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คํานํา 
 

 ตามภารกิจของหนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบรุี ที่

กําหนดไวในแผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ 2558  กาํหนดแผนการตรวจสอบโรงเรียนใน

สังกัด จํานวน 15 โรงเรียน ในดานการบริหารการใชจายเงินคาใชจายในการจัดการเรียนการสอน  

และตรวจสอบกลุมการเงนิและสินทรัพยในดานการเบิกจายเงินในระบบ GFMIS ประเมินการ

ปฏิบัติงานดานบัญชี ใหคาํปรึกษาแกโรงเรียนในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบตามนโยบายของสํานักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน และงานอื่น ๆ  นั้น 

 หนวยตรวจสอบภายใน  ไดดําเนินการเสร็จส้ินตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

2558 แลว และไดสรุปผลการตรวจสอบ  ปญหา ผลกระทบ และขอเสนอแนะ เพ่ือใหโรงเรียนใน

สังกัด ใชศึกษาและเปนแนวทางในการปฏิบตัิงานตอไป  

 ขอขอบคุณ หนวยรบัตรวจทุกแหงที่ใหความรวมมือในการใหขอมูลเพ่ือการตรวจสอบ  และ

ปฏิบัตติามขอเสนอแนะที่ใหไว  

 

 

หนวยตรวจสอบภายใน 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสิงหบรุ ี
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
การบริหารงานการเงิน บัญชี พัสดุ ของหนวยรับตรวจ 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรีประจําปงบประมาณ 2558 
 
หนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี   รับผิดชอบตรวจสอบ ติดตาม 
การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนในสังกัด ในปงบประมาณ 2558 และ ติดตามระบบควบคุมการเบิก
จายเงินของกลุมบริหารการเงินและสินทรัพย  ทําการสุมตรวจ โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน  15แหง  และสุม
ตรวจเอกสารทางการเงินของ กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสิงหบุรี เดือน พฤศจิกายน 2557 และเดือนมิถุนายน 2558 จํานวน 2 เดือน  

ซ่ึงผลการตรวจสอบรวมท้ังขอเสนอแนะนี้เพ่ือใหหนวยรับตรวจใชประโยชนในการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานดานการบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ ตอไป 

 1.ดําเนินการตรวจสอบการใชจายเงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานรายการ
คาใชจายรายหัว  เงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดแกเงินอาหารกลางวัน และเงินสนับสนุน
โครงการ  เงินรายไดสถานศึกษาของโรงเรียนผลการตรวจสอบโรงเรียนท้ัง 15 แหงพบขอสังเกตคลายกัน  
ซ่ึงสามารถสรุปเปนประเด็นตาง ๆ ไดดังนี้ 
 

สรุปปญหา 
1.ปญหาประสิทธิภาพในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปคาจัดการเรียนการสอน  

1.1 สถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป สอดคลองภารกิจของสถานศึกษา เปนไปตาม
นโยบายและจุดเนน สพฐ ครบถวนท้ัง 15แหง 

1.2สถานศึกษาบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนคาใชจาย
ในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (คาใชจายรายหัว) สอดคลองกับแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2558 
ของสถานศึกษา จํานวน 2 แหง คิดเปนรอยละ 13.33ใชจายงบประมาณไมเปนไปตามแผน จํานวน5แหง 
คิดเปนรอยละ 33.34และใชจายงบประมาณโดยยังจัดทําแผนไมแลวเสร็จเพ่ือใชในการควบคุมการ
ดําเนินงานตามแผนฯ  จํานวน 10 แหง คิดเปนรอยละ 66.67 

ประเด็นท่ีสถานศึกษาไมมีการปฏิบัติมากท่ีสุด คือ คุณภาพของแผน ซ่ึงใหรายละเอียด 
กิจกรรมท่ีจะจัดทํากับงบประมาณท่ีจะใชไมสอดคลองกัน  สวนใหญจะระบุไวแตเพียงจัดซ้ือวัสดุ  ซ่ึงเม่ือ
ตรวจสอบโครงการกิจกรรมแลว จะเปนเรื่อง คาใชจายในการจัดงาน เชน กิจกรรมการจัดแขงขันกีฬา การ
จัดกิจกรรมวันสําคัญ เปนตน ซ่ึงนาจะมีการใชจายท่ีมากกวาการจัดซ้ือวัสดุ ดังนั้นหากรายละเอียดไมชัดเจน
ท่ีจะใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานใหเกิดความสําเร็จและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคของโครงการ 
จะไมสามารถวัดผลสําเร็จไดวาเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายหรือไม  รวมท้ังขาดการกํากับ ติดตาม
การดําเนินงานใหเปนไปตามแผน และเม่ือดําเนินการเบิกจายงบประมาณเสร็จสิ้นแลว การสรุปรายงานผล
การดําเนินงาน เพ่ือทราบปญหาอุปสรรค และนํามาปรับปรุงพัฒนา ไมครอบคลุม ท้ังงบประมาณท่ีใช และ
สําเร็จตามวัตถุประสงคอยางไร  

 

2.ปญหาและผลกระทบท่ีตรวจพบการบริหารทรัพยสิน 
2.1 การจัดซ้ือวัสดุการศึกษาดวยเงินคาจัดการเรียนการ (คาใชจายรายหัว) สถานศึกษาสวนใหญ

อนุมัติใหเจาของโครงการหรือครูท่ีทําหนาท่ี สอนในแตละกลุมสาระ ท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณเปนผูจัดหา
วัสดุเอง เจาหนาท่ีพัสดุเปนเพียงผูจัดทําเอกสารการจัดซ้ือ จัดจางยอนหลัง ผลกระทบทําใหระบบควบคุม



วัสดุ มีความเสี่ยง บางรายการท่ีจัดซ้ือไมลงบัญชีวัสดุ และเบิกจายวัสดุใหเปนไปตามระเบียบ การจัดซ้ือบาง
รายการไมเปนไปตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

2.2 รายงานขอซ้ือไมระบุเหตุผลความจําเปนในการจัดซ้ือ  ไมระบุแหลงงบประมาณแตละ

ประเภทเปนผลทําใหการตัดจายงบประมาณ อาจไมตรงตามวัตถุประสงคของเงินและเปาหมายของ

โครงการ 

2.3การจางใบสั่งจางไมระบุรายการจางใหครบตามวัตถุประสงคท่ีตองการจาง เพ่ือใหผูรับจาง

ดําเนินการใหเปนไปตามขอตกลงของใบสั่งจาง 

2.4การจางกรณีจางนิติบุคคล วงเงินเกิน 500 บาท  บุคคลธรรมดาวงเงินเกิน 10,000 บาท สวน

ใหญตรวจพบไมหักภาษี ณ ท่ีจายตามประมวลรัษฎากร 

2.5การตรวจสอบพัสดุ ประจําป 2558 พบวา สถานศึกษาสวนใหญดําเนินการแลวเสร็จมีเพียง  

5 แหง ท่ีไมไดดําเนินการ คิดเปนรอยละ 33.34 

2.6กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน การจัดซ้ือจัดจางขาดโครงการรองรับทําใหไมสามารถควบคุม
งบประมาณไดวามีการใชจายเงิน เพ่ือดําเนินการจํานวนเทาใด  และยังพบอีกวา กิจกรรมพัฒนาผูเรียนไม
ดําเนินการใหครบถวนตามวัตถุประสงค 

สาเหตุท่ีโรงเรียนไมดําเนินการตรวจสอบพัสดุประจําป และไมจัดทําทะเบียนคุมพัสดุ ใหเปน
ปจจุบัน เนื่องจาก มีการเปลี่ยนเจาหนาท่ีพัสดุดวยเหตุเกษียณอายุ อัตรากําลังครูผูปฏิบัติงานในโรงเรียนมี
นอย มีภาระงานสอนมาก และเจาหนาท่ีขาดความรูความเขาใจ ถึงแมวาหนวยตรวจสอบภายในไดมีการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเจาหนาท่ีพัสดุไปแลวเม่ือปงบประมาณ 2557  การท่ีมีอัตรากําลังครูผูปฏิบัติงานใน
โรงเรียนมีนอยและมีภาระงานสอนมาก สงผลใหการทํางานดานพัสดุขาดความตอเนื่อง การปฏิบัติงานดาน
การควบคุมทรัพยสินของโรงเรียนบางแหงจึงตองปรับปรุง คิดเปนรอยละ 13.33 

 
3.การปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี และพัสดุ 
 จากผลกระทบท่ีเจาหนาท่ีการเงินและเจาหนาท่ีบัญชีเปนบุคคลเดียวกัน แตมีโรงเรียนท่ีควบคุม
ดานการเงินบัญชีไดอยางรัดกุม จํานวน 5 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 33.33ถึงแมบางโรงเรียนจะมีเจาหนาท่ี
การเงิน และเจาหนาท่ีบัญชีรับผิดชอบงานยังพบวามีขอบกพรอง ดังนี้ 

3.1 การรับ-จายเงิน มีโรงเรียนท่ีควบคุมไวไมรัดกุมถูกตองตามระเบียบ คิดเปนรอยละ 15.56 
สาเหตุมาจากออกใบเสร็จรับเงินไมครบถวนลาชา หลักฐานการจายยังหาไมพบและบันทึกขออนุมัติเบิกจาย
ไมครบทุกรายการท่ีจายเงิน รวมท้ังยังไมมีการตรวจสอบการรับจายเงินประจําวัน เพ่ือท่ีจะสอบทานวาการ
จายเงินมีหลักฐานการจายครบถวน และโรงเรียน จํานวน 2 แหง มีคําสั่งตรวจสอบการรับจายเงินประจําวัน 
แตไมไดสอบทานจริง 

3.2 โรงเรียน ยังควบคุมเงินของโรงเรียนไมได โดยไมมีการจัดทําบัญชี หรือทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณใหเปนปจจุบันเพ่ือใหสามารถควบคุมเงินของโรงเรียนได คิดเปนรอยละ 20 จึงสงผลใหไมม่ันใจ
ไดวาเงินคงเหลือในรายงานเงินคงเหลือประจําวัน ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณทุกประเภท เงินสด และ
เงินฝากธนาคารถูกตองครบถวนจริง   ท้ังนี้หนวยตรวจสอบภายในไดใหโรงเรียนดําเนินการปรับปรุง
ทะเบียนใหถูกตองเปนปจจุบัน และสงรายงานใหทราบ 



3.3 โรงเรียนมีเงินคงเหลือไมถูกตอง เก็บรักษาเงินไมเปนไปตามระเบียบโดยจัดทํารายงานเงิน
คงเหลือประจําวันไมสมํ่าเสมอ มีเงินคงเหลือไมตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจําวัน ทะเบียนคุมเงินนอก
ทุกประเภท รวมท้ังเก็บรักษาเงินเกินอํานาจและเกินเวลาท่ีระเบียบกําหนด  คิดเปนรอยละ 33.33   

สาเหตุมาจาก ไมเขาใจวิธีการจัดทํารายงานเงินคงเหลือ และไมทราบวาเงินโอนเขาบัญชีธนาคาร
เปนเงินอะไร จึงไมสามารถลงในรายละเอียดเงินคงเหลือประจําวันได ยังพบอีกวาเก็บรักษาเงินรายได
แผนดินท่ีเกิดจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารไวนานเกินกวาท่ีระเบียบกําหนดอางวาไมมีเวลานําสง 

3.4 การควบคุมการจายเงินคาอุปกรณการเรียนภาคเรียนท่ี 2/2557 พบวา โรงเรียนท้ัง 15 แหง 
จายเงินใหนักเรียนหรือผูปกครองตามจํานวนนักเรียนท่ีมีอยูจริง โดยใหลงรายมือชื่อรับเงินตามแบบท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด และมีเอกสารประกอบการจัดซ้ืออุปกรณการเรียน
ของนักเรียนครบถวนตามท่ีจาย  

ท้ังนี้ยังมีโรงเรียน จํานวน 1 แหง จายเงินคาอุปกรณการเรียนหลังจากโรงเรียนเปดภาคเรียนไป
แลว ไมเปนไปตามแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

สาเหตุ 
 จากปญหาดังกลาวขางตน มีสาเหตุหลักมาจากปจจัยดานบุคลากรท่ีขาดความรู ทักษะการ
ปฏิบัติงาน และการเปลี่ยนแปลงหนาท่ีความรับผิดชอบบอย และผูบริหารสถานศึกษา ขาดการกํากับ 
ติดตาม การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีใหเปนปจจุบัน 

 

ขอเสนอแนะ  : สําหรับโรงเรียนควรถือปฏิบัติ 
1.ปญหาดานบุคลากร  
             ผูบริหารสถานศึกษา ควรกําหนดแนวทางแกไข โดยเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร

ผูบริหารโรงเรียนขอความรวมมือจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี สงเจาหนาท่ีไปให
คําแนะนํา แกผูปฏิบัติหนาท่ีโดยตรง ซ่ึงเปนการใหความรูเบื้องตน 

2. การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปและการควบคุมการบริหารงบประมาณใหเปนไปตามแผน 
   2.1ควรจัดใหมีกลไกการประสานแผนงาน และกลยุทธตางๆ ภายในแผน ควรกําหนดบุคคลหรือ

คณะบุคคลรวมรับผิดชอบการดําเนินงาน ในแตละกลยุทธและมาตรฐานการศึกษา 
2.2. ใหความรูหรือทบทวนความรู การสรางความเขาใจในการวางแผน การจัดทําแผน การ

ดําเนินงานตามแผน การประเมินตนเอง 

2.3จัดใหมีการประชาสัมพันธใหผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย ไดทราบสาระสําคัญของแผน แนว

ทางการดําเนินงานท่ีชัดเจนและพัฒนาสมรรถนะของคณะครูในการนําแผนสูการปฏิบัติอยางจริงจัง 

2.4 ผูบริหารกําหนดแนวทางการติดตาม วัดและประเมินผลอันจะนําไปสูการทบทวนปรับปรุง

แกไข ใหมีความเหมาะสมตามภารกิจอยางแทจริง 

3.การบริหารทรัพยสิน  
       เพ่ือใหการปฏิบัติท่ีถูกตองตามระเบียบท่ีเก่ียวของกับ การจัดซ้ือ จัดจาง  การควบคุม การ

เก็บรักษา และการจําหนาย การใชประโยชนจากพัสดุ ใหเกิดความคุมคา ตรงตามวัตถุประสงคของการ
พัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนควรปรับปรุงกระบวนการบริหารงานพัสดุ ดังนี้ 

 3.1 การจัดหาพัสดุ เพ่ือใชในโครงการตามแผนปฏิบัติการ ผูรับผิดชอบโครงการ ตอง
บันทึกเสนอความตองการพัสดุ ผานเจาหนาท่ีพัสดุเสนออนุมัติตอผูบริหารโรงเรียน เม่ือไดรับอนุมัติแลว 



เจาหนาท่ีพัสดุจึงดําเนินการจัดหาพัสดุใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 2535 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม หากการจัดหาพัสดุ เกินกวา 5,000 บาท ตองดําเนินการผานระบบ e-GP (โดยไมเบิก
จายเงินผานระบบ GFMIS เนื่องจากเปนเงินอุดหนุนอ่ืน) 

      3.2  เม่ือมีการตรวจรับพัสดุแลวโดยกรรมการตรวจรับพัสดุลงนามครบถวน สงสําเนาให
เจาหนาท่ีการเงินเบิกจายเงินเพ่ือชําระหนี้ใหเจาหนี้ และดําเนินการลงทะเบียนคุมวัสดุ หากเปนครุภัณฑ ให
ลงไวในทะเบียนคุมทรัพยสิน และใหเลขรหัสครุภัณฑไว บนตัวครุภัณฑดวยจัดทําใบเบิกพัสดุและตัดจายใน
ทะเบียนคุมวัสดุใหครบถวน  ท้ังนี้โรงเรียนสามารถใหเจาหนาท่ีธุรการชวยดําเนินการในข้ันตอนการ
ลงทะเบียน เนื่องจากเปนหนาท่ีหนึ่งท่ีธุรการตองปฏิบัติตามสัญญาจาง 

      3.3 กอนดําเนินการจัดหาพัสดุทุกครั้ง ตองสอบทานงบประมาณตามโครงการดวยวาถูกตอง 
มีงบประมาณเพ่ือดําเนินการจัดหาไดจริง 
 

2.การเบิกจายเงิน ในระบบ GFMIS ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี 
ปญหาของ การปฏิบัติงานการเบิกจายเงินของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สิงหบุรี ตามระบบ GFMIS สรุปไดวา  
แมวาข้ันตอนการปฏิบัติงาน เอ้ือตอการปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS แตเอกสารการวาง

เบิกในระบบ มีจํานวนมาก จึงทําใหการตรวจสอบหลักฐานขอเบิกของเจาหนาท่ียังไมครบถวน และควบคุม
เงินฝากคลังไวไมรัดกุม และไมมีสถานท่ีจัดเก็บเอกสารทําใหการคนหาเอกสารไมสะดวก  

ดังนั้นกลุมบริหารการเงินและสินทรัพย ควรประสานงานกับงานอาคารสถานท่ี ขอให
สถานท่ีจัดเก็บเอกสารดานการเงิน เรียงเอกสารเปนวันท่ีจายหรือตามเลขรายการขอเบิก เม่ือสิ้นเดือนควร
สงเก็บไวในสถานท่ีท่ีคนหาสะดวก เพ่ือปองกันความเสี่ยงเอกสารสูญหาย และรอการตรวจสอบจาก สตง.
ตอไป 

 
ระบบติดตามการปฏิบัติงานโรงเรียน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ของหนวย
ตรวจสอบภายใน  
 1.หนวยตรวจสอบภายในไดนําขอคิดท่ีตรวจพบดําเนินการแกไข โดย จัดประชุมเชิงปฏิบัติงาน
การเงิน บัญชี พัสดุ ใหกับโรงเรียนท่ีประสงคจะเขารวมโครงการ โดยใหฝกปฏิบัติเพ่ือเปนการทบทวนการ
ปฏิบัติงานใหกับเจาหนาท่ีซ่ึงจากการสอบทานแบบฝก พบวา ผูท่ีเขาประชุมเชิงปฏิบัติการมีความเขาใจใน
การปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 
 2.ใหคําปรึกษาแนะนํา นอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ซ่ึงเปนการนัดหมายลวงหนา เพ่ือ
แนะนําในการปรับปรุงขอมูลทางบัญชีท่ีไมเปนปจจุบัน และบันทึกไมครบถวน 

3.หนวยตรวจสอบภายใน ไดติดตามผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ เพ่ือสอบทานความถูกตอง 
กอนสรุปรายงานผล เพ่ือลดความเสี่ยงและปองกันปญหาท่ีอาจข้ึนไดอีกรวมท้ังวางแผนการตรวจ ติดตาม
อยางเปนระบบไวในแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2559 
 
 
  
 

 



วัตถุประสงค และขอบเขตการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงาน  

ประจําปงบประมาณ 2558 

หนวยรับตรวจ  :  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี และโรงเรียนในสังกัด 

วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือใหการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี และสถานศึกษาใน
สังกัด เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ใชทรัพยากรอยางประหยัดคุมคา ลดความเสี่ยงหรือความ
เสียหายดานการเงินและอ่ืน ๆ  
 2.เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับมติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด 
 3.เพ่ือพิสูจนความถูกตอง ความเชื่อถือไดของขอมูล และรายงานทางการเงิน สรางความม่ันใจแก
ผูบริหารในการตัดสินใจเพ่ือการบริหารจัดการ 
 4.เพ่ือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 
 5.เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหนวยรับตรวจวา
เพียงพอและเหมาะสม  
 
กิจกรรมการตรวจสอบ 

 1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี 

  1.1 การบริหารจัดการทางการเงิน บัญชี และรายงานทางการเงินในระบบ GFMIS ตาม

ระเบียบการเงิน การคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส GFMIS 

  1.2 การเบิกจายเงินคารักษาพยาบาล คาการศึกษาบุตร คาเชาบาน 

  1.3 การจัดซ้ือจัดจาง 

  1.4ใบสําคัญและหลักฐานการจาย 

  1.5 การสอบทานการจัดวางระบบควบคุมภายใน 

 2 สถานศึกษาจํานวน  15  โรงเรียน 

  2.1 การควบคุมการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุ 

  2.2 เงินอุดหนุนคาใชจายรายหัว  

  2.3 เงินอุดหนุนท่ีไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน / เงินรายไดสถานศึกษา 

