
   

O 40   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกนัการทุจริต 

           ประจำปี รอบ 6 เดือน 

 

- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการ

ทุจริต ตามข้อ O 39 

- มีข้อมลูรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วยความก้าวหน้า

การดำเนินการแตล่ะโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช ้

ดำเนินงาน 

- เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดอืนแรก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

          

 

 



 
 

1 
สรุปรายงานการตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดอืน (งวดสิ้นสดุ 31 มนีาคม 2564) 

 

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 

ของหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้จัดท า                         
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเป็นกิจกรรมด้านการตรวจสอบ รวม 6 กิจกรรม ดังนี้ 

1. งานตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงินของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 10  แห่ง  
2. งานตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 10 แห่ง 
3. งานตรวจสอบเงินรายได้สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 10 แห่ง 
4. งานตรวจสอบเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา           

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 10 แห่ง 
5. งานตรวจสอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน จ านวน 10 แห่ง 

          6. งานตรวจสอบเงินอุดหนุนรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โครงการอาหารกลางวัน)                     
จ านวน 10 แห่ง 

  ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ก าหนดตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี และมีการด าเนินการในรอบ 6 เดือน 

(1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) รวม 6  กิจกรรม สรุปได้ดังนี้ 
1. งานตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงินของโรงเรียนในสังกัด รวม  10  แห่ง 
    วัตถุประสงค์ 
    1) เพ่ือให้ทราบว่าสถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี การด าเนินการเป็นไป

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานอย่างเหมาะสม 
     2) เพ่ือให้ทราบว่าสถานศึกษามีการควบคุมเงินคงเหลือ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
     3) เพ่ือให้ทราบว่าสถานศึกษามีการเก็บรักษาเงินสด และเงินฝากธนาคาร เป็นไปตาม

วงเงินอ านาจการเก็บรักษาที่กระทรวงการคลังอนุมัติและระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการน าส่งเงินภายในเวลาที่
ระเบียบก าหนด 

     4) เพ่ือให้ทราบว่าสถานศึกษามีระบบการควบคุมการรับจ่ายที่รัดกุม เป็นไปตามระเบียบ
ของทางราชการ ตรงตามวัตถุประสงค์ของเงินนั้น ๆ มีหลักฐานการจ่ายเงินถูกต้องครบถ้วน 

     5) เพ่ือให้ทราบว่าสถานศึกษาจัด ท าบัญชีถูกต้องเป็นปัจจุบัน และการจัดท ารายงาน
การเงิน ครบถว้นและมีการตรวจสอบการรับจ่ายประจ าวันตามท่ีระเบียบก าหนด 

     6) เพ่ือให้ทราบว่าสถานศึกษา มีการควบคุมเงินยืมและควบคุมใบเสร็จรับเงินถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ 

     7) เพ่ือให้ทราบว่าสถานศึกษามีการจัดท ารายงานการเงินถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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สรุปรายงานการตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดอืน (งวดสิ้นสดุ 31 มนีาคม 2564) 

 

    ผลการด าเนินการ รอบ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ได้ด าเนินการตรวจสอบ      
การปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงินของสถานศึกษาในสังกัด รวม 10 แห่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1                     
ผลการตรวจสอบสรุปได้ดังนี้ 

    1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการก าหนดประเด็นในการพิจารณา
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี จ านวน 10 ประเด็น โดยก าหนดค่าคะแนนในแต่ละประเด็น                
เพ่ือใช้ในการพิจารณาจัดกลุ่มผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของโรงเรียน ดังนี้ 

ประเด็นการตรวจสอบ ค่าคะแนน 
1. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 5 
2. การควบคุมเงินคงเหลือ 20 
3. การเก็บรักษาเงิน 5 
4. การควบคุมการรับเงิน 10 
5. การควบคุมการจ่ายเงิน 20 
6. การจัดท าบัญชี 20 
7. การจัดท ารายงานการเงิน 5 
8. การตรวจสอบรับ – จ่ายประจ าวัน 5 
9. การควบคุมเงินยืม 5 
10. การควบคุมใบเสร็จรับเงิน 5 

