้องพิสูจน์ยอดเงินคงเหลือทั้งในทะเบียนคุม และรายงานเงิน
คงเหลือประจ าวันอย่างสม่ าเสมอทุกสิ้นวันที่มีการรับจ่ายเงิน เพื่อจะได้หาสาเหตุที่เงินคงเหลือไม่ตรงกัน
ได้รวดเร็ว และไม่หลงลืมได้ง่าย   อีกทั้งโรงเรียนต้องแต่งตั้งผู้ตรวจสอบการรับจ่ายเงินประจ าวัน ซึ่ง
ไม่ใช่เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บัญชีของโรงเรียน เพ่ือสอบทานการรับจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีให้มี
หลักฐานครบถ้วน และปฏิบัติการสอบทานอย่างสม่ าเสมอ จะช่วยลดความเสี่ยงในการรับจ่ายเงินให้มี
หลักฐานครบถ้วน ซึ่งการรับจ่ายเงินของโรงเรียนขนาดเล็กมีจ านวนรายการไม่มาก สามารถด าเนินการ
ให้เป็นปัจจุบันโดยง่าย  

 

2.กำรใช้จ่ำยเงินปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน พบว่ำ  โรงเรียนใช้ข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็น
ฐานในการคัดเลือกนักเรียนยากจน แต่ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก และจัดท า
ข้อมูลนักเรียนยากจน รวมทั้งไม่มีแผนการช่วยเหลือนักเรียน ส่งผลให้มีการเก็บรักษาเงินไว้เกิน 2 
ปีงบประมาณ ซึ่งจะต้องน าส่งคืนเป็นเงินรายได้แผ่นดิน  



 

จ 

  ผลกระทบ  เนื่องจากเงินปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน คือ เงินงบประมาณที่จัดสรร
ให้แก่โรงเรียนที่มีนักเรียนยากจน เพ่ือจัดหาปัจจัยที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและเพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษา เป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มี
โอกาสได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  

การไม่วางแผนการใช้จ่ายเงินให้ทันภายในปีการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนยากจนที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือช่วยเหลืออย่างแท้จริง ท าให้ขาดการเบิกจ่ายเงินให้นักเรียนให้ครบถ้วน 
ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร ส่งผลให้นักเรียนขาดโอการที่จะได้รับการช่วยเหลือตามควรดังวัตถุประสงค์ 

ฉะนั้น โรงเรียนต้องส ารวจข้อมูลนักเรียนยากจนซึ่งต้องมีหลักฐานยืนยันให้เป็นไปตาม
เกณฑ์เพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และวางแผนการใช้จ่ายเงินปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียน
ยากจนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  เพ่ือดูแลนักเรียนยากจนให้ได้รับโอกาส การช่วยเหลือตาม
วัตถุประสงค์ของเงิน และการขอรับการจัดสรรงบประมาณ  ส าหรับภาคเรียนที่ 1/ 2560  การ
ช่วยเหลือนักเรียนยากจน เป็นไปตามรายชื่อนักเรียนที่ปรากฏในระบบเท่านั้น 

 

3.กำรใช้จ่ำยเงินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน   โรงเรียนส่วนใหญ่วางแผนการจัดกิจกรรมไม่ครบทั้ง 4 
กิจกรรม โดยขาดกิจกรรมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT  และไม่ระบุวงเงิน
งบประมาณที่จะใช้ในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน เพ่ือที่จะได้ควบคุมการใช้จ่ายเงินให้รัดกุมตามที่ได้รับ
จัดสรร 
   ผลกระทบ  การที่โรงเรียนไม่จัดท าแผนการจัดกิจกรรมให้ครบทั้ง 4 กิจกรรมตามแนว
ทางการด าเนินงานเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนดให้ด าเนินการกิจกรรม
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  นักเรียนไม่ได้รับการเสริมให้มีการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามวัตถุประสงค์ของ
เงิน 
   ทั้งนี้ เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วย กิจกรรมวิชาการ  กิจกรรม
คุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)  ในการวางแผนก าหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต้องให้
ภาคี 4 ฝ่าย (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน) และกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมีส่วนร่วมและพิจารณาโดยที่ผลการพิจารณาต้องไม่เป็นการรอนสิทธิ์ของเด็กยากจน เด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ และเด็กด้อยโอกาสที่ถึงจะได้รับ  โดยก าหนดให้มีการด าเนินการกิจกรรมดังกล่าว
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  ส าหรับกิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) ก าหนดให้
ด าเนินการอย่างน้อย 40 ชั่วโมง/ปี/คน  
  เพ่ือให้การควบคุมการใช้เงินเป็นไปอย่างครอบคลุมทุกกิจกรรม ควรต้องก าหนดวงเงิน
งบประมาณที่จะใช้ในแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน และควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการจัด
กิจกรรม 
 
4.กำรใช้จ่ำยเงินค่ำหนังสือเรียน  โรงเรียนส่วนใหญ่ ด าเนินการจัดซื้อหนังสือแล้วจ่ายเงินล่าช้า 
เนื่องจาก โรงเรียนให้ผู้ขายช่วยพิมพ์เอกสารการจัดซื้อให้ ซึ่งผู้ขายจะด าเนินการให้ล่าช้า ส่งผลกระทบ
ว่ามีการส่งมอบหนังสือล่าช้าและไม่ถูกปรับตามระเบียบฯด้วยหรือไม่ ส าหรับรายการหนังสือที่จัดซื้อ 
คัดเลือกจากรายการหนังสือท่ีผู้ขายน าเสนอ  และเม่ือได้รับหนังสือเรียนแล้ว ไม่มีการควบคุมที่รัดกุมคือ 
ไม่มีทะเบียนให้นักเรียนลงนามรับหนังสือ เพ่ือใช้สอบทานว่านักเรียนได้รับหนังสือครบถ้วนจริงหรือไม่ 
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 ข้อเสนอแนะ  การด าเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน  ดังนี้  
1.การคัดเลือกหนังสือ     มีการประชุมร่วมคัดเลือกหนังสือจากภาคี 4 ฝ่าย (ผู้แทนครู 

ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน)และกรรมการสถานศึกษา 
2.วิธีการคัดเลือกหนังสือ  เลือกจากบัญชีก าหนดสื่อการเรียนรู้ส าหรับเลือกใช้ในโรงเรียน 

จาก http://academic.obec.go.th/textbook.web/ 
3.หลักการจัดซื้อหนังสือ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว 808 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 

2560  ก าหนดว่า  
หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ต้อง

จัดซื้อครบ 100 % ของจ านวนนักเรียน และให้สถานศึกษาบริหารจัดการหนังสือเรียนโดยความเห็น 
ชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้นักเรียนมีหนังสือเรียนครบทุกคน ในกรณี
สถานศึกษาได้รับจัดสรรงบประมาณเบื้องต้นยังไม่ครบตามจ านวนนักเรียนจริง ให้สถานศึกษายืมเงิน
จากงบเงินอุดหนุนรายการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมาใช้เป็นล าดับแรกก่อน หากยังไม่พอให้ยืม
เงินจากรายการค่าจัดการเรียนการสอนเป็นล าดับถัดไป และเมื่อได้รับจัดสรรครบตามจ านวนนักเรียน
จริงให้ส่งใช้คืนรายการเดิม  

แบบฝึกหัด จัดซื้อเฉพาะรายวิชาพ้ืนฐานที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดในระดับประถมศึกษา
เท่านั้นใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้แก่  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และ
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) จัดซื้อ 100 % ของจ านวนนักเรียน เพ่ือแจกให้นักเรียนทุกคนโดยไม่
เรียกคืน 

ให้สถานศึกษาแจกหนังสือเรียนที่จัดซื้อให้แก่นักเรียนทุกคน ยืมเรียน และส่งคืนให้ แก่
สถานศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการสร้างวินัยให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ และตระหนัก
ถึงการใช้หนังสือให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด และให้สถานศึกษารายงานจ านวนหนังสือเรียนที่รับ
คืนในสภาพที่พร้อมใช้งานให้แก่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือจะได้รวบรวมรายงานให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบ 

มูลค่าหนังสือต่อชุด ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เป็นเงิน 716 บาท  
                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เป็นเงิน 865 บาท 
    

5.เงินรำยได้สถำนศึกษำ พบว่า โรงเรียนที่น าเงินเข้าระบบ ออกใบเสร็จรับเงิน จัดท าทะเบียนคุม แต่ยัง
ไม่ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ที่รับบริจาค การใช้จ่ายเงินด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 
 ข้อเสนอแนะ ส าหรับการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา  

1.ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ 
พ.ศ. 2526 ตามข้อ 5 (4) ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินที่ไม่ตรงกับอ านาจ
หน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้ส่วนราชการที่ได้รับการบริจาคมาส่งมอบให้แก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งมี
หน้าที่โดยตรงในการดูแลและบริหารทรัพย์สินของแผ่นดินต่อไป  ในกรณีที่มีผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
ให้ทางราชการทุกกรณี ให้มีการรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ และให้ถือ
ว่าเป็นการรับบริจาคในนามของส่วนราชการ  

2.ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงิน
รายได้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2549  ข้อ 5 
สถานศึกษาต้องออกใบเสร็จรับเงินตามแบบที่ทางราชการก าหนดให้แก่ผู้ช าระเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน   
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การก่อหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายเงิน ตามข้อ 7  ให้ใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้แต่เฉพาะเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแห่งนั้น ยกเว้นในส่วนที่
มีผู้มอบให้สถานศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ชัดแจ้ง ให้น าไปจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้เฉพาะในกิจการที่ผู้
มอบระบุวัตถุประสงค์ในการใช้ไว้เท่านั้น 

3.ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการ
น าเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติ
บุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2551 นอกจากใช้จ่ายเป็นค่าใช้ ในการจัดการศึกษาและ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษา ตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินรายได้
สถานศึกษา  และใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคแล้ว สถานศึกษาสามารถใช้จ่ายเงินรายได้
สถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 

(1) รายจ่ายค่าจ้างชั่วคราว เพ่ือจ้างครูผู้สอน และพนักงานที่ปฏิบัติงานในลักษณะอ านวยการ 
โดยค านึงถึงกรอบอัตราก าลัง ฯ และเงื่อนไขการจ้างให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ด้วยเงินนอกงบประมาณตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 

(2) รายจ่ายงบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) ยกเว้น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 

(3) เงินอุดหนุนส าหรับช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลน 
(4) รายจ่ายงบลงทุน ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
 - รายการค่าครุภัณฑ์ ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่า 2,000,000 บาท 
 - รายการค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินครั้งหนึ่งต่ ากว่า 10,000,000 บาท  
ทั้งนี้ ตามประกาศข้อ 5 ห้ามสถานศึกษาด าเนินการสั่งซื้อ สั่งจ้าง และก่อหนี้ผูกพัน เกินวงเงิน

รายได้สถานศึกษา ที่มีอยู่ ณ วันที่ด าเนินการ 
 

6.กำรบริหำรทรัพย์สิน    โรงเรียนที่สุ่มตรวจ ด าเนินจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ/จ้าง ทั่วไป จากเงินอุดหนุน
ทั่วไปที่มีวงเงิน ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป ไม่ด าเนินการ ในระบบ e-GP  และการจัดซื้อครุภัณฑ์ไม่มี
การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ(SPEC) ของพัสดุที่จะซื้อ  ส าหรับการควบคุมทรัพย์สินของโรงเรียนบาง
แห่งไม่จัดท าบัญชีพัสดุ ทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน   
 ผลกระทบ    การไม่ควบคุมการจัดหาพัสดุ ส่งผลให้โรงเรียนไม่สามารถควบคุมการจัดหาพัสดุ
ได้ว่า ในปีงบประมาณได้จัดซื้อ จัดจ้าง ในวงเงินจ านวนเท่าไร ด้วยวิธีการใดบ้าง และผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
เป็นใครบ้าง และวัสดุที่จัดหามาเพียงพอหรือเกินความจ าเป็นหรือไม่  
 ข้อเสนอแนะ   
 1.การจัดซื้อครุภัณฑ์ ต้องมีการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ (SPEC) ของพัสดุที่จะซื้อ เป็น
ขั้นตอนหนึ่งของการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ   เนื่องจากการจัดซื้อทุกครั้ง  เจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องจัดท า
รายงานขอความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ.2535  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 27 กล่าวคือ ในข้อ 27 (2) ต้องรายงานถึงรายละเอียดพัสดุที่จะ
จัดซื้อ ทั้งนี้ เนื่องจากระเบียบพัสดุฯ ข้อ 15 ทวิ ก าหนดให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนของการ
จัดหา ต้องด าเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม  ดังนั้น  
โดยหลักการของระเบียบการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ นอกจากต้องก าหนดให้สอดคล้องกับ
ระเบียบพัสดุฯ ข้อ 16  แล้ว  ซึ่งการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เสนอ
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ราคาได้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่จะซื้อ   ควรต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพ่ือเปิด
โอกาสให้ผู้เสนอราคาสามารถเข้าร่วมแข่งขันกันได้มากราย ไม่ก าหนด SPEC   ที่เป็นผลให้กีดกันผู้เสนอ
ราคารายใดรายหนึ่ง หรือ เข้าข้างผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง  ผลของการด าเนินการที่ไม่ชอบดังกล่าว 
อาจท าให้มีผู้เข้าแข่งขันได้น้อยราย ซึ่งอาจไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจอย่างแท้จริง  เป็นเหตุให้
ส่วนราชการเสียประโยชน์ได้ 

2.ความต้องการใช้พัสดุประเภทเดียวกัน ในคราวเดียวกันหรือระยะเวลาใกล้เคียงกัน ก็ให้
ด าเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในคราวเดียวกัน  การแยกซื้อ/จ้าง อาจเข้าลักษณะการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ซึ่ง
เป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

ลักษณะของการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง คือ  พัสดุประเภทเดียวกัน- มีความต้องการใช้ในระยะเวลา
เดียวกัน  ควรจัดหาในคราวเดียวกัน  เจตนาการแบ่งซื้อ/แบ่งจ้าง โดยลดวงเงิน หรือใช้วิธีการจัดซื้อ/จัด
จ้างเปลี่ยนไปเป็นวิธีส าหรับวงเงินที่ต่ ากว่า หรือท าให้อ านาจการสั่งซื้อ/สั่งจ้างเปลี่ยนไป อันเป็น
ประโยชน์ต่อผู้มีอ านาจ/ผู้เกี่ยวข้อง 
 3.การจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีตกลงราคา ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ 2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ทั้งนี้ กรณีที่โรงเรียนจัดซื้อจัดจ้างต่ ากว่า 10,000 บาท โรงเรียนไม่จัดท าใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง ตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเ พ่ิมเติม ข้อ 133 วรรค 2 “ใน
กรณีจัดหาซึ่งราคาไม่เกิน 10,000 บาท จะไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้”    

หากโรงเรียนต้องการปฏิบัติตามข้อ 133 วรรค 2   โรงเรียนควรก าหนดเป็นแนวปฏิบัติให้
ชัดเจน และจะใช้การควบคุมด้วยวิธีใด จึงจะท าให้ผู้ตรวจรับ สามารถตรวจรับได้ อย่างถูกต้องตรงกับ
การซื้อ จ้างในครั้งนั้น ๆ และต้องถือปฏิบัติเป็นไปแนวทางเดียวกัน  

4.การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ให้ด าเนินการจัดหาในระบบ e-GP ซึ่ง
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และหนังสือแจ้งเวียนจากกรมบัญชีกลางที่ก าชับให้ส่วนราชการด าเนินการ 
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 5  ตุลาคม 2547 ที่ก าหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของ
รัฐทุกแห่งด าเนินการตามระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government 
Procurement : e-GP) และหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/ว 78 ลงวันที่ 12 
เมษายน 2553  เรื่อง การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government 
Procurement : e-GP)  และเริ่มด าเนินการระยะที่ 3 ตามหนังสือ กค(กวพ)0421.3/  ว 150 ลง
วันที่ 10 เมษายน 2558  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิ กส์
(Electronic Market : e-market)และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Bidding : e-
bidding) 

ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2560 การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง  ซึ่งการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ
โรงเรียน ด้วยงบเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ไม่เกิน 500,000 บาท จะได้วิธี
เฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พงศ. 2560 ข้อ 56 
วรรคหนึ่ง(2)(ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25(5) และกฎกระทรวงการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน
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การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท าเป็นข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับ
พัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 
 
7.เงินอำหำรกลำงวันที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า  โรงเรียนส่วนใหญ่
ได้รับจัดสรรเงินล่าช้าไม่ทันเปิดภาคเรียน แต่ยังไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานด้านอาหารกลางวัน
ให้กับนักเรียน   
 ข้อเสนอแนะ เ พ่ือที่ จะได้ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติ งานให้สอดคล้องกับ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559  เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  มีสาระส าคัญสรุปที่
เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ที่จะขอรับเงินสนับสนุน อาหารกลางวัน ได้ว่า 

1.ก่อนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดท าบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนกับหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนตามแบบที่
ปลัดกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

2.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะท างานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนของหน่วยงานที่ขอรับเงิน โดยมีองค์ประกอบและจ านวนตามที่เห็นสมควรเพ่ือท าหน้าที่ติดตาม
การด าเนินโครงการจนแล้วเสร็จและรายงานให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ หาก
หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไม่ด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเรียกเงินเท่าจ านวนที่อุดหนุนไปทั้งหมดคืนโดยเร็ว  

3.ตามระเบียบข้อ 8 หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
ด าเนินการภายใต้หลักเกณฑ์  คือ เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุน โดยแสดงเหตุผลความจ าเป็นและ
รายละเอียดของกิจกรรมโครงการ 

4.ก่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่จอรับเงินอุดหนุน 
ให้จัดท าบันทึกข้อตกลงกับหัวหน้าหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน  

5.กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน
โดยใช้เงินอุดหนุนที่ได้รับในลักษณะที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการไว้เป็นการเฉพาะ
ตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้แจ้งแก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนเสนอโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนโดยไม่ต้องมีเงินงบประมาณ
ในส่วนของตนเองร่วมสมทบเพ่ือใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน 

รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่  กค 0406.3/ว 59 ลงวันที่    22 สิงหาคม 2552   
และ ที่ กค 0406.3/19505 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2553  ซึ่งสรุปวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 

1.การรับเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการต้องออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง โดย
ใช้ใบเสร็จรับเงินของส่วนราชการ 

2.เงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.1 กรณีที่มีการท าแผนงาน/โครงการ ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เช่น การ
จัดกิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นต้น ซึ่งแผนงาน /โครงการดังกล่าวขอรับสนับสนุน 
เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมหรือไม่มีงบประมาณ จ าเป็นต้องขอการ
สนับสนุน เมื่อได้รับเงินสนับสนุนตามแผนงาน/โครงการนั้น ๆ ถือเป็นเงินที่ผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์  
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        ส าหรับโรงเรียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ให้ถือเสมือนเป็นเงินรายได้สถานศึกษา 
ประเภทเงินที่มีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์ และถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด 
  2.2 เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดท าแผนงาน/โครงการ เพ่ือขอจัดตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเสริม(นม) เป็นต้น แต่ไม่สามารถ
ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการได้  โดยโอนเงินให้โรงเรียนด าเนินการแทน  ได้แก่  ค่าอาหารกลางวัน 
เป็นต้น  
      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง
เพ่ือให้โรงเรียนสามารถเก็บเงินไว้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของเงิน โดยกระทรวงการคลังอนุญาตให้เก็บ
ไว้ใช้จ่ายเพ่ือจัดหาอาหารกลางวันได้ และอนุญาตให้น าเงินที่ได้รับ ฝากธนาคาร(รัฐวิสาหกิจหรือ
ธนาคารพาณิชย์หากในท้องที่ไม่มี)ได้ภายในวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท ส่วนที่เกิน 200,000 บาท 
ให้น าฝาก สพป.เพ่ือน าฝากส านักงานคลังจังหวัด ส าหรับดอกเบี้ยที่เกิดจากการน าเงินฝากธนาคารให้
น าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พร้อมทั้งอนุมัติให้โรงเรียนใช้แบบจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคตามที่
กระทรวงการคลังก าหนดเป็นหลักฐานในการด าเนินการจัดหาวัสดุอาหารสดแห้ง ส าหรับโครงการ
อาหารกลางวัน   