  2.4 การบริหารทรัพยสิน 

งานใหคําปรึกษา 

 1 ใหคําปรึกษาครูและผูบริหารสถานศึกษา ดานการบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือใหสถานศึกษา

จัดทําแผนการใชจายเงินไดครบถวน ถูกตอง สามารถควบคุมการใชจายงบประมาณไดถูกตอง ตรงตาม

วัตถุประสงค และทันเวลา 



 2 ใหคําปรึกษาดานการเงิน การบัญชี การพัสดุ การจัดวางระบบควบคุมภายในระเบียบ กฎหมาย

ท่ีเก่ียวของ แกผูบริหารและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
  

งานอ่ืน ๆ   

 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ดานการเงิน บัญชี พัสดุโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด  เพ่ือ 
  - ใหความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับแนวปฏิบัติ ระเบียบ ท่ีเก่ียวของ 
  - เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน ข้ันตอน แบบฟอรมการปฏิบัติงาน เพ่ิมความสะดวก
และเสริมสรางความเขาใจในการปฏิบัติงานในหนาท่ี การเงิน บัญชี พัสดุ โรงเรียน 
 2.งานตรวจสอบตามนโยบายผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี เพ่ือ 
  1.เพ่ือทราบเรงรัดการเบิกจายเงินกันไวเบิกเหลื่อมป ประจําปงบประมาณ 2556 -2557  

2.เพ่ือทราบและเรงรัดการเบิกจายเงิน ประจําปงบประมาณ 2558 
 3.งานตรวจสอบตามนโยบาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 4.งานตรวจสอบทางการตรวจสอบการรับเงินคืนและการจายเงินสวนเพ่ิมสําหรับเงินบําเหน็จ

บํานาญ พระราชบัญญัติการกลับไปใชสิทธิในบําเหน็จบํานาญตาม พรบ.บําเหน็จบํานาญขาราชการ      

พ.ศ. 2494   พ.ศ.2557 สําหรับผูรับบํานาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยวหวัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสาร ท่ีเก่ียวของ 

 

 ในการตรวจสอบ หนวยตรวจสอบภายใน ไดคํานึงถึงคุณลักษณะท่ีดีในการตรวจสอบภายใน 

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค  จึงไดกําหนดประเด็นในการตรวจสอบ โดยใชระเบียบ เอกสาร ประกอบการ

ตรวจสอบดังนี้ 

1. เครื่องมือตรวจสอบ บัญชี การเงิน และพัสดุ     
คูมือแนวทางในการวางแผนการตรวจสอบของกลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน 

กรมบัญชีกลาง และคูมือการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา เลมท่ี 1 – 4 ของหนวยตรวจสอบภายใน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนแนวในการจัดทําคูมือการตรวจสอบ พรอมท้ังการจัดทํา

รายงานผลการตรวจสอบ  

 เครื่องมือการตรวจสอบการเงินการบัญชีและพัสดุสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และเครื่องมือการ

ตรวจสอบเงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงจัดทําโดย หนวยตรวจสอบภายใน   

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามหนังสือท่ี ศธ 04012/186 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2550 

2. แนวทางการตรวจสอบ  
  หนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี  ไดใชแนวทาง

ในการตรวจสอบภายใน ของหนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามท่ี

ประชุม ปงบประมาณ 2557-2558  

3. ระเบียบ และ กฎหมายการคลัง  
หนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ไดใชระเบียบ  

กฎหมายการคลัง มาประกอบการตรวจสอบดังนี้ 

 ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณพ.ศ.2548 (แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2554) 
 ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2551 
 ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังในหนาท่ีของอําเภอและก่ิงอําเภอ พ.ศ.2520 
 รายจายตามรายการหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ หมวดคาสาธารณูปโภค หมวดคาครุภัณฑท่ีดิน
และสิ่งกอสราง หมวดเงินอุดหนุน ท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีหรือท่ีกระทรวงการคลังอนุญาต
ใหจายได 
 แนวทางการบริหารเงินอุดหนุน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยการ 
Download  จาก www.audit.obec.go.th  
 หนังสือตอบขอหารือและระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

 

 



 

ผลการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการประจําป 2558   
 

 

1.ตรวจสอบสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรีประจําปงบประมาณ 2558 
วัตถุประสงค 

  1.เพ่ือทราบวาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี มีการควบคุมการเบิก
จายเงินท่ีเหมาะสมรัดกุมเปนไปตามหลักเกณฑหรือนโยบายท่ีกําหนดและถูกตองตามระเบียบ ของ  
คาเชาบาน  คารักษาพยาบาล คาการศึกษาบุตร เงินวิทยฐานะ/เงินประจําตําแหนง 
  2.เพ่ือทราบวาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี มีการควบคุมการเบิก
จายเงินอ่ืนๆท่ีเหมาะสมรัดกุม เปนไปตามหลักเกณฑหรือนโยบายท่ีกําหนดและถูกตองตามระเบียบ  

ระยะเวลาตรวจสอบ    วันท่ี  1 เมษายน 2558 – วันท่ี  30  พฤษภาคม 2558 
ขอบเขตการตรวจสอบ 

  สุ มตรวจสอบเอกสารประจํ า เดื อน พฤศจิกายน 2557  จํ านวน  134  ฎีกา                                
จํานวนเงิน 83,088,995.18บาท    

ฎีกาเบิกจายตรง    จํานวน 55  ฎีกา เงิน 6,835,593.41  บาท  
ฎีกาเบิกจายผานสวนราชการ จํานวน  79 ฎีกา เงิน 76,253,401.77   บาท  

สุมตรวจ  131  ฎีกา คิดเปนรอยละ 97.76 เบิกจายเงินถูกตองและแบงเปน 
1. คาเชาบาน   จํานวน   1  ฎีกา 
2. คาการศึกษาบุตร จํานวน  5  ฎีกา 
3. คารักษาพยาบาล  จํานวน  10   ฎีกา 
4. เงินวิทยฐานะ/เงินประจําตําแหนง  จํานวน  9   ฎีกา  
5. เงินอ่ืน ๆ    จํานวน   106  ฎีกา  

สรุปผลการตรวจสอบ  
การวางเบิกถูกตองทุกฎีกา มีเอกสารประกอบการเบิกจาย ไดแก บันทึกขออนุมัติเบิกจาย

และเอกสารหลักฐานขอเบิก รายงานขอเบิกเงินคงคลัง R_09  รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิก
จายเงิน RPT_503  รายงานแสดงการจายเงินเขาบัญชีของผูมีสิทธิรับเงิน RPT_506  และเอกสารหลักฐาน
การจาย มีเพียงบางฎีกาท่ีสถานะของรายงานขอเบิกเงินคงคลัง R09  ไมอยูในสถานะผานรายการ  
เนื่องจากพิมพรายงานออกมาแลวและไดรับอนุมัติปลดบลอคแลว แตพิมพใหมเนื่องจากเอกสารท่ีพิมพแลว
หาไมพบสถานะจึงเปลี่ยนไป  

1.ผลตรวจสอบการเบิกจายเงินคาเชาบาน  
 การควบคุมการเบิกจาย:  มีทะเบียนคุมผูใชสิทธิเบิกคาเชาบาน ซ่ึงมีท้ังใชสิทธิเบิกคาเชาบาน และ 
คาเชาซ้ือ จํานวน 34 ราย โดยมีรายละเอียด วันเริ่มตนสัญญาและวันสิ้นสุดสัญญา ซ่ึงเปนการควบคุมท่ีดี 
 การเบิกจาย:  ณ เดือนพฤศจิกายน 2557 วางเบิก จํานวน 33 ราย สวนอีก 1 รายยาย และเปนไป
ตาม ระเบียบการเบิกจายคาเชาบาน มาตรา 7 (4)  
 การจายเงิน:  ถูกตองตามอัตราท่ีกระทรวงการคลังกําหนดตรงตามตัวท่ีขอเบิก หลักฐานการจาย
ครบถวนถูกตอง   
 เดือนพฤศจิกายน 2557 วางเบิกจํานวน 1 ฎีกา (ฎีกาท่ี 138) การควบคุมและการเบิกจาย มีการ
ควบคุมท่ีดี  และถูกตองตามระเบียบฯ 
 



2.ผลตรวจสอบการเบิกจายคาการศึกษาบุตร 
 การควบคุมการเบิกจาย :มีทะเบียนคุมของผูใชสิทธิเบิกคาการศึกษาบุตรของขาราชการในสังกัด 
เพ่ือใชสอบทานการใชสิทธิเบิกโดยมีรายละเอียดเปนภาคการศึกษา เม่ือผูใชสิทธิเบิกคาการศึกษาภาคเรียน
ใดแลวจะลงทะเบียนคุมจํานวนเงินท่ีขอเบิกไว เพ่ือควบคุมการเบิกจายใหเปนไปตามหลักเกณฑ การเบิก         
คาการศึกษาบุตรไดอยางรัดกุม 
 การเบิกจาย:  ยืมเงินกองทุนชลอ  กองสุทธิ์ใจ เพ่ือดําเนินงานโครงการสวัสดิการฉับไว 10 นาที 
โดยนายสุวรรณชัย  ทองคํา เพ่ือสํารองจายเงินสวัสดิการคาการศึกษาบุตร สําหรับขาราชการ ลูกจางประจํา 
และขาราชการบํานาญ ควบคุมหลักฐานการจายโดยมีสมุดจายเงินกองทุนฯท่ีสํารองจาย โดยระบุลําดับท่ี 
วันเดือนปท่ีจายเงิน ชื่อสกุลผูขอเบิกจํานวนเงิน และลายมือชื่อผูรับเงิน  เม่ือสํารองจายแลวรวบรวม
หลักฐานวางเบิกเพ่ือชดใชเงินกองทุน รวมท้ังกําหนดให เจาหนาท่ีรับผิดชอบ จายเงินทุกวัน ตั้งแตเวลา 
08.30 ถึง 12.00 น. กรณีท่ีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไมอยู มีเจาหนาท่ีปฏิบัติงานแทน  ซ่ึงเปนการควบคุมท่ีดี 
 ท้ังนี้ เม่ือวางเบิกเงินคาการศึกษาบุตรแลว โอนจายเงินคืนใหกับนายสุวรรณชัย ทองคํา ผูยืม
เงินกองทุนฯ โดยโอนเขาบัญชี เลขท่ี 116-0-41432-7   แตงตั้งกรรมการเบิกถอนเงินเพ่ือหมุนเวียนการ
จายตามโครงการสวัสดิการฉับไว 10 นาที คําสั่งท่ี 116/57 ลงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2557  
 หลักฐานการเบิกจาย:  มีใบสําคัญคูจายครบถวน และมีการเบิกจายเพ่ิมจากฎีกาท่ีวางเบิกไป
แลวแตไมครบถวน โดยใชสําเนาใบเสร็จเดิมท่ีเบิกขาดประกอบการขอเบิกเพ่ิม เนื่องจากเจาหนาท่ีสอบทาน
ภายหลังพบวาเบิกขาดจากสิทธิท่ีไดรับ 
 เดือน พฤศจิกายน 2557 วางเบิกจํานวน 5 ฎีกา (ฎีกาท่ี  91 92 99 177 178) มีการควบคุมและ
การเบิกจายถูกตอง  
 

3.ผลตรวจสอบการเบิกจายคารักษาพยาบาล 
 การควบคุมการเบิกจาย:  มีทะเบียนคุมการเบิกคาอวัยวะเทียมใหเปนไปตามหลักเกณฑการ
เบิกจาย เชน กรณีเบิกฟนเทียม ทําใหมีการควบคุมท่ีรัดกุม สามารถสอบทานไดวาเปนไปตามหลักเกณฑ
การเบิกจายของกรมบัญชีกลาง 
 การยืมเงินกองทุนชลอ  กองสุทธิ์ใจ สํารองจายเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาลและคาการศึกษา
บุตร สําหรับขาราชการ ลูกจางประจํา และขาราชการบํานาญ ควบคุมหลักฐานการจายโดยมีสมุดจายเงิน
ยืมทดรอง ซ่ึงระบุลําดับท่ี วันเดือนปท่ีจายเงิน ชื่อสกุลผูขอเบิกจํานวนเงิน และลายมือชื่อผูรับเงิน  เม่ือ
สํารองจายแลวรวบรวมหลักฐานวางเบิกเพ่ือชดใชเงินกองทุน  และกําหนดจายเงินสวัสดิการทุกวัน ตั้งแต
เวลา 08.30 ถึง 12.00 น. โดยมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบจาย กรณีท่ีเจาหนาท่ีไมอยู มีผูปฏิบัติหนาท่ีแทน 
เชนเดียวกับการควบคุมการเบิกจายเงินคาการศึกษาบุตร 
 การเบิกจายเงิน:   วางเบิกในระบบ GFMIS ตามลําดับท่ียืมและสงใชกองทุนฯ โดยโอนเงินเขา
บัญชีนายสุวรรณชัย  ทองคํา  เลขท่ี 116-0-41432-7   แตงตั้งกรรมการเบิกถอนเงินเพ่ือหมุนเวียนการจาย
ตามโครงการ สวัสดิการฉับไว 10 นาที คําสั่งท่ี 116/57 ลงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2557   เชนเดียวกับการเบิก
คาการศึกษาบุตรโดยไมใชเงินทดรองราชการ 

เดือนพฤศจิกายน วางเบิก จํานวน 10 ฎีกา (ฎีกาท่ี 88 89 90 96 97 98 174 175 176 179)  มี
หลักฐานการจายครบถวน ถูกตอง  แตใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลบางรายไมระบุโรคท่ี
ปวย ผูใชสิทธิบางรายไมลงนามในเอกสารขอเบิก หรือแนบเอกสารประกอบเพ่ือแสดงถึงการใชสิทธิของ
บุคคล เชน บิดา มารดา บุตร คูสมรส  เพ่ือท่ีจะใชสอบทานการใชสิทธิ์ใหเปนไปตามระเบียบ 

 



4.ผลตรวจสอบการเบิกจายเงินวิทยฐานะ/เงินประจําตําแหนง 
 การควบคุมการเบิกจายเงิน:  มีบันทึกขออนุมัติเบิกจายเงินใหแกผูไดรับวิทยฐานะ และ
คาตอบแทนวิทยฐานะ ในรายละเอียดแสดงยอดลดเพ่ิมจํานวนคน ท่ีวางเบิกในหลักฐานขอเบิกประจําเดือน
พรอมหลักฐานหนังสือแจงใหเบิกจาย   
 การเบิกจาย   ผลการสอบทานหลักฐานการจายประจําเดือน พฤศจิกายน 2557   นอกจากเบิก
ฎีกาประจําเดือนแลวยังมีการเบิกเงินวิทยฐานะตกเบิก และคาตอบแทนตกเบิก     ซ่ึงปฏิบัติตามหนังสือ
ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ 04009/04716 ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2557 และหนังสือท่ี ศธ 04009/ว 4169 ลงวันท่ี 8 
ตุลาคม 2557 เบิกตามคําสั่งแตงตั้ง ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 ถึง วันท่ี 30 กันยายน 2556 ใหเสร็จสิ้น
ภายในวันท่ี 30 ธันวาคม 2557  โดยเบิกวิทยาฐานะตกเบิกใหกับครูชํานาญการท่ีไดรับแตงตั้งเปนครู
ชํานาญการพิเศษ จํานวน 39 ราย ครูชํานาญการพิเศษเปนครูเชี่ยวชาญ จํานวน 1 ราย รวมท้ังสิ้น 40 ราย 
 โอนจายเงินตรงตัวผูมีสิทธิรับเงินโดยโอนเงินเขาบัญชีรายตัวควบกับเงินเดือน พฤศจิกายน 2557  
 เดือนพฤศจิกายน 2557 เบิกเงินวิทยฐานะ 5 ฎีกา และเบิกเงินตอบแทนวิทยฐานะ จํานวน 4 ฎีกา 
หลักฐานการจายครบถวนครบถวน 
 

5.ผลตรวจสอบการเบิกจายเงินอ่ืน ๆ  
  5.1 เงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   การควบคุมการเบิกจาย :  มีเอกสารประกอบการเบิกจายท่ีแสดงวา เบิก เพ่ิมลด 
จากเดือนกอนจํานวนเทาใด ใครบาง จากคําสั่งใด ซ่ึงเปนการควบคุมการเบิกจายเงินเดือนท่ีดี 
   การจายเงิน  :  โอนเขาบัญชีรายตัว หลังจากหักภาระผูกพันประจําเดือนแลว 
หลักฐานการจายเงินใหกับเจาหนี้ครบถวนตามท่ีหักภาระผูกพัน  
   พฤศจิกายน 2557 เบิกเงินเดือนและเงินเดือนตกเบิก จํานวน 3 ฎีกา การควบคุม
การเบิกและหลักฐานการเบิกจาย ครบถวนถูกตอง 
  5.2 คาจางประจํา /คาจางชั่วคราว   
   การควบคุมการเบิกจาย : มีเอกสารประกอบการเบิกจายท่ีระบุรายละเอียด
รายบุคคล จํานวนเงินท่ีขอเบิกตามสิทธิระยะเวลาท่ีชัดเจน เบิกเงินคาจางประจํา คาจางชั่วคราว จํานวน    
6 ฎีกา 
   การจายเงิน  :  โอนเขาบัญชีรายบุคคลถูกตอง หลักฐานการจายครบถวน 
  5.3 เงินอ่ืน ๆ (เชนเงินควบเงินเดือน คาจาง ประกันสัญญา เงินยืม คาตอบแทน           
คาสาธารณูปโภค) 
   การควบคุมการเบิกจาย : การวางเบิกมีเอกสารเอกสารขอเบิกครบถวน  
   การจายเงิน : จายตรงตัวเจาหนี้ หลักฐานการจายครบถวนถูกตอง 

 

6.คาวัสดุ ครุภัณฑ 
  ดําเนินการวางเบิกจํานวน 54 ฎีกา จัดหาดวยวิธีตกลงราคา พบวา มีบางรายการท่ี
หลักฐานประกอบการขอเบิกไมครบถวน เชน เอกสารของผูขาย คุณลักษณะของสินคาท่ีเสนอราคา ซ่ึงจะ
พบในกรณีท่ีโรงเรียนหลาย ๆ แหง ซ้ือจากผูขายรายเดียวกัน ไดแก สื่อทางไกลผานดาวเทียม  
  การจายเงินตรงผูขาย พบวา มีบางแหงท่ีออกใบเสร็จรับเงินลาชาจากวันท่ีกรมบัญชีกลาง
โอนเงิน จากรายงานแสดงการจายเงินเขาบัญชีของผูมีสิทธิรับเงิน RPT_506 ไดแก 



  1.ฎีกา โอนเงิน วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2557 หลักฐานใบสําคัญคูจาย ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 
2557 เกินกวา 15 วนัซ่ึงไมไดติดตามใหรานคาออกใบเสร็จโดยเร็ว 
  2.ฎีกา โอนเงิน วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2557  หลักฐานใบสําคัญคูจาย ลงวันท่ี 13 
พฤศจิกายน 2557 กอนวันท่ีโอนเงิน 
  3.ฎีกา  โอนเงินวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2557 หลักฐานใบสําคัญคูจาย ลงวันท่ี 14 มกราคม 
2558 เกินกวา 15 วัน ซ่ึงไมไดติดตามใหรานคาออกใบเสร็จโดยเร็ว 
  4.ฎีกา  โอนเงิน วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2557 หลักฐานใบสําคัญคูจาย ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 
2557 เกินกวา 15 วัน ซ่ึงไมไดติดตามใหรานคาออกใบเสร็จโดยเร็ว 
 ขอเสนอแนะ : เม่ือพิมพรายงานแสดงการจายเงินเขาบัญชีของผูมีสิทธิรับเงิน RPT_506 เพ่ือสอบ
ทานการโอนเงินแลว ควรเรงติดตามใบสําคัญคูจายจากเจาหนี้ ไมใหคางนาน 
 