รวม 100 

   การจัดล าดับผลการปฏิบัติงาน  

ค่าคะแนนที่ประเมินได ้       ระดับผลการปฏิบัติงาน 

85 – 100 4 ดีมาก 

70 – 84.99 3 ดี 

60 – 69.99 2 พอใช้ 

ต่ ากว่า 60 1 ปรับปรุง 

   2 .  จากการตรวจสอบการปฏิบัติ ง านด้ านการเงิน  บัญชีของโรงเรียนในสั งกัด                        
จ านวน 10 แห่ง พบข้อสังเกตในการปฏิบัติงานในแต่ละประเด็น สรุปได้ดังนี้ 

        (1) แผนปฏิบัติการประจ าปี 
             (1.1) การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี พบว่า โรงเรียน จ านวน 10 แห่ง                          

คิดเป็นร้อยละ 100 ที่มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีถูกต้อง ครบถ้วน สามารถควบคุมการใช้จ่ายเงิน                       
ที่มีอยู่ในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                             
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             (1.2) การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พบว่า โรงเรียนทั้ง 10 แห่ง 
ด าเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

             (1.3) การติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน พบว่า โรงเรียนทั้ง 10 แห่ง                 
มีการติดตาม แต่การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีไม่ครบถ้วนทุกโครงการซึ่งอยู่ใน
ระหว่างด าเนินการ                      

        (2) การควบคุมเงินคงเหลือ 
             จากการสอบทานการควบคุมเงินคงเหลือของโรงเรียนในสั งกัด พบว่า                        

โรงเรียน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60 ที่มีการควบคุมเงินคงเหลือที่รัดกุม เหมาะสม สามารถควบคุมเงิน                           
ที่มีอยู่ในความรับผิดชอบได้ครบถ้วน ประกอบด้วย โรงเรียนทุ่งไทรทอง โรงเรียนไทรงาม โรงเรียนบ้านควน
เคี่ยม โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม โรงเรียนบ้านนาทุ่ง และโรงเรียนบ้านบางยาง ส่วนที่เหลือ จ านวน 4 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 40 ที่การควบคุมเงินคงเหลือยังไม่ถูกต้อง ไม่รัดกุม โดยผลการตรวจสอบการควบคุม                          
เงินคงเหลือของโรงเรียน จ านวน 4 แห่ง สรุปได้ดังนี้ 

              1) โรงเรียน จ านวน 2 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน และ
โรงเรียนบ้านบางด้วน ที่การจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันไม่ถูกต้อง กล่าวคือ จัดท าไม่ครบถ้วน ไม่
ถูกต้อง                          

               2) โรงเรียน จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว ที่มียอดในรายงาน
เงินคงเหลือประจ าวันแต่ไม่มีสมุดคู่ฝากธนาคาร ซึ่งเป็นเงินที่คงเหลือยกมานานแล้ว จ านวน 23.49 บาท 

               3) โรงเรียน จ านวน 2 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา และโรงเรียนบ้าน
บางด้วน  ที่มีการบันทึกรายการน าเงินประกันสัญญาฝากส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาในสมุดคู่ฝาก (ส่วนราชการผู้
เบิก) แต่ไม่บันทึกในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 

        (3) การเก็บรักษาเงิน 
                           จากการสอบทานการเก็บรักษาเงินของโรงเรียนในสังกัด  พบว ่า  โ รง เร ียน                  
จ านวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40 ที่การเก็บรักษาเงินถูกต้องเป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด ประกอบด้วย                          
โรงเรียนไทรงาม โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา และโรงเรียนบ้านบางยาง  ส่วนที่เหลือ จ านวน 6 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 60 ที่การเก็บรักษาเงินไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน  ตามที่ระเบียบก าหนด โดยผลการตรวจสอบการเก็บ
รักษาเงินของโรงเรียน จ านวน 6 แห่ง สรุปได้ดังนี้ 
                         1) การแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน พบว่า  
                                      โรงเรียน จ านวน 2 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อมและ
โรงเรียนบ้านบางด้วน ทีไ่ม่มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน 
                         2) คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 
                    โรงเรียน จ านวน 1 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านบางด้วน ที่กรรมการเก็บ
รักษาเงินไม่ลงลายมือรับรองความถูกต้องในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
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                         3) การเก็บรักษาเงินแต่ละประเภท   จากการตรวจสอบโรงเรียน 10 แห่ง ไม่มี
โรงเรียนใดเก็บรักษาเงินอุดหนุนรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษา เงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เกินอ านาจการเก็บรักษาที่กระทรวงการคลังอนุมัติ                   
                         4) เงินรายได้แผ่นดิน  
                   โรงเรียน จ านวน 4 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนทุ่งไทรทอง โรงเรียนบ้านคลอง
ปะเหลียน โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว และโรงเรียนบ้านนาทุ่ง ที่ไม่น าเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเงินอุดหนุน
น าส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  
                 5) เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย  
                   โรงเรียน จ านวน 2 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนทุ่งไทรทอง และโรงเรียนบ้าน
ทุ่งมะขามป้อม. ทีก่รณดี าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างไม่หักภาษี ณ ที่จ่ายตามท่ีระเบียบก าหนด 