3.ส าหรับแผนงาน/โครงการระยะส้น เมื่อได้รับเงินแล้วและจะต้องน าเงินนั้นไปจ่ายภายใน 30 
วันนับแต่วันที่รับเงิน ไม่ต้องน าฝากคลังก็ได้  

4.กรณีจ าเป็นต้องมีเงินสดไว้เพ่ือส ารองจ่าย สามารถเก็บรักษาเงินสดไว้ใช้จ่ายส าหรับทุก
โครงการรวมกันได้ในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท 

5.เงินอุดหนุนที่ได้รับจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การใช้จ่าย ทั้งการรับ -จ่ายเงิน การ
จัดซื้อจดัจ้าง  การจัดท าบัญชี  ให้ด าเนินการตามระเบียบ ของทางราชการ  

6.เมื่อด าเนินการตามโครงการเสร็จสิ้น มีเงินที่เหลือจ่าย น าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินประเภท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
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วัตถุประสงค์ ขอบเขตการตรวจสอบการภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดท าแผนการตรวจสอบ(Audit Plan) ประจ าปีงบประมาณ 2560 
โดยแบ่งเป็นกิจกรรมการตรวจสอบ งานสนับสนุนการตรวจสอบภายใน งานให้ค าปรึกษา และงาน
ประจ าอ่ืน ๆ ให้สอดคล้องกับจ านวนผู้ตรวจสอบภายใน ที่ปฏิบัติงานในหน่วยตรวจสอบภายใน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี  เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนในด้านการบริหารเงินที่ได้รับการจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย มติครม. และข้อบังคับ ได้อย่างถูกต้อง เป็นไปด้วยความโปร่งใส  มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอน และถึงนักเรียน ตามวัตถุประสงค์
ของการจัดสรรงบประมาณ  รวมทั้งการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สิงห์บุรี มีความรัดกุม โปร่งใส  ดังนี้ 
 

ก าหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
 1.เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี และสถานศึกษา
ในสังกัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า ลดความเสี่ยงหรือ
ความเสียหายด้านการเงินและอ่ืน ๆ  
 2.เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
 3.เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ของข้อมูล และรายงานทางการเงิน สร้างความมั่นใจ
แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเพื่อการบริหารงบประมาณ 
 4.เพ่ือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 
 5.เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่า
เพียงพอและเหมาะสม  
 

ก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ 
     1.หน่วยรับตรวจ ประกอบด้วย 
 1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 
 1.2 สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 28 แห่ง 
     2.กิจกรรมการตรวจสอบ 
 2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 
  2.1.1 การบริหารจัดการทางการเงิน บัญชี และรายงานทางการเงินในระบบ GFMIS 
ตามระเบียบการเงิน การคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS  
  2.1.2 การเบิกจ่ายเงินและการจัดหาพัสดุ ตามโครงการตามนโยบายรัฐบาล (ตาม
ประเด็นการตรวจสอบที่ส าคัญของกรมบัญชีกลาง) 
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  2.1.3 การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน เงินวิทยฐานะ 
  2.1.4 ใบส าคัญและหลักฐานการจ่าย (งบเดือน) 
  2.1.5 การสอบทานการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
 2.2 สถานศึกษา จ านวน 28 แห่ง  
  2.2.1 สอบทานระบบควบคุมการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุ 
  2.2.2 การใช้จ่ายเงิน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน    
  2.2.3 การใช้จ่ายเงิน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  2.2.4 การใช้จ่ายเงิน ค่าหนังสือเรียน 
  2.2.5 การใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อาหารกลางวัน) 
  2.2.6 การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา 

2.2.7 การจัดหาพัสดุทั่วไป และการควบคุมทรัพย์สิน  
     3.งานให้ค าปรึกษา 
 3.1 ให้ค าปรึกษาครูและผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือให้
สถานศึกษาจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินได้ครบถ้วน ถูกต้อง สามารถควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณได้
ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ และทันเวลา 
 3.2 ให้ค าปรึกษาด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ การจัดวางระบบควบคุมภายใน  แนว
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 3.3 งานให้ความรู้ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ แก่โรงเรียนขนาดเล็ก   
 

ทั้งนี้หน่วยตรวจสอบภายใน คาดหวังว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและ
สถานศึกษาที่ได้รับการตรวจทุกแห่งมีการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ประหยัด เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดคุณภาพ มีการควบคุมและรักษา
ทรัพย์สินอย่างรัดกุม ใช้ประโยชน์ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่า โดยที่หน่วยตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุ ระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ   ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
และหน่วยรับตรวจทุกแห่งที่รับตรวจ ได้รับการติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะและปรับปรุง
แก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยใช้กระดาษท าการตรวจสอบ  แบบสอบถาม ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
สัมภาษณ์ 
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เอกสาร ทีเ่กี่ยวข้อง 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ในการตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ค านึงถึงคุณลักษณะที่ดีในการตรวจสอบภายใน 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  จึงได้ก าหนดประเด็นในการตรวจสอบ โดยใช้ระเบียบ เอกสาร ประกอบการ
ตรวจสอบดังนี้ 

1. เครื่องมือตรวจสอบ บัญชี การเงิน และพัสดุ     
คู่มือแนวทางในการวางแผนการตรวจสอบของกลุ่มงานมาตรฐานด้านการตรวจสอบ

ภายใน กรมบัญชีกลาง และคู่มือการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา เล่มที่ 1 – 4 ของหน่วย
ตรวจสอบภายในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นแนวในการจัดท าคู่มือการตรวจสอบ 
พร้อมทั้งการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ  
 เครื่องมือการตรวจสอบการเงินการบัญชีและพัสดุส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และเครื่องมือ
การตรวจสอบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งจัดท าโดย หน่วยตรวจสอบภายใน   
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหนังสือที่ ศธ 04012/186 ลงวันที่ 3 เมษายน 
2550 

2. แนวทางการตรวจสอบ  
    หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี  ได้ใช้แนวทาง
ในการตรวจสอบภายใน ของหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตามที่ประชุม ปีงบประมาณ 2557-2558-2559 

3. ระเบียบ และ กฎหมายการคลัง  
หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้ใช้ระเบียบ  

กฎหมายการคลัง มาประกอบการตรวจสอบดังนี้ 
      ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณพ.ศ.2548 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2554) 
      ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 
      ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังในหน้าที่ของอ าเภอและกิ่งอ าเภอ พ.ศ.2520 
      รายจ่ายตามรายการหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน ที่มีกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีหรือที่
กระทรวงการคลังอนุญาตให้จ่ายได้ 
      แนวทางการบริหารเงินอุดหนุน ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการ 
Download  จาก www.audit.obec.go.th  
      หนังสือตอบข้อหารือและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 



 

4 

ผลการด าเนินงาน ตามแผนการตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 การปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2560 ของผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ประกอบด้วย 
 

 1.การตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  1.1 โรงเรียนในสังกัด ที่สุ่มตรวจตามแผนการตรวจสอบ  จ านวน  29 แห่ง  โดยการ
สอบทานระบบการควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ จาก 
   1.1.1 เงินรายหัว 
   1.1.2 เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
   1.1.3 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   1.1.4 เงินค่าหนังสือเรียน    
   1.1.5 การจัดหาพัสดุทั่วไปของโรงเรียน และการควบคุม 

1.1.6 เงินอาหารกลางวัน ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วน 
        ท้องถิ่น 
1.1.7 เงินรายได้สถานศึกษา 

  1.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ในด้าน 
   1.2.1 การเบิกจ่าย ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน             
เงินวิทยฐานะ 
   1.2.2 ใบส าคัญและหลักฐานการจ่าย (งบเดือน ประจ าเดือน ธันวาคม 
2559) 
   1.2.3 การสอบทานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
 

2.การตรวจสอบตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ด้านการบริหาร
จัดการทางการเงินบัญชี และรายงานทางการเงินในระบบ GFMIS  ได้แก่ 
   2.1 การควบคุมเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากคลัง 
   2.2 เงินทดรองราชการ 
   2.3 การประเมินระบบบัญชีตามเกณฑ์กรมบัญชีกลาง 
 

 3.งานตรวจสอบโรงเรียนแม่เหล็ก  จ านวน  3  แห่ง ในด้านเพ่ือติดตามก ากับให้ค าปรึกษา
ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารงบประมาณ เงินอุดหนุนโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) รวมทั้ งหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว 996 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 เรื่อง เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบลงทุนและงบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ ซึ่งมี
สาระส าคัญ คือ รายการที่ก่อหนี้ผูกพันสัญญาแล้ว ยังคงถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ว 491 โดยต้อง
วางเบิกจากระบบ GFMIS ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 
 
 



 

5 

 4. งานตรวจสอบงบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก  จ านวน  11 แห่ง   ในด้านเพ่ือติดตามการ
บริหารงบประมาณ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินมาตรการกระตุ้นการ
ลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ โรงเรียนปกติ จ านวน 11 แห่ง รายการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู 
จ านวน 9 แห่ง และก่อสร้างส้วม จ านวน 2 แห่ง 

 

5.งานให้ค าปรึกษา  
3.1 ให้ค าปรึกษาครูและผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ

เพ่ือให้สถานศึกษาจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินได้ครบถ้วน ถูกต้อง สามารถควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ
ได้ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ และทันเวลา 
  3.2 ให้ค าปรึกษาด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ การจัดวางระบบควบคุมภายใน  
แนวปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
  3.3 ให้ความรู้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือเตรียมการเรียนรวมและยุบเลิกโรงเรียน 
จ านวน 14 แห่ง จ านวนผู้เข้าประชุม 18  คน 
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ผลการด าเนินงานการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

1 ตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด 
สุ่มตรวจตามแผนการตรวจสอบ โรงเรียนในสังกัด จ านวน  29 แห่ง  โดยการสอบทานระบบ

การควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ  เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในรายการ เงินรายหัว เงินปัจจัยพ้ืนฐาน
นักเรียนยากจน  เงินค่าหนังสือเรียน  เงินค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   

วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ 
1.เพ่ือให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษาในสังกัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ใช้

ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า ลดความเสี่ยงหรือความเสียหายด้านการเงินและอ่ืน ๆ  
 2.เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
 3.เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ของข้อมูล และรายงานทางการเงิน สร้างความมั่นใจ
แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเพื่อการบริหารงบประมาณ 
 4.เพ่ือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 
 5.เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่า
เพียงพอและเหมาะสม  

ประเด็นการตรวจสอบ 
1.สอบทานการควบคุมการบริหารเงินอุดหนุนรายหัว ในด้านการวางแผนการใช้จ่ายเงิน และ

การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2 สอบทานระบบควบคุมการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี  

2.1 ด้านการควบคุมการรับ – จ่ายเงิน 
2.2 ด้านการควบคุมการบันทึกทะเบียน 
2.3 ด้านการควบคุมเงินคงเหลือ 

 3 สอบทานการบริหารทรัพย์สิน 
 3.1 การจัดหาพัสดุ 
 3.2 การควบคุม และจ าหน่าย  

ขอบเขตการตรวจสอบ  
      สุ่มตรวจสอบข้อมูล ด้านการบริหารพัสดุ ด้านการเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2559 – 2560 
จ านวน 6 เดือน  

ระยะเวลาตรวจสอบ  ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2559 – พฤษภาคม 2560  
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สรุปผลการด าเนินงานตรวจสอบ 
 

การควบคุมการบริหารเงินอุดหนุนรายหัว  
1. การวางแผนการใช้จ่ายเงิน : ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งต้องมีแผนการใช้จ่ายเงิน ที่ชัดเจน 
ครอบคลุมเงินทุกประเภทที่ใช้ในการจัดการศึกษา วางมาตรการใช้เงินตามแผนและมีการควบคุม พบว่า 

ตาราง 1  การจัดท าแผนและการควบคุมการใช้เงินตามแผน 
เกณฑ์การตรวจสอบ ผลการตรวจสอบตามเกณฑ์ 

 ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1. มีแผนปฏิบัติการประจ าปี และ แผนการใช้จ่ายเงิน 
2. แผนการใช้จ่ายเงินครอบคลุมเงินทุกประเภทที่โรงเรียนมี 
3. แผนการใช้จ่ายเงินระบุระยะเวลาด าเนินการของแต่ละ 
   โครงการ/กิจกรรมที่ชัดเจน 
4. ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการประจ าปีให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
5. มีมาตรการใช้จ่ายเงินตามแผนและมีการควบคุม 

                     สรุปจ านวนโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 

14 
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คิดเป็นร้อยละ 13.79 48.28 37.93 

สรุปผลเกณฑ์การตรวจสอบ  
1.การปฏิบัติงานระดับท่ีดี ด าเนินการครบถ้วนทั้ง 5 เกณฑ์   
2.การปฏิบัติงานในระดับที่พอใช้ ด าเนินการตามเกณฑ์ข้อ 1 – ข้อ 3 มีแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี / แผนการใช้จ่ายเงิน ที่ครอบคลุมเงินทุกประเภท และระบุระยะเวลาด าเนินการโครงการที่
ชัดเจน   

3.การปฏิบัติงานที่อยู่ในระดับต้องปรับปรุง คือ ด าเนินการไม่เรียบร้อย ไม่ปฏิบัติ หรือมี
หลักฐานเพียงบางส่วนจากเกณฑ์การประเมินทั้ง 5 ข้อ  
จากตาราง 1  พบว่า   

1.โรงเรียนที่ด าเนินการตามเกณฑ์ ได้แก่ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นปัจจุบันครบถ้วนทุก
แหล่งเงิน แผนปฏิบัติการและมาตรการควบคุมมีวงเงินงบประมาณและระยะเวลาที่ใช้ด าเนินการชัดเจน 
มีการควบคุมการใช้จ่ายเงินตามแผน ซึ่งถือว่ามีการวางแผนที่รัดกุมสามารถใช้บริหารงบประมาณได้ดี มี 
4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.79   อย่างไรก็ตาม โรงเรียนก็ควรก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานตาม
โครงการและแผนการใช้จ่ายเงินให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

2.โรงเรียนที่ด าเนินการตามเกณฑ์อยู่ในระดับ พอใช้ จ านวน 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 48.28 
ซึ่งมีการด าเนินงานของโรงเรียน ยังมีบางส่วนที่ต้องด าเนินการให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ เพ่ิมขึ้น ได้แก่ 
แผนการใช้จ่ายเงินต้องครอบคลุมทุกแหล่งเงิน เช่น เงินปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน เงินกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นต้น  

3.โรงเรียนที่ด าเนินการควบคุมการบริหารเงินอุดหนุนรายหัวในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุง มีจ านวน 
11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 37.93 โดยโรงเรียนยังจัดท าไม่สมบูรณ์ เพ่ือให้การควบคุมการบริหารเงิน
อุดหนุนรายหัวมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโรงเรียน ด าเนินการดังนี้     

 โรงเรียนควรระบุระยะเวลาในการด าเนินงานแต่ละกิจกรรม ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือใช้ในการ
เร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ ได้แก่ 
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    (1.)แผนการใช้จ่ายเงินต้องครอบคลุมทุกแหล่งเงิน เพ่ือใช้ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
     (2.)การด าเนินการวางแผนการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี
ต้องก าหนดระยะเวลาการใช้จ่ายเงิน ระบุวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในแต่ละโครงการ และใช้เงินให้
เป็นไปตามแผน   
  จากการตรวจสอบพบว่า สาเหตุที่ไม่จัดท า เนื่องจากโรงเรียนไม่มีผู้บริหาร ผู้รักษาการใน
ต าแหน่งยังไม่เข้าใจในการบริหารงบประมาณของโรงเรียน   
 ทั้งนี้ แนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจั ดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดแนวทางการใช้งบประมาณ  เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่า
จัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมากที่สุด ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ก าหนดแนวปฏิบัติดังนี้ 
      (1.) ให้โรงเรียน จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนที่สอดคล้องกับภารกิจของ
โรงเรียน ยุทธศาสตร์ นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
      (2.) น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษา
เห็นชอบ 
      (3) รายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษาให้สาธารณชนทราบ 
      (4) การใช้จ่ายงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน 
 จากการที่โรงเรียนจัดท าแผนยังไม่เป็นปัจจุบัน และไม่ระบุวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในโครงการ 
ท าให้เบิกจ่ายตามความจ าเป็น ซึ่งไม่มีการควบคุมการใช้เงินให้เป็นไปตามแผน ไม่ใช้แผนเพ่ือประโยชน์
ในการบริหารจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ตามเกณฑ์การใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายรายหัว 
  ควรจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีให้เป็นปัจจุบัน เร่งด าเนินการวางแผนการใช้จ่ายเงินทุก
ประเภทในการจัดการศึกษา ให้ทันต้นปีงบประมาณ หรือต้นปีการศึกษา 
 

2 การรับเงิน  :  การรับเงินที่รัดกุมเหมาะสม โดยมีบันทึกรายงานการรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน
ครบถ้วนถูกต้อง บันทึกบัญชีภายในวัน แต่งตั้งผู้ตรวจสอบการรับจ่ายเงินและถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ มี
ทะเบียนคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินที่เจ้าหน้าที่การเบิกเพ่ือใช้รับเงินในปีงบประมาณ พบว่า 

ตาราง 2  การรับเงิน  
เกณฑ์การตรวจสอบ ผลการตรวจสอบตามเกณฑ ์

 ด ี พอใช้ ปรับปรุง 
1.มีบันทึกรายงานการรับเงินเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
2.ออกใบเสร็จรับเงินครบถ้วนไม่ล่าช้า 
3.เงินท่ีได้รับมีการบันทึกบัญชีภายในวันหรืออย่างช้าภายในวันถัดไป 
4.แต่งตั้งผู้ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจ าวัน และผู้ตรวจสอบ
ด าเนินการตรวจจ านวนเงินที่รับกับหลกัฐานและรายการที่บันทึกบัญชี
ทุกวันท่ีมีการรับ-จ่ายเงิน 
5.รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณไปยัง สพป. 
6.จัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน เพื่อใช้ในการควบคุมการใช้
ใบเสร็จรับเงินของโรงเรียน 

สรุปจ านวนโรงเรยีน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
คิดเป็นร้อยละ 13.79 65.52 20.69 
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สรุปผลเกณฑ์การตรวจสอบ  
1.การปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี มีการด าเนินงานตามเกณฑ์ทั้ง 6 ข้อ  
2.การปฏิบัติงานอยู่ในระดับพอใช้ มีการด าเนินงานมีการด าเนินงาน ตามเกณฑ์ข้อ 1 – ข้อ 3 

คือ มีบันทึกรายงานการรับเงินต่อผู้อ านวยการโรงเรียน ออกใบเสร็จรับเงินครบถ้วน และมีการบันทึก
บัญชีภายในวันที่รับเงินหรืออย่างช้าในวันถัดไป   

3.การปฏิบัติงานในระดับที่ต้องปรับปรุงการด าเนินงานไม่เรียบร้อยไม่ถูกต้องตามเกณฑ์        
ทั้ง 6 ข้อ 
จากตาราง 2  พบว่า 
 1.โรงเรียนที่มีการรับเงินที่ดีตามเกณฑ์ที่ตรวจสอบ ซึ่งสามารถควบคุมการรับเงินได้อย่างรัดกุม
และเป็นแบบอย่างที่ดี  จ านวน 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 13.79  ถึงอย่างไรก็ตามโรงเรียนควรมีการ
รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ตามที่ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง
ในหน้าที่ของอ าเภอและก่ิงอ าเภอ พ.ศ. 2520 ก าหนด 

2.โรงเรียนที่มีการรับเงิน ซึ่งสามารถปฏิบัติงานได้ในระดับ พอใช้ จ านวน 19 แห่ง คิดเป็นร้อย
ละ 65.52  อย่างไรก็ตาม โรงเรียนควรด าเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุม ได้แก่ มี
คณะกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายเงินประจ าวัน รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
และมีทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินที่เบิกจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 

3.ต้องปรับปรุง จ านวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20.69  ซึ่งโรงเรียนต้องปรับปรุงการควบคุม
การปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามเกณฑ์  