7.คากอสราง(อาคารเรียน) 
  ดําเนินการจางดวยวิธีประกวดราคา วางเบิกเงินงวดสุดทาย จํานวน 3,186,000 บาท หัก
ภาษี ณ ท่ีจาย 29,775.70 บาท ตามสัญญาท่ี 1/56 ลงนามในสัญญาวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2556  ขอขยาย
สัญญา 2 ครั้ง ครั้งแรกจากการเปลี่ยนเสาเข็ม ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี 
ศธ 04001/1162 ลงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2556 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงเสาเข็มอาคารเรียนแบบ216 ปรับปรุง
56 โรงเรียนวัดโบสถ และครั้งท่ี 2 ตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี นร 0506/ว208 ลงวันท่ี27 พฤศจิกายน 2556 
เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบการกอสรางท่ีไดรับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอัน
เนื่องจากปรับคาจางข้ันต่ํา 300 บาท เปนสิ้นสุดสัญญาวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2557  

สงมอบงานวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2557 ไมเกินกําหนดและมีการตรวจรับการจางรวดเร็ว 
เงินโอนตรงถึงผูขายวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2557 ตามรายงานแสดงการจายเงินเขาบัญชีของผูมีสิทธิรับเงิน 
RPT_506 และใบสําคัญคูจาย ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2557 ไมลาชา 

 

 8. การตรวจสอบพัสดุ ประจําป 2557  มีการดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 155 – 156  มีพัสดุชํารุดจากเสื่อมสภาพ จํานวน 59 รายการ และ
มี 2 รายการ ท่ีตองการจําหนาย ไดแก โนตบุค Acer  โดยตองการจําหนายดวยวิธีตกลงราคา ตามขอ 
157(1) ซ่ึงผูมีอํานาจพิจารณาเห็นชอบใหดําเนินการตามเสนอ  แตยังไมไดดําเนินการจําหนายแตอยางใด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ตรวจสอบโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี 
 

ตรวจสอบการบริหารจัดการทางการเงิน และพัสดุ เงินอุดหนุน รายการคาจัดการเรียน
การสอน เงินรายไดสถานศึกษา และเงินสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ประจําปงบประมาณ 2558 

วัตถุประสงค  :  
1.เพ่ือทราบประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการเงินของสถานศึกษาใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคของเงิน 
 2.เพ่ือทราบความคุมคาจากการใชทรัพยสินของสถานศึกษา 
 3.เพ่ือใหขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาความเขมแข็งดานบริหารจัดการ

ทางการเงินของสถานศึกษา 
ประเด็นการตรวจสอบ : 

1.ตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณดวยแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 
2.ตรวจสอบความถูกตองรัดกุมของการควบคุมและความคุมคาการใชประโยชนทรัพยสิน 
3.ตรวจสอบความถูกตองรัดกุมของการควบคุมดานการเงิน บัญชี 
4.ตรวจสอบความถูกตองของการรับจายเงินรายไดสถานศึกษา 
5.ตรวจสอบความถูกตองของการรับจายเงินท่ีไดรับสนับสนุนจากองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

ขอบเขต  :  
 1.ตรวจสอบการบริหารจัดการทางการเงินและสินทรัพยของโรงเรียน จํานวน 15 แหง 

ตั้งแตวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2557 – วันท่ี 6 มีนาคม 2558 
 2.เอกสารในการตรวจสอบ ประกอบดวย 
  2.1 แผนปฏิบัติการประจําป 2557 – 2558 
  2.2 ขอมูลการรับ-จายเงินคาจัดการเรียนการสอน เงินรายไดสถานศึกษา และเงิน

อุดหนุนจากองคการปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ 2558 
  2.3 ขอมูลการจัดหา ควบคุมทรัพยสินปงบประมาณ 2558 
 3.สุมตรวจเอกสาร : ปงบประมาณ 2557 เดือน ม.ค. พ.ค.และ ส.ค.57  ปงบประมาณ 

2558 เดือน ต.ค.57 – มี.ค.58 
ระยะเวลาการตรวจสอบ    ตั้งแตวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2557  ถึง วันท่ี 6 มีนาคม  2558 
 

ผลการตรวจสอบ : 
 

1.ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณดวยแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา : มีการจัดทําแผน
สอดคลองกับกลยุทธ นโยบาย สพฐ.  สพป. ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา มีการ
ควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน รวมท้ัง 
การใชจายเปนไปตามแนวทางปฏิบัติท่ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด  

 
 
 



 
ตารางท่ี 1   การบริหารงบประมาณดวยแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 
 

เกณฑการตรวจสอบ การปฏิบัติ 
 ตามเกณฑ ไมตามเกณฑ 
1.แผนปฏิบัติการประจําป 
     1.1 จัดทําแผนฯเสร็จทันการใชจายเงิน 
     1.2 แผนฯของโรงเรียนกําหนดกิจกรรมสอดคลองกับกลยุทธ/
นโยบายและจุดเนน สพฐ.กรรมการสถานศึกษาใหความเห็นชอบ 
     1.3 แผนฯ สามารถใชควบคุมการใชจายเงินของโรงเรียนได 
2.การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจําป 
     โรงเรียนดําเนินการตามแผนฯและการใชจายเปนไปตามแผนฯ 
3.การรายงานผลดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป 
โรงเรียนรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม ประจําป 
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จากตารางท่ี 1  ตรวจสอบดานความมีประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณดวยแผนปฏิบัติการประจําป 
ของโรงเรียนจํานวน 15 แหง พบวา 

โรงเรียนจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปไดสอดคลองกับกลยุทธ นโยบาย จุดเนนของ สพฐ. สพป. 
และผานความเห็นชอบจากกรรมการสถานศึกษาท้ัง 15 แหง  

ท้ังนี้มีโรงเรียนท่ีจัดทําแผนฯเสร็จไมทันการใชจายเงิน จํานวน 10 แหง ใชจายเงินตามความจําเปน
เทานั้น และถึงแมวาโรงเรียนจะทําแผนฯเสร็จแลว จํานวน 5 แหง แตสามารถควบคุมการใชจายใหเปนไป
ตามแผนฯไดเพียง 2 แหง เทานั้น   

สําหรับโรงเรียนท่ีจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปเสร็จเรียบรอย ท้ัง 2 แหง มีการใชจายเงินใน
โครงการ เปนไปตามเกณฑ คือ คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ งบบุคลากร (คาจางครูอัตราจางชั่วคราว) โดย
เปนการพัฒนาวิชาการตามสัดสวนท่ีกําหนด  

 สวนโรงเรียนอีก 3 แหง ไมสามารถควบคุมเงินได เนื่องจากวงเงินงบประมาณท่ีใชในแตละ
กิจกรรมในแผนฯ รวมกันแลวสูงกวาวงเงินท่ีไดรับจัดสรรจริง  

เม่ือพิจารณาจากจํานวนนักเรียนท่ีมีอยูจริงในและจํานวนนักเรียนท่ีอยูในระบบขอมูลรายบุคคล
พบวาไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ ฉะนั้น จํานวนเงินท่ีไดรับจัดสรรสอดคลองกับจํานวนนักเรียนของ
โรงเรียนในแตละภาคการศึกษา สามารถนํามาใชในการบริหารงบประมาณในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปได 

ท้ังนี้วิธีการควบคุมเงินในแผนปฏิบัติการประจําปนั้น หนวยตรวจสอบภายใน ไดใหความรูแก
เจาหนาท่ีการเงิน บัญชี พัสดุ และผูบริหารโรงเรียน ตั้งแตปงบประมาณ 2556 แตโรงเรียนสวนใหญยังไม
สามารถดําเนินการควบคุมงบประมาณในแผนปฏิบัติการได 

 

2.ความถูกตองรัดกุมของการควบคุมและความคุมคาการใชประโยชนทรัพยสิน : การจัดซ้ือ จัด
จางเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มีการควบคุม
ทรัพยสิน โดยการจัดทําทะเบียนคุมและบัญชีควบคุมทรัพยสิน มีสถานท่ีเก็บรักษาพัสดุดวยความปลอดภัย 



พัสดุท่ีซ้ือจางตรงกับความตองการใชในการเรียนการสอน รวมท้ังมีการตรวจสอบพัสดุประจําป และ
ดําเนินการจําหนายพัสดุท่ีชํารุด จัดสงรายงานการตรวจสอบพัสดุประจําปไปยังตนสังกัด 

 

ตาราง 2  การดําเนินการ ดานจัดหา การควบคุม พัสดุ ของโรงเรียนประจําปงบประมาณ 2558 
 

เกณฑการตรวจสอบ การปฏิบัติ 
 ตามเกณฑ ไมตามเกณฑ 
1.จัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน/ทะเบียนคุมวัสดุ 
     1.1 ถูกตอง ครบถวน 
     1.2 เปนปจจุบัน 
2.ดําเนินการตรวจสอบพัสดุประจําปและจําหนาย 
     2.1 ตรวจสอบ พัสดุคงเหลือตามทะเบียน 
     2.2 จําหนายพัสดุชํารุด และลงทะเบียนจําหนาย 
     2.3 รายงานผลการตรวจสอบ 
3.สถานท่ีจัดเก็บทรัพยสินเหมาะสมปลอดภัย 
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จากตารางท่ี 2  ตรวจสอบการดําเนินการจัดหาการควบคุมพัสดุของโรงเรียนประจําปงบประมาณ 2558 
จํานวน 15 โรงเรียน พบวา 

การจัดทําทะเบียนคุมพัสดุ ทะเบียนคุมทรัพยสิน  มีโรงเรียนจํานวน 9 แหง คิดเปนรอยละ 60 ได
จัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน ทะเบียนคุมวัสดุไดถูกตองครบถวน มีใบเบิกพัสดุตัดจายจากทะเบียนและใช
แบบตามกระทรวงการคลังกําหนด โรงเรียน 1 แหงท่ีใชแบบไมถูกตอง  โรงเรียนจํานวน 3 แหง ลงบัญชีคุม
วัสดุไมครบถวนตามท่ีจัดหา และโรงเรียนจํานวน 2 แหงไมจัดทําบัญชีคุมพัสดุ หนวยตรวจสอบภายในได
แจงใหดําเนินการจัดทํา และโรงเรียนไดรายงานผลการดําเนินการแลว 

โรงเรียนรายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป จํานวน 10 แหง และไมไดดําเนินการตรวจสอบพัสดุ 
จํานวน 5 แหง  ซ่ึงในรายงานการตรวจสอบพัสดุประจําปนั้นพบวามีโรงเรียนจํานวน 1 แหงไมไดดําเนินการ
จัดทําทะเบียนคุมพัสดุแตมีรายงานการตรวจสอบพัสดุประจําปวามีพัสดุคงเหลือครบถวนตามบัญชี    

สําหรับการจัดหาพัสดุ ดวยวิธีการจัดซ้ือจัดจาง พบวา กรณีการจางซอมแซมครุภัณฑ จะไมระบุวา
ครุภัณฑท่ีจะซอมมีรหัสเลขท่ีเทาไร เพ่ือจะใชสอบทานวาไดนําครุภัณฑของโรงเรียนไปซอมแซมจริงท้ังนี้ 
โรงเรียนท่ีมีการควบคุมพัสดุไวอยางรัดกุมเพียงพอ มีจํานวน 3 แหง คิดเปนรอยละ 20  

สาเหตุท่ีโรงเรียนไมดําเนินการตรวจสอบพัสดุประจําป และไมจัดทําทะเบียนคุมพัสดุ ใหเปน
ปจจุบัน เนื่องจาก มีการเปลี่ยนเจาหนาท่ีพัสดุดวยเหตุเกษียณอายุ อัตรากําลังครูผูปฏิบัติงานในโรงเรียนมี
นอย มีภาระงานสอนมาก และเจาหนาท่ีขาดความรูความเขาใจ ถึงแมวาหนวยตรวจสอบภายในไดมีการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเจาหนาท่ีพัสดุไปแลวเม่ือปงบประมาณ 2557  การท่ีมีอัตรากําลังครูผูปฏิบัติงานใน
โรงเรียนมีนอยและมีภาระงานสอนมาก สงผลใหการทํางานดานพัสดุขาดความตอเนื่อง การปฏิบัติงานดาน
การควบคุมทรัพยสินของสถานศึกษาบางแหงจึงตองปรับปรุง คิดเปนรอยละ 13.33 

 
 
 
 
 
 



3.ความถูกตองรัดกุมของการควบคุมดานการเงิน บัญชี  :  
3.1 มีระบบการควบคุมปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบฯ โดยควบคุมการเก็บรักษาเงิน

อยางรัดกุม  ท้ังเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากสวนราชการผูเบิก  เปนไปตามระเบียบฯ  และมีเงิน
คงเหลือถูกตอง การควบคุมการรับจายเงินประจําวันโดยการตรวจสอบการรับจายเงินตามระเบียบการเก็บ
รักษาเงินและการนําเงินสงคลังของอําเภอและก่ิงอําเภอพ.ศ.2520 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมขอ 20 และ 37 
  

 3.2 มีระบบการปฏิบัติงานดานการรับเงิน ท่ีรัดกุม โดย ออกใบเสร็จรับเงินครบถวนไม
ลาชา และใชใบเสร็จรับเงินถูกตอง รวมท้ังมีทะเบียนคุมการใชใบเสร็จรับเงิน 

 3.3 มีระบบการปฏิบัติงานดานการเบิกจายเงินท่ีรัดกุม โดย หลักฐานขอเบิกไดรับอนุมัติ
จายจากผูมีอํานาจมี ใบสําคัญคูจายครบถวนและมีสาระสําคัญครบถวนตามระเบียบฯ  หลักฐานการจายมี
เอกสารประกอบครบถวนและประทับตรา “จายเงินแลว” 

 3.4 การปฏิบัติงานดานบัญชีและการควบคุมถูกตอง โดยจัดทําทะเบียนคุมครบถวนเปน
ปจจุบัน  และมีเอกสารประกอบการตัดจายครบถวน 

 

ตารางท่ี 3   ควบคุมความรัดกุมของการควบคุมการเงิน บัญชี 

เกณฑการตรวจสอบ การปฏิบัติ 
 ตามเกณฑ ไมตามเกณฑ 
วัตถุประสงค 1  รับ – จายเงินถูกตองตามระเบียบ 
     1.การรับเงินมีหลักฐานถูกตอง 
     2.การจายเงินมีหลักฐานใบสําคัญคูจายครบและมีสาระสําคัญครบ 
     3.หลักฐานขอเบิกไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ 
     4.มีการตรวจสอบการรับ-จายเงินประจําวัน      
วัตถุประสงค 2 การจัดทําบัญชีสามารถควบคุมเงินของโรงเรียนได 
     1.บันทึกบัญชีถูกตอง 
     2.บันทึกบัญชีเปนปจจุบัน 
     3.จัดทํารายงานการเงินตามระเบียบกําหนด  
วัตถุประสงค 3 มีเงินคงเหลือถูกตองและเก็บรักษาเปนไปตามระเบียบฯ 
     1.ทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันสมํ่าเสมอเปนปจจุบัน 
     2.เงินคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจําวันมีอยูจริง 
     3.วงเงินเก็บรักษาไมเกินอํานาจ 
     4.เก็บรักษาเงินไมเกินเวลาตามระเบียบกําหนด 
 

 
13 
12 
13 
3 
 
9 
14 
12 
 

12 
8 
15 
5 

 
2 
3 
2 
12 
 
6 
1 
3 
 
3 
7 
0 
10 
 

 

จากตาราง 3  ตรวจสอบความถูกตองรัดกุมของการควบคุมดานการเงินบัญชี ของโรงเรียน จํานวน 15 แหง 
พบวา  
 การรับ-จายเงิน มีโรงเรียนท่ีควบคุมไวรัดกุม ถูกตองตามระเบียบ คิดเปนรอยละ 84.44  สวนท่ี
ไมไดทําตามเกณฑคิดเปนรอยละ 15.56 สาเหตุมาจากออกใบเสร็จรับเงินไมครบถวนลาชา หลักฐานการ
จายยังหาไมพบและบันทึกขออนุมัติเบิกจายไมครบทุกรายการท่ีจายเงิน รวมท้ังยังไมมีการตรวจสอบการรับ



จายเงินประจําวัน เพ่ือท่ีจะสอบทานวาการจายเงินมีหลักฐานการจายครบถวน และโรงเรียน จํานวน 2 แหง 
มีคําสั่งตรวจสอบการรับจายเงินประจําวัน แตไมไดสอบทานจริง 

โรงเรียน รอยละ 80  มีการจัดทําบัญชี หรือทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ เพ่ือใหสามารถ
ควบคุมเงินของโรงเรียนได โดยตองบันทึกถูกตองเปนปจจุบัน และจัดทํารายงานการเงินตามระเบียบ สวน
อีกรอยละ 20 ยังควบคุมเงินของโรงเรียนไมได เนื่องจากการบันทึกบัญชีไมถูกตองไมเปนปจจุบัน ไม
สามารถสอบทานเงินคงเหลือ กับรายงานเงินคงเหลือประจําวันได จึงสงผลใหไมม่ันใจไดวาเงินคงเหลือใน
รายงานเงินคงเหลือประจําวัน ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณทุกประเภท เงินสด และเงินฝากธนาคาร
ถูกตองครบถวนจริง   ท้ังนี้หนวยตรวจสอบภายในไดใหโรงเรียนดําเนินการปรับปรุงทะเบียนใหถูกตองเปน
ปจจุบัน และสงรายงานใหทราบ 

โรงเรียนมีเงินคงเหลือถูกตอง เก็บรักษาเงินเปนไปตามระเบียบโดยจัดทํารายงานเงินคงเหลือ
ประจําวันสมํ่าเสมอ มีเงินคงเหลือตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจําวัน ทะเบียนคุมเงินนอกทุกประเภท 
รวมท้ังเก็บรักษาเงินไมเกินอํานาจและไมเกินเวลาท่ีระเบียบกําหนด คิดเปนรอยละ 66.67 และโรงเรียนท่ีมี
เงินคงเหลือไมตรงและเก็บไวเกินเวลาท่ีระเบียบกําหนด  คิดเปนรอยละ 33.33  สาเหตุมาจาก ไมเขาใจ
วิธีการจัดทํารายงานเงินคงเหลือ และไมทราบวาเงินโอนเขาบัญชีธนาคารเปนเงินอะไร จึงไมสามารถลงใน
รายละเอียดเงินคงเหลือประจําวันได ยังพบอีกวาเก็บรักษาเงินรายไดแผนดินท่ีเกิดจากดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคารไวนานเกินกวาท่ีระเบียบกําหนดเนื่องจากอางวาไมมีเวลานําสง 

การควบคุมการจายเงินคาอุปกรณการเรียนภาคเรียนท่ี 2/2557 พบวา โรงเรียนท้ัง 15 แหง 
จายเงินใหนักเรียนหรือผูปกครองตามจํานวนนักเรียนท่ีมีอยูจริง โดยใหลงรายมือชื่อรับเงินตามแบบท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด และมีเอกสารประกอบการจัดซ้ืออุปกรณการเรียน
ของนักเรียนครบถวนตามท่ีจาย ท้ังนี้โรงเรียนจายเงินคาอุปกรณการเรียนหลังจากโรงเรียนเปดภาคเรียนไป
แลว ไมเปนไปตามแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ท้ังนี้ โรงเรียนท่ีควบคุมดานการเงินบัญชีไดอยางรัดกุม จํานวน 5 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 33.33 
 

4. การควบคุมการใชจายเงินคาอุปกรณการเรียน (ภาคเรียนท่ี 2/57) : การใชจายเงินเปนไป
ตามแนวทางปฏิบัติท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีกําหนด คือ จายคาอุปกรณการเรียน
ใหกับนักเรียนหรือผูปกครอง ใหทันกอนเปดภาคเรียน โดยใหนักเรียนในอัตรา ดังนี้ กอนประถม คนละ 
100 บาท/ภาคเรียน ประถมศึกษา คนละ 195 บาท/ภาคเรียน นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน คนละ 210 
บาท/ภาคเรียน และติดตามใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจัดหาอุปกรณการเรียนจากนักเรียน/ผูปกครอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 4   การจายเงินคาอุปกรณการเรียน ภาคเรียนท่ี 2/2557 ตั้งแตวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2557 ถึง  
               วันท่ี 6 มีนาคม 2558 
    

 
 
จากตารางท่ี 4 พบวา  

 โรงเรียนทุกแหงจายเงินหลังเปดภาคเรียน   สําหรับโรงเรียนวัดวังขรณ  จายเงินเกือบสิ้นสุดภาค
เรียน คือวันท่ี 18 มีนาคม 2558  ซ่ึงโรงเรียนนี้ไมไดปฏิบัติตามแนวทางท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานท่ีกําหนดให 