        (4) การควบคุมการรับเงิน 
                           จากการสอบทานการควบคุมการรับเงินของโรงเรียนในสังกัด พบว่า โรงเรียน 
จ านวน 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ที่มีการควบคุมการรับเงินถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด                 

        (5) การควบคุมการจ่ายเงิน 
                        จากการสอบทานการควบคุมการจ่ายเงินของโรงเรียนในสังกัด พบว่า โรงเรียน
จ านวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30 ที่มีการควบคุมการจ่ายเงินถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามวัตถุประสงค์                            
และตามที่ระเบียบก าหนด ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา และโรงเรียนบ้าน
บางยาง. ส่วนที่เหลือ จ านวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 70 ที่การควบคุมการเงินจ่ายเงินไม่ถูกต้อง โดยผลการ
ตรวจสอบการควบคุมการจ่ายเงินของโรงเรียน  จ านวน 7 แห่ง สรุปได้ดังนี้ 
                        1) โรงเรียน จ านวน 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนทุ่งไทรทอง โรงเรียนบ้านทุ่ง
มะขามป้อม และโรงเรียนบ้านนาทุ่ง. ที่หลักฐานการจ่ายเงินไม่ครบถ้วนถูกต้อง กล่าวคือ ไม่มีเสร็จรับเงินจาก
เจ้าหนี้ หรือหลักฐานจ่ายที่ทางราชการก าหนด การจัดซื้อจ้ดจ้างวัสดุ วันที่ในหลักฐานไม่สอดคล้องกัน 
                                 2) โรงเรียน จ านวน 7 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนทุ่งไทรทอง โรงเรียนไทรงาม 
โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม โรงเรียนบ้านนาทุ่ง และ
โรงเรียนบ้านบางด้วน. ที่ผู้จ่ายเงินไม่ลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายพร้อมระบุชื่อตัวบรรจง และวัน เดือน ปี        
ที่จ่ายเงินก ากับไว้ที่หลักฐานการจ่าย                    

        (6) การจัดท าบัญช ี
                        จากการสอบทานการจัดท าบัญชีของโรงเรียนในสังกัด พบว่า โรงเรียน                   
จ านวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20 ที ่การจ ัดท าบ ัญช ีถ ูกต ้อง ครบถ ้วน  เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย                                  
โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน และโรงเรียนบ้านบางยาง  ส่วนที่เหลือ จ านวน 8  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80 ทีก่าร
จัดท าบัญชีไม่ครบถ้วนถูกต้อง เป็นปัจจุบัน โดยผลการตรวจสอบการจัดท าบัญชีของโรงเรียน จ านวน 8 แห่ง 
สรุปได้ดังนี้ 
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                                1) โรงเรียน จ านวน 2 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านควนเคี่ยมและโรงเรียนบ้าน
ควนสระแก้ว. ที่จัดท าทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ไม่ครบถ้วนไมถู่กต้องตรงตามแบบที่ก าหนด แตส่ามารถ
ควบคุมเงินแต่ละประเภทได้ 
                        2) โรงเรียน จ านวน 1 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนทุ่งไทรทอง. ที่ไม่จัดท า                   
ทะเบียนคุมการรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน  

              3) โรงเรียน จ านวน 6 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนทุ่งไทรทอง โรงเรียนไทรงาม
โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา โรงเรียนบ้านนาทุ่ง และโรงเรียนบ้านบางด้วน ที่ไม่จัดท า                        
ทะเบียนเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน เพ่ือควบคุมเงินฝากธนาคารครบทุกบัญชี  