ทั้งนี้โรงเรียน ยังไม่ได้จัดท าการควบคุมที่เหมือนกันคือ การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบการรับ
จ่ายเงินประจ าวันและถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ยังไม่รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
ถัดมาคือ ไม่มีบันทึกรายงานการรับเงิน และออกใบเสร็จรับเงินล่าช้า  
 ข้อเสนอแนะ   
 1.กรณี การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจ าวัน และถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอสามารถ
ช่วยสอบทานหลักฐานการรับ และการจ่ายเงิน ของโรงเรียนให้ครบถ้วน และถือปฏิบัติตามระเบียบการ
เก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังในหน้าที่ของอ าเภอและกิ่งอ าเภอ พ.ศ. 2520 ข้อ 83-84 
 2.โรงเรียนต้องรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ มีใบเสร็จรับเงินอยู่ในความ
รับผิดชอบเล่มใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด และได้ใช้ใบเสร็จรับเงินไปแล้วเล่มใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด อย่ างช้า
ไม่เกินวันที่ 15 ตุลาคม ของปีงบประมาณถัดไป ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 
ซึ่งเป็นการถือปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังในหน้าที่ของอ าเภอและกิ่ง
อ าเภอ พ.ศ. 2520 ที่ก าหนดในข้อ 11 
  ส าหรับโรงเรียนที่ยังไม่มีทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน ควรด าเนินการจัดท าเพ่ือควบคุม
การเบิกและใช้ใบเสร็จรับเงินให้เป็นไปตามระเบียบ 
 

3 การจ่ายเงิน  การจ่ายเงินที่มีการควบคุมที่เพียงพอเหมาะสม คือ การตรวจสอบเอกสารการขอเบิก
เงินและเสนอขออนุมัติเบิกเงินเพ่ือจ่ายให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเพ่ืออนุมัติทุก
รายการ การลงนามเบิกถอนเงินเพ่ือตามเป็นไปตามเงื่อนไข 2 ใน 3 และผู้มีอ านาจเบิกถอนเงินเป็น
บุคลากรภายในโรงเรียน มีใบส าคัญคู่จ่ายที่มีสาระส าคัญตามระเบียบครบถ้วน  พบว่า 
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ตาราง 3 การจ่ายเงิน 
 

เกณฑ์การตรวจสอบ ผลการตรวจสอบตามเกณฑ์ 
 ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1.มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานจ านวนเงินบันทึกเสนอผู้มี
อ านาจ 
2.การจ่ายเงินทุกครั้งได้รับอนุมัติจ่ายจากผู้มีอ านาจเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
3.ก าหนดเงื่อนไขให้มีผู้ลงนามเบิกจ่าย2ใน3 และเป็น
บุคลากรของโรงเรียน การจ่ายเงินทุกครั้งตรงตัวเจ้าหนี้/ผู้มี
สิทธิ์ 
4.การจ่ายเงินให้ผู้อื่นรับแทนมีหลักฐานมอบอ านาจตาม
ระเบียบฯ 
5.เรียกหลักฐานการจ่าย(ใบส าคัญคู่จ่าย)ทุกครั้งที่จ่ายเงิน
และมีสาระส าคัญครบถ้วนตามระเบียบฯก าหนด 
6.ประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” 

สรุปจ านวนโรงเรียน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
คิดเป็นร้อยละ 27.59 44.82 27.59 

 

สรุปเกณฑ์การตรวจสอบ 
1.การปฏิบัติงานในระดับดี ได้แก่ การด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ทั้ง 6 ข้อ  
2.การปฏิบัติงานในระดับพอใช้ ได้แก่ การด าเนินงานในการจ่ายเงินทุกครั้งได้รับอนุมัติจ่ายจาก

ผู้มีอ านาจเป็นลายลักษณ์อักษร ก าหนดเงื่อนไขให้มีผู้ลงนามเบิกจ่าย2ใน3 การจ่ายเงินทุกครั้งตรงตัว
เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ์และเรียกหลักฐานการจ่าย(ใบส าคัญคู่จ่าย)ทุกครั้งที่จ่ายเงินและมีสาระส าคัญครบถ้วน
ตามระเบียบฯก าหนด 

3.การปฏิบัติงานต้องปรับปรุง ให้มีการด าเนินงานให้เรียบร้อยถูกต้องมีหลักฐานให้ครบถ้วน
ตามเกณฑ์ ทั้ง 6 ข้อ    
จากตาราง 3  พบว่า 

1.โรงเรียน ที่มีการปฏิบัติงานที่ดี เป็นไปตามเกณฑ์ จ านวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 27.59  ซึ่ง
มีการควบคุมการจ่ายเงินได้รัดกุมครบถ้วนถูกต้องเหมาะสม ตามเกณฑ์การตรวจสอบ   

2.โรงเรียน จ านวน 13 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 44.82  มีการปฏิบัติงานพอใช้ เพ่ือเพ่ิมการ
ควบคุมการจ่ายเงินให้มีประสิทธิ์จะต้องด าเนินการเบิกถอนเงินเป็นไปตามเงื่อนไข 2 ใน 3 และเป็น
บุคลากรปัจจุบันของโรงเรียน โดยปรับเปลี่ยนที่ผู้เบิกจ่ายเป็นบุคลากรที่ย้ายหรือเกษียณอายุราชการไป
แล้ว ให้เป็นบุคลากรปัจจุบัน 

3.โรงเรียน จ านวน 8 แห่งคิดเป็นร้อยละ 27.59 ที่ต้องปรับปรุงจ่ายเงินให้ตรงตัวผู้มีสิทธิ มี
ใบส าคัญคู่จ่ายครบถ้วนและมีสาระส าคัญครบถ้วนตามระเบียบ ประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” ให้ครบถ้วน 

ข้อเสนอแนะ  ส าหรับโรงเรียนที่ต้องปรับปรุง  
โรงเรียนที่สุ่มตรวจพบว่า มีการตรวจสอบหลักฐานการขอเบิกและเสนอขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจ

ไม่ครบถ้วนทุกรายการ  ซึ่งอ านาจอนุมัติการจ่ายเงิน ตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่ง
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คลังในหน้าที่ของอ าเภอและกิ่งอ าเภอ พ.ศ. 2520 ที่ก าหนดในข้อ 32 (2) และข้อ 33  ส าหรับ
ใบส าคัญคู่จ่าย มีสาระส าคัญไม่ครบถ้วนตามระเบียบ ซึ่ง ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน า เงินส่ง
คลังในหน้าที่ของอ าเภอและก่ิงอ าเภอ พ.ศ. 2520  ข้อ 22 ก าหนดใบส าคัญคู่จ่าย ที่เป็นใบเสร็จรับเงิน
ซึ่งผู้รับเงินออกให้ อย่างน้อยจะต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้ 

1.ชื่อ สถานที่อยู่หรือที่ท าการของผู้รับเงิน 
2.วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
3.รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร 
4.จ านวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
5.ลายมือชื่อของผู้รับเงิน 

    ซึ่งการที่ไม่เสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินต่อผู้มีอ านาจ และสาระส าคัญในใบส าคัญคู่จ่ายไม่
ครบถ้วน เป็นความเสี่ยงในการควบคุมการปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงิน โรงเรียนควรต้องเร่งปรับปรุง 
 

4 การเก็บรักษาเงิน และ เงินคงเหลือ   การควบคุมที่เพียงพอเหมาะสมโดย เงินสด เงินฝากธนาคาร 
รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน และทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณทุกประเภท มียอดเงินคงเหลือ
ตรงกัน ณ วันที่ตรวจสอบ การเก็บรักษาเงินสด มีบันทึกการรับเงินเพ่ือเก็บรักษาแสดงไว้ในรายงานเงิน
คงเหลือประจ าวัน เก็บรักษาเงินไว้ไม่เกินอ านาจการเก็บรักษาตามระเบียบ พบว่า 

ตารางท่ี 4  การเก็บรักษาเงิน และเงินคงเหลือ 
 

เกณฑ์การตรวจสอบ ผลการตรวจสอบตามเกณฑ์ 
 ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1.เก็บรักษาเงินสดโดยมีบันทึกการรับเงินเพ่ือเก็บรักษา กรณี
ไม่มีตู้นิรภัย 
2.มีการตรวจนับเงินสดคงเหลือทุกวันแล้วสอบยันยอดกับ
บัญชีเงินฝากธนาคารและทะเบียนคุมฯ 
3.มีการจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันเสนอผู้มีอ านาจ
ทุกวันที่มีการรับจ่ายเงิน 
4.เก็บรักษาเงินไม่เกินอ านาจ 
5.บัญชีเงินฝากธนาคารเปิดในนามของโรงเรียน 

สรุปจ านวนโรงเรียน  

 
 
 
 
 
 
 
 

16 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 
คิดเป็นร้อยละ 55.17 34.48 10.35 

สรุปเกณฑ์การตรวจสอบ 
1.การปฏิบัติงานในระดับดี ได้แก่ เก็บรักษาเงินสดจัดท าบันทึกการรับเงินเพ่ือเก็บรักษา สอบ

ทานยอดเงิน จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันเสนอผู้มีอ านาจทุกวันที่มีการรับจ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน
ไม่เกินอ านาจ และมีบัญชีเงินฝากในนามของโรงเรียน 

2.การปฏิบัติงานในระดับ พอใช้ ได้แก่ จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันเสนอผู้มีอ านาจทุก
วันที่มีการรับจ่ายเงิน เก็บรักษาเงินไม่เกินอ านาจ  

3.การปฏิบัติงานที่ต้องปรับปรุง ได้แก่ จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันไม่สม่ าเสมอไม่เป็น
ปัจจุบัน เก็บรักษาเงินสดไม่มีบันทึกการรับเงินเพื่อเก็บรักษา เก็บรักษาเงินเกินอ านาจ 
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จากตารางท่ี 4  พบว่า 
1.โรงเรียนมีการปฏิบัติงานในระดับดี  จ านวน 16 แห่งคิดเป็นร้อยละ 55.17 ซึ่งได้ด าเนินการ 

เก็บรักษาเงินสดจัดท าบันทึกการรับเงินเพ่ือเก็บรักษา จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันเสนอผู้มี
อ านาจทุกวันที่มีการรับจ่ายเงิน เก็บรักษาเงินไม่เกินอ านาจ  

2.โรงเรียนที่มีการปฏิบัติงานในระดับพอใช้ จ านวน 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 34.48  ซึ่ง
โรงเรียนด าเนินการจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันเสนอผู้มีอ านาจทุกวันที่มีการรับจ่ายเงิน และเก็บ
รักษาเงินไม่เกินอ านาจ 

3.โรงเรียนที่ต้องมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานการเก็บรักษาเงิน จ านวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
10.35 มีข้อเสนอแนะให้โรงเรียน ด าเนินการ คือ 

กรณีโรงเรียนเก็บรักษาเงินสด ต้องจัดท าบันทึกการรับเงินเพ่ือเก็บรักษาและให้ผู้บริหาร
โรงเรียนเป็นผู้เก็บรักษาเงินสดแทนตู้นิรภัย ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0514/19746 ลงวันที่ 
16 เมษายน 2529 เรื่อง การเก็บรักษาเงินของโรงเรียนประถมศึกษา 

โรงเรียนควรมีการพิสูจน์ยอดเงินคงเหลือกันระหว่าง รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ณ วันที่มี
การรับจ่ายเงิน เงินสด เงินฝากธนาคาร และทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณทุกประเภทของโรงเรียน 
หากพบว่าไม่ตรงกัน ต้องหาสาเหตุและปรับปรุงให้ถูกต้องตรงกัน ทั้งนี้หลักฐานการจ่ายมีส่วนส าคัญใน
การอ้างอิงการจ่ายเงินของโรงเรียน โดยต้องมีหลักฐานการจ่าย การรับเงิน ให้ครบถ้วนทุกรายการที่รับ
และจ่ายเงินของโรงเรียนตามที่ได้รับอนุมัติ  

 

5 การบันทึกบัญช ี การจัดท าบัญชีหรือทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณที่รัดกุมสามารถควบคุมเงินของ
โรงเรียนได้ คือ จัดท าบัญชีหรือทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณได้ครบถ้วนตามระบบ เป็นปัจจุบัน มี
เอกสารประกอบการบันทึกรับ-จ่ายครบถ้วน และพิสูจน์ยอดได้ถูกต้อง  พบว่า 

ตารางท่ี 5   การจัดท าบัญชี 
เกณฑ์การตรวจสอบ ผลการตรวจสอบตามเกณฑ ์

 ด ี พอใช้ ปรับปรุง 
1.จัดท าทะเบียนคมุครบถ้วนตามระบบ 
2.จัดท าทะเบียนคมุเป็นปัจจุบัน 
3.เก็บเอกสารประกอบการจ่ายเงิน ครบถ้วนเรียงล าดับการจ่ายเงิน 
4.มีการพิสูจน์หรือสอบยันยอดเงนิสด เงินฝากธนาคาร เงินส่วนราชการผู้เบิก 
5.ตรวจสอบเงินคงเหลือว่าเป็นเงินประเภทใดและมีรายการใดบ้างอย่างน้อย
เดือนละครั้ง 
6.รายงานฐานะการเงินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ
ครั้ง 
                                                       สรุปจ านวนโรงเรยีน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
คิดเป็นร้อยละ 55.17 34.48 10.35 

 
สรุปเกณฑ์การตรวจสอบ 
 1.ปฏิบัติงานได้ดี จัดท าทะเบียนคุมครบถ้วนเป็นปัจจุบันตามเกณฑ์ครบถ้วน 
 2.ปฏิบัติงานได้พอใช้ จัดท าทะเบียนคุมเป็นปัจจุบัน แต่ยังไม่ครบถ้วนบางประเภท เก็บเอกสาร
การจ่ายเงินครบถ้วนเรียงล าดับพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร  
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 3.ปฏิบัติงานต้องปรับปรุง ในด้านการจัดท าทะเบียนคุมที่ยังไม่เป็นปัจจุบันไม่ครบถ้วน มี
เอกสารประกอบการตัดจ่ายไม่ครบถ้วนเรียงตามล าดับวันที่จ่าย และไม่มีการสอบทานพิสูจน์ยอดเงินฯ 
จากตาราง 5  พบว่า 
 โรงเรียนมีการจัดท าบัญชี/ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมีเอกสาร
ประกอบการบันทึกการรับ-จ่ายครบถ้วน จ านวน 16 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 55.17 และอีก 3 แห่ง 
บันทึกทะเบียนคุมไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน และเอกสารประกอบการบันทึกรับจ่ายเงินไม่ครบถ้วน 
ส่งผลท าให้ยอดเงินคงเหลือในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณไม่ตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
คิดเป็นร้อยละ 10.35 ซึ่งต้องปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
 โรงเรียนมีการปฏิบัติงานด้านบัญชี ในระดับพอใช้ จ านวน 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 34.48  ซึ่ง
จัดท าทะเบียนคุมไม่ครบถ้วนบางประเภทได้แก่ ทะเบียนคุมการรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน  

ข้อสังเกต  เนื่องจากโรงเรียนที่สุ่มตรวจ เป็นโรงเรียนขนาดเล็กเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเป็น
บุคคลเดียวกัน จึงไม่มีการสอบทานยอดเงินคงเหลือในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณกับรายงานเงิน
คงเหลือประจ าวัน เพราะจัดท าโดยคนเดียวกัน เมื่อมีข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชีหรือการรับจ่ายเงิน 
จึงไม่สามารถหาสาเหตุและแก้ไขได้ทันท่วงที 
 ข้อเสนอแนะ  ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บัญชีเป็นบุคคล
เดียวกัน ต้องมีระบบการควบคุมการปฏิบัติงานที่รัดกุมตั้งแต่การรับเงิน การจ่ายเงิน โดยต้องบันทึกการ
รับ และบนัทึกขออนุมัติจ่าย ให้ชัดเจน  เมื่อน าหลักฐานมาบันทึกบัญชีจะสามารถหารายละเอียดได้ตาม
หลักฐาน และจัดท าบัญชีให้เป็นไปตามระบบ  โดยต้องบันทึกตามหลักฐานที่มีปรากฏ  รวมทั้งต้อง
พิสูจน์ยอดเงินคงเหลือทั้งในทะเบียนคุม และรายงานเงินคงเหลือประจ าวันอย่างสม่ าเสมอทุกสิ้นวันที่มี
การรับจ่ายเงิน เพ่ือจะได้หาสาเหตุที่เงินคงเหลือไม่ตรงกันได้รวดเร็ว และไม่หลงลืมได้ง่าย 
 
การใช้จ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  มีการคัดเลือกนักเรียนยากจนตามเกณฑ์ที่ผู้ครอง
นักเรียนมีรายได้ 40,000 บาทต่อปี ก าหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามเกณฑ์ คือ ค่าเสื้อผ้า ค่า
หนังสือแบบเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน อาหารกลางวัน และค่าพาหนะไปกลับโรงเรียน และมี
หลักฐานการจ่าย  พบว่า 

ตาราง 6  การใช้จ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
เกณฑ์การตรวจสอบ ผลการตรวจสอบตามเกณฑ์ 

 ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1.การใช้จ่ายเงิน มีหลักฐานการคัดเลือกนักเรียน จ านวนนักเรียนที่
คัดเลือก มีแผน/แนวทางการใช้จ่ายเงิน ใช้จ่ายภายในภาคเรียน
หรือปีการศึกษา 
2.หลักฐานการจ่าย จ่ายเป็นค่าเสื้อผ้า/วัสดุเครื่องแต่งกาย ค่า
หนังสือและอุปกรณ์การเรียน ค่าอาหารกลางวัน และค่าพาหนะใน
การเดินทาง  ตามวัตถุประสงค์ของเงิน 
3.รายงานผลการด าเนินงาน 

จ านวนโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

26 

 
 
 
 
 
 
 

2 
คิดเป็นร้อยละ 3.45 89.66 6.89 
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เกณฑ์การตรวจสอบ 
 1.การปฏิบัติงานในระดับดี โดยมีหลักฐานการคัดเลือกนักเรียน แผนการช่วยเหลือ/แนว
ทางการช่วยเหลือนักเรียน ใช้จ่ายเงินภายในภาคเรียนหรือปีการศึกษา มีหลักฐานการจ่ายครบถ้วน
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 
 2.ปฏิบัติงานในระดับพอใช้ โดยมีหลักฐานการคัดเลือกนักเรียนจากการเยี่ยมบ้านนักเรียน มี
หลักฐานการจ่ายถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 
 3.ปฏิบัติงานในระดับปรับปรุง ไม่มีหลักฐานการคัดเลือกนักเรียนตามเกณฑ์ ใช้จ่ายเงินไม่ทัน
ตามปีการศึกษา ช่วยเหลือนักเรียนไม่ครบถ้วนมีเงินเหลือเกิน 2 ปีงบประมาณต้องส่งคืน 
จากตาราง 6 พบว่า 
 1.โรงเรียนมีหลักฐานการคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับการสนับสนุนเงินปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียน
ยากจน ชัดเจน จ านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.45 อยู่ในเกณฑ์การปฏิบัติงานที่ดี 
 2.โรงเรียนที่หลักฐานการคัดเลือกนักเรียนจากการเยี่ยมบ้านนักเรียน มีหลักฐานการจ่ายถูกต้อง
ตามวัตถุประสงค ์จ านวน 26 แห่งอยู่ในเกณฑ์การปฏิบัติงานที่พอใช้ ซึ่งยังต้องจัดท าแผนการช่วยเหลือ
หรือแนวทางการช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างรวดเร็วช่วยเหลือนัก เรียนได้ตาม
วัตถุประสงค์ของเงิน 
 3.โรงเรียนที่ยังต้องปรับปรุงการใช้จ่ายเงินปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน จ านวน 2 แห่ง  
 ทั้งนี้โรงเรียนที่ไม่มีหลักฐานการคัดเลือกนักเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์และไม่มีแผนการใช้
จ่ายเงินเพ่ือช่วยเหลือนักเรียน และใช้เงินไม่ทันปีการศึกษา แต่การจ่ายเงินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 ข้อเสนอแนะ  เงินปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน คือเงินงบประมาณที่จัดสรรให้แก่โรงเรียนที่มี
นักเรียนยากจน เพ่ือจัดหาปัจจัยที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา เป็นการ
ช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีโอกาสได้รับการศึกษา
ในระดับที่สูงขึ้น ฉะนั้น โรงเรียนต้องส ารวจข้อมูลนักเรียนยากจนซึ่งต้องมีหลักฐานยืนยันให้เป็นไปตาม
เกณฑ์เพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพ่ือ
ดูแลนักเรียนยากจน 
 