สรุปวา  : ในภาคเรียนท่ี 2/2557 โรงเรียนท่ีสุมตรวจ จํานวน 15 แหง จายเงินคาอุปกรณการเรียน
หลังจากเปดภาคเรียนแลว แตมีหลักฐานการจายและมีเอกสารท่ีแสดงวาผูปกครองนักเรียนไดจายเงินเพ่ือ
ซ้ืออุปกรณการเรียนตามวัตถุประสงคของเงินครบถวน   สําหรับโรงเรียนวัดวังขรณ จายเงินลาชามากไม
เปนประโยชนตอนักเรียนท่ีจะนําเงินไปซ้ืออุปกรณการเรียนมาใชเพ่ือการเรียน  

 

5. การควบคุมการใชจายเงินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  : ประกอบดวย 4 กิจกรรม ไดแก กิจกรรม
วิชาการ กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ทัศนศึกษา โดยจัดกิจกรรมอยางนอยปละ 1 ครั้ง
และการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) อยางนอย 40 ชั่วโมง/คน/ป 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางท่ี 5  การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและการใชจายเงิน  ของโรงเรียนปงบประมาณ 2558 

 

จากตารางท่ี 5 
1.โรงเรียนท่ีวางแผนการจัดกิจกรรมครบท้ัง 4 กิจกรรม จํานวน 2 แหง ไดแก โรงเรียนวัดกลาง 

และโรงเรียนวัดเสาธงหิน คิดเปนรอยละ 13.33  
โรงเรียนท่ีวางแผนจัดกิจกรรมไมครบท้ัง 4 กิจกรรม โดยเม่ือจะจัดกิจกรรม จึงทําแผนการใชเงิน

หรือวางแผนไวแตไมระบุวงเงินซ่ึงไมสามารถควบคุมเงินได จํานวน 4 แหง ไดแก โรงเรียนวัดการอง 
โรงเรียนวัดชะอมสามัคคี โรงเรียนวัดขอย และโรงเรียนวัดศรัทธาภิรม  คิดเปนรอยละ 26.67 

โรงเรียนจํานวน 9 แหง ไมจัดทําแผนการจัดกิจกรรมท้ัง 4 กิจกรรม และยังไมไดเบิกจาย คิดเปน 
รอยละ 60  

2. โรงเรียนเบิกจายเงินเพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดังนี้ 
 2.1 กิจกรรมวิชาการ    เบิกจาย จํานวน 1 แหง คือ โรงเรียนวัดกลาง 
 2.2 กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด  เบิกจาย จํานวน 4 แหง ไดแก  

โรงเรียนวัดการอง โรงเรียนวัดกลาง โรงเรียนวัดชะอมสามัคคี และโรงเรียนวัดกลางชูศรี 
 



 

 
 2.3 กิจกรรมทัศศึกษา เบิกจาย จํานวน 2 แหง ไดแก โรงเรียนวัดกลาง และโรงเรียน 

วัดการอง 
 2.4 การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)  ยังไมมีการเบิกจาย 
3.โรงเรียนวัดกลาง จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ได 3 กิจกรรมแลว ยังคงเหลือการบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)    ท่ีรอดําเนินการเบิกจาย 
 สรุปไดวา :  โรงเรียนสวนใหญรอยละ 60 ไมจัดทําแผน/โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

จะดําเนินการจัดกิจกรรมแตละครั้งจึงจะทําโครงการเพ่ือประกอบการเบิกจาย ทําใหไมสามารถควบคุมเงิน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหจัดกิจกรรมไดครบ และมีโรงเรียนท่ีไมจัดกิจกรรมเลย จํานวน 1 แหง ไดแก
โรงเรียนวัดเฉลิมมาศ  ซ่ึงไมเปนไปตามแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนคาใชจายในการ
จัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

6. ความถูกตองของการรับจายเงินรายไดสถานศึกษา:  โดยออกใบเสร็จรับเงินครบถวนและใช
จายตามวัตถุประสงค 

 

ตารางท่ี 6  การควบคุมและการใชจายเงินรายไดสถานศึกษา ของโรงเรียน  
 

 

จากตารางท่ี 6 
1.โรงเรียนท่ีไดรับเงินรายไดสถานศึกษา พบวา มีโรงเรียนท่ีไดรับบริจาคเงินเงินสด จํานวน 8 

โรงเรียน และรับบริจาคเปนสิ่งของ  จํานวน 2 โรงเรียน และไมมีเงินรายไดสถานศึกษาประเภทอ่ืน ๆ   
จากการสุมตรวจโรงเรียน 15 แหง พบวาจํานวนโรงเรียน 5 แหง ไมมีเงินรายไดสถานศึกษาและ

ไมไดรับบริจาคเพ่ือสนับสนุนการศึกษา 
2.โรงเรียนท่ีไดรับบริจาคเงินสด และสิ่งของ ไดดําเนินการตามวัตถุประสงคของการบริจาค และ

กรณีรับบริจาคเปนเงินสดมีการควบคุมโดยการบันทึกทะเบียนคุมและไดรับอนุมัติจายจากผูมีอํานาจ 
 



 
7.ความถูกตองของการรับจายเงินท่ีไดรับสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น : 
 7.1 รับเงินสนับสนุนอาหารกลางวัน โดยมีการออกใบเสร็จรับเงิน และควบคุมใชจายตาม

วัตถุประสงคไวในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ อยางรัดกุม 
 7.2 รับเงินสนับสนุนเพ่ีอจัดการเรียนการสอนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยมีการ

ออกใบเสร็จรับเงิน มีการควบคุมไวในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ และใชจายตามวัตถุประสงคอยาง
รัดกุม 

 

ตารางท่ี 7  การรับจายเงินอาหารกลางวันและเงินสนับสนุนจาก อปท. 

 

จากตารางท่ี 7 
1.การควบคุมการดําเนินงานอาหารกลางวันของโรงเรียนจํานวน 15 โรงเรียน พบวาโรงเรียนไดรับ

จัดสรรครบถวนสําหรับนักเรียนประถมศึกษา แตไดรับเงินโอนไมทันเปดภาคเรียน จํานวน 12 โรงเรียน คิด
เปนรอยละ 80 โรงเรียนดําเนินการแกไขปญหา โดยใชเงินบริจาคเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน สํารองจาย 

2. การดําเนินการอาหารกลางวันโดย  
 2.1 โรงเรียนจัดซ้ืออาหารสดแหง จางแมครัวปรุงอาหาร จํานวน 8 โรงเรียน แตมี

ขอสังเกตวา โรงเรียนไมมีบันทึกตกลงจางแมควร เปนการเชิญผูปกครองนักเรียนมาชวยทําอาหารและให
คาตอบแทนเปนรายวัน  



 2.2 โรงเรียนจางเหมาทําอาหารเปนชุดเปนหมอ จํานวน 7 โรงเรียน ดําเนินการจางตาม
ระเบียบพัสดุฯ จํานวน 5 โรงเรียน และอีก 2 โรงเรียนไมไดดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ  

3.หลักฐานการจายเงินอาหารกลางวัน มีหลักฐานการจายถูกตอง จํานวน 12 แหง และไมถูกตอง
จํานวน 3 แหง โดยมีเพียงใบสําคัญรับเงินเทานั้น 

 

ขอเสนอแนะ  : 
 1.กรณีเงินโอนคาอาหารกลางวันลาชา ควรทําหนังสือสอบถามองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ถึง
กําหนดการโอนเงิน หากลาชาจนไมมีเงินสํารองจายเพ่ือดําเนินการตอได ควรประชุมชี้แจงผูปกครอง
นักเรียนขอชะลอการดําเนินการไวกอน จนกวาจะไดรับโอนเงินจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 2.การจางแมครัวปรุงอาหารตองดําเนินการจางเหมาบริการตามระเบียบพัสดุ  
 3.เอกสารประกอบการเบิกจาย ตองมีใหครบถวน ไดแก เอกสารตนเรื่องของเจาหนาท่ีโครงการ
อาหารกลางวัน หลักฐานการจาย  เชนกรณีการจัดซ้ืออาหารสดแหงท่ีดําเนินการเอง ตองมีใบจัดซ้ือวัสดุ
บริโภค (แบบ 4 สวน) ดวย 
 

3.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจาหนาที่การเงิน บัญชี พัสดุโรงเรียน 
เดือน เมษายน 2558  กิจกรรม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเงินบัญชีพัสดุ โรงเรียนสําหรับ

โรงเรียนขนาดเล็ก พรอมจัดทําคูมือแจกใหกับโรงเรียน และไดดําเนินการจัดประชุม เม่ือวันท่ี 4 เมษายน 
2558 หองประชุมชั้น 3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ผลการดําเนินการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การเงินบัญชีพัสดุโรงเรียน ตามแผนปฏิบัติการ ดังนี้ 

 1.โรงเรียนท่ีเขารวมประชุม จํานวน 40 โรงเรียน จํานวน 100 คน (ไมมาประชุมตามท่ีสมัครไว 
จํานวน 5 คน)จํานวนโรงเรียนและผูเขารวมประชุม สูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป 
ท่ีกําหนดไว เปนโรงเรียนขนาดเล็กจํานวน 10 โรงเรียน และผูเขารวมประชุม จํานวน 50 คน  มีผู
สังเกตการณเพ่ิมเติม จํานวน 21 คน 10 โรงเรียน  
 2.การฝกทําใบงาน ตามกรณีตัวอยาง สรุปไดดังนี้ใบงานจํานวน 35 ชุดจาก 40 ชุด 
 มีโรงเรียนท่ีทําใบงานท่ียังขาดสาระสําคัญ จํานวน 23 โรงเรียน  ซ่ึงจะมีผลตอการปฏิบัติงานจริง 
ในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 2.1 ดานพัสดุ  

- ใบสั่งซ้ือ และใบสงของไมตรงกับท่ีวันท่ีผูตองการใชวัสดุตองการ ในการปฏิบัติงานจริง
หากสั่งซ้ือไมตรงจะกอใหเกิดความเสียหายได  
  - การควบคุม ไดแก บัญชีวัสดุ และใบเบิกไมไดจัดทําซ่ึงแสดงวา การปฏิบัติงานจริงท่ี
โรงเรียน   
ไมไดดําเนินการตามข้ันตอนการควบคุม 
 2.2 ดานการเงิน  จัดทําสัญญายืมเงินไมถูกตอง แสดงวา ไมเขาใจในการยืมเงินราชการเพ่ือใชใน
โครงการ และโรงเรียนไมไดจัดทํา 
 2.3 ดานบัญชี  จัดทําบัญชีควบคุมเงินในกรณียืมเงินไมถูกตอง โดยการไมตั้งยอดลูกหนี้ตามสัญญา
ยืม 
 
 
 



สรุปผลการฝกทําใบงานตามกรณีตัวอยาง ดังนี้ 
ดานผูเขารวมประชุม : 
 -ยังไมเขาใจวิธีการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง 
 -ระยะเวลาการทําใบงานอาจนอยเกินไป 
 

ดานวิทยากรผูใหความรู : 
 -อธิบายวิธีการปฏิบัติงานไดไมละเอียดเพียงพอท่ีจะทําใหผูเขาประชุมทําใบงานไดครบถวน 
ถูกตอง และนําไปปฏิบัติไดจริง 
 -ใบงานอาจไมชัดเจนเพียงพอจะนําไปฝกปฏิบัติได และอาจมีความซับซอนเกินไป 

 3.สรุปความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมฯ ดังนี้ 
 3.1 ดานท่ัวไป 
  3.1.1 ความเหมาะสมของสถานท่ีประชุม อยูในระดับมาก รอยละ 51.90ระดับ

มากท่ีสุด รอยละ 41.77   
  3.1.2 ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการประชุมฯ อยูในระดับมาก รอยละ 

56.96ระดับมากท่ีสุด รอยละ 31.61  และมีระดับนอย คิดเปนรอยละ 3.80 ซ่ึงหนวยตรวจสอบภายในจะ
นําไปวิเคราะหเพ่ือปรับปรุงตอไป 

  3.1.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาการประชุมฯ อยูในระดับมาก รอยละ 51.90 
  3.1.4 ความเหมาะสมของวิทยากรผูใหความรู ดังนี้ 
   - การใหความรู มีความชัดเจน อยูในระดับดีมาก รอยละ 59.49 และ 

                               ระดับ มากท่ีสุด รอยละ 32.91  

   - มีการใชสื่อในการใหความรู  อยูในระดับดีมาก รอยละ 56.96 และ 

                               ระดับ มากท่ีสุด รอยละ 27.85  

 3.2 ดานความรูและนําไปใชในการปฏิบัติงานได ดังนี้ 
  3.2.1 การปฏิบัติงานในระบบ e–GPอยูในระดับมาก รอยละ 60.76 และระดับ 
                          มากท่ีสุด รอยละ 16.46 แตยังมีอีกรอยละ 3.80 ท่ีนําไปใชในการ 
                          ปฏิบัติงานไดนอยท่ีสุด 
  3.2.2 การดําเนินงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 2535  
                          และท่ีแกไขเพ่ิมเติม อยูในระดับมาก รอยละ 63.28 และระดับมากท่ีสุด  
                          รอยละ 16.46 แตยังมีอีกรอยละ 3.80 ท่ีนําไปใชปฏิบัติงานไดนอยท่ีสุด  
  3.2.3 กระบวนการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีโรงเรียน อยูในระดับมาก รอยละ  
                          64.55 อยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 18.99 แตยังมีอีกรอยละ 3.80  
                          ท่ีนําไปใชปฏิบัติงานไดนอยท่ีสุด 

ดานความรูและนําไปใชในการปฏิบัติงานได พบวา อยูในระดับดีท้ัง 3 เรื่อง เฉลี่ยรอยละ 62.86 
กรณีท่ีนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานไดนอยท่ีสุด เนื่องจากไมใชเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานโดยตรง เชน 
เจาหนาท่ีพัสดุ จะตอบวาใชประโยชนในการปฏิบัติงานกระบวนการปฏิบัติงานการเงินบัญชีโรงเรียน 



นอยท่ีสุด  เจาหนาท่ีการเงินบัญชี ตอบการใชประโยชนในการปฏิบัติงานระบบ e-GP และ ระเบียบพัสดุฯ 
นอยท่ีสุด  รายละเอียดดังแนบ 

4.สรุปขอเสนอแนะของผูเขารวมประชุม ดังนี้ ผูเขารวมประชุมสวนใหญ ตองการใหจัดประชุม
ทุกป โดยการแยกประชุมระหวางเจาหนาท่ีการเงิน บัญชี และเจาหนาท่ีพัสดุโดยเนนขอสังเกตท่ีตรวจพบ 
และแจงวิธีการปฏิบัติงานใหชัดเจน เพ่ือจะไดปฏิบัติไดถูกตอง 
    ขอคิดเห็นของหนวยตรวจสอบภายใน  ปงบประมาณตอไป จะพิจารณาดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะของผูเขารวมประชุม 

5.ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 
1. สถานท่ีไมเพียงพอตอผูเขารวมประชุม เนื่องจากมีความตองการเขารวมประชุมมากกวา

เปาหมายท่ีกําหนด ทําใหหองประชุมแออัดไมสะดวกตอการบริการ  
2. ผูเขาประชุมท่ีอยูดานหลังหองประชุม เห็นขอมูลท่ีผูบรรยายนําเสนอไมชัดเจนเปนอุปสรรคตอ

การทําความเขาใจ ไดรับการถายทอดไมชัดเจน  
3. หนวยตรวจสอบภายในมีบุคลากร เพียง 1 คน ไมสามารถดําเนินการประชุม ไดอยางสมบูรณ มี

ขอบกพรองในการประสานงานและเอกสารการประชุม 
หนวยตรวจสอบภายใน จะนําขอมูลท่ีไดรับไปพัฒนางาน ในคราวตอไป  
 

4. การใหคําปรึกษา   
 ระยะเวลาใหคําปรึกษา   จํานวน  30 วัน  เรื่องท่ีขอรับคําปรึกษา หนวยรับตรวจโรงเรียนในสังกัด 
 1 การบันทึกทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
    1.1 จัดทําทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ไมเปนปจจุบัน ไมสามารถทราบแหลงท่ีมาของเงินได  
          1.2 ลงทะเบียนคุมเงินอาหารกลางวันไมถูกตอง กรณีมีลูกหนี้เงินยืม 
 2 หลักฐานการจาย มีขอบกพรอง วิธีแกไขปญหา 
 3 ผูรับผิดชอบโครงการ (กลุมงานตาง ๆ ใน สพป.สิงหบุรี) 
    3.1ระเบียบ วิธีการเบิกจายเงินเพ่ือใชในโครงการ 
    3.2วิธีการลางหนี้เงินยืม ท่ีดําเนินการตามโครงการ 
 4 เรื่องการเบิกจายเงินคารักษาพยาบาล คาการศึกษาบุตร คาเชาบาน 

ซ่ึงหนวยตรวจสอบภายใน นําขอมูลท่ีใหคําปรึกษาประกอบในการจัดทําโครงการตรวจสอบภายใน 
ปงบประมาณถัดไป 

 

5.งานรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน 
ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายในไดสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ตามแบบ ปส. สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 เดือน กันยายน  
พ.ศ. 2557  การสอบทานไดปฏิบัติอยางสมเหตุสมผลและระมัดระวังอยางรอบคอบ  

ผลการสอบทานพบวา การประเมินผลการควบคุมภายในเปนไปตามวิธีการท่ีกําหนด ระบบการ
ควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน  อยางไรก็ตามมี
ขอสังเกตท่ีมีนัยสําคัญดังนี้ 

การดําเนินการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครูสายผูสอน ยังไมสอดคลอง
กับความตองการครูท่ีจบสาขาวิชาท่ีขาดแคลนของโรงเรียนท่ีรับยาย ซ่ึงปรากฏในแผนการปรับปรุงการ



ควบคุมภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ตามแบบ ปอ.3 แลว แตเห็นควร
กําหนดไวในแผนปฏิบัติงานประจําปของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหดําเนินการตอไป 

 
 

งานตรวจสอบตามนโยบาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

แบงเปน  3 เร่ือง ดังนี้ 
 

1.ตรวจสอบการควบคุมการเงิน การบัญชีและเงินทดรองราชการ 
เรื่องท่ีตรวจสอบ 

 1.การเงิน การบัญชี 
 2.เงินทดรองราชการ 
 

วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือทราบวาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรีมีระบบการปฏิบัติงานดานการเงิน 
การบัญชี ถูกตองตามระเบียบของทางราชการและเปนไปตามระบบบริหารงานการคลังภาครัฐดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) กําหนด 
 2.เพ่ือทราบวาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี มีการควบคุมเงินสด เงินฝาก
ธนาคาร เงินฝากคลัง และลูกหนี้เงินยืมในระบบGFMIS ไดเปนปจจุบัน และสามารถหารายละเอียด
ประกอบไดถูกตองครบถวนทุกบัญชี 
 3.เพ่ือทราบวาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี มีการควบคุมเงินทดรองราชการ
ตามท่ีระเบียบกําหนดและมีเงินทดรองราชการครบถวนถูกตอง 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
 1.สอบทานระบบการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี โดยเชื่อมโยงกับหลักฐานตาง ๆ 
 2.ตรวจสอบการบันทึกรายการในระบบ GFMIS ไดแก บัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากคลัง 
และบัญชีลูกหนี้เงินยืม 
 3.ตรวจสอบเงินทดรองราชการ 
 4.ตรวจสอบหลักฐานการจายเดือน มิถุนายน 2558(จายผานสวนราชการ)วาจายตรงตัวเจาหนี้/ผูมี
สิทธิ  
 

ระยะเวลาดําเนินการตรวจสอบหลักฐานเอกสารประจําเดือนมิถุนายน 2558 ระหวางวันท่ี 1 
กรกฎาคม 2558 ถึง วันท่ี 20 สิงหาคม 2558 

สรุปผลการตรวจสอบ ดังนี้ 
ตรวจตัดยอด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2558 ในประเด็น การเบิกจายเงิน การควบคุมเงินสด เงิน

ฝากธนาคาร(ทุกบัญชี) เงินฝากคลัง ลูกหนี้เงินยืม(ทุกประเภท) การควบคุมเงินทดรองราชการ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีตามเกณฑการประเมินของกรมบัญชีกลาง  พบวา 