        (7) การจัดท ารายงานการเงิน 
                        จากการสอบทานการจัดท ารายงานการเงินของโรงเรียนในสังกัด พบว่า โรงเรียน                   
จ านวน 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ที่การจัดท ารายงานการเงินไม่เป็นไปตามแนวทางที่ส านักงาน                           
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด โดยผลการตรวจสอบการจัดท ารายงานการเงินของโรงเรียน                     
จ านวน 10แห่ง สรุปได้ดังนี้ 
                  1) โรงเรียน จ านวน 1 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน ทีไ่ม่มีการ
จัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ประกอบรายงานประเภทเงินคงเหลือ  
                        2) โรงเรียน จ านวน 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนทุ่งไทรทอง โรงเรียนบ้านคลอง
ปะเหลียน และโรงเรียนบ้านนาทุ่ง  ที่ไม่มีการจัดส่งรายงานประจ าเดือนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประกอบด้วย ส าเนารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน    ณ วันสิ้นเดือน รายงานประเภทเงินคงเหลือ และรายงานงบ
กระทบยอดเงินฝากธนาคาร  

              3) โรงเรียน จ านวน 7 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนโรงเรียนทุ่งไทรทอง โรงเรียน
ไทรงาม โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา โรงเรียนบ้านนาทุ่ง  
และโรงเรียนบ้านบางด้วน  ที่ไม่มีการจัดท ารายงานการรับ – จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาตามแบบที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด และไม่เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน            

        (8) การตรวจสอบรับ – จ่ายประจ าวัน 
                        จากการสอบทานการรับ –  จ่ายประจ าวันของโรงเรียนในสังกัด พบว่า                        
โรงเรียน จ านวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40 ทีม่ีการตรวจสอบรับ – จ่ายประจ าวันเป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด                      

ส่วนที่ เหลือ จ านวน 6  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60 ที่ ไม่จัดให้มีการตรวจสอบรับ  -  จ่ายประจ าวัน                                    
โดยผลการตรวจสอบการรับ – จ่ายประจ าวันของโรงเรียน จ านวน 6 แห่ง สรุปได้ดังนี้ 
                        1) โรงเรียน จ านวน 5 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนทุ่งไทรทอง โรงเรียนบ้านคลอง
ปะเหลียน โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม โรงเรียนบ้านนาทุ่ง และโรงเรียนบ้านบางด้วน ที่ไม่มีการแต่งตั้ง หรือ
มอบหมายให้มีผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบการรับ – จ่ายประจ าวันตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ก าหนด 
                        2) โรงเรียน จ านวน 1 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา. ที่ผู้ได้รับการ
แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ท าหน้าที่ตรวจสอบรับ – จ่ายประจ าวันไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 



 
 

6 
สรุปรายงานการตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดอืน (งวดสิ้นสดุ 31 มนีาคม 2564) 

 

        (9) การควบคุมลูกหนี้เงินยืม 
                        จากการสอบทานการควบคุมลูกหนี้เงินยืมของโรงเรียนในสังกัด พบว่า โรงเรียน                   
จ านวน 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 มีการควบคุมลูกหนี้เงินยืมรัดกุม เหมาะสม เป็นไปตามที่ระเบียบ
ก าหนด                     

        (10) การควบคุมใบเสร็จรับเงิน 
                          จากการสอบทานการควบคุมใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนในสังกัด พบว่า                      
โรงเรียน จ านวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 70 ที่มีการควบคุมใบเสร็จรับเงินถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามที่
ระเบียบก าหนด ประกอบด้วย โรงเรียนไทรงาม โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม โรงเรียนบ้าน
ทุ่งมะขามป้อม โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา โรงเรียนบ้านนาทุ่ง และโรงเรียนบ้านบางยาง  ส่วนที่เหลือ จ านวน 3  แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 30 ที่การควบคุมใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด โดยผลการตรวจสอบ
การควบคุมใบเสร็จรับเงินของโรงเรียน จ านวน 3 แห่ง สรุปได้ดังนี้ 
                            1) โรงเรียน จ านวน 2 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว และ
โรงเรียนบ้านบางด้วน. ที่ไม่มีการ จัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน  

               2) โรงเรียน จ านวน 1 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนทุ่งไทรทอง ทีส่ิ้นปีงบประมาณ
ไม่มีการจัดท ารายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนทราบ  

         
       3. ผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษาในสังกัด                    

จ านวน 10 แห่ง สรุปได้ดังนี้ 
            3.1 โรงเรียน จ านวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40 ที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน                       