การใช้จ่ายเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  โดยต้องมีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรม
วิชาการ กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด  ทัศนศึกษา  การบริการสารสนเทศ( ICT) ใช้
จ่ายตามแผน และมีหลักฐานการจ่าย  พบว่า 

ตาราง 7  การใช้จ่ายเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เกณฑ์การตรวจสอบ ผลการตรวจสอบตามเกณฑ ์

 ด ี พอใช้ ปรับปรุง 
1.วางแผนก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนผ่านภาคี 4 ฝ่าย(ครู ผู้ปกครอง 
ชุมชน นักเรียน) ครบทั้ง 4 กิจกรรม 
2.จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนมีครบ 4 กิจกรรม อยา่งน้อยปีละครั้ง 
3.มีหลักฐานการจ่ายการจัดกิจกรรมครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามวัตถปุระสงค์
และเป็นไปตามระเบียบฯ 

รวมจ านวนโรงเรียน 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

23 

 
 
 
 
 

5 
คิดเป็นร้อยละ 3.45 79.31 17.24 
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เกณฑ์การตรวจสอบ 
 1.การปฏิบัติงานในระดับดี คือ มีการวางแผนก าหนดกิจกรรมฯครบทั้ง 4 กิจกรรม และจัดสรร
เงินในแต่ละกิจกรรมครบถ้วน ปฏิบัติตามแผนฯ และมีหลักฐานการจ่ายครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบฯ 
 2.การปฏิบัติงานในระดับพอใช้ คือ มีการวางแผนจัดกิจกรรม ตั้งแต่ 3 กิจกรรมขึ้นไป  มี
หลักฐานการจ่ายครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบฯ 
 3.การปฏิบัติงานที่ต้องปรับปรุง คือ ไม่วางแผนก าหนดกิจกรรมฯ จัดกิจกรรมต่ ากว่า 3 
กิจกรรม แต่มีหลักฐานการจ่ายครบถ้วน 
จากตาราง 7 พบว่า 
 1.โรงเรียนมีการวางแผนก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครบทั้ง 4 กิจกรรมโดยผ่านภาคี 4 ฝ่าย 
เพ่ือใช้เป็นแผนในการด าเนินงานปีงบประมาณ และจัดสรรเงินในแต่ละกิจกรรมครบถ้วน ปฏิบัติตาม
แผนฯ และมีหลักฐานการจ่ายครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบฯ จ านวน 1 แห่งคิดเป็นร้อยละ 3.45 การ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี  
 2.โรงเรียนก าหนดวงเงินงบประมาณเพ่ือใช้ในแต่ละกิจกรรมไม่ครบถ้วนทั้ง 4 กิจกรรม จ านวน 
ยังไม่ระบุวงเงินงบประมาณท่ีจะใช้ในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน เพ่ือที่จะได้ควบคุมการใช้จ่ายเงินให้รัดกุม
ตามท่ีได้รับจัดสรร และหลักฐานการจ่ายครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบฯ จ านวน 23 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
79.31 
 3.โรงเรียนที่จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่ครบทั้ง 4 กิจกรรม จ านวน 5 แห่ง และจัดกิจกรรมมี
หลักฐานการจ่ายครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 17.24   
 ข้อเสนอแนะ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน ประกอบด้วย กิจกรรมวิชาการ  กิจกรรม
คุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)  ทั้งนี้ในการวางแผนก าหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ต้องให้ภาคี 4 ฝ่าย (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน) และกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมและพิจารณาโดยที่ผลการพิจารณาต้องไม่เป็นการรอนสิทธิ์ของเด็ก
ยากจน เด็กที่มีความต้องการพิเศษ และเด็กด้อยโอกาสที่ถึงจะได้รับ  โดยก าหนดให้มีการด าเนินการ
กิจกรรมดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  ส าหรับกิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร(ICT) ก าหนดให้ด าเนินการอย่างน้อย 40 ชั่วโมง/ปี/คน  
 ทั้งนี้เพ่ือให้การควบคุมการใช้เงินเป็นไปอย่างครอบคลุมทุกกิจกรรม ควรต้องก าหนดวงเงิน
งบประมาณที่จะใช้ในแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน และควบคุมการใช้จ่ายเงินให้ เป็นไปตามแผนการจัด
กิจกรรม 
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การใช้จ่ายหนังสือเรียน  โดยหนังสือท่ีจัดซื้อต้องคัดเลือกจากบัญชีก าหนดสื่อเรียนรู้ส าหรับเลือกใช้ใน
โรงเรียน ใน http://academic.obec.go.th/textbook.web/ เป็นไปตามหลักสูตรครบ 100% ทัน
เปิดภาคเรียน มีการควบคุมลงบัญชีวัสดุ และนักเรียนลงชื่อรับหนังสือ เพ่ือเป็นการควบคุมที่รัดกุม 
 ตาราง 8  การจัดซื้อหนังสือเรียน 

เกณฑ์การตรวจสอบ ผลการตรวจสอบตามเกณฑ์ 
 ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1.คัดเลือกหนังสือโดยประชุมร่วมคัดเลือกหนังสือจากภาคี 4 ฝ่าย
และกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.คัดเลือกหนังสือจากบัญชีก าหนดสื่อการเรียนรู้ส าหรับเลือกใช้ใน
โรงเรียน  
3.ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์(ปฐมวัย) หนังสือรายวิชาตาม
หลักสูตร ครบ 100 % แบบฝึกหัดซื้อ(ภาษาไทย คณิต อังกฤษ) 
ทันเปิดภาคเรียน 
4.ใช้งบประมาณถัวจ่ายระหว่างชั้นเรียน เบิกจ่ายเป็นไปตาม
ระเบียบฯ 
5.วิธีการจัดซื้อถูกต้อง 
6.การควบคุม ลงบัญชีคุม รวมทั้งให้นักเรียนลงชื่อรับหนังสือ 

รวมจ านวนโรงเรียน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
คิดเป็นร้อยละ - 89.66 10.34 

เกณฑ์การตรวจสอบ 
 1.การปฏิบัติงานดี โดย ประชุมร่วมภาคี 4 ฝ่ายเพ่ือคัดเลือกหนังสือตามบัญชีก าหนดสื่อการ
เรียนรู้ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแจ้งครบ 100% และซื้อแบบฝึกหัด ทันเปิดภาค
เรียน การจัดซื้อถูกต้อง และมีการควบคุมวัสดุรวมทั้งให้นักเรียนลงชื่อรับหนังสือ 
 2.การปฏิบัติงานพอใช้ โดยซื้อหนังสือและแบบฝึกหัดตามหลักสูตรครบตามก าหนด ใช้
งบประมาณถัวจ่ายระหว่างชั้นเรียน มีการจัดซื้อทันเปิดภาคเรียนถูกต้องและมีการควบคุมหนังสือ  
 3.การปฏิบัติงานที่ต้องปรับปรุง โดยซื้อหนังสือไม่ทันเปิดภาคเรียน ไม่มีการประชุมภาคี 4 ฝ่าย 
ไม่มีการควบคุมวัสดุหนังสือและให้นักเรียนลงลายรับหนังสือเรียน 
จากตารางท่ี 8  พบว่า  
 โรงเรียนยังมีการปฏิบัติในการจัดซื้อหนังสือเรียนอยู่ในระดับพอใช้คิดเป็นร้อยละ  89.66  ซึ่ง
ยังมีโรงเรียนที่ต้องปรับปรุงการซื้อหนังสือเรียนให้รัดกุมถูกต้อง จ านวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10.34 
โดยโรงเรียนต้องปรับปรุง คือ 
 การด าเนินคัดเลือกหนังสือโดยประชุมร่วมคัดเลือกหนังสือจากภาคี 4 ฝ่ายและกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และบันทึกวาระประชุมให้ทราบว่าคัดเลือกหนังสืออย่างไร  

ส าหรับการคัดเลือกหนังสือให้ดูจากบัญชีก าหนดสื่อการเรียนรู้ส าหรับเลือกใช้ในโรงเรียน
http://academic.obec.go.th/textbook.web/หากเป็นแบบฝึกหัดซื้อ(ภาษาไทย คณิต อังกฤษ) โดย
ต้องด าเนินการจัดซื้อให้ทันเปิดภาคเรียน และก าหนดให้ผู้ขายควรส่งหนังสือให้ทันเปิดภาคเรียน และเร่ง

http://academic.obec.go.th/textbook.web/%20เป็นไป
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เบิกจ่ายภายใน 5 วันหลังจากตรวจรับเรียบร้อย ใช้งบประมาณถัวจ่ายระหว่างชั้นเรียน เบิกจ่ายเป็นไป
ตามระเบียบฯ มีการควบคุม ลงบัญชีคุม รวมทั้งให้นักเรียนลงชื่อรับหนังสือ 
 

การใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อาหารกลางวัน) มีวิธี ด าเนินการและ
ควบคุมอาหารกลางวัน ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ตาราง 9 การใช้จ่ายเงินอาหารกลางวัน  
เกณฑ์การตรวจสอบ ผลการตรวจสอบตามเกณฑ์ 

 ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1.ออกใบเสร็จรับเงินครบถ้วนไม่ล่าช้าเป็นไปตามระเบียบฯ 
2.วิธีการด าเนินงาน ตามระเบียบฯ 
3.การควบคุม จัดท าทะเบียนคุมถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

รวมจ านวนโรงเรียน 

 
 
 
- 

 
 
 

28 

 
 
 

1 
คิดเป็นร้อยละ - 96.55 3.45 

เกณฑ์การตรวจสอบ 
 1.การปฏิบัติงานในระดับดี โดยออกใบเสร็จรับเงินครบถ้วนไม่ล่าช้า มีวิธีการด าเนินงานถูกต้อง
ตามระเบียบฯ ใช้จ่ายเงินถูกต้อง และมีการควบคุมจัดท าทะเบียนคุมถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
 2.การปฏิบัติงานในระดับพอใช้ โดยออกใบเสร็จรับเงินครบถ้วนไม่ล่าช้า แต่การด าเนินการจัด
ท าอาหารกลางวันยังมีข้อไม่สมบูรณ์ตามระเบียบฯ ใช้จ่ายเงินถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 
 3.การปฏิบัติงานในระดับปรับปรุง การใช้จ่ายเงินอาหารกลางวัน ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของเงินที่ให้จัดท าอาหารกลางวันให้กับนักเรียน คนละ 20 วัน/วัน เท่านั้น 
จากตาราง 9 พบว่า 
 โรงเรียนที่มีการปฏิบัติงานการใช้จ่ายเงินอาหารกลางวันเพียงระดับ พอใช้ จ านวน 28 แห่งคิด
เป็นร้อย 96.55  โดยโรงเรียนมีวิธีการจัดท าอาหารกลางวันที่ยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตามระเบียบฯ แต่
ใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ของเงิน มีการควบคุมเป็นปัจจุบัน และมี 1 โรงเรียนที่ต้องปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานเนื่องจากใช้เงินไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของเงิน ที่ ให้จัดท าอาหารกลางวันให้กับนักเรียน คน
ละ 20 วัน/วัน เท่านั้นแต่โรงเรียนน าเงินไปซื้อวัสดุอ่ืน นอกเหนือจากอาหารสดแห้ง ซึ่งได้ให้โรงเรียน
ปรับปรุงการปฏิบัติงานแล้ว  
 ทั้งนี้โรงเรียนมีวิธีการบริหารเงินโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดย 
  1.1 โรงเรียนซื้ออาหารสดแห้ง จัดท าเอง จ านวน 9 แห่ง  
  1.2 โรงเรียนซื้ออาหารสดแห้ง จ้างแม่ครัวปรุงอาหาร จ านวน 9 แห่ง 
  1.3 โรงเรียนจ้างเหมาเอกชนท าอาหารเป็นชุด/หม้อ โดยการจ้างเหมาตามระเบียบ
พัสดุ จ านวน 11 โรงเรียน  
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การบริหารทรัพย์สิน    มีกระบวนการจัดหาพัสดุวิธีการจัดหาพัสดุการควบคุม และการจ าหน่าย ได้
รัดกุมถูกต้องตามระเบียบพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดย 
 กระบวนการจัดหาที่รัดกุม คือ มีบันทึกแสดงความต้องการหรือขอใช้พัสดุโดยระบุรายการ
ปริมาณ ก าหนดเวลา ที่ต้องการใช้อย่างชัดเจน 
 การจัดหาพัสดุ(การจัดซื้อ/จ้าง ด้วยวิธีตกลงราคา/e-bidding)ที่รัดกุม คือ มีรายงานขอซื้อ(ข้อ 
27) จัดหาตามข้อ 39 ผู้บริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบในรายงานตามข้อ 29 รายละเอียดพัสดุตรง
กับรายงานขอซื้อ/จ้าง จัดท าใบสั่งซื้อ/จ้าง ส่งมอบพัสดุตรงตามก าหนดครบถ้วน มีการควบคุมใบสั่งซื้อ
สั่งจ้าง ลงบัญชีคุมวัสดุ ทะเบียนคุมทรัพย์สินได้ครบถ้วน และตัดจ่ายตามใบเบิกพัสดุ   มีการตรวจสอบ
พัสดุประจ าปี และจ าหน่าย ตามระเบียบ 

ตาราง 10  การบริหารทรัพย์สิน 
เกณฑ์การตรวจสอบ ผลการตรวจสอบตามเกณฑ์ 

 ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1.จัดท าแผนการจัดซื้อ/จ้างพัสดุ (ส ารวจความต้องการของผู้ใช้ / จัดท า
แผนตามความต้องการของผู้ใช้และงบประมาณที่ได้รับ) 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ(ราคากลาง/งาน
ก่อสร้าง) 
3.ด าเนินการจัดซื้อ/จ้าง พัสดุ เป็นไปตามระเบียบข้อ 27 ข้อ 34 ) 
   -รายงานขอซื้อ/จ้าง  ผอ.รร.ให้ความเห็นชอบตามรายงาน 
   -ขออนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง รายละเอียดของพัสดุตรงกับรายงานขอซื้อ/จ้าง 
   -ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ(ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง)หรือสัญญามีทะเบียนคุม 
   -ก าหนดค่าปรับจัดท าใบสั่งซื้อในระบบ e-GP (ตั้งแต่ 5,000บาทขึ้นไป) 
   -ส่งมอบ/ตรวจรับ 
4. การควบคุม ลงบัญชีคุมวัสดุ/ครบถ้วน/แสดงในยอดทะเบียนคุมเป็น
ปัจจุบันมีใบเบิกพัสดุผ่านการอนุมัติตัดจ่ายในทะเบียนคุมตามรายการขอ
เบิก 
5.ตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

รวมจ านวนโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
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6 
คิดเป็นร้อยละ 13.79 65.52 20.69 

เกณฑ์การตรวจสอบสอบ 
1.มีการปฏิบัติงานดี ครบถ้วนทั้ง จัดท าแผนการจัดซื้อ/จ้างพัสดุ แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนด

รายละเอียดคุณลักษณะ ด าเนินการจัดซื้อ/จ้าง พัสดุ เป็นไปตามระเบียบข้อ 27 ข้อ 34 การควบคุม  
ลงบัญชีคมุวัสดุ/ครบถ้วน 
 2.ปฏิบัติงานด าเนินการจัดซื้อ/จ้าง พัสดุเป็นไปตามระเบียบ มีการควบคุม ตรวจสอบพัสดุ
ประจ าป ี.ในระดับพอใช้. 
 3.ปฏิบัติงานการบริหารทรัพย์สินในระดับปรับปรุง ในด้านจัดท าแผนการจัดซื้อ/จ้างพัสดุ 
(ส ารวจความต้องการของผู้ใช้ / จัดท าแผนตามความต้องการของผู้ใช้และงบประมาณที่ได้รับ)ในการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ไม่แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ(ราคากลาง)การด าเนินการ
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จัดซื้อ/จ้างไม่สมบูรณ์ การควบคุม ลงบัญชีคุมวัสดุ/ครบถ้วน/แสดงในยอดทะเบียนคุมไม่เป็นปัจจุบันมี
ใบเบิกพัสดุผ่านการอนุมัติตัดจ่ายในทะเบียนคุมตามรายการขอเบิก และไม่.ตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
จากตาราง 9 พบว่า 
 1.โรงเรียนที่สุ่มตรวจมีการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ดี จ านวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.79 ถึง
อย่างไร ก็ต้องเพ่ิมเติม ส ารวจความต้องการของผู้ใช้ เพ่ือให้เหมาะสมกับการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง
เป็นไปตามความต้องการจริงของผู้ใช้ 
 2.โรงเรียนที่มีการปฏิบัติที่พอใช้ จ านวน 19 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 65.52 ถึงอย่างไร ควร
เพ่ิมเติมการควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบ โดยการจัดท าทะเบียนคุมใบสั่ง
ซื้อสั่งจ้าง และจัดซื้อครุภัณฑ์โดยมีคุณลักษณะประกอบการจัดซื้อ และมีคณะกรรมการก าหนดราคา
กลาง  

3.โรงเรียนที่ต้องปรับปรุง จ านวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ  20.69  โดยต้องด าเนินการตาม
เกณฑ์ และมีการจัดท าข้อตกลงเป็นใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ก าหนดค่าปรับและติดอากร(กรณีการจ้าง) ให้
ครบถ้วน และไม่ติดอากรกรณีจ้าง  
 ข้อเสนอแนะ   
 1.การจัดซื้อครุภัณฑ์ ต้องมีการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ (SPEC) ของพัสดุที่จะซื้อ เป็น
ขั้นตอนหนึ่งของการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ   เนื่องจากการจัดซื้อทุกครั้ง  เจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องจัดท า
รายงานขอความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ.2535  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 27 กล่าวคือ ในข้อ 27 (2) ต้องรายงานถึงรายละเอียดพัสดุที่จะ
จัดซื้อ ทั้งนี้ เนื่องจากระเบียบพัสดุฯ ข้อ 15 ทวิ ก าหนดให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนของการ
จัดหา ต้องด าเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม  ดังนั้น  
โดยหลักการของระเบียบการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ นอกจากต้องก าหนดให้สอดคล้องกับ
ระเบียบพัสดุฯ ข้อ 16  แล้ว  ซึ่งการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เสนอ
ราคาได้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่จะซื้อ   ควรต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพ่ือเปิด
โอกาสให้ผู้เสนอราคาสามารถเข้าร่วมแข่งขันกันได้มากราย ไม่ก าหนด SPEC   ที่เป็นผลให้กีดกันผู้เสนอ
ราคารายใดรายหนึ่ง หรือ เข้าข้างผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง  ผลของการด าเนินการที่ไม่ชอบดังกล่าว 
อาจท าให้มีผู้เข้าแข่งขันได้น้อยราย ซึ่งอาจไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจอย่างแท้จริง  เป็นเหตุให้
ส่วนราชการเสียประโยชน์ได้ 

2.ความต้องการใช้พัสดุประเภทเดียวกัน ในคราวเดียวกันหรือระยะเวลาใกล้เคียงกัน ก็ให้
ด าเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในคราวเดียวกัน  การแยกซื้อ/จ้าง อาจเข้าลักษณะการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ซึ่ง
เป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

ลักษณะของการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง คือ  พัสดุประเภทเดียวกัน- มีความต้องการใช้ในระยะเวลาเดียวกัน  

ควรจัดหาในคราวเดียวกัน  เจตนาการแบ่งซื้อ/แบ่งจ้าง โดยลดวงเงิน หรือใช้วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้างเปลี่ยนไปเป็นวิธี
ส าหรับวงเงินท่ีต่ ากว่า หรือท าให้อ านาจการสั่งซื้อ/สั่งจ้างเปลี่ยนไป อันเป็นประโยชน์ต่อผู้มีอ านาจ/ผู้เกี่ยวข้อง 

 3.การจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีตกลงราคา ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ทั้งนี้ กรณีท่ีโรงเรียนจัดซื้อจัดจ้างต่ ากว่า 10,000 บาท โรงเรียนไม่จัดท าใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง ตามระเบียบ
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ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 133 วรรค 2 “ในกรณีจัดหา
ซึ่งราคาไม่เกิน 10,000 บาท จะไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้”    