1.ระบบงานและการควบคุม สรุปไดวา การควบคุมท่ัวไปท้ังในดานการมอบหมายงาน การเขาใช
งานและการควบคุมการใชงานในระบบ มีความชัดเจน เปนการควบคุมท่ีดี 



2.การควบคุมเงินสด เงินฝากธนาคาร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี มีการ
ควบคุมเงินสด เงินฝากธนาคารไวอยางรัดกุม สามารถหารายละเอียดเงินคงเหลือ เงินคางจายไดครบถวน 
รวมท้ังรายงานสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ภายในวันท่ี 15 ของทุกเดือน 

3.การควบคุมเงินฝากคลัง   พบวา เงินฝาก สพป.บัญชี 10901 ทะเบียนคุมยอยเงินประกันสัญญา
และ ZAP_RPT013 ไมตรงกันโดยในทะเบียนคุมยอยมียอดคงเหลือสูงกวาในรายงาน จํานวน 43,455 บาท  

 
สาเหตุเบ้ืองตนท่ีพบคือ  

(1) รับฝากเงินประกันสัญญา ลงทะเบียนคุมยอยไมครบถวน เชน วันท่ี 14 มกราคม 

2558 จากโรงเรียนชุมชนไมดัด 

(2) การบันทึกทะเบียนคุมยอย ลงรายละเอียดไมครบถวนวา รับฝากเงินจากบริษัท หาง 

รานใด ท่ีทําสัญญากับโรงเรียนใด จึงเปนผลใหการจายเช็คใหผูรับจาง สอบทานไมไดวาจายครบถวน 

ถูกตองหรือไม 

(3) จายคืนเงินประกันสัญญาแลว ไมลงตัดจายในทะเบียนคุมยอยใหครบถวน  
 

จากสาเหตุนี้ จึงสงผลใหยอดเงินคงเหลือในทะเบียนคุมยอยเงินประกันสัญญาไมตรงกับยอดเงิน
ฝากคลังตามงบทดลองในระบบGFMIS และยอดตามรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง(ZGL_RPT013)   
 ควรกําชับ เจาหนาท่ีผูควบคุมใหดําเนินการใหรัดกุมเพ่ิมข้ึน เพ่ือใชในการควบคุมการรับและถอน
คืนใหมีความถูกตอง เนื่องจากเปนเงินฝากท่ีตองคืนเจาหนี้ใหครบถวนถูกตอง ไมเกิดความเสียหายแกทาง
ราชการ 

4.การควบคุมลูกหนี้ มีความรัดกุม มีการติดตามท่ีเปนผลไมมีลูกหนี้คางนาน  
5. การควบคุมการเบิกจายสุมตรวจเอกสารการวางเบิกในเดือน มิถุนายน 2558 จากเอกสารวาง

เบิกจายผานสวนราชการ จํานวน 103 ฎีกา คิดเปนรอยละ 79.85 ของหลักฐานการวางเบิก มีขอสังเกต
และขอเสนอแนะ รายละเอียดในรายงานผลการตรวจสอบ ท้ังนี้    
 การเบิกจายเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เปนคาเบี้ยเลี้ยง ในการประชุมเพ่ือพัฒนาตอ
ยอดและเตรียมความพรอมในการเขาแขงขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก เม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม 
2558 ของครูโรงเรียนเอกชน จํานวน 2 ราย ๆ ละ 120 บาท จากการสอบทานเอกสารประกอบการขอเบิก 
ไมพบ วาระการประชุม หรือ โครงการดําเนินการจัดการแขงขัน ท้ังนี้หนังสือสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ศธ 04188/ ว161 ลงวันท่ี 27 มีนาคม 2558 ระบุวา ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาดําเนินการแขงขันกิจกรรมครอสเวิรดเกม เอแม็ท คําคม และซูโดกุ ในระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาใหเสร็จสิ้นภายในวันท่ี 10 เมษายน 2558 โดยจัดสรรงบประมาณ จํานวน 2,000 บาท  
 ในการดําเนินการจัดประชุม ไมมีโครงการเพ่ือจัดการแขงขันตามหนังสือสั่งการดังกลาว ไมมีบันทึก
ขออนุมัติเบิกเงินคาเบี้ยเลี้ยงใหกับขาราชการครู และครูโรงเรียนเอกชนตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาเพ่ือพิจารณา จึงไมเปนไปตามหลักเกณฑการเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรมและคาใชจายใน
การจัดงาน ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี ศธ 04002/ว 2812 ลงวันท่ี 29 
กันยายน 2557 ครูโรงเรียนเอกชนจึงไมสามารถเบิกคาเบี้ยเลี้ยงตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 (แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 8 พ.ศ.2553)   



 ขอเสนอแนะ   ควรเรียกเงินคาเบี้ยเลี้ยงคืนจากครูโรงเรียนเอกชน ท้ัง 2 ราย สําหรับการเบิกคา
เบี้ยเลี้ยงใหขาราชการครูท่ีมาประชุม ใหแนบสําเนาวาระการประชุมเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการเบิกจายตอไป 
 6.เงินทดรองราชการพบวา มีการควบคุมเงินทดรองราชการ มีการควบคุมท่ีรัดกุมสามารถสอบ
ทานรายละเอียดไดครบถวน ไมมีลูกหนี้คางนานแตการเบิกเงินราชการชดใชเงินทดรองราชการยังลาชาควร
เรงรัดการเบิกชดใชใหรวดเร็วข้ึน เพ่ือจะไดนําเงินทดรองราชการหมุนเวียนใชจายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

2. ประเมินระบบการปฏิบัติงานบัญชี   เพ่ือประเมินความถูกตองครบถวนเปนปจจุบันและคุณภาพ
ของการจัดทําบัญชีการเงินท่ีกําหนดตามเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีการเงินของสวน
ราชการประจําปงบประมาณ 2558 ประเมินระหวางวันท่ี 1 – 15 สิงหาคม 2558 

เกณฑประเมินดานบัญชีของสวนราชการ พบวา 
เรื่องท่ี 1  บัญชีเงินสดและบัญชีเงินฝาก 

วิเคราะหบัญชีเงินสดในมือ   ประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีตามเกณฑท่ี

กรมบัญชีกลางกําหนด ตามหนังสือดวน ท่ี กค 0423.3/ว 402 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2557 บัญชีเงินสดผาน

เกณฑการประเมิน โดยบัญชีเงินสดในมือในระบบ GFMIS มียอดเงินคงเหลือเทากับรายงานเงินคงเหลือ

ประจําวัน ณ วันเดียวกัน 

วิเคราะหบัญชีเงินฝากธนาคาร   ประเมินตามเกณฑกรมบัญชีกลาง ปงบประมาณ 
2558  ผานเกณฑ โดยสามารถหายอดรายละเอียดของเงินฝากธนาคารคงเหลือและพิสูจนความแตกตาง
ระหวางยอดเงินคงเหลือตามบัญชีในงบทดลองระบบGFMIS กับยอดเงินคงเหลือตามใบแจงยอดธนาคารได
ถูกตรงครบถวน 
 เรื่องท่ี 2  บัญชีสินทรัพยถาวรการประเมินผลตามเกณฑกรมบัญชีกลาง ปงบประมาณ 2558  ผาน
เกณฑเรื่องท่ี 2 บัญชีพักสินทรัพยถาวร ไมมียอดคงคาง และบัญชีคาเสื่อมราคามีการประมวลผลโดย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแสดงวาการบันทึกบัญชีลางพักสินทรัพยถูกตอง 
 เรื่องท่ี 3  บัญชีพักท่ีมียอดคงคาง การประเมินผลตามเกณฑกรมบัญชีกลาง ปงบประมาณ 2558  
ผานเกณฑเรื่องท่ี 3 การจัดทําบัญชีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรีมีความเปน
ปจจุบัน  

เรื่องท่ี 4  งบทดลองการประเมินผลตามเกณฑกรมบัญชีกลาง ปงบประมาณ 2558  ผานเกณฑ
เรื่องท่ี 4  งบทดลองของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรีแสดงขอมูลทางบัญชีถูกตองตาม
ดุลบัญชีปกติทุกบัญชี ไมมีบัญชีท่ีเปนบัญชีเฉพาะภารกิจของหนวยงานอ่ืน จัดสงงบทดลอง และรายงาน
ประจําเดือนให สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป 
 กลาวโดยสรุป    ผลการประเมิน ผลการปฏิบัติงานดานบัญชี ตามเกณฑการประเมินดานบัญชี

การเงิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลางท่ี กค 0423.3/ว 402 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2557 เรื่อง เกณฑการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 นั้น สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ไดปฏิบัติงานผานเกณฑ ท่ีกําหนดท้ัง 4 เรื่อง ไดแก  บัญชีเงินสดและ

บัญชีเงินฝากธนาคาร  บัญชีสินทรัพยถาวร  บัญชีพักท่ีมียอดคงคาง  และงบทดลอง 



3. ตรวจตรวจสอบการรับเงินคืนและการจายเงินสวนเพ่ิมสําหรับ เงินบําเหน็จบํานาญ 

พระราชบัญญัติการกลับไปใชสิทธิในบําเหน็จบํานาญตาม พรบ.บําเหน็จบํานาญขาราชการ 

พ.ศ. 2494 พ.ศ.2557    

กลุมตรวจสอบภายใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดแจงใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา พิจารณามอบผูตรวจสอบภายในดําเนินการปรับแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ 2558 
เพ่ือตรวจสอบการรับเงินคืนและการจายเงินสวนเพ่ิมสําหรับ เงินบําเหน็จบํานาญ พระราชบัญญัติการ
กลับไปใชสิทธิในบําเหน็จบํานาญตาม พรบ.บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ.2557 สําหรับผูรับ
บํานาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด  โดยรายงานผลการตรวจสอบ รอบท่ี 1 ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 
2558 และรอบท่ี 2 ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ท้ังนี้กรมบัญชีกลางไดมีแนวทางในการตรวจสอบ
ใหดําเนินการ 
 เพ่ือใหเปนไปตามหนังสือสั่งการ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงปรับ
โครงการตรวจสอบประจําปงบประมาณ 2558 ของหนวยตรวจสอบภายใน  โดยเพ่ิมตรวจสอบการรับเงิน
คืนและการจายเงินสวนเพ่ิมสําหรับเงินบําเหน็จบํานาญ ฯ ในรอบท่ี 2 รายงานผลการตรวจสอบภายในวันท่ี 
31 ตุลาคม พ.ศ.2558 โดยตรวจสอบตามแนวทางของกรมบัญชีกลางท่ีกําหนด โดยชวงเดือนกันยายน 
2558 ดําเนินการตรวจสอบ และรายงานผลตามรอบท่ี 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

งานตรวจสอบตามนโยบาย 
ของ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี 

 

1. ตรวจสอบเงินคงเหลือเงินนอกงบประมาณ  และงบดําเนินงานกันไวเบิกเหล่ือมป (ปงบประมาณ 
2556-2557) และงบทดรองราชการ 

วัตถุประสงค เพ่ือทราบ เงินคงเหลือ คางจายเงินนอกงบประมาณ  ลูกหนี้เงินยืม เงินทดรอง
ราชการ และเงินกันไวเบิกเหลื่อมป ของปงบประมาณ 2556 – 2557 

ระยะเวลาตรวจสอบ  ระหวางวันท่ี 1-30 พฤศจิกายน 2557   

ผลการตรวจสอบ :  
1. เงินคงเหลือคางบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2557 จํานวน 3 รายการ

ไดแก 
 1.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ        จํานวนเงิน 758,198.71 บาท 
 2.เงินคาใชจายดําเนินการสอบ O-NET   จํานวน  18,205.00 บาท 
 3.เงินทุนนักเรียน                  จํานวน 2,000 บาท 

 จากการสอบทาน พบวา  : 
 1.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ  จํานวน 758,198.71 บาท เงินมีสนับสนุนจาก อบจ.ท่ีเบิกจายผิด
แหลงเงิน โดยเบิกจายจากเงินงบประมาณ จํานวน 20,000 บาท จึงทําใหมีเงินสนับสนุนจาก อบจ. คงเหลือ 
ซ่ึงกลุมการเงินฯรวมไวในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ  มีเงินคงเหลือโครงการฯจริง จํานวน  738,198.71 
บาท ในความรับผิดชอบของกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา (ผูรับผิดชอบ นางบุญประกอบ ชีวธรรม) 
 ไดชี้แจงวา  เงินโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ จํานวน 738,198.71 บาท เปนเงินท่ี ไดรับสนับสนุน
จาก โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เพ่ือใชในการดําเนินงานโครงการสงเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพดาน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในดาน การจัดซ้ือวัสดุ คาใชจาย
เก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวของกับโครงการ  คาตอบแทน คาใชจายในการจัดประชุม อบรม สัมมนา 
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาใชจายในการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานท่ี คาตอบแทน
บุคคลภายนอกท่ีมาชวยสอน/บรรยายพิเศษ  
 การใชจายเงินนี้ เม่ือสิ้นปงบประมาณแลว ยังไมไดเบิกจาย และยังมิไดมีการกอหนี้ผูกพัน ใหนําเงิน
คงเหลือสะสมเปนเงินของสพป. ซ่ึงสามารถนําไปใชไดเฉพาะกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับโครงการนี้เทานั้น 
 การใชจายท่ีผานมาจากปงบประมาณ 2555 ถึง ปงบประมาณ 2557 มีการเปลี่ยนแปลงเจาหนาท่ี 
ซ่ึงผูรับผิดชอบคนแรก (ยายไปสังกัด สพม.5) ไดดําเนินการตามโครงการแลว แตไมสามารถหาหลักฐานมา
ลางหนี้การใชจายได และจากการใชจายในปตอ ๆ มา ดําเนินการใชอยางประหยัด  จึงทําใหมีเงินเหลือ
สะสมมาจนถึงปจจุบัน 
 อนึ่ง สพป.โดยกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา มีหนังสือ ท่ี ศธ 04157/2205 ลงวันท่ี 30 กันยายน 
2557 แจงกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วา ไมมีเงินงบประมาณคงเหลือจากโครงการสงเสริมและพัฒนา
อัจฉริยภาพดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรแตอยางใด 



2. เงินคาใชจายดําเนินการสอบ O-NET   จํานวน  18,205.00 บาท  ไดชี้แจงวา การใชจายเงิน  
คาดําเนินการสอบ O-NET ใชจายตามระเบียบของทางราชการและขอกําหนดของ สทศ แลวครบทุก
รายการและเปนไปอยางประหยัด จึงทําใหมีเงินคงเหลือ 

3. เงินทุนนกัเรียน จํานวน 2,000 บาท รับผิดชอบโดย กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
พบวา เปนเงินทุนนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายท่ีสนใจทางสายวิทยาศาสตรประจําปการศึกษา 2554 
เชื่อไดวา เปนของ นักเรียน ชั้น ป.5 (ปจจุบันเรียนอยูชั้น ม.3 รร.วัดโฆสิทธาราม) ซ่ึงไดรับแจงจากสพฐ.ตาม
หนังสือท่ี ศธ 04001/ว 1372 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2554  

จากการสอบทานการจายจากทะเบียนคุมการจายเงินนอกงบประมาณ ไมพบวามีการจายเงิน 
จํานวนดังกลาวสาเหตุ คือ 

1.กลุมสงเสริมฯท่ีไดรับการแจงจาก สพฐ.วาไดรับมอบทุนฯ ไมไดแจงรายชื่อผูรับมอบทุนใหกลุม
การเงินฯทราบ  เพียงแตรอแจงจากโอนเงินจากกลุมการเงินฯ และไมไดติดตามวาเงินโอนแลวหรือไม 

2.เม่ือมีเงินโอนเขาบัญชีเงินนอกฯแลว กลุมการเงินฯไมไดติดตามวา กลุมใดเปนเจาของเรื่อง และ
จะตองจายใหใคร จึงทําใหมีเงินคงเหลือจนถึงปจจุบัน  

 

2.เงินยืมราชการ  ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2557 จากการสอบทานพบวา : 
 เดือน ตุลาคม  - พฤศจิกายน 2557 ยังไมมีการยืมเงินมีลูกหนี้คงคางจากปงบประมาณ 2557 หลัง
ครบกําหนดสัญญายืม  จํานวน 14 ราย เปนเงิน 404,385 บาท  
 กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  อยูระหวางโทรศัพทแจงใหสงใชเงินยืม ยังไมไดติดตามโดย

การทําหนังสือแจงเปนรายบุคคล 
 

3.เงินทดรองราชการ    จากการสอบทาน พบวา  : 
 สพป.สิงหบุรี รับผิดชอบเงินทดรองราชการ จํานวน 1,000,000.00 บาท(หนึ่งลานบาทถวน) 
ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2557 มียอดเงินฝากธนาคาร จํานวน 734,018 บาท  
  1.มีลูกหนี้เงินทดรองราชการ จํานวน 10 ราย  เปนเงิน 249,082 .00 บาท ครบกําหนด
สงใช วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2557    
  2.ลูกหนี้เงินทดรองราชการ จํานวน 2 ราย เงิน 9,760 บาท ครบกําหนดสงใช 31 ตุลาคม 
2557 แตยังไมสงเบิกเนื่องจาก เอกสารไมสมบูรณอยูระหวางการแกไข 
  3.ลูกหนี้สงใชเงินยืม (ใบสําคัญ) จํานวน 2 ราย เปนเงิน 16,900 บาท ยังไมสงวางเบิกเงิน
ชดใช เนื่องจากเงินงบประมาณยังไมโอนมา  
 

4. งบลงทุน งบดําเนินงาน คงคาง ปงบประมาณ 2556 – 2557  พบวา  
1.ปงบประมาณ 2556 ไมมีงบลงทุน และงบดําเนินงาน เงินกันไวเบิกเหลื่อมปคางเบิก  
2.ปงบประมาณ 2557  ไมมีงบดําเนินงานกันเงินไวเบิกเหลื่อมป  แตมีงบลงทุนกันไวเบิกเหลื่อมปท่ี

ยังไมเบิกจาย คาจานดาวเทียม จํานวน 19 รายการ รวมเปนเงินท้ังสิ้น 1,342,000.00  บาท   แบงเปน
เจาหนี้จํานวน 4 ราย    

 ซ่ึงกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย รับทราบเพ่ือดําเนินการ  

 

 



2. สอบขอเท็จจริง จํานวน 2 แหง 

  (1) สอบขอเท็จจริงโรงเรียน กรณี การใชจายเ งินอาหารกลางวันไม เปนไปตาม

วัตถุประสงค  ดําเนินการสืบขอเท็จจริง ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2557 

  (2) สอบขอเท็จจริงโรงเรียน กรณี ปลอมแปลงลายมือชื่อเจาหนาท่ีพัสดุ  และจัดจางผิด

วิธีดําเนินการดําเนินการสืบขอเท็จจริง ระหวาง เดือน เมษายน ถึง เดือน พฤษภาคม 2558 

 ท้ัง 2 กรณี รวมเปนคณะกรรมการสอบขอจริง และสรุปผลการสอบขอเท็จจริงเสนอผูอํานวยการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรีทราบและสั่งการใหนิติกรดําเนินการตอไป 
 

3.ตรวจสอบเงินคุรุสภา 
 วัตถุประสงค เพ่ือทราบระบบเงิน และการเบิกจายเงินคุรุสภา 
 ขอบเขตการตรวจสอบ  สุมตรวจเอกสารปงบประมาณ 2557 – 2558  
 ระยะเวลาตรวจสอบ วันท่ี 1 – 31  กรกฎาคม 2558   

 จากการตรวจสอบระบบเงิน และการเบิกจายเงิน ตั้งแต 1 ตุลาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2558  

ผลการตรวจสอบ ดังนี้ 
1.ระบบเงินของคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   1.1 จัดสรรใหเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดานบริหารท่ัวไป โดยโอนเขาบัญชีเงินนอก

งบประมาณ (116-6-01963-2) ของ สพป.สิงหบุรีและออกใบเสร็จรับเงิน ครบถวนทุกไตรมาส  สําหรับไตร
มาสท่ี 4     ออกใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี 6ก98821/50 ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2558 และสงยังสํานักงานคุรุ
สภา ตามหนังสือ ท่ี 031/2558 ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2558 เปนไปตามหนังสือหนังสือสั่งการ  

   1.2 การเบิกจายเงิน เปนอํานาจอนุมัติและดุลยพินิจของผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ในฐานะปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการคุรุสภา โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไขในการ
เบิกจาย 

              1.3  รายจายสําหรับการบริหารท่ัวไป ตามหนังสือ ศธ 5109.1/1717 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 
2558 ประกอบดวย 

1.3.1 คาตอบแทนการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงผอ.ครุสภาเขตพ้ืนท่ีฯ เดือนละ4,000
บาท 

1.3.2 คาตอบแทนเจาหนาท่ีผูชวยปฏิบัติงานคุรุสภา เดือนละ1,000 บาท 
1.3.3 คาวัสดุสํานักงาน วัสดุคอมพิวเตอร และวัสดุอ่ืน ๆ 
1.3.4 คาสาธารณูปโภค และคาบริการระบบอินทราเน็ตรายจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนในการ

ดําเนินงานตามภารกิจของคุรุสภา 
               1.4 รายจายสําหรับการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแบงเปน 

1.3.5 คาสมนาคุณในการประชุม คนละ 500 บาท 
1.3.6 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  ม้ือละ 30 บาท/คน 

 



ขอสังเกต  ตามหนังสือ ศธ 5109.1/1717 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2558มีรายละเอียดรายการจาย   คา

สมนาคุณในการประชุมสําหรับกรรมการคุรุสภา คนละ 500 บาท ซ่ึงเงินจัดสรรใหสําหรับ 13 คน 2 ครั้งตอ

หนึ่งไตรมาส เทานั้น 

การเบิกจายคาสมนาคุณในการประชุม เจาหนาท่ีฯ ชี้แจงวา การจายเงินอยู ในดุลยพินิจของ

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ ในฐานะปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ี โดยถือ

ปฏิบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไขในการเบิกจายเชนเดียวกับท่ีผานมา ในการประชุมครั้งท่ี 3/58 (3 ก.ค.