การบัญชีอยู่ในระดับดีมาก ได้ค่าคะแนน 85 – 100 คะแนน ประกอบด้วย โรงเรียนไทรงาม โรงเรียนบ้านควน
เคี่ยม โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา และโรงเรียนบ้านบางยาง. โดยพบว่า เป็นโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานถูกต้องใน
ประเด็นการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี การควบคุมเงินคงเหลือ การเก็บรักษาเงิน การรับเงิน การควบคุม
เงินยืม และการควบคุมใบเสร็จรับเงิน แต่ยังคงมีการด าเนินการไม่ถูกต้อง   ในบางประเด็น ได้แก่ การจ่ายเงิน 
การจัดท าบัญชี การตรวจสอบการรับ จ่ายเงินประจ าวัน และการรายงานทางการเงิน.   

           3.2 โรงเรียน จ านวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60 ที่มีผลการปฏิบติงานอยู่ ใน                       
ระดับดี ได้ค่าคะแนน 70 – 84.99 คะแนน ประกอบด้วย โรงเรียนทุ่งไทรทอง โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน
โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม โรงเรียนบ้านนาทุ่ง และโรงเรียนบ้านบางด้วน  โดย
พบว่า เป็นโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานถูกต้องในประเด็น การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี การควบคุมเงิน
คงเหลือ การรับเงิน การควบคุมเงินยืม และการควบคุมใบเสร็จรับเงิน และยังมีการด าเนินการไม่ถูกต้องใน
ประเด็น การจ่ายเงิน การรายงานทางการเงิน และการตรวจสอบการรับ จ่ายเงินประจ าวัน            

         ส าหรับผลการปฏิบัติการเงิน การบัญชีที่ยังไม่รัดกุมเพียงพอ โดยประเด็นข้อสังเกต
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย สรุปได้ดังนี ้

         1) จัดท ารายงานการเงินไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และไม่จัดส่งรายงานให้ส านักงาน                  
เขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100    
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          2) จัดท าบัญชีหรือทะเบียนคุมไม่ครบถ้วนถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน จ านวน 8 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 80 

         3) การควบคุมการจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนด จ านวน 7 แห่ง คิดเป็น                   
ร้อยละ 70 

         4) ไม่จัดให้มีการตรวจสอบรับ - จ่ายประจ าวัน และการเก็บรักษาเงินไม่เป็นไปตามที่
ระเบียบก าหนด จ านวน 6 แห่ง   คิดเป็นร้อยละ 60 

         5) การควบคุมเงินคงเหลือ และการควบคุมใบเสร็จรับเงิน ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่
ระเบียบก าหนด จ านวน 4 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 40   

 

 2. การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนในสังกัด  รวม 10 แห่ง   
    วัตถุประสงค์ 
    1)  เพ่ือให้ทราบว่าการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 

     2) เพ่ือให้ทราบว่ามีหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างประกอบการเบิกจ่ายเงินถูกต้อง ครบถ้วน 
    ผลการด าเนินการ รอบ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ได้ด าเนินการตรวจสอบ      

การจัดซื้ อจัดจ้ างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  2560                                     
และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                 
ของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 10  แห่ง  ผลการตรวจสอบสรุปได้ดังนี้  

   1. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง   
      1.1 การด าเนินการถูกต้องตามท่ีระเบียบก าหนด พบว่า  
           โรงเรียน จ านวน 10 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนทุ่งไทรทอง โรงเรียนไทรงาม 

โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม
โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา โรงเรียนบ้านนาทุ่ง โรงเรียนบ้านบางด้วน และโรงเรียนบ้านบางยาง. ที่การด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด กล่าวคือ มีการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง มีการจัดท ารายงานขอซื้อ
ขอจ้าง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง มีการจัดท าสัญญาหรือใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง มีการก าหนด
วันครบก าหนดส่งมอบพัสดุ/งานจ้างในสัญญาหรือใบสั่งซื้อสั่งจ้างชัดเจน การก าหนดอัตราค่าปรับกรณีผิด
สัญญาถูกต้องตามท่ีระเบียบก าหนด รวมถึงมีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – GP)                  

        1.2 หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินถูกต้องตามท่ีระเบียบก าหนด พบว่า  
           1) โรงเรียน จ านวน. 7  แห่ง ประกอบด้วย  โรงเรียนไทรงาม โรงเรียนบ้านคลองปะ