หากโรงเรียนต้องการปฏิบัติตามข้อ 133 วรรค 2   โรงเรียนควรก าหนดเป็นแนวปฏิบัติให้
ชัดเจน และจะใช้การควบคุมด้วยวิธีใด จึงจะท าให้ผู้ตรวจรับ สามารถตรวจรับได้อย่างถูกต้องตรงกับการ
ซื้อ จ้างในครัง้นั้น ๆ และต้องถือปฏิบัติเป็นไปแนวทางเดียวกัน  

4.การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ให้ด าเนินการจัดหาในระบบ e-GP ซึ่ง
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และหนังสือแจ้งเวียนจากกรมบัญชีกลางที่ก าชับให้ส่วนราชการด าเนินการ 
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 5  ตุลาคม 2547 ที่ก าหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของ
รัฐทุกแห่งด าเนินการตามระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ( e-Government 
Procurement : e-GP) และหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/ว 78 ลงวันที่ 12 
เมษายน 2553  เรื่อง การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government 
Procurement : e-GP)  และเริ่มด าเนินการระยะที่ 3 ตามหนังสือ กค(กวพ)0421.3/  ว 150 ลง
วันที่ 10 เมษายน 2558  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Market : e-market)และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Bidding :       
e-bidding) 

 

 ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะโรงเรียนเพ่ือด าเนินการปรับปรุงให้
สามารถควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีพัสดุ รวมทั้งการควบคุมการใช้จ่ายเงินปัจจัยพ้ืนฐาน
นักเรียนยากจน เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อาหารกลางวัน) และโรงเรียนได้รายงานผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะแล้ว ทั้ง 15 แห่ง ส่วน
โรงเรียนวัดบ้านกลับ มีการควบคุมไว้ดีแล้ว  
 
เงินรายได้สถานศึกษา  มีกระบวนการควบคุม การใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเงิน และถือ
ปฏิบัติตามระเบียบเงินรายได้สถานศึกษา และประกาศเรื่องเงินรายได้สถานศึกษา ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ตาราง 11  การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา 

เกณฑ์การตรวจสอบ ผลการตรวจสอบตามเกณฑ์ 
 ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1.ออกใบเสร็จรับเงินครบถ้วน 
2.จัดท าทะเบียนคุมครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการรับเงิน 
3.มียอดคงเหลือในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
4.ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของเงิน 
5.ด าเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ 
6.มีหลักฐานการจ่ายครบถ้วน 

จ านวนโรงเรียน มีเงินรายได้สถานศึกษา จ านวน 12  แห่ง 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 

1 
คิดเป็นร้อยละ 25 66.67 8.33 
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เกณฑ์การตรวจสอบ 
 1.โรงเรียนที่ปฏิบัติงานดี  โดยออกใบเสร็จรับเงินครบถ้วน จัดท าทะเบียนคุมครบถ้วนตาม
วัตถุประสงค์ปรากฏยอดเงินในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ด าเนินการจัดหาพัสดุตามวัตถุประสงค์
และเป็นไปตามระเบียบมีหลักฐานการจ่ายครบถ้วนถูกต้อง 
 2.โรงเรียนที่ปฏิบัติงานพอใช้ โดยออกใบเสร็จรับเงินครบถ้วน จัดหาพัสดุตามวัตถุประสงค์และ
เป็นไปตามระเบียบ แต่มีเอกสารหลักฐานการจ่ายไม่สมบูรณ์ 
 3.โรงเรียนที่ต้องปรับปรุงการปฏิบัติงาน โดยออกใบเสร็จรับเงินไม่ครบถ้วน จัดท าทะเบียนคุม
ไม่ครบถ้วน และหลักฐานการจ่ายไม่สมบูรณ์ 
จากตาราง 11  พบว่า 
 โรงเรียนที่มีการปฏิบัติงานได้ดีตามเกณฑ์การตรวจสอบ จ านวน 3 แห่ง ปฏิบัติงานได้ในระดับ
พอใช้ จ านวน 8 แห่ง และต้องปรับปรุง จ านวน 1  แห่ง  มาจากจัดท าทะเบียนคุมไม่ครบถ้วนตาม
วัตถุประสงค์ของเงินและไม่ได้แสดงยอดเงินคงเหลือในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ซึ่งจะท าให้ไม่
สามารถควบคุมเงินให้เกิดความโปร่งใสได้  
 ทั้งนี้ ทุกโรงเรียนด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของเงินที่บริจาค  แต่ทั้งนี้กรณีบริจาคเพ่ือจ้างครู
อัตราจ้าง โรงเรียนยังไม่ได้ด าเนินตามหนังสือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด  
ที่ ศธ 04009/ว 629 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่
จ้างจากเงินนอกงบประมาณ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พงศ. 2559 ซึ่งใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559  
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2.ตรวจสอบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 
 

 ได้รายงานผลการตรวจสอบการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน          
ค่าการศึกษาบุตร และเงินวิทยฐานะ  แล้ว ตามหนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สิงห์บุรี ที่ ศธ 04157/2211 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560  
 

2.1 ตรวจสอบงบเดือน 
 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ  เพ่ือทราบว่า การเบิกจ่าย หลักฐานการจ่ายถูกต้องตามระเบียบฯ  
ขอบเขตการตรวจสอบ   ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน ตามงบเดือนสุ่มตรวจเอกสาร จ านวน 3 

เดือน ได้แก่ เดือนธันวาคม 2559  กุมภาพันธ์  และมีนาคม 2560  จ านวน  298 ฎีกา    
 

ผลการด าเนินการตรวจสอบ    
 

การด าเนินการเบิกจ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง แต่การตรวจสอบเอกสารต้นเรื่องขอ
เบิก ยังไม่รัดกุมท าให้เอกสารประกอบการเบิกไม่สมบูรณ์ อีกทั้งหลักฐานการจ่ายไม่ถูกต้องสมบูรณ์
บางส่วน สรุปได้ดังนี้ 

(1) การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราว ประกันสังคมจ านวน 42 ฎีกา 
พบว่ามีการควบคุมโดยลูกจ้างทุกรายที่วางเบิกค่าจ้าง มีสัญญาจ้างครบถ้วนทุกราย แต่มีข้อสังเกตใน
สัญญาจ้างผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินอ้างค าสั่งมอบอ านาจที่ 1763/2556 ซึ่งการท าสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 
22 พฤศจิกายน 2559 อยู่ในช่วงที่ค าสั่ง 512/2559 สั่ง ณ 28 กันยายน 2559 มีผลบังคับใช้แล้ว 
ฉะนั้น สัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2559 เป็นต้นไปต้องเป็นตามค าสั่งมอบอ านาจ ที่ 
512/2559 ส าหรับการเบิกจ่ายเงิน เป็นไปตามสัญญาจ้าง และน าส่งเงินประกันสังคมครบถ้วนตรง
ตามเวลาที่กฎหมายก าหนด และไม่มีค้างนาน 

(2) การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ เงินอ่ืน ๆ  จ านวน 94 ฎีกา 
พบว่าการตรวจสอบหลักฐานขอเบิกประกอบการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินไม่รัดกุมเพียงพอ ท าให้มีหลักฐาน
ขอเบิกไม่สมบูรณ์  ดังนี้ 
      (2.1) จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน /อาหารว่างและเครื่องดื่ม (ฎีกา 492)     เพ่ือให้
คณะกรรมการ ด าเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือสรรหาบุคคลเป็นพนักงานราชการ เบิกจ่ายอ้างอิงระเบียบ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
โดยไม่จัดจ้างท าอาหารตามระเบียบพัสดุ พ.ศ. 2535และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ข้อสังเกต  การด าเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือสรรหาบุคคลเป็นพนักงานราชการ ไม่ใช่การจัดงาน
ตามความหมายแห่งระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ แต่เป็นรายจ่ายในการบริหารงานประจ าตาม
อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ เบิกจ่ายจากงบด าเนินงาน ลักษณะค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หรืองบ
รายจ่ายอ่ืนได้ที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน ซึ่งเข้าข่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 ข้อ 12 “ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอย ให้
หัวหน้าส่วนราชการเบิกจ่ายตามความจ าเป็น เหมาะสมประหยัดและเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ”  
ฉะนั้นการด าเนินการจ้างเหมาท าอาหารดังกล่าวต้องด าเนินการจ้างตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และกรณีจ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ที่ด าเนินการตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
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ประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยยกเว้นไม่ด าเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ (หนังสือ
กรมบัญชีกลางที่ กค(กวพ)0421.3/193 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2552) บันทึกขอจ้างตามระเบียบการ
ฝึกอบรมฯ ไม่บันทึกขออนุมัติจ้างผู้รับจ้างกรณีนี้  ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ควรต้องบันทึกขอ
อนุมัติจ้าง โดยอ้างระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 
2549 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยยกเว้นไม่ด าเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ (หนังสือกรมบัญชีกลางที่ 
กค(กวพ) 0421.3/193 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2552)ไว้ให้ละเอียดในบันทึกขออนุมัติด าเนินการ หาก
เกิดกรณีผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ ให้บันทึกรายงานด้วยว่าไม่ครบถ้วน
จ านวนกี่ราย และขออนุมัติเบิกจ่ายตามท่ีได้รับอนุมัติไว้แล้ว  

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบวางเบิก ควรต้องตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบฯด้วย  
       (2.2) เอกสารหลักฐานขอเบิก กรณีจ้างเหมารถเพ่ือใช้รับส่งนักเรียน พบว่า โรงเรียน
ที่ท าเรื่องขอเบิก ได้จ้างรถยนต์ประเภทส่วนบุคคล โดยมีเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน เช่น รายการเสีย
ภาษีประจ าปีเพ่ือใช้สอบทานว่าเป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมาย และรายการประกันภัย เพ่ือความ
ปลอดภัยและประกันความเสี่ยงของผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง 
  (2.3) เอกสารขอเบิกค่าอาหารท าการนอกเวลา พบว่าไม่แนบการขออนุมัติปฏิบัติงาน
นอกเวลา ท าให้ขาดสาระส าคัญว่า การปฏิบัติงานนอกเวลาได้รับการพิจารณาอนุมัติ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ 5 และเบิกจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราตามระเบียบฯ ข้อ 7 
  (2.4) เอกสารขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พบว่าใบเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของข้าราชการครูเพ่ือพานักเรียนไปเข้าร่วมกิจกรรม โดยข้าราชการครูขอเบิกค่าเบี้ย
เลี้ยง และขอเบิกค่าอาหารให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยเอกสารขอเบิกไม่ได้แยกในส่วนของ
ข้าราชการครูซึ่งเบิกจ่ายตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
เบิกจ่ายตามหนังสือสั่งการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04002/ว.2983 
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555  
                          หลักฐานการจ่ายควรต้องแยกส่วนของข้าราชการครู และนักเรียนจากกัน ส าหรับ
นักเรียน ต้องมีบันทึกขอเบิกส าหรับนักเรียนและแนบหลักฐานการจ่ายของนักเรียน โดยกรอกข้อมูลให้
ครบถ้วน 
        ทั้งนี้ แบบขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ไม่มีลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน ซึ่ง
เคยให้ข้อเสนอแนะไว้แล้วตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559  
  (2.5) เอกสารขอเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ(ค่าเบี้ยประชุม อ.
ก.ศ.จ.) พบว่า หลักฐานการจ่าย ไม่เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 49 
ลงวันที่ 23 เมษายน 2557 เรื่อง ค่าตอบแทนคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ ซึ่งหนังสือดังกล่าวได้
ก าหนดแบบหลักฐานการจ่ายส าหรับคณะกรรมการ และอนุกรรมการ  
  (2.6) เอกสารขอเบิกค่าวัสดุ พบว่า  
ฎีกา 419 ด าเนินการจัดซื้อวัสดุจ าเป็นเร่งด่วนโดยอ้างตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ตามข้อ 39 วรรคสอง  แต่เอกสารประกอบไม่สมบูรณ์ บันทึกข้อความ
ไม่ได้บ่งชี้ว่าใคร ไปท าอะไรที่ไหนอย่างไร และซื้อวัสดุจากใคร  มีเพียงระบุว่านางสุรินทร์ พวงทอง 
ส ารองจ่ายเงินเท่านั้น  ซึ่งการจัดซื้อโดยจ าเป็นเร่งด่วน ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปราชการและใช้รถยนต์
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ราชการแล้วเกิดเหตุตามนัยแห่งระเบียบฯข้อ 39 วรรคสอง ต้องบันทึกรายงานให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทราบ และเจ้าหน้าที่พัสดุจึงด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯต่อไป 
ฎีกา 617 การจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงของ สพป.สิงห์บุรี   ไม่มีใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามันเครื่อง ส าหรับการ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(น้ ามันเชื้อเพลิง) มีจ านวน 1 คน ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ ซึ่ง
การจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงของ สพป.สิงห์บุรี จะด าเนินการจัดซื้อเพียงครั้งเดียวและผู้ขายจะทยอยส่งมอบ 
ฉนั้นการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องแต่งตั้งตามวงเงินงบประมาณทั้งหมดที่ใช้ในการซื้อ 
ถึงแม้ว่าจะส่งมอบแต่ละครั้งมีมูลค่าไม่เกิน 10,000 บาท ก็ตามดังนั้นจึงต้องมีคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ 3 คน 
 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โดยเจ้าหน้าที่ พัสดุ ควรตรวจสอบเอกสาร และ
ด าเนินการดังนี้ 
            (2.6.1) บันทึกของผู้ที่รายงาน ต้องระบุด้วยว่า ไปท าอะไร ที่ไหน อย่างไร จึง
เกิดเหตุไม่คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจด าเนินการตามปกติได้ทัน และมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้อง
ด าเนินการจัดซื้อ/จ้างซ่อม เพ่ือให้การปฏิบัติราชการไม่เสียหายพร้อมแนบค าสั่งที่เก่ียวข้อง 
            (2.6.2) เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดท ารายงานขออนุมัติซื้อ/จ้าง โดยวิธีตกลงราคาใน
กรณีจ าเป็นเร่งด่วนและแต่งตั้งผู้รายงานเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ 
  (2.7) เอกสารขอเบิกค่าครุภัณฑ์  พบว่า เอกสารขอเบิก ของโรงเรียนที่ส่งเบิก จะแนบ
เอกสารเพียงรายงานขอซื้อ(บางแห่งไม่ระบุเหตุผลที่จะซื้อ) ส าเนาสัญญา ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดคุณลักษณะ ค าสั่งคณะกรรมการตรวจรับ ใบตรวจรับ โดยมีข้อสังเกตว่า 
   (2.7.1) สัญญาซื้อครุภัณฑ์ ไม่อ้างอิงค าสั่งมอบอ านาจจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุของผู้อ านวยการสถานศึกษา ตามค าสั่ง
ที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เนื่องจากอ านาจการสั่งซื้อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สัญญาที่สมบูรณ์
ถูกต้องตามอ านาจหน้าที่จึงต้องอ้างอิงค าสั่งมอบอ านาจ  
   (2.7.2) การก าหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ โรงเรียนที่ขอเบิก
แนบเอกสารไม่ครบถ้วน ท าให้ไม่สามารถทราบได้ว่า โรงเรียนได้ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะและราคา
กลางเป็นไปตามราชการก าหนดหรือไม่  
  เพ่ือให้โรงเรียนด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้องและมีเอกสารครบถ้วน กลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โดยเจ้าหน้าที่พัสดุ ควรก าหนดให้โรงเรียนส่งส าเนาเอกสารการ
ด าเนินงานของโรงเรียนให้ครบถ้วน เพ่ือช่วยเหลือโรงเรียนในสอบทานการปฏิบัติงานด้านพัสดุของ
โรงเรียนให้ถูกต้อง ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
  ส าหรับหลักฐานการจ่าย มีข้อสังเกตว่า หากเป็นบุคคลธรรมดา ใช้ใบส าคัญรับเงินไม่
แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน เพ่ือใช้สอบทานว่าเป็นบุคคลเดียวกับคู่สัญญาหรือไม่ ทั้งนี้ ควรขอ
หลักฐานจากคู่สัญญาเป็นใบเสร็จรับเงินหรือบิลเงินสด และมีสาระส าคัญตามระเบียบฯก าหนด 
  (2.8) เงินช่วยพิเศษ  พบว่า รายละเอียดในเอกสารขอรับเงินช่วยพิเศษ รวมทั้งบันทึก
ขออนุมัติเบิกในส่วนของจ านวนเงินบ านาญ เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ไม่มีเอกสารอ้างอิงว่า จ านวนที่ระบุไว้นั้น
ถูกต้องหรือไม่  ควรเพิ่มเอกสารอ้างอิง เช่น ทะเบียนจ่ายตรง จากกรมบัญชีกลาง ซึ่งรายงานการจ่ายเงิน
บ านาญปกติทุกเดือน เพ่ือยืนยันว่า ได้รับบ านาญ เงินเพ่ิมจริงตามที่บันทึกขออนุมัติเบิก 

(3) การเบิกจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ด้วยวิธี e-bidding จ านวน 10 ฎีกา 
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พบว่า  เอกสารประกาศฯสัญญาจ้าง ไม่อ้างอิงค าสั่งมอบอ านาจจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุของผู้อ านวยการสถานศึกษา ตามค าสั่ง
ที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เนื่องจากอ านาจการสั่งซื้อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สัญญาที่สมบูรณ์
ถูกต้องตามอ านาจหน้าที่จึงต้องอ้างอิงค าสั่งมอบอ านาจ  ส าหรับการก าหนดราคากลาง ไม่มีรายละเอียด
ของคณะกรรมการว่าอ้างอิงจากแหล่งใด เป็นไปตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนดหรือไม่ 
ส าหรับหลักฐานการจ่าย มีข้อสังเกตว่า หากเป็นบุคคลธรรมดา ใช้ใบส าคัญรับเงินไม่แนบส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน เพ่ือใช้สอบทานว่าเป็นบุคคลเดียวกับคู่สัญญาหรือไม่ ทั้งนี้ ควรขอหลักฐานจาก
คู่สัญญาเป็นใบเสร็จรับเงินหรือบิลเงินสด และมีสาระส าคัญตามระเบียบฯก าหนด ใช้เป็นหลักฐานการ
จ่ายต่อไป   

จากข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ทั้ง 3 ข้อ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ควร
ด าเนินการตรวจสอบเอกสารขอเบิก ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือใช้สอบทานการเบิกจ่ายให้เป็นหลักฐาน
ตามระเบียบที่ก าหนด และรอรับการตรวจสอบจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป 
 

2.2 การสอบทานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน   
 ได้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสิงห์บุรี  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 การสอบทานได้ปฏิบัติอย่าง
สมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่างรอบคอบ ผลการสอบทานพบว่า การประเมินผลการควบคุมภายใน
เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายใน  อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตที่มีนัยส าคัญดังนี้ 
 เนื่องจากผลการสรุปตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) และ สรุปตัวชี้วัดค ารับรองตาม
แผนการปฏิบัติราชการ (ARS) มีผลการประเมินต่ ากว่าระดับ 4 จ านวน 14 รายการ โดยได้มีกิจกรรมที่
ท าแผนการควบคุมไว้แล้ว แต่ก็ยังมีกิจกรรมที่ควรน ามาจัดท าแผนการควบคุมภายใน เพ่ือที่ผู้รับผิดชอบ
จะได้ควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์  ได้ผลการประเมินไม่ต่ ากว่า ระดับ 4  ในการรายงาน
ผลตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) และ ตัวชี้วัดค ารับรองตามแผนการปฏิบัติราชการ(ARS) 
ในปีงบประมาณ 2560  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้แก่ 

1.ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  วิชาภาษาไทย 
วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาสังคมศาสตร์ 

2.นักเรียน ป.6 มีผลการสอบ O-NET สูงกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็มเพ่ิมขึ้น              
วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาสังคมศึกษา  

3.ความส าเร็จของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีด าเนินงานภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรมลูกเสือ 

4.การยกระดับวิชาการโรงเรียนในฝัน 
5.ความส าเร็จของหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์เพ่ือรับรางวัล

ทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)  
6.ความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
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2.ตรวจสอบตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

เรื่องท่ีตรวจสอบ 
1.การเบิกจ่ายเงิน    
2.การควบคุมบัญชีเงินสดในมือ บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีลูกหนี้เงินยืม และบัญชีเงินฝากคลัง    
3.การควบคุมเงินทดรองราชการ   
4.การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน   

  