58) จายคาสมนาคุณ ประธาน 1,200 บาท กรรมการ 800 บาทตอคน 

2.การเบิกจายเงิน  ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 – 15 กรกฎาคม 2558 สรุปการรับ-จายเงิน ดังนี้ 
 รายรับ : รับเงินโอนจากคุรุสภาไตรมาส 1- 4 ปงบประมาณ 2558   จํานวน 187,500บาท 
 รายจาย : จายเงินตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 – วันท่ี 15 กรกฎาคม 2558 ดังนี้ 
 

ท่ี รายการ จํานวนเงิน 

1 คาตอบแทนการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงผอ.คุรุสภา เดือนละ4,000บาท 40,000 บาท 

2 คาตอบแทนเจาหนาท่ีผูชวยปฏิบัติงานคุรุสภา เดือนละ1,000 บาทจํานวน 2 คน 20,000 บาท 

3 คาวัสดุ 33,923 บาท 

4 คาสาธารณูปโภค 16,311.93 บาท 

5 คาสมนาคุณในการประชุม  30,900 บาท 

6 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 2,635 บาท 

7 รายจายอ่ืน ๆ(ชอดอกไม) 2,400 บาท 

                                                รวมรายจาย       146,169.93 บาท 
 การจายคาตอบแทนการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงผอ.คุรุสภา คาตอบแทน เจาหนาท่ีผูชวย
ปฏิบัติงานฯ คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  รายจายอ่ืนๆ เปนไปตามรายละเอียด
การดําเนินการตามภารกิจของคุรุสภาในคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 หนังสือ
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ท่ี ศธ 5109.1/1717 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 

3.การควบคุมเงินสนับสนุนการดําเนินงานคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   พบวา 
   มียอดเงินคงเหลือ บัญชีเงินนอกงบประมาณ เลขท่ี 116-6-01963-2 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 

2558 ประเภทคาใชจายในการดําเนินงานคุรุสภา จํานวน 92,543.28 บาท สอบทานถึง วันท่ี 15 
กรกฎาคม 2558 รับเงินจัดสรรเพ่ิม 50,350 บาท หักคาใชจายในการประชุม 12,995 บาท คงมีเงิน จํานวน 
129,898.28 บาท 
    พบวา มีเงินคงเหลือ เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินคุรุสภา ประกอบดวย 

1. เงินคาจัดงานวันครู   จํานวน   1,500.00 บาท 
2. เงินสนับสนุนครูผูสอนดีเดน     จํานวน 11,350.00 บาท 
3. เงินสนับสนุนดานบริหารท่ัวไป  จํานวน 38,834.96 บาท 

                  รวม   จํานวน 51,684.96 บาท 



 มียอดตางจากเงินฝากธนาคาร  จํานวน 78,213.32 บาท  

ขอสังเกต  

1. ทะเบียนคุมยอยประเภทเงินคุรุสภา มียอดคงเหลือไมเทากับ เงินฝากธนาคารเงินนอก
งบประมาณ จํานวน 78,213.32 บาท  และเจาหนาท่ีคุรุสภาฯ ก็ไมสามารถสอบทานยอดเงินไดวาท่ี
เจาหนาท่ีเงินนอกงบประมาณควบคุมไวครบถวนตามท่ีรับจายจริงหรือไม 

2. การยกยอดเงินคงเหลือตั้งแตปงบประมาณ 2556 – 2558 ไมถูกตองตรงกับบัญชีเงินฝาก
ธนาคารเงินนอกงบประมาณ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557  

ขอเสนอแนะ  
 1.เจาหนาท่ีคุรุสภา และ เจาหนาท่ีคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินคุรุสภา ชวยกัน

สอบทานยอดเงิน 78,213.32 บาท ท่ีตางจากเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ เพ่ือใหเกิดความถูกตอง
ของการบันทึกการรับจายเงิน 

 2.เจาหนาท่ีคุรุสภา ควรจัดทําทะเบียนคุมการรับจายเงินคุรุสภายอยทุกรายการท่ีไดรับ
จัดสรรมาจากคุรุสภา เพ่ือสอบทานการบันทึกรับจายเงินนอกงบประมาณของ สพป.สิงหบุรีประเภทเงินคุรุ
สภา ใหเกิดความเชื่อม่ันไดวามีเงินคงเหลือถูกตองครบถวน  
  3.สําหรับการจายเงินสมนาคุณในการประชุม ควรถือปฏิบัติตามหนังสือ        
ศธ 5109.1/1717 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 มีรายละเอียดรายการจาย คาสมนาคุณในการประชุม
สําหรับกรรมการคุรุสภา  คนละ 500 บาท ซ่ึงเงินจัดสรรใหสําหรับ 13 คน 2 ครั้งตอหนึ่งไตรมาส  
  4.การรายงานผลการดําเนินงานตามภารกิจของคุรุสภา ในรอบหกเดือนหลัง ตั้งแตวันท่ี 1 
เมษายน 2558 – 30 กันยายน 2558 ควรรายงานผลการใชจายเงินสนับสนุน ไปยังสํานักงานเลขาธิการคุรุ
สภาดวย เพ่ือใหเปนไปตามหนังสือสั่งการ เนื่องจากการรายงานครั้งกอนเพียงแตรายงานผลการดําเนินงาน
ตามภารกิจของคุรุสภา แจงขอเสนอแนะใหผูเก่ียวของทราบ และดําเนินการตอไป เพ่ือสามารถควบคุม
เงินคุรุสภาไดอยางครบถวนถูกตองตอไป 
 

 

4. ตรวจสอบเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ 2558 

 เดือนมิถุนายน 2558  หนวยตรวจสอบภายใน ดําเนินการติดตามการเบิกจายเงินงบประมาณ ของ 
สพป.สิงหบุรี เม่ือคราวประชุมทีมบริหาร วันท่ี 19 มิถุนายน 2558 นั้น  
       ผลการติดตามการเบิกจายเงินงบประมาณ และการดําเนินงานของโครงการฯ ประจําปงบประมาณ 
2558  ขอมูล ณ วันท่ี 22 มิถุนายน 2558 ดังนี้ 
 

 1.งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ตามใบงวด จํานวน 139 งวด   
  1.1 สิ้นสุดการดําเนินงาน จํานวน  46 ใบงวด  มีเงินคงเหลือ จํานวน 47,841.50 บาท  
  1.2 กําลังดําเนินการและวางเบิกเดือน มิถุนายน 58 จํานวน  6 ใบงวด  
  1.3วางแผนดําเนินการและวางเบิกเดือน กรกฎาคม 58 จํานวน  20 ใบงวด 
  1.4 วางแผนดําเนินการและวางเบิกเดือน สิงหาคม58  จํานวน  8 ใบงวด 
  1.5 วางแผนดําเนินการและวางเบิกเดือน กันยายน 58 จํานวน 16 ใบงวด  
  1.6 งบลงทุน งบรายจายอ่ืน งบดําเนินงาน (คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เงินงวด
โอน 12 ใบงวด) วางเบิกตามกําหนดสัญญา  จํานวน 43 ใบงวด  
 



 2. การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (ใบงวดท่ี 13/25/91/101/127 เงิน 8,897,000 
บาท)   โครงการท้ังสิ้น 45 โครงการ  
  2.1 โครงการท่ีสิ้นสุดการดําเนินงาน จํานวน  11 โครงการ  มีเงินคงเหลือ 119,254 บาท 
  2.2 โครงการท่ีสิ้นสุดเดือน มิถุนายน 58 จํานวน  1 โครงการ  
  2.3 โครงการท่ีสิ้นสุดเดือน กรกฎาคม 58 จํานวน  14 โครงการ 
  2.4 โครงการท่ีสิ้นสุด เดือน สิงหาคม 58 จํานวน  7 โครงการ 
  2.5 โครงการท่ีสิ้นสุด เดือน กันยายน 58  จํานวน 6 โครงการ 
  2.6 โครงการท่ีไมระบุเวลาท่ีสิ้นสุด จํานวน 6 โครงการ 
 
จากการติดตามผูรับผิดชอบโครงการ พบวา  

(1) มีเงินคงเหลือหลังจากสิ้นสุดการดําเนินงานแลว ท้ังท่ีดําเนินงานตามการจัดสรรจาก สพฐ.
โดยตรง และจากแผนปฏิบัติการประจําปของ สพป. รวมเปนเงิน  167,105.50 บาท  

(2) ผูรับผิดชอบโครงการ ไดใหเหตุผลในการปฏิบัติงานตามกิจกรรมท่ีจะดําเนินงานในแตละเดือน 
สําหรับโครงการท่ีจัดสรรใหกับโรงเรียนเปนผูปฏิบัติ ไดติดตามทางวาจากับโรงเรียนใหเรงรัดการดําเนินการ
แลว 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการตรวจสอบ  ผลกระทบ และขอเสนอแนะ 

การดําเนินงานตรวจสอบภายใน ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ 2558 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ภายใตขอจํากัดในการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน 
ท่ีปฏิบัติหนาท่ี จํานวน 1/220 คนวัน  บรรลุวัตถุประสงคตามแผนปฏิบัติการ กลาวคือ 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี มีการควบคุมงบประมาณ การเบิกจายเงิน
เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย การจัดทํารายงานการเงินและการควบคุมทรัพยสิน รัดกุม ครบถวนถูกตองใช
ประโยชน คุมคา  

ถึงแมวาการควบคุมระบบการเบิกจายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี จะมี
การควบคุมไวอยางรัดกุม แตอยางไรก็ตาม ยังคงตองมีการปรับปรุงในการปฏิบัติงานการเบิกจายเงินใน
ระบบ GFMIS เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดังนี้ 

1.การตรวจสอบหลักฐานขอเบิก ตามท่ีโรงเรียนสงเอกสารขอเบิก หรือผูมีสิทธิขอเบิก เชน ลายมือ
ชื่อผูอนุมัติเบิกยังไมถูกตองตามอํานาจ ความไมครบถวนของเอกสารประกอบการขอเบิก  

2.การควบคุมเงินฝากคลัง ยังไมรัดกุม เชน การควบคุมเงินประกันสัญญา โดยทะเบียนคุมยอยกับ
เงินในงบทดลองในระบบ GFMIS ไมตรงกัน  สาเหตุมาจาก การบันทึกควบคุมในทะเบียนยอยมีรายละเอียด
ไมครบถวน เม่ือผูมีสิทธิขอเบิกไมไดสอบทานการมีอยูจริงของเงินท่ีควบคุมไว ทําใหเกิดกรณีเงินคงเหลือไม
ตรงกัน ระหวางทะเบียนคุมยอยกับงบทดลองในระบบ ซ่ึงอาจสงผลกระทบอาจทําใหการเบิกถอนเงินเพ่ือ
จายใหเจาหนี้ไมถูกตอง อาจเกิดความเสียหายแกทางราชการได 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
(1)การเบิกถอนเงินประกันสัญญา ผูขอเบิกไมระบุวาถึงกําหนดเวลาท่ีถอนเงินประกันสัญญาและ

ดําเนินการตามระเบียบฯแลวหรือไม     รวมท้ังเจาหนาท่ีผูเบิกจายเงินไมไดระบุถึงผลการสอบทานเอกสาร
วาครบกําหนดเวลาท่ีเบิกถอนเงินประกันสัญญาจริงหรือไม ซ่ึงอาจสงผลกระทบวา เบิกถอนเงินเพ่ือคืนเงิน
ประกันสัญญาใหกับผูรับจางโดยยังไมครบกําหนด จึงควรสอบทานและระบุรายละเอียดใหชัดเจนในบันทึก
ขออนุมัติเบิกถอนเงิน ตอผูมีอํานาจ 

(2)การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ แบบขอเบิกแบบ 8708 ไมลงนามผูจายเงิน ท้ังนี้
หากเปนกรณีการยืมเงินเพ่ือไปราชการ ผูยืมลงนามเปนผูจายเงินไดสําหรับผูไปราชการเปนผูอํานวยการ
โรงเรียน ใหแนบสําเนาการอนุญาตไปราชการของตนเองดวย  เนื่องจากผูอํานวยการโรงเรียนไดรับมอบ
อํานาจ ตามคําสั่งท่ี 1216/2549    อนุญาตตนเองไปราชการได และตองรายงานการไปราชการให
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทราบเดือนละครั้ง  

(3)ฎีกา สงใชเงินทดรองราชการ พบวา  
-วิทยากร ซ่ึงเปนขาราชการบํานาญ หลักฐานการจายเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิง ใชแบบเบิกคาใชจาย

ในการเดินทางไปราชการของขาราชการ   กรณีนี้ ขาราชการบํานาญเปนบุคคลภายนอก การจายคา
พาหนะ/คาน้ํามันเชื้อเพลิง ใหกับวิทยากรตามท่ีไดรับอนุมัติ ใชใบสําคัญรับเงินตามแบบใบสําคัญรับเงินคา
วิทยากร  

-กรณีถายเอกสารประกอบการบรรยาย พบเพียงใบเสร็จรับเงินจากรานคาท่ีรับถายเอกสาร ไมพบ
เอกสารท่ีดําเนินการจางตามระเบียบพัสดุฯ  ท้ังนี้ ในการถายเอกสารเพ่ือประกอบการบรรยายนั้น ตอง
ดําเนินการจางตามระเบียบพัสดุฯ  



-กรณีใชสถานท่ีของโรงเรียน เพ่ือดําเนินการจัดประชุมราชการ หรือจัดงานตามนโยบาย หลักฐาน
การจายคาสถานท่ีไมใชแบบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด แกไขเปนใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนตามแบบท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด  

 
ระดับสถานศึกษา  
 หนวยรับตรวจ(โรงเรียน) ท่ีสุมตรวจในปงบประมาณ 2558 จํานวน 15 แหง  สามารถดําเนินการ
บริหารจัดการงบประมาณ เงินอุดหนุนรายการคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เงินสนับสนุนจาก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเงินรายไดสถานศึกษา เปนไปตามหลักเกณฑการบริหารงบประมาณดวย
แผนปฏิบัติการประจําป เปนไปตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของอยางถูกตอง การจัดการศึกษาพัฒนาการ
เรียนการสอนเปนไปตามแผนท่ีโรงเรียนกําหนด  

อยางไรก็ตาม ยังพบวาโรงเรียนสวนใหญ คิดเปนรอย 86.67 มีปญหาท่ีคลายกัน และตองปรับปรุง
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 

 1.ดานบุคลากรของหนวยรับตรวจ (โรงเรียนท่ีไดรับการสุมตรวจ)  พบวา  โรงเรียนมีการ
เปลี่ยนแปลงบุคลากรเนื่องจากการเกษียณอายุประจําป และการยาย ทําใหผูรับงานใหมไมมีความเขาใจใน
การปฏิบัติงาน สงผลใหมีขอบกพรองในการปฏิบัติงาน ท้ังในดานการดําเนินการจัดหาพัสดุและ
กระบวนการปฏิบัติงาน ท้ังดานการเงิน บัญชี  
 ซ่ึงกรณี การเปลี่ยนแปลงบุคลากรในดานการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียน หนวยตรวจสอบ
ภายในใหเคยใหขอเสนอแนะแกผูบริหารโรงเรียน ใหชวยกํากับดูแล หรือขอรับคําปรึกษาท่ีสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรีเพ่ือใหผูปฏิบัติงานมีความเขาใจในการปฏิบัติงาน ไวแลว  แตในการ
ปฏิบัติจริง โรงเรียนไมไดดําเนินการตามขอเสนอแนะ จึงเกิดปญหาเหมือนท่ีผานมา 

 

 2.ดานกระบวนการบริหารงาน  ดานงบประมาณ   พบวา 
      2.1 แผนปฏิบัติการประจําป บรรจุโครงการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน แตไมควบคุมวงเงิน
งบประมาณท่ีแตละโครงการตองใช ใหสอดคลองกับวงเงินอุดหนุนท่ีไดรับจัดสรรในแตละปงบประมาณ 
สงผลกระทบให วงเงินท่ีไดรับอนุมัติแตละโครงการในแผนปฏิบัติการประจําปรวมกันแลวสูงกวาวงเงิน
อุดหนุนท่ีไดรับจัดสรร หากตองดําเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณแลว จะไม
สามารถดําเนินการได แสดงใหทราบวา การปฏิบัติงานของโรงเรียนไมไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปจริง 
  โรงเรียนควรควบคุมเงินงบประมาณในแตละโครงการในแผนปฏิบัติการประจําป ให
สอดคลองกับวงเงินท่ีไดรับจัดสรรจาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยยึดจํานวนนักเรียน
ท่ีมีอยูเปนสําคัญ จึงจะทําใหการบริหารงบประมาณเพ่ือดําเนินงานตามโครงการเปนไปตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป และสามารถควบคุมเงินของโรงเรียนได 

       2.2 โรงเรียนไมได จัดทําแผนการใชจายเงิน เพ่ือควบคุมการเบิกจายใหเปนไปตามโครงการท่ี
บรรจุไวในแผนปฏิบัติการประจําป   มีผลกระทบตอการบริหารงบประมาณ คือ ไมสามารถควบคุมเงินท่ี
เบิกจายใหเปนไปตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจําปได และบางแหงใชเงินเกินกวาท่ีไดรับจัดสรรจริง
ทําใหตองใชเงินประเภทอ่ืนท่ีมีวัตถุประสงค จึงมีผลกระทบตอไปถึงการใชเงินไมตรงตามวัตถุประสงคอีก
ดวย 

 
 
 



3.ดานการจัดหาพัสดุ  พบวา 
     การจัดหาพัสดุมาดําเนินการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน บางแหงไมไดดําเนินการตาม

กระบวนการจัดหาพัสดุ เพ่ือใชประโยชนในโรงเรียน  โดยผูมีความตองการใชพัสดุไดนําวัสดุจากรานคามา
ใชกอนโดยไมผานการดําเนินการขออนุมัติจัดซ้ือจัดจางจากเจาหนาท่ีพัสดุเสนอถึงผูบริหารโรงเรียน  เปน
เพียงการนําใบเสร็จ ใบสําคัญ หรือการแจงหนี้จากรานคา เพ่ือใหเจาหนาท่ีพัสดุดําเนินการจัดทําเอกสาร
ยอนหลังสงผลกระทบใหเจาหนาท่ีพัสดุ เจาหนาท่ีการเงิน ดําเนินการจัดหาและเบิกจายเงินไมเปนไปตาม
ระเบียบ กลาวคือ  การตรวจรับ การลงบัญชีคุมวัสดุ และรายการราคาวัสดุไมสอดคลองกับขอเท็จจริงท่ี
เกิดข้ึน และการเบิกจายเงินไมถูกตองเนื่องจาก ขอเบิกเงินตามคําบอกเลาของเจาหนาท่ีพัสดุ และผูบริหาร
สถานศึกษาไมไดกํากับการปฏิบัติงานอยางจริงจัง 

ผูบริหารสถานศึกษา ควรกํากับติดตามการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ใหเปนไปตามกระบวนการ
บริหารงานพัสดุ การเงิน และบัญชี  รวมท้ังทําความเขาใจกับบุคลากรในสถานศึกษาถึงวิธีการบริหารงาน
พัสดุ การเงิน บัญชี ใหเกิดความเขาใจรวมกัน ซ่ึงจะสงผลใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับกระบวนการ
บริหารงบประมาณ งานพัสดุ และการเงิน  และทําใหสามารถควบคุมเงินใหใชจายตามวัตถุประสงคของเงิน
ไดอยางแทจริง 
 กรณีการจัดซ้ือจัดจาง (ยกเวนการซ้ือท่ีดินและหรือสิ่งกอสราง) กอนดําเนินการจัดจางทุกวิธี ให
เจาหนาท่ีพัสดุจัดทํารายงานเพ่ือขอความเห็นชอบ เสนอรายงานตอหัวหนาสวนราชการ โดยผานหัวหนา
เจาหนาท่ีพัสดุตามรายการดังตอไปนี้ 

1) เหตุผลและความจําเปนท่ีตองซ้ือหรือจาง 
-เหตุผล ใหระบุสาเหตุท่ีจะจัดซ้ือหรือจัดจาง เชน พัสดุไมมีใชหรือไมพอใช หรือตองบํารุงรักษา 
-ความจําเปน ใหระบุถึงความจําเปนท่ีจะจัดซ้ือจัดจาง เชน 
  (1) เพ่ือใหหนวยงานมีพัสดุสําหรับไวใชในราชการ 
  (2) เพ่ือการทดแทนพัสดุท่ีสิ้นเปลืองหมดไป ชํารุด หรือเสื่อมสภาพจากการใชงานตามปกติ 
พัสดุเดิมสูญหาย ถูกทําลาย 
  (3) เพ่ือสํารองไวเพ่ือทดแทนพัสดุท่ีใชอยูปจจุบันไมใหขาดความตอเนื่องของการงาน 

  

2) รายละเอียดของพัสดุท่ีจะซ้ือหรืองานท่ีจะจาง 
  (1) การจัดซ้ือ ใหระบุรายการและจํานวนวัสดุ ครุภัณฑ และคุณลักษณะของวัสดุ ครุภัณฑ
ท่ีตองการจะซ้ือ 
  (2) การจัดจาง ใหระบุรายการและจํานวนท่ีตองการจะจัดจางหรือรายการท่ีตองการจาง
เหมา เชน ซอมครุภัณฑ จางเหมาบริการ จางกอสรางอาคาร เปนตน 
 

 3) ราคามาตรฐาน หรือราคากลางของทางราชการหรือราคาท่ีเคยซ้ือหรือจางครั้งหลังสุด
ภายในระยะเวลา 2 ปงบประมาณ 
  (1)  การจัดซ้ือวัสดุใหระบุราคากลางของทางราชการหรือราคาท่ีเคยซ้ือวัสดุครั้งหลังสุด
ภายในระยะเวลา 2 ป  
  (2) การจัดซอครุภัณฑ ใหระบุราคามาตรฐานของทางราชการหรือราคาท่ีเคยซ้ือครุภัณฑ
ครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ป 
  (3) การจางกอสราง ใหระบุราคากลางท่ีคณะกรรมการราคากลางไดคิดคํานวณไว 
 
  



4) วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจางโดยใหระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการท่ีจะซ้ือหรือจางใน  
ครั้งนั้นท้ังหมด  

 

 5) กําหนดเวลาท่ีตองการใชพัสดุนั้น หรือใหงานนั้นแลวเสร็จ 
  (1) การจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑใหกําหนดวันสงมอบพัสดุภายใน ....... วัน  เชน ภายใน 7 วัน
ทําการนับแตวันถัดจากวันลงนามในสัญญา เปนตน 
  (2) การจัดจาง กําหนดวันสงมอบงาน ภายใน ...... วัน เชน ภายใน 90 วัน นับแตวันถัด
จากวันลงนามในสัญญา  หรือ ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงใหเริ่มทํางานเปนตน 
  

6) วิธีท่ีจะซ้ือหรือจาง และเหตุผลท่ีจะตองซ้ือหรือจางโดยวิธีนั้น 
  (1) วิธีจะซ้ือหรือวิธีจางใหระบุวิธีท่ีจะซ้ือหรือวิธีจาง โดยพิจารณาจากวงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จาง 
  (2) เหตุผลท่ีตองซ้ือหรือจาง ใหระบุเหตุผลในการซ้ือหรือการจางตามวงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จางตามวงเงินในแตละวิธี เชน  
 
   - วิธีตกลงราคา เปนการซ้ือหรือจางครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาไมเกิน 100,000 บาท * 
   - วิธีสอบราคา เปนการซ้ือหรือจางครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาเกิน 100,000 บาท แต
ไมเกิน 2,000,000 บาท* 
   - วิธีประกวดราคา เปนการซ้ือหรือจางครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาเกิน 2,000,000 บาท  
   - วิธีพิเศษ เปนการซ้ือหรือจางครั้งหนึ่ง ซ่ึงราคาเกิน 100,000 บาท โดยมีความ
จําเปนท่ีมีเง่ือนไขกําหนด* 
   - วิธีกรณีพิเศษ เปนการซ้ือหรือจางครั้งหนึ่งซ่ึงไมไดกําหนดวงเงินในการจัดซ้ือ
หรือจัดจาง แตมีเง่ือนไขกําหนด* 
   -วิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction)  เปนการจัดซ้ือหรือจางครั้ง
หนึ่งซ่ึงมีราคาตั้งแต 2,000,000 บาทข้ึนไป (ตามระเบียบฯ 2549) 
   - วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e-market) เปนการซ้ือหรือจางครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาเกิน
กวา 100,000 บาท** (ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2558) 
   - วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เปนการซ้ือหรือจางครั้งหนึ่งซ่ึงมี
ราคาเกินกวา 100,000 บาท ** (ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2558) 
 

 7) ขอเสนออ่ืน ๆ เชน 
  - การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ ท่ีจําเปนในการซ้ือหรือจาง 
  - การออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราราและการเผยแพรประกาศ 
เพ่ือประโยชนในการบันทึกขอมูลในการจัดทํารารายงานขอซ้ือขอจางและบันทึกขอมูลในระบบ e-GP  
 

*หนังสือ (กวพ) 0421.3/ว 299 ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2558 ยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดย 

    (1) การซ้ือหรือจางโดยวิธีตกลงราคา ซ่ึงมีราคาครั้งหนึ่งไมเกิน 500,000 บาท  
    (2) การซ้ือหรือจางโดยวิธีสอบราคา ซ่ึงมีราคาซ้ือหรือจางครั้งหนึ่งเกิน 500,000 บาท แตไมเกิน 

2,000,000 บาท 



* ใหเริ่มถือปฏิบัติตั้งแตวันท่ี 15 กันยายน 2558 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2559 
 
4. ดานการเบิกจายเงิน  พบวา 
 ยังมีบางโรงเรียน เบิกจายเงินโดยไมมีบันทึกขออนุมัติเบิกจายเงินเพ่ือชําระหนี้ใหกับ

เจาหนี้ หลักฐานการจายไมสมบูรณสาระสําคัญไมครบตามระเบียบฯ โดยผูบริหารสถานศึกษาไมไดกํากับ
การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีอยางจริงจัง สงผลใหหลักฐานการจายไมครบถวนตามท่ีเบิกถอนเงินไปจายและ
ไมจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน  

 

5.ดานการควบคุมเงินดวยระบบการควบคุมเงินหนวยงานยอย 2544 ทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณ  พบวา 

 ยังมีบางโรงเรียน บันทึกทะเบียนคุมไมเปนปจจุบัน รวมท้ังการท่ีไมจัดทํารายงานเงิน
คงเหลือประจําวันดวย ทําใหไมสามารถควบคุมเงินของโรงเรียนได 

 ท้ังนี้วิธีการควบคุมเงินในแผนปฏิบัติการประจําปนั้น หนวยตรวจสอบภายใน ไดใหความรู
แกเจาหนาท่ีการเงิน บัญชี พัสดุ และผูบริหารโรงเรียน ตั้งแตปงบประมาณ 2556 แตโรงเรียนสวนใหญยัง
ไมสามารถดําเนินการควบคุมงบประมาณในแผนปฏิบัติการได 

ขอเสนอแนะ 
 1.ผูบริหารสถานศึกษาควรกํากับติดตามใหมีการตรวจสอบพัสดุประจําป พรอมท้ัง

รายงานผลใหผูบริหารสถานศึกษาทราบ เพ่ือเปนขอมูลในการบริหารทรัพยสินใหเกิดประโยชนและคุมคา
และจัดสงรายงานใหผูเก่ียวของ เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 
ขอ 155  

 2.โรงเรียนตองควบคุมทรัพยสินท่ีไดรับโดยการจัดซ้ือ จัดหาจากเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ และไดรับบริจาคตาง ๆ โดยใชรูปแบบทะเบียนคุมทรัพยสินตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
เนื่องจากมีขอมูลสาระท่ีเปนประโยชนตอการควบคุม และใหโรงเรียนกําหนดหมายเลขครุภัณฑไวท่ีตัว
ครุภัณฑเพ่ือประโยชนตอการตรวจสอบความถูกตองของครุภัณฑในการตรวจสอบพัสดุประจําป  และ
ควบคุมการซอมบํารุง 

 3.การจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน การตรวจสอบพัสดุประจําป และการคํานวณคาเสื่อม
ราคาทรัพยสิน เจาหนาท่ีสามารถศึกษาไดจากคูมือการปฏิบัติงานของโรงเรียน และแผนซีดี ท่ีหนวย
ตรวจสอบภายในแจกใหโรงเรียนแลว เม่ือปงบประมาณ 2557 และปงบประมาณ 2558  

 
 จากผลการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงานประจําป 2558 การตรวจสอบตามนโยบายของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และตามนโยบายของผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสิงหบุรี ท่ีหนวยตรวจสอบภายใน ไดสรุปสาระสําคัญ ของผลการตรวจสอบ ปญหา

ขอเสนอแนะเพ่ือใหหนวยรับตรวจและผูท่ีเก่ียวของ สามารถนําไปใชปรับปรุงและลดความเสี่ยงในการ

ปฏิบัติงานและบังเกิดผลดีตอทางราชการ  
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แผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) 
 ประจําปงบประมาณ 2558 

หนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี 
 

วัตถุประสงค  : 
 1.เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานการบริหารงบประมาณของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สิงหบุรี และสถานศึกษาในสังกัด เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ใชทรัพยากรอยางประหยัดคุมคา 
ลดความเสี่ยงหรือความเสียหายดานการเงินและอ่ืน ๆ  
 2.เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับมติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด 
 3.เพ่ือพิสูจนความถูกตอง ความเชื่อถือไดของขอมูล และรายงานทางการเงิน สรางความม่ันใจแก
ผูบริหารในการตัดสินใจเพ่ือการบริหารจัดการ 
 4.เพ่ือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 
 5.เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหนวยรับตรวจวา
เพียงพอและเหมาะสม  
 
ขอบเขตการตรวจสอบ 
1.หนวยรับตรวจ ประกอบดวย 
 1.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี 

 1.2 สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 15 แหง 

 

2.กิจกรรมการตรวจสอบ 

 2.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี 

  2.1.1 การบริหารจัดการทางการเงิน บัญชี และรายงานทางการเงินในระบบ GFMIS ตาม

ระเบียบการเงิน การคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส GFMIS  

  2.1.2 การจัดซ้ือจัดจาง 

  2.1.3 การเบิกเงินคารักษาพยาบาล คาการศึกษาบุตร คาเชาบาน 

  2.1.4ใบสําคัญและหลักฐานการจาย 

  2.1.5 การสอบทานการจัดวางระบบควบคุมภายใน 

 2.2 สถานศึกษา 

  2.2.1 การควบคุมการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุ 

  2.2.2 เงินอุดหนุนคาใชจายรายหัว  

  2.2.3 เงินอุดหนุนท่ีไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน/ เงินรายไดสถานศึกษา 

  2.2.4 การบริหารทรัพยสิน  
   



 2.3.งานใหคําปรึกษา 

  ใหคําปรึกษาแนะนําและใหความเห็นเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติ

คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในตอ หนวยรับตรวจและบุคคล

ท่ีเก่ียวของ โดยแบงเปน การใหคําปรึกษาแกโรงเรียนในสังกัดรายโรงเรียนตามท่ีรองขอ  และจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการใหกับโรงเรียนขนาดเล็ก 

 2.4 ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

 

3.การวางแผนการตรวจสอบ 

 3.1 ขอจํากัดในการจัดทําแผนการตรวจสอบท่ีจะตองจัดทําใหแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 

2557ท่ีตองรอรับนโยบายการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงอาจไม

เหมาะสมสําหรับการจัดทําแผนระยะยาว 4 ป เนื่องจากมีโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบตอการประเมินความ

เสี่ยงของการปฏิบัติงานหนวยรับตรวจแตละปท่ีอาจมีเปลี่ยนไปตามสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงในแตละป 

 3.2 หนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ไดทําการคัดเลือก

หนวยรับตรวจ (โรงเรียนในสังกัด) โดยจัดลําดับความสําคัญตามผลท่ีวิเคราะหความเสี่ยง โดยปจจัยท่ีสงผล

ใหหนวยรับตรวจ(โรงเรียนในสังกัด)เกิดความเสี่ยง ไดแก  

  1.เปลี่ยนแปลงเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน หรือผูบริหารสถานศึกษา 

  2.มีระบบควบคุมการเงิน บัญชี พัสดุ ไมรัดกุมจากผลการตรวจสอบปกอน ซ่ึงควรตอง

ติดตามอยางใกลชิด 

  3.ไมไดรับการตรวจสอบเกินกวา 3 ป  

 3.3 หนวยรับตรวจมีความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานและดานการควบคุมท่ีระดับสูง จากการ

ประเมิน ปงบประมาณ 2558 จํานวน  15 แหง(โรงเรียน) 

 3.4กิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงไดแก 

1. ความเสี่ยงดานจัดซ้ือ จัดจาง  

2. ความเสี่ยงดานการรับและการเบิกจายเงิน 
3. การควบคุมภายใน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด  

 3.5 จํานวนคนวันท่ีจะทําการตรวจสอบ 

       จํานวนผูตรวจสอบ จํานวน 1 คน วันทําการ 220 วนั  สําหรับกิจกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 

     1.งานตรวจสอบ สพป.     1/65 

 2.งานตรวจสอบโรงเรียน  1/80 

 3.งานประจํา                1/14 

 4.งานใหคําปรึกษา/งานสนับสนุนแผนการตรวจสอบ  1/61  

 

 



 

4.ระยะเวลาของขอมูลท่ีตรวจสอบ 

 1. โรงเรียนตรวจสอบขอมูลประจําปงบประมาณ 2557-2558   

 2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สุมตรวจสอบงบเดือน จํานวน 2 เดือน ในปงบประมาณ 2558 

ชวงระหวางเดือน กุมภาพันธ  - พฤษภาคม 2558  

 3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการดานการเงิน บัญชี พัสดุโรงเรียนในสังกัด 

 

5.งบประมาณท่ีใชในการตรวจสอบ 

 งบดําเนินงาน  ประมาณ  30,000 บาท 

 

6. ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ 

 นางสาววิมล  อรัญปาน    นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 

 

      

 

 

                  ลงชื่อ                  ผูเสนอแผนการตรวจสอบ 

                           (นางสาววิมล  อรัญปาน) 

                  นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชํานาญการ 

 

 

  ลงชื่อ     ผูอนุมัติ 

                                (นายสุวรรณชัย  ทองคํา) 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน 

                     ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี 

 

 

 

 

 



รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ ปงบประมาณ 2558 

หนวยรับตรวจ/
กิจกรรม เรื่องท่ีตรวจ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ความถ่ีใน
การ

ตรวจสอบ 

ระยะเวลา
ท่ี

ตรวจสอบ 

จํานวน 
คน/วัน 

วัตถุประสงคของการ
ตรวจสอบกิจกรรม 

ประเภทของ
การ

ตรวจสอบ 

ผูรับผิดชอบ 

     การตรวจสอบดานการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับ 

กลุมบริหารการเงิน
และสินทรัพย 
     การบริหารงาน
ดานพัสด ุ

ปาน
กลาง 

2ครั้ง/ป ต.ค.2557 1/5 -เพ่ือใหการบริหารพัสดุ
มีกระบวนการจัดหาใช
เก็บรักษาท่ีเหมาะสม
และมีอยูจริงเปนไป
ตามแผนการจัดซื้อ
จัดจางอยางมี
ประสิทธิภาพและ
ทราบถึงปญหา 
อุปสรรค เพ่ือ
เสนอแนะแนว
ทางแกไข 

Financial & 
Complianc
e Audit 

 
น.ส.วิมล 
อรัญปาน 

    การบริหารดาน
บัญชี 

ปาน
กลาง 

1ครั้ง/ป พ.ค. ถึง 
มิ.ย.2558 

1/60 -เพ่ือใหทราบวาการ
บันทึกบัญชีถูกตอง
ครบถวนเปนปจจุบัน
ปฏิบัติตามระเบียบ
ทราบถึงปญหา 
อุปสรรคเพ่ือเสนอแนะ
แนวทางแกไข 

Complianc
e Audit 

 
 
น.ส.วิมล 
อรัญปาน 

    การบริหารดาน
การเงิน 

ปาน
กลาง 

1ครั้ง/ป พ.ค. ถึง 
มิ.ย.2558 

1/60 -เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการรับ-
จายเงิน การเก็บรักษา
เปนไปตามระเบียบ
กําหนดมีระบบการ
ควบคุมภายในดาน
การเงินท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
ทราบถึงปญหา 
อุปสรรคเพ่ือเสนอแนะ
แนวทางแกไข 

Financial 
Compliance 
Audit 

 
 
น.ส.วิมล 
อรัญปาน 

การบริหารดาน
งบประมาณ 

ปาน
กลาง 

1ครั้ง/ป พ.ค.ถึง
มิ.ย.2558 

1/60 -เพ่ือใหการใชจาย
งบประมาณเปนไปตาม
กฎหมายขอบังคับมติ
คณะรัฐมนตรีระเบียบ
ของทางราชการและ
ทราบถึงปญหา
อุปสรรคเพ่ือเสนอแนะ
แนวทางแกไข 

Financial 
Compliance 
Audit 

 
น.ส.วิมล 
อรัญปาน 

หมายเหตุ ตรวจ ท้ัง 4 กิจกรรม  รวม 1/65  คน/วัน 



 

หนวยรับตรวจ/
กิจกรรม เรื่องท่ีตรวจ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ความถ่ีใน
การ

ตรวจสอบ 

ระยะเวลา
ท่ี

ตรวจสอบ 

จํานวน 
คน/วัน 

วัตถุประสงคของการ
ตรวจสอบกิจกรรม 

ประเภทของ
การ

ตรวจสอบ 

ผูรับผิดชอบ 

สถานศึกษาในสังกัด
จํานวน 15 โรงเรยีน 
 
1.การบริหารจัด
การเงิน การบัญชี 
และการพัสด ุ
 
 
 
 
2.เงินอุดหนุนรายหัว
และเงินรายได
สถานศึกษา 
 
3.เงินอุดหนุนท่ีไดรับ
จากองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
 
4.การจดัซื้อจัดจาง
ท่ัวไป 

 
สูง 
 

 
1ครั้ง/ป 

 
ธ.ค.57 
ถึง  
ก.ค.58 

 
1/80 

 
-เพ่ือทราบ
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการทาง
การเงินของ
สถานศึกษาใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคของ
เงิน 
-เพ่ือทราบความคุมคา
จาการใชทรัพยสินของ
สถานศึกษา 
-เพ่ือใหขอเสนอแนะ
แนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนา
ความเขมแข็งดาน
บริหารจดัการทาง
การเงินของ
สถานศึกษาในรายการ
เงินอุดหนุนรายหัว 

 
Financial 
Compliance 
Audit 
 
 
 
 
Performanc
e Audit  
 
 
 
Field work 

 

 
 
น.ส.วิมล 
อรัญปาน 

งานประจํา/งานอ่ืน ๆ 

งานตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดิน วาดวย
การกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน 
พ.ศ.2544ขอ6 
   1.สอบทานการ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายในของ
หนวยงานยอย 

  
 
 
 
 
 
1ครั้ง/ป 

 
 
 
 
 
เมื่อหนวย
รับผิดชอบ
ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

 
 
 
 
 
1/2 

 
 
 
-เพ่ือใหทราบวา
ลักษณะการจัดทํา
รายงานและการ
ประเมินตนเองเปนไป
ตามแนวทางท่ีกําหนด
และรายงานมีเน้ือหา
สาระรูปแบบตามท่ี
ระเบียบกําหนด 

  
 
ผอ.หนวย
ตรวจสอบ
ภายใน 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

หนวยรับตรวจ/
กิจกรรม เรื่องท่ีตรวจ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ความถ่ีใน
การ

ตรวจสอบ 

ระยะเวลา
ท่ี

ตรวจสอบ 

จํานวน 
คน/วัน 

วัตถุประสงคของการ
ตรวจสอบกิจกรรม 

ประเภทของ
การ

ตรวจสอบ 

ผูรับผิดชอบ 

งานประจํา/งานอ่ืน ๆ  

   2.จัดทํารายงาน
การสอบทานการ
ประเมินการควบคมุ
ภายใน(แบบ ปส) 

 1ครั้ง/ป เมื่อหนวย
รับผิดชอบ
ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

1/2 เพ่ือรายงานผลการ
สอบทานการประเมิน
ระบบควบคมุภายใน
ของหนวยรับตรวจวา
ไดดําเนินการเปนไป
ตามระเบียบ 

 ผอ.หนวย
ตรวจสอบ
ภายใน 

ตรวจสอบตาม
นโยบายของ สพป. /
สพฐ 

  ต.ค.56 
ถึง ก.ย.
57 

2/10 เพ่ือทราบขอเท็จจริง
ในการบริหารเงิน
งบประมาณของ
สถานศึกษา/สพป. 