วัตถุประสงค ์
 1.เพ่ือทราบว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีมีระบบการปฏิบัติงานด้าน
การเงิน การบัญชี ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและเป็นไปตามระบบบริหารงานการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ก าหนด 
 2.เพ่ือทราบว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี มีการควบคุมเงินสด เงินฝาก
ธนาคาร เงินฝากคลัง และลูกหนี้เงินยืมในระบบGFMIS ได้เป็นปัจจุบัน และสามารถหารายละเอียด
ประกอบได้ถูกต้องครบถ้วนทุกบัญชี 
 3.เพ่ือทราบว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี มีการควบคุมเงินทดรอง
ราชการตามที่ระเบียบก าหนดและมีเงินทดรองราชการครบถ้วนถูกต้อง 
 

ขอบเขตการตรวจสอบ  ตัดยอด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559  
 1.สอบทานระบบการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี โดยเชื่อมโยงกับหลักฐานต่าง ๆ 
 2.ตรวจสอบการบันทึกรายการในระบบ GFMIS ได้แก่ บัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝาก
คลัง และบัญชีลูกหนี้เงินยืม 
 3.ตรวจสอบเงินทดรองราชการ  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 
 4.ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเดือน มีนาคม 2559 ว่าจ่ายตรงตัวเจ้าหนี้ / ผู้มีสิทธิ  
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตรวจสอบหลักฐานเอกสารประจ าเดือน มีนาคม 2559  
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2559 – 31 พฤษภาคม 2559 
 

ผลการด าเนินการตรวจสอบ ได้รายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว ตาม
หนังสือส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ที่ ศธ 04157/2211  ลงวันที่ 12 
มิถุนายน 2560  

3.งานตรวจสอบโรงเรียนแม่เหล็ก  จ านวน  3  แห่ง  
วัตถุประสงค์ เพ่ือติดตามก ากับให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารงบประมาณ เงิน

อุดหนุนโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) รวมทั้งหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว 996 ลงวันที่ 8 
มีนาคม 2560 เรื่อง เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบลงทุน
และงบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ ซึ่งมีสาระส าคัญ คือ รายการที่ก่อหนี้ผูกพันสัญญาแล้ว 
ยังคงถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ว 491 โดยต้องวางเบิกจากระบบ GFMIS ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 
31 มีนาคม 2560 
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 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ท าแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ 2560 และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสิงห์บุรีที่ 401 /2559 ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2559 เพ่ือติดตามก ากับให้ค าปรึกษา
ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารงบประมาณ เงินอุดหนุนโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) รวมทั้งหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว 996 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 เรื่อง เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบลงทุนและงบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ ซึ่งมี
สาระส าคัญ คือ รายการที่ก่อหนี้ผูกพันสัญญาแล้ว ยังคงถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ว 491 โดยต้อง
วางเบิกจากระบบ GFMIS ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ไม่เกินเวลา 16.30 น. นั้น 
 การด าเนินการติดตามการก่อสร้างของ โรงเรียน สรุปได้ดังนี้ 

1.โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส งบกลางสิ่งก่อสร้าง 2,403,000 บาท ดังนี้ 
 รายการก่อสร้างห้องสมุด  รายการก่อสร้างสนามกีฬา  รายการครุภัณฑ์ห้องสมุด (ใช้เงิน
อุดหนุน) ทั้ง 3 รายการ มีการเบิกจ่าย เป็นไปตามก าหนด 
 2.โรงเรียนวัดเก้าชั่ง  งบกลางสิ่งก่อสร้าง 1,969,500 บาท ดังนี้ 
   รายการก่อสร้างห้องสุมด รายการก่อสร้างห้องน้ าชาย หญิง  รายการครุภัณฑ์ วัสดุสื่อ 
หนังสือห้องสมุด 
 3.โรงเรียนวัดโบสถ์  งบเงินอุดหนุน จ านวน 3,350,000 บาท มีแผนการใช้จ่ายเงิน จัดท า
โครงการ 
 สรุปได้ว่า  การด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณของโรงเรียน   โดยส ารวจความครุภัณฑ์ของ
โรงเรียนเครือข่ายเพ่ือจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ 
รวมทั้งการซ่อมแซมอาคาร  ท าโครงการเพ่ือใช้จ่ายเงินอุดหนุน ส าหรับเงินอุดหนุนใช้จ่ายเป็นไปตาม
ก าหนด  
 การตรวจสอบโรงเรียนแม่เหล็ก ไม่รวมอยู่ในแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
  
4. งานตรวจสอบงบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก  จ านวน  11 แห่ง   

เพ่ือติดตามการบริหารงบประมาณ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ โรงเรียนปกติ จ านวน 11 แห่ง รายการปรับปรุง
ซ่อมแซมบ้านพักครู จ านวน 9 แห่ง และก่อสร้างส้วม จ านวน 2 แห่ง 

ด าเนินการตรวจสอบ ในระหว่างวันที่ 8 - 16 และ 25  พฤศจิกายน 2559  ดังนี้ 
1.โรงเรียนที่ยังไม่ด าเนินการเตรียมหาผู้รับจ้างไว้รอการแจ้งอนุมัติเงินประจ างวด จ านวน 3 

แห่ง สาเหตุ  โรงเรียนแจ้งว่า ต้องรอการอนุมัติเงินประจ างวดก่อนจึงจะด าเนินการ ซึ่งได้ให้
ข้อเสนอแนะถึงวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง ให้รับทราบแล้ว 

2.โรงเรียนที่เตรียมการหาผู้รับจ้างไว้แล้ว แต่เอกสารหลักฐานยังไม่สมบูรณ์ถูกต้อง จ านวน 6 
แห่ง สาเหตุ  โรงเรียนไม่เข้าใจวิธีการปฏิบัติงานในการเตรียมการจัดหาผู้รับจ้างที่ได้รับแจ้งจาก 
สพป. ทั้งในการแต่งตั้งและการท าหน้าที่ของคณะกรรมการก าหนดราคากลาง และกระบวนการหาผู้
รับจ้างที่โปร่งใสเป็นธรรม ตามข้อสังเกตของ ปปช. และสตง. ได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกับ
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบแล้ว 
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  3.โรงเรียนที่ยังไม่ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางเพ่ือเสนอขออนุมัติ
ผู้อ านวยการโรงเรียน และขออนุมัติจ้าง แต่ให้ผู้รับเหมาเข้าด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูไป
ก่อนแล้ว จ านวน 1 แห่ง ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนชี้แจงว่า “โรงเรียนใกล้เปิดเทอม ถ้าท าตอนโรงเรียนเปิด
แล้ว จะรบกวนการเรียนการสอน เนื่องจากใกล้กับห้องอนุบาล โดยการท าโครงสร้างไว้ก่อนเพ่ือไม่ให้
เกิดอันตรายต่อนักเรียน ซึ่งผู้รับเหมาเป็นช่างที่เคยรับจ้างกับโรงเรียน และเป็นช่างท้องถิ่น” 

ข้อสังเกต ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559  โรงเรียนวัดศรีสาครยังไม่ได้ด าเนินการตาม
ระเบียบ โดย 

1. เจ้าหน้าที่พัสดุยังไม่จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง โดยมีรายละเอียดตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 27 เสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ จนถึงผู้อ านวยการโรงเรียน พร้อมกับขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน แล้วแต่กรณี รวมทั้งยังไม่มีราคากลางที่จะต้องใช้ในการเปรียบเทียบ
ราคาที่ผู้เสนอราคาได้ยื่นเสนอไว้ (ราคากลาง ตามมาตรา 103/7 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554 “ราคากลาง หมายความว่า รายละเอียดราคามาตรฐาน หรือราคาที่ใกล้เคียงความเป็นจริง เพ่ือ
ใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้เสนอราคาได้ยื่นเสนอไว้ ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง” การ
ก าหนดราคากลางเป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด 

2. ผู้อ านวยการโรงเรียน ยังไม่ลงนาม ให้ความเห็นชอบอนุมัติ 
3. การให้ผู้รับจ้างเข้าท าการปรับปรุงซ่อมแซม ยังไม่มีกระบวนการให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ติดต่อตก

ลงราคา กับผู้ขาย/ผู้รับจ้างโดยตรงตามนัยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 39  เช่น การท าหนังสือเชิญให้ผู้รับจ้างเสนอราคา และหรือเจ้าหน้าที่พัสดุท า
บัญชีเทียบราคา เนื่องจากเป็นวงเงินที่สูง ถึงแม้ว่าจะด าเนินการด้วยวิธีตกลงราคาก็ตาม 

4 เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ได้สรุปความเห็นพร้อมเหตุผลต่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณารับราคา
กรณีอยู่ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 

ทั้งนี้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณนี้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในได้ให้ข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงานแก่ทุกโรงเรียนรับทราบแล้ว  และติดตามการด าเนินงาน ช่วงเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 
2560 ทุกโรงเรียนได้ด าเนินการส่งเบิกทันตามก าหนด และมีการปรับปรุง และก่อสร้างตามรูปแบบจริง 

การตรวจสอบ งบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก  จ านวน  11 แห่ง  ไม่อยู่ในแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี  

 
5.งานให้ค าปรึกษา  

5.1 ให้ค าปรึกษาครูและผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือให้
สถานศึกษาจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินได้ครบถ้วน ถูกต้อง สามารถควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณได้
ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ และทันเวลา 

       ข้อปรึกษา ที่ไม่เป็นทางการ สรุปได้ ดังนี้ 
(1) การบันทึกบัญชี อาหารกลางวัน กรณียืมเงินใช้ส ารองจ่ายค่าอาหารกลางวัน 
(2) การจัดสัญญาจ้างเหมาเป็นชุดเป็นหม้อ ท าอาหารกลางวัน  
(3) การบริหารจัดการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี และการควบคุมการใช้จ่ายเงิน 
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(4) กรณีส ารองจ่ายเงินค่าจ้างครูอัตราจ้าง ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แต่ได้รับเงินโอนล่าช้า 

 

 5.2 ให้ค าปรึกษาด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ การจัดวางระบบควบคุมภายใน  แนว
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้ าที่ผู้ปฏิบัติงาน ใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ข้อปรึกษา ที่ไม่เป็นทางการ สรุปได้ดังนี้ 

(1) การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 
(2) การเบิกค่าอาหาร พาหนะ ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
(3) การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนกรณี จัดอบรม ประชุมสัมมนาตามโครงการใน

แผนปฏิบัติการประจ าปี  
(4) การตีความตามหนังสือสั่งการ กรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการเบิกค่ารักษาพยาบาล 

จากการให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 
และโรงเรียนในสังกัด หน่วยตรวจสอบภายในจะได้รวบรวมเป็นข้อมูล เพ่ือใช้ในการวางแผนการ
ตรวจสอบในปีงบประมาณถัดไป 

5.3 จัดประชุม  หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 
ต้องการสร้างระบบการควบคุม ก ากับ ติดตาม สนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบการบริหาร
งบประมาณท่ีดีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดคุ้มค่า โปร่งใส ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการ จัด
การศึกษา แนวการจัดการศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่เรียนรวม ยุบเลิก ในปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1  

ผลการด าเนินงานตามโครงการ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1.เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี พัสดุโรงเรียน มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไป

ตามระเบียบ  
2.เจ้าหน้าที่ ได้มีการปรับปรุงงานในความรับผิดชอบได้เป็นปัจจุบัน  เพ่ือให้ผลการท างานมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
3.ผู้บริหารโรงเรียนเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

การบริหารงานให้สัมฤทธิ์และสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายขององค์กร 
4.ผลจากการแบ่งกลุ่ม ปรากฏว่า กลุ่มที่มีข้อขัดข้องในการจัดท าทะเบียนคุม ได้ด าเนินการ

จัดท าได้ครบถ้วนทุกโรงเรียน สามารถส่งมอบงานได้ท้ัง 12 แห่ง 

ทั้งนี้หน่วยตรวจสอบภายใน ต้องติดตามการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุของโรงเรียนที่ยัง
ปฏิบัติงานได้ไม่เข้าร่วมประชุม และไม่ได้น าเอกสารเข้าร่วมการปฏิบัติจริง จ านวน 2 แห่ง  เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนไม่กระทบต่อการจัดการทรัพย์สินของโรงเรียน ต่อไป 
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สรุปอภิปรายผลปัญหา และข้อเสนอแนะ 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  
 

การด าเนินงานตรวจสอบภายใน ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ 
2560ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุ รี ภายใต้ข้อจ ากัดในการปฏิบัติงานของผู้
ตรวจสอบภายใน ที่ปฏิบัติหน้าที่ จ านวน 1/220 คนวัน ช่วงเดือน ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 
และผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ 2 คน ช่วงเดือน เมษายน – กันยายน 2560  บรรลุวัตถุประสงค์
ตามแผนปฏิบัติการ  

ทั้งนี้ในการด าเนินการตรวจสอบ พบปัญหาในการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจทั้งโรงเรียน 
และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี รวมทั้ง
หน่วยตรวจสอบภายในเอง กล่าวคือ 

1.ระดับสถานศึกษา  
 หน่วยรับตรวจ(โรงเรียน) ตามเป้าหมาย จ านวน 28 แห่ง ท าการสุ่มตรวจในปีงบประมาณ 
2560 เพ่ิมเป็น จ านวน 29 แห่ง สูงกว่าเป้าหมายเดิม 1 แห่ง  พบว่าหน่วยรับตรวจ สามารถ
ด าเนินการบริหารจัดการงบประมาณ เงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
รายการเงินอุดหนุนรายหัว เงินปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน เงินค่า
หนังสือเรียน  เงินสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รายการเงินอาหารกลางวัน) และเงินรายได้
สถานศึกษา เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณด้วยแผนปฏิบัติการประจ าปี พบว่าโรงเรียน
ส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อย 79.31 เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม
พบว่าโรงเรียนมีปัญหาที่คล้ายกัน และต้องปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

 1.ด้านบุคลากรของหน่วยรับตรวจ (โรงเรียนที่ได้รับการสุ่มตรวจ)  พบว่า  โรงเรียนมีการ
เปลี่ยนแปลงบุคลากรเนื่องจากการเกษียณอายุประจ าปี และการย้าย ท าให้ผู้รับงานใหม่ไม่มีความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้มีข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน ทั้งในด้านการด าเนินการจัดหาพัสดุและ
กระบวน การปฏิบัติงาน ทั้งด้านการเงิน บัญชี  
 ซึ่งกรณี การเปลี่ยนแปลงบุคลากรในด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียน หน่วยตรวจสอบ
ภายในให้เคยให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารโรงเรียน ให้ช่วยก ากับดูแล หรือขอรับค าปรึกษาที่ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ไว้แล้ว  แต่ในการ
ปฏิบัติจริง โรงเรียนไม่ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ จึงเกิดปัญหาเหมือนที่ผ่านมา 
 

 2.ด้านกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ในการบริหารงานด้านงบประมาณ   
พบว่า 
        2.1 แผนปฏิบัติการประจ าปี บรรจุโครงการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน แต่ไม่ควบคุม
วงเงินงบประมาณที่แต่ละโครงการต้องใช้ ให้สอดคล้องกับวงเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรในแต่ละ
ปีงบประมาณ ส่งผลกระทบให้ วงเงินที่ได้รับอนุมัติแต่ละโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีรวมกันแล้ว
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สูงกว่าวงเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร หากต้องด าเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณแล้ว จะไม่สามารถด าเนินการได้ แสดงให้ทราบว่า การปฏิบัติงานของโรงเรียนไม่ได้
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีจริง  
  โรงเรียนควรควบคุมเงินงบประมาณในแต่ละโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้
สอดคล้องกับวงเงินที่ได้รับจัดสรรจาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยยึดจ านวน
นักเรียนที่มีอยู่เป็นส าคัญ จึงจะท าให้การบริหารงบประมาณเพ่ือด าเนินงานตามโครงการเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี และสามารถควบคุมเงินของโรงเรียนได้ 
         2.2 โรงเรียนไม่ได้ จัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน เพ่ือควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
โครงการที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี   มีผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณ คือ ไม่สามารถ
ควบคุมเงินที่เบิกจ่ายให้เป็นไปตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีได้ และบางแห่งใช้เงินเกินกว่าที่
ได้รับจัดสรรจริงท าให้ต้องใช้เงินประเภทอ่ืนที่มีวัตถุประสงค์ จึงมีผลกระทบต่อไปถึงการใช้เงินไม่ตรง
ตามวัตถุประสงค์อีกด้วย 
       ทั้งนี้วิธีการควบคุมเงินในแผนปฏิบัติการประจ าปีนั้น หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี พัสดุ และผู้บริหารโรงเรียน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 แต่โรงเรียน
ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถด าเนินการควบคุมงบประมาณในแผนปฏิบัติการได้ 
 

3. ด้านการจัดหาพัสดุ  พบว่า การจัดหาพัสดุมาด าเนินการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 
บางแห่งไม่ได้ด าเนินการตามกระบวนการจัดหาพัสดุ เพ่ือใช้ประโยชน์ในโรงเรียน  โดยผู้มีความต้องการ
ใช้พัสดุไม่ได้บันทึกแจ้งความประสงค์ต้องการใช้วัสดุ เสนอผู้อ านวยการโรงเรียนเพ่ือพิจารณาและสั่งการ
ให้ เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการจัดหาให้เป็นไปตามระเบียบฯ ทั้งนี้การจัดหาพัสดุจากเงินนอกงบประมาณ 
ที่มีวงเงิน ตั้งแต่ 5,000 บาทข้ึนไป ไม่ได้จัดหาในระบบ e-GP  

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้แจ้งก าชับผู้บริหารสถานศึกษาในคราวการประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ว่าควรก ากับติดตามการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามกระบวนการบริหารงานพัสดุ รวมทั้งท าความเข้าใจกับบุคลากรใน
สถานศึกษาถึงวิธีการบริหารงานพัสดุ การเงิน บัญชี ให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน    ซึ่งจะส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานสอดคล้องกับกระบวนการบริหารงบประมาณ การจัดหาพัสดุ และท าให้สามารถควบคุมเงิน
ให้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของเงินได้อย่างแท้จริง  แต่โรงเรียนก็ยังด าเนินการไม่ครบถ้วน 
 กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง (ยกเว้นการซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง) ก่อนด าเนินการจัดจ้างทุกวิธี ให้
เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท ารายงานเพื่อขอความเห็นชอบ เสนอรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ โดยผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุตามรายการดังต่อไปนี้ 

1. เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง เหตุผล  ระบุสาเหตุที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง เช่น 
พัสดุไม่มีใช้หรือไม่พอใช้ หรือต้องบ ารุงรักษา  ความจ าเป็น ให้ระบุถึงความจ าเป็นที่จะจัดซื้อจัดจ้าง เช่น 
    (1) เพ่ือให้หน่วยงานมีพัสดุส าหรับไว้ใช้ในราชการ 
   (2) เพ่ือการทดแทนพัสดุที่สิ้นเปลืองหมดไป ช ารุด หรือเสื่อมสภาพจากการใช้งาน
ตามปกติ พัสดุเดิมสูญหาย ถูกท าลาย 
    (3) เพ่ือส ารองไว้เพ่ือทดแทนพัสดุที่ใช้อยู่ปัจจุบันไม่ให้ขาดความต่อเนื่องของการงาน
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2. รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง 
  (1) การจัดซื้อ ให้ระบุรายการและจ านวนวัสดุ ครุภัณฑ์ และคุณลักษณะของวัสดุ 
ครุภัณฑ์ที่ต้องการจะซื้อ 
  (2) การจัดจ้าง ให้ระบุรายการและจ านวนที่ต้องการจะจัดจ้างหรือรายการที่ต้องการ
จ้างเหมา เช่น ซ่อมครุภัณฑ์ จ้างเหมาบริการ จ้างก่อสร้างอาคาร เป็นต้น 
 3. ราคามาตรฐาน หรือราคากลางของทางราชการหรือราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุด
ภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ 
  (1)  การจัดซื้อวัสดุให้ระบุราคากลางของทางราชการหรือราคาที่เคยซื้อวัสดุครั้ง
หลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปี  
  (2) การจัดซื้อครุภัณฑ์ ให้ระบุราคามาตรฐานของทางราชการหรือราคาที่เคยซื้อ
ครุภัณฑ์ครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปี (จากบันทึกของคณะกรรมการก าหนดราคากลาง) 
  (3) การจ้างก่อสร้าง ให้ระบุราคากลางที่คณะกรรมการราคากลางได้คิดค านวณไว้
 4. วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างโดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการที่จะซื้อหรือจ้างใน   
ครั้งนั้นทั้งหมด  
 5. ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
  (1) การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ก าหนดวันส่งมอบพัสดุภายใน ....... วัน  เช่น ภายใน 7 
วันท าการนับแต่วันถัดจากวันลงนามในสัญญา เป็นต้น 
  (2) การจัดจ้าง ก าหนดวันส่งมอบงาน ภายใน ...... วัน เช่น ภายใน 90 วัน นับแต่วัน
ถัดจากวันลงนามในสัญญา  หรือ ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มท างานเป็นต้น 
 6. วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง และเหตุผลที่จะต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น 
  (1) วิธีจะซื้อหรือวิธีจ้างให้ระบุวิธีที่จะซื้อหรือวิธีจ้าง โดยพิจารณาจากวงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 
  (2) เหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้าง ให้ระบุเหตุผลในการซื้อหรือการจ้างตามวงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้างตามวงเงินในแต่ละวิธี เช่น  
      - วิธีตกลงราคา เป็นการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 100,000 บาท * 
      - วิธีสอบราคา เป็นการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท แต่ไม่
เกิน 2,000,000 บาท* 
      - วิธีประกวดราคา เป็นการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 2,000,000 บาท  
      - วิธีพิเศษ เป็นการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งราคาเกิน 100,000 บาท โดยมีความ
จ าเป็นที่มีเงื่อนไขก าหนด* 
      - วิธีกรณีพิเศษ เป็นการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งไม่ได้ก าหนดวงเงินในการจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง แต่มีเง่ือนไขก าหนด* 
      -วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  เป็นการจัดซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง
ซึ่งมีราคาตัง้แต่ 2,000,000 บาทข้ึนไป (ตามระเบียบฯ 2549) 
      - วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เป็นการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน
กว่า 100,000 บาท** (ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558) 
      - วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมี
ราคาเกินกว่า 100,000 บาท ** (ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558) 
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 7 ข้อเสนออ่ืน ๆ เช่น 
  - การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการซื้อหรือจ้าง 
  - การออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคาและการเผยแพร่ประกาศ 
เพ่ือประโยชน์ในการบันทึกข้อมูลในการจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างและบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP  
 

* หนังสือ (กวพ) 0421.3/ว 299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ยกเว้นการปฏิบัติตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดย 
    (1) การซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคา ซึ่งมีราคาครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท  
    (2) การซื้อหรือจ้างโดยวิธีสอบราคา ซึ่งมีราคาซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 
2,000,000 บาท 

* ให้เริ่มถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559   
* ที่ประชุม กวพ.ได้มีมติขยายระยะเวลาก าหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุของส่วนราชการตาม

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ตามหนังสือ กค (กวพ) 
0421.3/ว 299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ออกไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 เพ่ือให้ส่วน
ราชการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความคล่องตัว โดยเฉพาะแผนงานโครงการขนาดเล็ก ซึ่งรองรับกับ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น รวมถึงมาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายของส่วนราชการในปีงบประมาณ 
2559 อย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาก าหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุของส่วนราชการ ตาม ว 299 เดิม 
ประกอบด้วย 

1.การจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ราคา 500,000 บาท ให้ใช้วิธีตกลงราคา  
2.การจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ราคา 500,000– 2,000,000 บาท ใช้วิธีสอบราคา  
3.การจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ราคา 2,000,000 บาทขึ้นไป ให้ส่วนราชการใช้วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-market และ e-bidding) แล้วแต่กรณีและ 4. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษ ซึ่งมี
ราคาเกิน 500,000 บาท 

ให้กระท าได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใดตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 23 หรือ 24 แล้วแต่กรณีๆ ไป 

ถึงแม้ว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จะประชุมชี้แจงผ่านผู้บริหาร
สถานศึกษาไปแล้ว เพ่ือก าชับ ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แต่ยังมีบางส่วนที่ปฏิบัติงานไม่
ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบฯ ก าหนด 

 

4. ด้านการเบิกจ่ายเงิน  พบว่า ยังมีบางโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ  27.58  เบิกจ่ายเงินโดยไม่
มีบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเพ่ือช าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ หลักฐานการจ่ายไม่สมบูรณ์สาระส าคัญไม่ครบ
ตามระเบียบฯ สาเหตุมาจาก เจ้าหน้าที่มีภารกิจงานมากและไม่ได้จัดท าให้เป็นปัจจุบัน  ผู้บริหาร
สถานศึกษาไม่ได้ก ากับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างจริงจัง ส่งผลให้หลักฐานการจ่ายไม่ครบถ้วน
ตามท่ีเบิกถอนเงินไปจ่ายและไม่จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน   

 

5.ด้านการควบคุมเงินด้วยระบบการควบคุมเงินหน่วยงานย่อย 2544  ทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณ  พบว่า ยังมีบางโรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 10.35  บันทึกทะเบียนคุมไม่เป็นปัจจุบัน 
จัดเก็บเอกสารหลักฐานจ่ายประกอบการตัดจ่ายไม่ครบถ้วน ไม่เรียงล าดับตามวันที่จ่าย  และไม่ได้สอบ
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ทานยอดเงินคงเหลือกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ซึ่งบางโรงเรียนก็ยังไม่จัดท ารายงานเงินคงเหลือ
อีกด้วยจึง ท าให้ไม่สามารถควบคุมเงินของโรงเรียนได้ 
 
2.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

ด้านการควบคุมทั่วไป   ณ วันที่ตรวจสอบ มีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน และมีการ
ควบคุมงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย การจัดท ารายงานการเงินและการ
ควบคุมทรัพย์สิน รัดกุม ครบถ้วนถูกต้องใช้ประโยชน์ คุ้มค่า สร้างความม่ันใจแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจ
เพ่ือการบริหารงบประมาณ 

ถึงแม้ว่าการควบคุมระบบการเบิกจ่ายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 
จะมีการควบคุมไว้อย่างรัดกุม อย่างไรก็ตาม ก็ยังพบว่า การปฏิบัติงานมีข้อสังเกต ดังนี้ 

1 การตรวจสอบเอกสารหลักฐานขอเบิกยังไม่ละเอียดถี่ถ้วน ท าให้ เอกสารประกอบการขอเบิก
ไม่สมบูรณ์  เช่น การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ไม่แนบเอกสารการขออนุญาตเดินทางไป
ราชการของข้าราชการที่ไปราชการต่างจังหวัด ตาม พรฎ.การเดินทางไปราชการ ข้อ 8 และค าสั่ง สพฐ.
ที่1874/58 เรื่อง มอบอ านาจการอนุมัติเดินทางไปราชการตามข้อ 3  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา มีอ านาจอนุมัติการเดินทางไปราชการของ ผู้อ านวยการโรงเรียน ข้าราชการ 
ลูกจ้าง พนักงานราชการทุกต าแหน่งในสถานศึกษา ไปราชการนอกจังหวัดหรือนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา  
เป็นต้น 

  2.การควบคุมเงินสด เงินฝากธนาคาร และ ลูกหนี้เงินยืมของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสิงห์บุรีมีความรัดกุมเพียงพอเหมาะสม  แต่ก็ยังพบว่า  

การควบคุมเงินฝากคลัง ยังไม่มีการสอบทานยอดเงินในทะเบียนคุมย่อยและรายงานความ
เคลื่อนไหวเงินฝากคลัง เพ่ือให้มีข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน สาเหตุมาจากการบันทึกทะเบียนคุมย่อยไม่เป็น
ปัจจุบัน ซึ่งควรปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือช่วยให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและควบคุมการเบิกถอนเงิน
เพ่ือจ่ายให้ถูกต้องตรงตัวผู้มีสิทธิจริง ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้  

3.การควบคุมเงินทดรองราชการ มีความรัดกุมเหมาะสม  
4.ผลการประเมิน ผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ตามเกณฑ์การประเมินด้านบัญชีการเงิน ตาม

หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.3/ว 22 ลงวันที่ 14 มกราคม 2559  เรื่อง เกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์ ที่ก าหนด 

ซึ่งแสดงว่าการบันทึกรายการในระบบ GFMIS ถูกต้องตามหลักการบัญชี ท าให้มียอดดุลบัญชี
ถูกต้อง  

แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ยังมีส่วนที่ต้องปรับปรุงในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ด้วยการก าชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่าย ให้สอบทานหลักฐานขอเบิก  
หลักฐานการจ่าย ให้รอบคอบ หากพบข้อบกพร่องควรรีบแจ้งผู้ขอเบิกให้ท าการแก้ไขหลักฐานขอเบิกให้
เรียบร้อยก่อนวางเบิกต่อไป การด าเนินการที่ขัดต่อระเบียบให้ด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ เพ่ือลด
ความเสี่ยงในการวางเบิกท่ีไม่ถูกต้อง และจ่ายเงินได้ตรงตัวเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ 
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การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 
 จากแผนการตรวจสอบภายใน ได้ค านวณคน/วัน ไว้ส าหรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
ส าหรับผู้ตรวจสอบภายใน จ านวน 1 คน (1/220 คน/วัน)  แต่การปฏิบัติงาน นอกจากจะต้อง
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานตรวจสอบแล้ว ยังมีงานอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในแผนการ
ตรวจสอบ การด าเนินงานการตรวจสอบต้องเร่งรัดให้เป็นไปตามแผน ส่งผลให้การติดตามหน่วยรับตรวจ
เพ่ือให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะไม่ครบถ้วน ท าให้การปฏิบัติงานในการให้ค าปรึกษา การให้ความรู้แก่
หน่วยรับตรวจ ไม่ครอบคลุมตามไปด้วย 
 ทั้งนี้ หน่วยรับตรวจมักสอบถามการแก้ไขปัญหา หลังจากด าเนินการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องไป
แล้ว ซึ่งเป็นเรื่องยากท่ีหน่วยตรวจสอบภายในจะแก้ไขปัญหาให้หน่วยรับตรวจได้ 
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การติดตามการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข  
 

 หน่วยตรวจสอบภายใน มีข้อเสนอแนะให้โรงเรียน ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 
ดังนี้ 
 

ด้านการบริหารทรัพย์สิน ให้โรงเรียนถือปฏิบัติ 
 1.การควบคุมการจัดซื้อ จัดจ้าง แม้ว่าจะซื้อหรือจ้างคราวละไม่เกิน 10,000 บาท ควรจัดท า
ทะเบียนคุมเลขที่ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง เพื่อใช้เป็นการควบคุมว่า ในปีงบประมาณ โรงเรียนได้จัดซื้อ จัดจ้าง
กี่รายการ จ านวนเงินเท่าไร และซื้อ/จ้าง จากผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายใดบ้าง ซึ่งแสดงความโปร่งใสในการ
จัดหาพัสดุของโรงเรียน และควบคุมการใช้พัสดุของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 
 2.ผู้บริหารสถานศึกษาควรก ากับติดตามให้มีการตรวจสอบพัสดุประจ าปี พร้อมทั้งรายงานผล
ให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการบริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าและจัดส่ง
รายงานให้ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ข้อ 
155  
 3.โรงเรียนต้องควบคุมทรัพย์สินที่ได้รับโดยการจัดซื้อ จัดหาจากเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ และได้รับบริจาคต่าง ๆ โดยใช้รูปแบบทะเบียนคุมทรัพย์สินตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
เนื่องจากมีข้อมูลสาระที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุม และให้โรงเรียนก าหนดหมายเลขครุภัณฑ์ ไว้ที่ตัว
ครุภัณฑ์เพ่ือประโยชน์ต่อการตรวจสอบความถูกต้องของครุภัณฑ์ในการตรวจสอบพัสดุประจ าปี  และ
ควบคุมการซ่อมบ ารุง 
 4.การจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน การตรวจสอบพัสดุประจ าปี และการค านวณค่าเสื่อมราคา
ทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่สามารถศึกษาได้จากคู่มือการปฏิบัติงานของโรงเรียน และแผนซีดี ที่หน่วย
ตรวจสอบภายในแจกให้โรงเรียนแล้ว เมื่อปีงบประมาณ 2557 และปีงบประมาณ 2558 
 

ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี ให้โรงเรียนถือปฏิบัติ ดังนี้ 
 1.ด้านการรับเงิน  การรับเงินที่รัดกุมเหมาะสม โดยมีบันทึกรายงานการรับเงิน ออก
ใบเสร็จรับเงินครบถ้วนถูกต้อง บันทึกบัญชีภายในวัน แต่งตั้งผู้ตรวจสอบการรับจ่ายเงินและถือปฏิบัติ
อย่างสม่ าเสมอ มีทะเบียนคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินที่เจ้าหน้าที่การเบิกเพ่ือใช้รับเงินในปีงบประมาณ 
 2.ด้านการจ่ายเงิน การจ่ายเงินที่มีการควบคุมที่เพียงพอเหมาะสม คือ การตรวจสอบเอกสาร
การขอเบิกเงินและเสนอขออนุมัติเบิกเงินเพ่ือจ่ายให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเพ่ือ
อนุมัติทุกรายการ การลงนามเบิกถอนเงินเพ่ือตามเป็นไปตามเงื่อนไข 2 ใน 3 และผู้มีอ านาจเบิกถอน
เงินเป็นบุคลากรภายในโรงเรียน มีใบส าคัญคู่จ่ายที่มีสาระส าคัญตามระเบียบครบถ้วน 
 3.การควบคุมเงินคงเหลือและการเก็บรักษาเงิน การควบคุมที่เพียงพอเหมาะสมโดย เงินสด 
เงินฝากธนาคาร รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน และทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณทุกประเภท มี
ยอดเงินคงเหลือตรงกัน ณ วันที่ตรวจสอบ การเก็บรักษาเงินสด มีบันทึกการรับเงินเพ่ือเก็บรักษาแสดง
ไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน เก็บรักษาเงินไว้ไม่เกินอ านาจการเก็บรักษาตามระเบียบ 
 4.ระบบบัญชี (ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ตามระบบการควบคุมเงินของหน่วยงานย่อย) 
การจัดท าบัญชีหรือทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณที่รัดกุมสามารถควบคุมเงินของโรงเรียนได้ คือ 
จัดท าบัญชีหรือทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณได้ครบถ้วนตามระบบ เป็นปัจจุบัน มีเอกสาร
ประกอบการบันทึกรับ-จ่ายครบถ้วน และพิสูจน์ยอดได้ถูกต้อง 
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โรงเรียนที่ได้รับการสุ่มตรวจในปีงบประมาณ 2560 ได้รายงานการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน ทั้ง 29 แห่ง โรงเรียนที่ด าเนินการ
ควบคุมได้เหมาะสม รัดกุมแล้วทั้ง จ านวน  29  แห่ง   

 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้ให้ข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะ คือ 

1.การเบิกจ่ายเงิน มีการควบคุมทั่วไปมีความรัดกุม  แต่ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานขอเบิก
ยังไม่ละเอียดถี่ถ้วน ท าให้เอกสารประกอบการขอเบิกไม่สมบูรณ์  

2.การควบคุมเงินสด เงินฝากธนาคาร และ ลูกหนี้เงินยืมมีความรัดกุมเพียงพอเหมาะสม  แต่
การควบคุมเงินฝากคลังยังไม่มีการสอบทานยอดเงินในทะเบียนคุมย่อยและรายงานความเคลื่อนไหวเงิน
ฝากคลัง ให้มีข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน ซึ่งควรปรับปรุงให้เหมาะสม เพ่ือหาสาเหตุและแก้ปัญหาได้เร็วขึ้น  
ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะไว้แล้ว ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 แต่ยังไม่ได้ด าเนินการ สาเหตุ  มีการ
เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ และจ านวนบุคลากรลดลง  

3.การควบคุมเงินทดรองราชการ มีความรัดกุมเหมาะสม  
4.ผลการประเมิน ผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ตามเกณฑ์การประเมินด้านบัญชีการเงิน ตาม

หนังสือกรมบัญชีกลางที่  กค 0423.3/ว 22  ลงวันที่  14 มกราคม 2559  เรื่อง เกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นั้น ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์ ที่ก าหนดทั้ง 5 เรื่อง ได้แก่  
บัญชีเงินสดในมือและบัญชีเงินฝากธนาคาร  บัญชีสินพักสินทรัพย์  บัญชีพักที่มียอดคงค้าง งบทดลอง
แสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชีปกติทุกบัญชี และงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย 

5.ใบส าคัญ งบเดือน  มีการควบคุมการเบิกจ่ายได้ถูกต้อง แต่มีข้อสังเกตว่า เอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายยังไม่สมบูรณ์บ้าง  เช่น ในส่วนของ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
ผู้มีอ านาจแต่งตั้งให้ใช้ค่าแรงและราคาตามท้องถิ่น ซึ่งผู้แต่งตั้งไม่สามารถก าหนดให้ด าเนินการ เพราะ
ต้องด าเนินการ ตาม มติครม.วันที่ 13 มีนาคม 2555 คณะกรรมการก าหนดราคากลางต้องพิจารณา
ให้เป็นไปตาม มติครม. วันที่ 13 มีนาคม 2555  การซื้อครุภัณฑ์บางรายการไม่อ้างอิงคุณลักษณะ
ราคาจากท่ีใด บางทีอ้างอิงแต่ไม่มีรายการที่อ้างอิน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร อ้างอิงจาก กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเทคโนโลยีเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แต่ไม่มีเอกสารแนบ  
 จากข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่แจ้งให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รับทราบและ
ปรับปรุง แต่ยังไม่ได้รับรายงานซึ่งต้องติดตามต้นปีงบประมาณ 2561 เพ่ือรายงานต่อไป 
 

จากผลการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2560 การตรวจสอบตามนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และตามนโยบายของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี หน่วยตรวจสอบภายใน จึงสรุปแนวทางในการแก้ไขปัญหา ในการ
ปฏิบัติงาน ทั้งของหน่วยรับตรวจ  และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อน าไปใช้ปรับปรุงและลดความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ ในปีงบประมาณ ต่อไป ดังนี้ 
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การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ (โรงเรียน) สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี  ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 79 แห่ง จาก จ านวน 114 แห่ง มี
บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ทั้งด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ซึ่งบางแห่งมีบุคลากรเพียง 2 คน ท า
ให้ไม่สามารถแบ่งหน้าที่ปฏิบัติงานได้ครบถ้วน เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่ดี   

อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบ จากการย้าย เกษียณอายุราชการ และไม่ได้ส่ง
มอบงานให้ครบถ้วน ส่งผลการการปฏิบัติงานด้านการบัญชีไม่ต่อเนื่อง ท าให้การบันทึกบัญชีไม่เป็น
ปัจจุบัน เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายหาไม่พบ ไม่ครบถ้วนตามที่เบิกจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากของ
โรงเรียน  

ปัญหาในด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรของหน่วยรับตรวจ(โรงเรียน)  ผู้บริหารโรงเรียนควร
ช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะเมื่อแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุ 
เพ่ือปฏิบัติงานใหม่ ควรมีการมอบหมายงานที่ชัดเจน เอกสารการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ 
ครบถ้วน  ส าหรับสถานที่จัดเก็บเอกสารด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ควรก าหนดไว้เป็นสัดส่วนที่ชัดเจน 
เพราะเป็นเอกสารที่ต้องเก็บรักษาไว้ เพ่ือรอการตรวจสอบจากส านักการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งมี
ระยะเวลาการจัดเก็บ 10 ปี หากยังไม่ได้รับการตรวจสอบ 

ส าหรับปัญหาในการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ งานด้านการเงิน บัญชี 
พัสดุ เป็นอย่างดี แต่ไม่รอบคอบในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานขอเบิกให้มีความรัดกุมถูกต้องตาม
ระเบียบ จึงส่งผลให้เอกสารหลักฐานงบเดือนที่รอการตรวจสอบไม่ถูกต้องครบถ้วน หากตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนการวางเบิก จะสามารถช่วยเหลือผู้ขอเบิกให้ด าเนินได้อย่าง
ถูกต้อง และมีความมั่นใจได้ว่า เอกสารหลักฐานการจ่ายที่เบิกจ่าย และจัดเก็บเป็นงบเดือนเพ่ือรอการ
ตรวจสอบจากหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก มีความสมบูรณ์ถูกต้อง รวมทั้งการควบคุมทะเบียน
ย่อยเงินฝากคลัง ยังไม่ท าให้เป็นปัจจุบันจึงท าให้การควบคุมยังไม่รัดกุม   
 

ทั้งนี้หน่วยตรวจสอบภายใน รับให้ค าปรึกษา นอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ โดยการ
นัดหมายล่วงหน้า หรือสามารถโทรศัพท์สอบถามปัญหาการปฏิบัติงาน  โดยเฉพาะกรณีที่ไม่มั่นใจในการ
ปฏิบัติว่าถูกต้องตามระเบียบ หรือไม่ หน่วยตรวจสอบภายในจะได้ช่วยพิจาณาถึงระเบียบ กฎหมาย ว่า
สามารถด าเนินการได้หรือไม ่เพ่ือป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

 

๓๙ 

งาน/โครงการ  ตรวจสอบระบบการบริหารงบประมาณของโรงเรียน และส านกังานเขตพืน้ท่ี 

                               การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ประจ าปีงบประมาณ 2560 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาค 
                               บังคับ 
สนองนโยบาย  □ รัฐบาล ข้อ 10 

   □ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 6 
   □ สพฐ. ข้อ 6 
   □ ศธ.จ. ข้อ 6 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววิมล  อรัญปาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
............................................................................................................................. ...................................... 

หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 62 ก าหนดให้มีระบบการตรวจสอบ
ติดตามและประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักการศึกษา แนวการจัดการศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาโดยหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบภายนอกเพ่ือให้การด าเนินงานการตรวจสอบภายในเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ดังกล่าว และเป็นการเสริมสร้างระบบการควบคุม ก ากับ ติดตาม สนับสนุนส่งเสริมให้
หน่วยงานมีระบบการบริหารงบประมาณท่ีดีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดคุ้มค่า โปร่งใส ส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 ทั้งนี้ การบริหารจัดการสถานศึกษา ประสบกับสภาพปัญหาหลายประการปัญหาหนึ่งที่มีความ 
ส าคัญต่อประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ คือ การบริหารงบประมาณเพ่ือการใช้จ่ายให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของเงิน  การเปลี่ยนแปลงบุคลากรในการปฏิบัติงาน รวมทั้งความถี่ถ้วนในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน และไม่มีเวลาเพียงพอเนื่องจากมีภารกิจหลายด้าน
อาจเป็นผลต่อการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ โดยเฉพาะด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การ
บัญชีและการพัสดุ ซึ่งต้องปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และ แนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้   

ดังนั้น เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสิงห์บุรี จึงได้จัดท าแผนการตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ านวนทั้งหมด 28 แห่ง และให้ค าปรึกษา
ด้านความรู้การบริหารงบประมาณด้วยแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ แก่
สถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 



 

 

๔๐ 

 
วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี และสถานศึกษา
ในสังกัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า ลดความเสี่ยงหรือ
ความเสียหายด้านการเงินและอ่ืน ๆ  
 2.เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับมติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
 3.เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ของข้อมูล และรายงานทางการเงิน สร้างความมั่นใจ
แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเพ่ือการบริหารจัดการ 
 4.เพ่ือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 
 5.เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่า
เพียงพอและเหมาะสม  
 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
1.หน่วยรับตรวจ ประกอบด้วย 
 1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 
 1.2 สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 28 แห่ง  
 

2.กิจกรรมการตรวจสอบ 
 2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 
  2.1.1 การบริหารจัดการทางการเงิน บัญชี และรายงานทางการเงินในระบบ GFMIS 
ตามระเบียบการเงิน การคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS 
  2.1.2 การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน เงินวิทยฐานะ/
เงินประจ าต าแหน่ง 
  2.1.3 ใบส าคัญและหลักฐานการจ่าย (งบเดือน) 
  2.1.4 การสอบทานการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
 2.2 สถานศึกษา 
  2.2.1 การควบคุมการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุ 
  2.2.2 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการเงินอุดหนุนรายหัว  
                              เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เงินค่าหนังสือเรียน เงินค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  
  2.2.3 เงินรายได้สถานศึกษา 
  2.2.4 เงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการ อาหารกลางวัน 
  2.2.4 การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป 
 



 

 

๔๑ 

3.งานให้ค าปรึกษา 
 3.1 ให้ค าปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ ด้านการบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือให้สถานศึกษาจัดท า
แผนการใช้จ่ายเงินได้ครบถ้วน ถูกต้อง สามารถควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณได้ถูกต้อง ตรงตาม
วัตถุประสงค์ และทันเวลา 
 3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการบันทึกบัญชี พัสดุ โรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือการ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง  
 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 
 
 
 
 
 

งานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 ข้อ 6 
     1.สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานย่อย 
     2.จัดท ารายงานการสอบทานการประเมินการ
ควบคุมภายใน(แบบ ปส.) 

 
 
 
ต.ค.-พ.ย.59 

 
 
 
น.ส.วิมล  อรัญปาน 

2. งานตรวจสอบด้านการเงินและการปฏิบัติตาม
ระเบียบของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
สพป.สิงห์บุรี 
   1 การบริหารจัดการทางการเงิน บัญชี และ
รายงานทางการเงินในระบบ GFMIS ตามระเบียบ
การเงิน การคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
GFMIS 
   2 การเบิกจ่ายเงิน   ค่ารักษาพยาบาล ค่า
การศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน เงินวิทยฐานะ 
   3 ใบส าคัญและหลักฐานการจ่าย (งบเดือน ) 

 
 
 
 ก.พ. –   ก.ค.60 
 
 
 
 
ส.ค. 60 

 
น.ส.วิมล  อรัญปาน 

3. งานตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ของ
สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 28 โรงเรียน 
     1.การควบคุมด้านการเงิน บัญชี พัสดุ โรงเรียน 
     2.การใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
     3.การใช้จ่ายเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเงินรายได้สถานศึกษา 
     4.การจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
ธ.ค. 59 – ก.ค.
60 

 
น.ส.วิมล  อรัญปาน 

 
 
 



 

 

๔๒ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก  

 
เม.ย.60 น.ส.วิมล  อรัญปาน 

 
5 การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบของ สพป. และ

โรงเรียนในสังกัด 
     1.รายงานผลการตรวจสอบ สพป. 
     2.รายงานผลการตรวจสอบของโรงเรียน   

 
 
มิ.ย.60 
ส.ค.60 

น.ส.วิมล  อรัญปาน 

6. การจัดท าสรุปรายงานผลตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
เสนอรายงาน สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ 2558 
 

 
ก.ย.60 

น.ส.วิมล  อรัญปาน 

 
 
5.งบประมาณ   จ านวน 33,400 บาท เป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ  ถัวจ่ายทุกรายการ ทุก
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้ 
 
ที ่ กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 ค่าใช้จ่ายในการไปราชการ 

ตรวจสอบ /ค่าน้ ามันรถยนต์
ส่วนกลาง(ตรวจสอบภาคสนาม
โรงเรียน จ านวน 28  แห่ง) 
/ค่าวัสดุ  
 

6,000 4,800 14,500 20,500 
 

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 
ปฏิบัติการ(รร.ขนาดเล็ก) ได้แก ่
ค่าวิทยากร /ค่าอาหารกลางวัน /
อาหารว่างและเครื่องดื่ม /ค่าวัสดุ 
 

3,800 4,300  8,100 
 

  รวมทั้งสิ้น 9,800 9,100 14,500 33,400 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๔๓ 

6. การติดตามประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาและสถานศึกษาที่
ได้รับการตรวจทุกแห่งมีการ
บริหารงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ประหยัด เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนให้เกิดคุณภาพ มี
การควบคุมและรักษาทรัพย์สิน
อย่างรัดกุม ใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินอย่างคุม้ค่า 
 

1.ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
การเงิน บัญชี พัสดุ ระบบ
ควบคุมภายในของหน่วยรับ
ตรวจ 
2.ตรวจสอบการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีของ
หน่วยรับตรวจทุกแห่งที่รับตรวจ 
3.ติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
ข้อเสนอแนะและปรับปรุงแก้ไข
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

1.กระดาษท าการตรวจสอบ 
2.แบบสอบถาม 
3.ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
4.สัมภาษณ์ 

 
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี มีการควบคุม การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย การจัดท ารายงานการเงินและการควบคุมทรัพย์สิน รัดกุม ครบถ้วนถูกต้องใช้
ประโยชน์คุ้มค่า 
 2.โรงเรียนสามารถด าเนินการบริหารจัดการงบประมาณ เงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการ   
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(รายการเงินรายหัว เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เงินค่าหนังสือเรียน และ
เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  เงินอาหารกลางวัน เงินรายได้สถานศึกษา เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหาร
งบประมาณด้วยแผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง การใช้
จ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาพัฒนาการเรียนการสอน เป็นไปตามแผนที่โรงเรียนก าหนด 
 
  

   ลงชื่อ         ผู้เสนอโครงการ 
                                      (   น.ส.วิมล  อรัญปาน    ) 
             ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  

   ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
                                      (   นายสุเมธี  จันทร์หอม  ) 
                   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 



 

 

๔๔ 

ขอบเขตการตรวจสอบโรงเรียน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

หน่วยรับตรวจ   :  โรงเรียนจ านวน 28 โรงเรียน  และ กลุม่บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.
สิงห์บุรี 
 
ผู้ตรวจสอบ  :  น.ส.วิมล  อรัญปาน   
 
เรื่อง
ที ่

เรื่อง ปริมาณ ขอบเขตการตรวจสอบ 

1 การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

ปีงบประมาณ 2559-
2560 จ านวน 28 แห่ง 
และสพป. 

ตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจ าปี 
กิจกรรม/โครงการที่ก าหนดในแผน 
สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น 
สพฐ.สพป.โรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ 
2559-2560 

2 โครงการตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

ร้อยละ 50 ของโครงการ
ตามแผนฯ ของโรงเรียนที่
รับตรวจ 

ตรวจวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลผลิต 
ผลลัพธ์และตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการเชิงปริมาณ คุณภาพ ค่าใช้จ่าย 
เวลา สถานที่ เพื่อทราบการด าเนินงาน
เป็นไปตามกิจกรรมที่ก าหนดในแผนปฏิบัติ
การประจ าปีของโรงเรียนที่รับตรวจ 

3 การควบคุมการใช้จ่ายเงิน
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

แผนการใช้จ่ายเงิน 
ประจ าปีงบประมาณ 
2559 - 2560 
ของโรงเรียนที่รับตรวจ 

ตรวจสอบการจัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน
ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2559-
2560 และทะเบียนคุมงบประมาณตาม
โครงการ และการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของโรงเรียนที่รับตรวจ 

4  1.การรับ-จ่ายเงิน ค่า
จัดการเรียนการสอน(เงิน
รายหัว) เงินปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน  เงินค่า
หนังสือ เงินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  
2. การรับ-จ่ายเงิน อุดหนุน
จาก อปท. (เงินอาหาร
กลางวัน)  
3. เงินรายได้สถานศึกษา 

ร้อยละ 50 ของรายการ
รับ-จ่ายเงิน การจัดซื้อจัด
จ้าง ทั้งสิ้น ของโรงเรียนที่
รับตรวจ 

เอกสารการจัดสรร การรับ-จ่าย  การ
บันทึกรายการบัญชี ปีงบประมาณ 2559 
-2560  ตามประเด็นการตรวจสอบ 



 

 

๔๕ 

เรื่อง
ที ่

เรื่อง ปริมาณ ขอบเขตการตรวจสอบ 

 ประเด็นการตรวจสอบ 
1.ตรวจสอบการรับเงิน(โดย
ออกใบเสร็จรับเงินครบถ้วน ไม่
ล่าช้า รายงานการใช้
ใบเสร็จรับเงิน) 
2.ตรวจสอบการจ่ายเงิน (จาก
หลักฐานการจ่าย ที่ครบถ้วน 
ถูกต้อง มีสาระส าคัญตาม
ระเบียบ หักภาษี ณ ที่จ่าย
ครบถ้วน) 
3.ตรวจสอบการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมการ
ใช้ประโยชน์ และการ
ตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

  
ดูเอกสารการด าเนินการ ประจ าปีการศึกษา 
2559-2560 (ภาคเรียนที่ 1/59 , 2/59  
และ 1/60) 
 
1.การด าเนินการ โดยการใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
2.การควบคุมการใช้ประโยชน์ 

5 ตรวจสอบ สพป. 
1.ตรวจสอบงบกลางของส่วน
ราชการที่มีการเบิกจ่ายเงินของ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
2.การควบคุมเบิกจ่ายเงิน 
     -การเบิกจ่ายเงินในระบบ 
GFMIS 
     -การควบคุมเงินสด เงิน
ฝากธนาคาร เงินฝากคลัง 
     -รายงานการเงิน 
     -เงินทดรองราชการ 

 
ร้อยละ 100 ของ
เดือนที่สุ่มตรวจ 
 

 
เอกสารการเบิกจ่ายเงิน ค่ารักษาพยาบาล      
ค่าการศึกษาบุตร  ค่าเช่าบ้าน เงินวิทยฐานะ
ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ านวน 2 
เดือน 
 
สุ่มตรวจเอกสารงบเดือน และแบบรายงาน
ทางการเงินในระบบ GFMIS และ ระบบ 
Manual จ านวน 1 เดือน 
 
เงินทดรองราชการ สุ่มตรวจ 1 เดือนจาก
ทะเบียนคุมเงิน สัญญายืม ใบส าคัญ 
รายงานฐานะทางการเงินและรายงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

   ประเด็นตรวจสอบ  
1.ตรวจสอบการควบคุมเงิน
ฝากธนาคาร/ความมีอยู่จริง
ของเงินฝาก หารายการเงิน
งบประมาณค้างจ่ายและ
รายการเงินนอกงบประมาณ
คงเหลือ 

  
เอกสาร Statement  รายงานงบเทียบยอด 
งบทดลองในระบบ GFMIS  และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 
 
 

 



 

 

๔๖ 

เรื่อง
ที ่

เรื่อง ปริมาณ ขอบเขตการตรวจสอบ 

      หน่วยงานที่มีการ
ควบคุมเงินฝากธนาคารเป็น
ปัจจุบันและถูกต้องจะ
สามารถหารายละเอียดเงิน
ฝากธนาคารคงเหลือว่า
ประกอบด้วยรายการเงิน
งบประมาณค้างจ่ายรายการ
ใดบ้าง 
 
2.บัญชีสินทรัพย์ถาวร บัญชี
พักท่ีมียอดคงค้าง ต้องไม่มี
ยอดคงค้างในงบทดลอง 
และงบทดลองแสดงข้อมูล
การประมวลผลค่าเสื่อม
ราคาสินทรัพย์รายตัวเป็น
ประจ าทุกเดือน (ผลจาก 
สพฐ.) 
ดุลบัญชีปกติทุกบัญชี ไม่มี
บัญชีที่เก่ียวข้อง 
3.งบทดลองของส่วน
ราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย
แสดงข้อมูลทางบัญชีที่
ถูกต้องตามดุลบัญชีปกติทุก
บัญชี ไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้อง
กับส่วนราชการที่ใช้เฉพาะ
ภารกิจของหน่วยงาน จัดส่ง
งบทดลองและรายงานให้
สตง.ภายในวันที่ 15 ของ
เดือนถัดไป ปรับปรุงบัญชี
ตามเกณฑ์คงค้าง ณ วันสิ้น
ปีงบประมาณ 
 
 

 งบทดลอง ในระบบ GFMIS ณ วันที่ตัด
ยอดการตรวจสอบ 

 
 
 



 

 

๔๗ 

เรื่อง
ที ่

เรื่อง ปริมาณ ขอบเขตการตรวจสอบ 

  
4.การเบิกจ่ายในระบบ 
GFMIS มีการควบคุมการ
ปฏิบัติงานในระบบ ที่
มั่นใจได้ว่าเบิกถูกต้อง
ตรงกับหลักฐานที่อนุมัติ 
มีการควบคุมการเบิกตรง
ตามแหล่งงบประมาณ
และถูกต้องตามระเบียบ 
ควบคุมจ่ายเงินได้ถูกต้อง
ตรงตัวผู้มีสิทธิและ
รวดเร็วภายใน
ก าหนดเวลา 
 
5.การจัดซื้อจัดจ้าง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารปีงบประมาณ 
2559 – 2560 

ร้อยละ 100 ของเดือนที่
สุ่มตรวจ 

 
ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก  และ
ทะเบียนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป 
-การจัดซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 
-หลักฐานเกี่ยวกับการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปี และการควบคุมพัสดุ 
ปีงบประมาณ 2559 - 2560 
 
 

 
หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.สิงห์บุรี 

2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๗๐ 

หมายเหตุ
  i    i    i    i    i    i    i    i    i    i    i 

1 วดัโบสถ์ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 ชมุชนวดัพระนอน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 วดัสังฆราชาวาส 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 วดัเกา้ชั่ง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 วดัหลวง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 วดับา้นเกา่ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 วดับางปนู 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 วดัตุ้มหู 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 วดัหว้ย 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 วดัทุ่งวา้ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 วดัล่องกะเบา 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 วดัคลองโพธิศ์รี 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 วดัโสภา 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 วดัศรีสาคร 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 วดัเตย 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 วดัขนุสงฆ์ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 วดัวงักะจับ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 วดัวงัขรณ์ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 วดักลางชศูรี 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 ชมุชนวดัตราชู 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

รวม 4 8 8 4 12 4 6 11 3 14 4 2 9 8 3 2 12 6 0 18 2 0 16 4 0 18 2 0 19 1 2 7 1

11.รายได้ฯ8. กจิกรรมฯ2. รับเงิน 3. จ่ายเงิน 4. รักษาเงินฯ 5. บญัชี 7. ปจัจัยฯ

สรปุผลการตรวจสอบการด าเนินงานของโรงเรยีนตามประเด็นการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ 2560

หน่วยตรวจสอบภายใน  สพป.สิงหบุ์รี

9. หนังสือเรียน6. พสัดุท่ี โรงเรียน 1 แผนฯ 10.อาหารฯ
ผลการด าเนินการตรวจสอบ

 



 

 

๗๑ 

 

หมายเหตุ
  i    i    i    i    i    i    i    i    i    i    i 

21 วดักลางธนรินทร์ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 วดัไผ่ด า 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23 วดัโพธิช์ยั 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24 วดัโพธิเ์อน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25 วดัสวา่งอารมณ์ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26 วดัหวัวา่ว 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27 บา้นบางส าราญ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 วดัโคกพระ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 วดัพรหมเทพาวาส 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

รวม 0 6 3 0 7 2 2 2 5 2 6 1 8 1 0 2 7 0 1 8 0 1 7 1 0 8 1 0 9 0 1 1 0
รวมท้ังส้ิน 4 14 11 4 19 6 8 13 8 16 10 3 17 9 3 4 19 6 1 26 2 1 23 5 0 26 3 0 28 1 3 8 1

หมายเหตุ
 ท าครบถว้นตามเกณฑ์ 
i มีบางส่วนท่ียังไม่เรียบร้อย มีหลักฐานบางส่วนท่ีไม่สมบรูณ์ แต่ไม่ใชส่าระส าคัญแหง่ระเบยีบ
 กระบวนการปฏิบติังานยังไม่รัดกมุ  หลักฐานไม่ครบถว้น ปรับปรุง

11.รายได้ฯ8. กจิกรรมฯ 9. หนังสือเรียน6. พสัดุ5. บญัชี
ผลการด าเนินการตรวจสอบ

7. ปจัจัยฯ

ดี
พอใช้

ท่ี โรงเรียน 1 แผนฯ 2. รับเงิน 3. จ่ายเงิน 4. รักษาเงินฯ 10.อาหารฯ

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 ที่ปรึกษา 

 ดร.สุเมธี  จันทร์หอม  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสิงห์บุรี 

 นำงสำววำรุณีย์  บุญคง   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  
                                         รักษำรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                         ประถมศึกษำสิงห์บุรี 
 

 

 

 ผู้จัดท ารายงาน 

 นำงสำววิมล   อรัญปำน   นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน  ช ำนำญกำรพิเศษ 

 นำยกฤษดำ  ดอกพุฒ      นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน  ช ำนำญกำร 
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