  
น.ส.วิมล 
อรัญปาน 

งานใหคําปรึกษา แกผูมีสวนเก่ียวของ 

งานใหคําปรึกษาครู
และผูบริหาร
สถานศึกษาดานการ
บริหารจดัการ
งบประมาณ 
  ใหคําปรึกษาดาน
การเงินบัญชีพัสดุ
ระเบียบกฎหมายท่ี
เก่ียวของผูบริหาร 
เจาหนาท่ีใน สพป.
และสถานศึกษา และ
การจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการใหกับ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

   
 
 
 
ต.ค.57ถึง
ก.ย.58 

 
 
 
 
1/35 

 
 
-เพ่ือใหสถานศึกษามี
ความพรอมในการ
บริหารจดัการทาง
การเงินท่ีถูกตองมี
ประสิทธิภาพพรอมรับ
การประเมินภายนอก 
-เพ่ือใหการบริหาร
งบประมาณ สพป.
และสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

 
 
 
Counseling 
Technique 

 
น.ส.วิมล 
อรัญปาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนวยรับตรวจ/
กิจกรรม เรื่องท่ีตรวจ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ความถ่ีใน
การ

ตรวจสอบ 

ระยะเวลา
ท่ี

ตรวจสอบ 

จํานวน 
คน/วัน 

วัตถุประสงคของการ
ตรวจสอบกิจกรรม 

ประเภทของ
การตรวจสอบ 

ผูรับผิดชอบ 

งานสนับสนุนแผนการตรวจสอบ 

1.การประเมินความ
เสี่ยงเพ่ือจัดทํา
แผนการตรวจสอบ
ประจําปงบประมาณ 
2557 

 1ครั้ง/ป ต.ค.
2557 

1/2 -เพ่ือประกอบในการ
พิจารณาเลือก
กิจกรรมโครงการท่ีจะ
กําหนดแผนปฏิบัติ
การตรวจสอบไดอยาง
ครอบคลมุ 
 

Risk 
Assessment 

 
 
น.ส.วิมล 
อรัญปาน 

2.จัดทําแผนการ
ตรวจสอบประจาํป
งบประมาณ 2557 

 1ครั้ง/ป ต.ค.
2557 

1/2 -จัดทําแผนปฏิบัติการ
ใหสอดคลองกับ 
ตสน.สพฐ. 

Audit plan ผอ.หนวย
ตรวจสอบ
ภายใน 
 

3.รายงานผลการ   
ตรวจสอบ
ประจําเดือน 

 8ครั้ง/ป เมื่อ
ตรวจสอบ
แลวเสร็จ
ทุกหนวย
รับตรวจ 

1/2 -เพ่ือนําเสนอผลการ
ตรวจตอผูบริหาร
หนวยงานเพ่ือทราบ
หรือพิจารณาสั่งการ 

Audit 
Reporting 

 
น.ส.วิมล 
อรัญปาน 

4.การติดตามผลการ
ตรวจสอบ 

 5ครั้ง/ป ติดตามผล
การ
พิจารณา
สั่งการ 

1/10 -เพ่ือใหมั่นใจวา
ขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงหนวยรับ
ตรวจไดนําไปปฏิบัติ
ทําใหงานมีความ
ถูกตองและมี
ประสิทธิภาพรวมท้ังมี
ปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะอยางไร 
 

Audit 
Follow up 

 
น.ส.วิมล 
อรัญปาน 

5.งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับ
มอบหมาย 

   1/10 
 

-คํารับรองปฏิบัติ
ราชการ KRS 
-คํารับรองการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป ARS 
มาตรฐานสํานักงาน 
วัฒนธรรมองคกร การ
พัฒนาบุคลากร 
 

  
น.ส.วิมล 
อรัญปาน 

        รวมใชจํานวน คน/วัน สําหรับกิจกรรมการตรวจสอบ   จํานวน 1/220    คน/วนั 

หนวยตรวจสอบภายใน สพป.สิงหบุรี 2558 



แผนงาน   ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
งาน/โครงการ  ตรวจสอบการใชจายงบประมาณการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ประจําปงบประมาณ 2558 
สนองกลยุทธ  สพฐ. ขอ 5 สพป.ขอ 5 
ลักษณะโครงการ  โครงการตอเนื่อง 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ หนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี 
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาววิมล  อรัญปาน 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2557– 30 กันยายน 2558 
......................................................................................................................................................................... 

หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 62 กําหนดใหมีระบบการตรวจสอบ

ติดตามและประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การใชจายงบประมาณการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับหลัก

การศึกษา แนวการจัดการศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาโดยหนวยงานภายในและหนวยงาน

ของรัฐท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบภายนอกเพ่ือใหการดําเนินงานการตรวจสอบภายในเปนไปตามเจตนารมณ

ดังกลาว และเปนการเสริมสรางระบบการควบคุม กํากับ ติดตาม สนับสนุนสงเสริมใหหนวยงานมีระบบการ

บริหารงบประมาณท่ีดีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดคุมคา โปรงใส สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการ

จัดการศึกษา 

 ท้ังนี้ การบริหารจัดการสถานศึกษา ประสบกับสภาพปญหาหลายประการปญหาหนึ่งท่ีมี

ความสําคัญตอประสิทธิภาพของการบริหารจัดการสถานศึกษา คือ ความเขาใจท่ีถูกตองในการใชจายให

เปนไปตามวัตถุประสงคของเงิน เปลี่ยนแปลงบุคลากรในการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 

และไมมีเวลาเพียงพอเนื่องจากมีภารกิจหลายดานอาจเปนผลตอการดําเนินงานของสถานศึกษา โดยเฉพาะ

ดานการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชีและการพัสดุ ซ่ึงตองปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และ    

แนวปฏิบัติท่ีกําหนดไวดังนั้น เพ่ือเปนการเสริมสรางความเขมแข็ง จึงไดจัดทําแผนการตรวจสอบ

สถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ประจําปงบประมาณ 2558 

จํานวนท้ังหมด 10 แหง และใหคําปรึกษาดานความรูการบริหารงบประมาณดวยแผนปฏิบัติราชการ

ประจําป ดานการเงิน การบัญชี และพัสดุ แกสถานศึกษา 
 

วัตถุประสงค 

 1.เพ่ือใหการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี และสถานศึกษาใน

สังกัด เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ใชทรัพยากรอยางประหยัดคุมคา ลดความเสี่ยงหรือความ

เสียหายดานการเงินและอ่ืน ๆ  

 2.เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับมติ

คณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด 



 3.เพ่ือพิสูจนความถูกตอง ความเชื่อถือไดของขอมูล และรายงานทางการเงิน สรางความม่ันใจแก

ผูบริหารในการตัดสินใจเพ่ือการบริหารจัดการ 

 4.เพ่ือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล 

 5.เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหนวยรับตรวจวา

เพียงพอและเหมาะสม  

ขอบเขตการตรวจสอบ 
1.หนวยรับตรวจ ประกอบดวย 
 1.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี 

 1.2 สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 15 แหง 

2.กิจกรรมการตรวจสอบ 

 2.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี 

  2.1.1 การบริหารจัดการทางการเงิน บัญชี และรายงานทางการเงินในระบบ GFMIS ตาม

ระเบียบการเงิน การคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส GFMIS 

  2.1.2 การเบิกจายเงินคารักษาพยาบาล คาการศึกษาบุตร คาเชาบาน 

  2.1.3 การจัดซ้ือจัดจาง 

  2.1.4ใบสําคัญและหลักฐานการจาย 

  2.1.5 การสอบทานการจัดวางระบบควบคุมภายใน 

 2.2 สถานศึกษา 

  2.2.1 การควบคุมการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุ 

  2.2.2 เงินอุดหนุนคาใชจายรายหัว  

  2.2.3 เงินอุดหนุนท่ีไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน / เงินรายไดสถานศึกษา 

  2.2.4 การบริหารทรัพยสิน 

  

3.งานใหคําปรึกษา 

 3.1 ใหคําปรึกษาครูและผูบริหารสถานศึกษา ดานการบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือให

สถานศึกษาจัดทําแผนการใชจายเงินไดครบถวน ถูกตอง สามารถควบคุมการใชจายงบประมาณไดถูกตอง 

ตรงตามวัตถุประสงค และทันเวลา 

 3.2 ใหคําปรึกษาดานการเงิน การบัญชี การพัสดุ การจัดวางระบบควบคุมภายในระเบียบ 

กฎหมายท่ีเก่ียวของ แกผูบริหารและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  

 3.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการดานการเงิน บัญชี พัสดุโรงเรียนขนาดเล็ก 

 



 

4. กิจกรรมและการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. 
 
 
 
 
 
 

งานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พงศ.2544 ขอ 6 
     1.สอบทานการประเมินผลการควบคุม
ภายในของหนวยงานยอย 
     2.จัดทํารายงานการสอบทานการ
ประเมินการควบคุมายใน(แบบ ปส.) 

 
 
 
1 – 15 ต.ค.57 

 
 
 
น.ส.วิมล  อรัญปาน 

2. งานตรวจสอบดานการเงินและการปฏิบัติ
ตามระเบียบของกลุมบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย สพป.สิงหบุรี 
1.การบริหารงานพัสดุ 
     2.การบริหารดานบัญชี 
     3.การบริหารดานการเงิน 

 
 
 
1-30 ต.ค.57 
พ.ค. ถึง มิ.ย.58 
 

 
น.ส.วิมล  อรัญปาน 

3. งานตรวจสอบดานการเงิน บัญชี พัสดุ ของ
สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 10 โรงเรียน 
     1.การควบคุมดานการเงิน บัญชี พัสดุ 
โรงเรียน 
     2.การใชจายเงินอุดหนุนรายหัว 
     3.การใชจายเงินอุดหนุนจากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และเงินรายได
สถานศึกษา 
    4.การใชจานดาวเทียมของโรงเรียน
ขนาดเล็ก 
     5.การบริหารทรัพยสินของโรงเรียน  

 
ธ.ค. 57 – ก.ค.58 

 
น.ส.วิมล  อรัญปาน 

4. การจัดทํารายงานผลการตรวจสอบของ 
สพป. และโรงเรียนในสังกัด 
     1.รายงานผลการตรวจสอบ สพป. 
     2.รายงานผลการตรวจสอบของ
โรงเรียน   

 
 
มิ.ย.2558 
 
ส.ค.2558 

น.ส.วิมล  อรัญปาน 

5. การจัดทําสรุปรายงานผลตามแผนปฏิบัติ
การประจําป เสนอรายงาน สพฐ. ประจําป
งบประมาณ 2558 

 
 
ก.ย.2558 

น.ส.วิมล  อรัญปาน 

6. จัดประชุมโรงเรียนขนาดเล็กดานการเงิน 
บัญชี พัสดุ  

เม.ษ. 2558 น.ส.วิมล  อรัญปาน 

 



 

5.งบประมาณ   แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา จํานวน 30,000 บาท  

เปนคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ  ถัวจายทุกรายการ รายละเอียดการใชงบประมาณ ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รวม 
1 คาน้ํามันรถยนตสวนกลาง

ตรวจสอบภาคสนามโรงเรียน 
จํานวน 15แหง และคาวัสดุ
สํานักงาน  
 

   
 
6,000 

 
 
6,000 

2. คาใชจายในการจัดประชุม
โรงเรียนขนาดเล็กดานการเงิน 
บัญชี พัสดุ จํานวน 10 แหง 
จํานวน 50 คน  
 

 
1,200 

 
12,800 

 
5,000 

 
19,000 

3. คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
ของผูตรวจสอบภายใน 
 

 5,000  5,000 

 รวมท้ังสิ้น 1,200 17,800 11,000 30,000 
 

 

6. การติดตามประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือท่ีใช 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาและสถานศึกษาท่ี
ไดรับการตรวจทุกแหงมีการ
บริหารงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ประหยัด เปนไปตามวัตถุประสงค
ในการพัฒนาการเรียนการสอนให
เกิดคุณภาพ มีการควบคุมและ
รักษาทรัพยสินอยางรัดกุม ใช
ประโยชนทรัพยสินอยางคุมคา 

1.ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
การเงิน บัญชี พัสดุ ระบบควบคุม
ภายในของหนวยรับตรวจ 
2.ตรวจสอบการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําปของ
หนวยรับตรวจทุกแหงท่ีรับตรวจ 
3.ติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
ขอเสนอแนะและปรับปรุงแกไข
ในสวนท่ีเก่ียวของ 

1.กระดาษทําการตรวจสอบ 
2.แบบสอบถาม 
3.ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการ
เบิกจาย 
4.สัมภาษณ 

 

 

 

 



7.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี มีการควบคุมงบประมาณ การเบิกจายเงิน

เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย การจัดทํารายงานการเงินและการควบคุมทรัพยสิน รัดกุม ครบถวนถูกตองใช

ประโยชนคุมคา 

 2.โรงเรียนสามารถดําเนินการบริหารจัดการงบประมาณ เงินอุดหนุน รายการคาใชจายในการจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนไปตามหลักเกณฑการบริหารงบประมาณดวยแผนปฏิบัติการประจําป เปนไปตาม

ระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของอยางถูกตอง การใชจายเงินเพ่ือการจัดการศึกษาพัฒนาการเรียนการสอน 

เปนไปตามแผนท่ีโรงเรียนกําหนด 

 

 

   ลงชื่อ     ผูเสนอโครงการ 

                                    (   น.ส.วิมล  อรัญปาน      ) 

  นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ   

 

 

 

 

   ลงชื่อ       ผูอนุมัติโครงการ 

                                  (   นายสุวรรณชัย  ทองคํา  ) 

            รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน 

                    ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางการตรวจสอบหนว่ยรับตรวจ ปีงบประมาณ 2558 

สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสงิห์บรีุ 

โดย 

หนว่ยตรวจสอบภายใน 

วัน เดือน ป โรงเรียน /อําเภอ ผูรับตรวจ ผูตรวจสอบ หมายเหตุ 
18  พ.ย.57 

 
25 พ.ย.57 

 
9 ธ.ค.57 

 
23 ธ.ค.57 

 
7 ม.ค.58 

 
9 ม.ค.58 

 
22 ม.ค.58 

 
4 ก.พ.58 

 
10 ก.พ.58 

 
12 ก.พ.58 

 
18 ก.พ.58 

 
23 ก.พ.58 

 
2 มี.ค.58 

 
4 มี.ค.58 

 
6 มี.ค. 58 

 
 

วัดศรัทธาภริม อ.เมืองสิงหบุร ี
 
วัดกระดังงา  อ.เมืองสิงหบุร ี
 
วัดขอย  อ.เมืองสิงหบุร ี
 
วัดวังขรณ  อ.บางระจัน 
 
วัดนํ้าผึ้ง  อ.บางระจัน 
 
วัดกลางชูศรี  อ.บางระจัน 
 
วัดบางปูน  อ.อินทรบุรี 
 
วัดเฉลมิมาศ   อ.อินทรบุร ี
 
อนุบาลเมืองสิงหบุรี  อ.เมืองสิงหบุรี 
 
ชุมชนวัดเสาธงหิน  อ.ทาชาง 
 
วัดประสิทธิคุณากร  อ.บางระจัน 
 
วัดชะอมสามคัคีธรรม  อ.บางระจนั 
 
วัดกลางธนรินทร  อ.พรหมบุร ี
 
วัดกลาง  อ.อินทรบุร ี
 
วัดการอง  อ.อินทรบุร ี

นายสมบัติ กลอมเกลี้ยง 
 
นายชิงชัย  บุญเท่ียง (รก.) 
 
น.ส.ลําจวน นิชเปยม (รก.) 
 
นางบังอร  ระยายอย 
 
นางเรณู พ่ัวงาม (รก.) 
 
นายสําราญ  ชูเนตร (รก.) 
 
นางดารณี  ถึงนาค (รก.) 
 
นายสมชาติ เมสนุกูล 
 
นางภิรมย แจงสวาง (รก.) 
 
นายเดนเชิงชาย ครามแสง 
 
นายถัน  ทองด ี
 
นายวิชัย วัฒนสุขขี 
 
น.ส.สุชีรา สุขมล (รก.) 
 
นายธรรมศักดิ์ อาภากุลอนุ 
 
น.ส.บังอร  เขียวรอด 
 

น.ส.วิมล อรัญปาน เอกสารการตรวจสอบ 
ดานแผนปฏิบัติการประจําป 
-แผนปฏิบัติการฯ ป 57-58 
-บันทึกการประชุม/รายงาน
การประชุม 
 
ดานการเงิน 
-คําสั่งมอบหมายการ
ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสด ุ
-ใบเสร็จรับเงินของโรงเรยีน 
-สมุดคูฝากธนาคาร 
-ทะเบียนคุมเงินทุกประเภท 
-รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 
-บันทึกการรับเงินเพ่ือเก็บ
รักษา(ถามี) 
-หลักฐานการเบิกจายเงินปงบ 
57-58 
 
ดานพัสด ุ
-เอกสารการจัดซื้อ/จาง ปงบ 
57-58 
-บัญชีวัสดุ ใบเบิกพัสดุ ปงบ 
57-58 
-ทะเบียนคุมทรัพยสิน /
ทะเบียนคุมใบเสรจ็รับเงิน/
เอกสารการตรวจสอบพัสดุ
ประจําปงบฯ 57 

 
 
 
 
 

หนว่ยตรวจสอบภายใน สพป.สงิห์บรีุ 2558 
 



 

 

 

 

 

 

 

ภาพตวัอย่าง การตรวจสอบโรงเรียน  จํานวน  15 โรงเรียน  ประจําปีงบประมาณ 2558 

 

 



 

 

 

ประชมุเชิงปฏิบตักิาร การเงิน บญัชี พสัดโุรงเรียนขนาดเล็ก  เดือน เมษายน 2558 



 

ผูจ้ดัทาํรายงาน 

 

 

 

นางสาววมิล  อรญัปาน 

นกัวชิาการตรวจสอบภายใน ชาํนาญการ 

สาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสงิหบุ์ร ี

 

 

 

 

 

 

 

 