เหลียน โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา โรงเรียนบ้านบางด้วน และ
โรงเรียนบ้านบางยาง. ที่หลักฐานประกอบ การเบิกจ่ายเงินถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด 
กล่าวคือ มีหลักฐานการส่งมอบพัสดุ/งานจ้างจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง มีหลักฐานการตรวจรับพัสดุ/งานจ้างของ
คณะกรรมการตรวจรับ มีหลักฐานบันทึก ขออนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายผู้รับจ้างครบถ้วนทุกรายการ                  
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           2) โรงเรียน จ านวน  3 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนทุ่งไทรทอง โรงเรียนบ้านทุ่ง
มะขามป้อม และโรงเรียนบ้านนาทุ่ง. ที่หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินยังไม่ถูกต้องเป็นไปตามที่ระเบียบ
ก าหนด กล่าวคือ หลักฐานการจัดซื้อจ้าง วันที่ในรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ใบสั่ งซื้อ ใบตรวจรับพัสดุ วันที่ไม่
สอดคล้องกัน และบางรายการไม่มีใบส าคัญรับเงิน 

   2. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)     
      จากการสอบทานโรงเรียนทั้ง 10 แห่ง ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)     
 

  3. การตรวจสอบเงินรายได้สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด รวม 10 แห่ง 
         วัตถุประสงค์ 
                   1)  เพ่ือให้ทราบว่าการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเงิน และ
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
                   2) เพ่ือให้ทราบว่าสถานศึกษามีหลักฐานการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาถูกต้อง 
ครบถ้วน 
               3) เพ่ือให้ทราบว่าการจัดท ารายงานการรับ จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
     ผลการด าเนินการ รอบ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564  ได้ด าเนินการตรวจสอบ การ
ตรวจสอบเงินรายได้สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 10 แห่ง ผลการตรวจสอบสรุปได้ดังนี้  
      1. การควบควบคุม และการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา พบว่า 
                           1.1 การควบคุมเงินรายได้สถานศึกษา พบว่า 
                             โรงเรียน จ านวน 8 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนทุ่งไทรทอง โรงเรียนไทรงามโรงเรียน
บ้านคลองปะเหลียน โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา โรงเรียนบ้านนาทุ่ง โรงเรียนบ้านบาง
ด้วนและ โรงเรียนบ้านบางยาง  ที่มีรายได้จากยางพารา ปาล์ม และจากการรับบริจาค มีการควบคุมการรับ – 
จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาที่รัดกุมเพียงพอ กล่าวคือ การรับเงินรายได้สถานศึกษา  มีการออกใบเสร็จรับเงิน
ครบถ้วนทุกรายการ และบันทึกควบคุมรายการรับ – จ่ายเงินในทะเบียนคุม   เงินรายได้สถานศึกษา แยกตาม
ประเภทของเงินที่รับครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบันทุกรายการ รวมถึง  การเก็บรักษาเงินรายได้สถานศึกษา     
ไม่เกินอ านาจตามที่กระทรวงการคลังก าหนด มีเพียง โรงเรียนบ้านควนเคี่ยมและโรงเรียนบ้านควนสระแก้ว ที่
จัดท าทะเบียนคุมไม่ถูกต้อง แต่สามารถควบคุมเงินได้ 
                           1.2 การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา พบว่า 
                              โรงเรียน ทุกโรงมกีารใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาการศึกษา และเพ่ือ
จ้างครู ถูกต้อง ตามระเบียบของทางราชการที่เก่ียวข้อง รวมถึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเงินที่รับทุกรายการ 
      2. หลักฐานการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา พบว่า 
                          โรงเรียน ทุกโรง มีหลักฐาน ประกอบการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาครบถ้วนถูกต้อง 
การเบิกจ่ายเงินได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจทุกรายการ 
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                        3. การจัดท ารายงานการรับ จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา พบว่า 
                           1) โรงเรียน จ านวน 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม โรงเรียนบ้านทุ่ง
มะขามป้อมและโรงเรียนบ้านบางยาง ที่มีการจัดท ารายงานการรับ – จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาตามแบบที่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ก าหนดให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
                           2) โรงเรียน จ านวน 7 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนทุ่งไทรทอง โรงเรียนไทรงาม โรงเรียน
บ้านคลองปะเหลียน โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา โรงเรียนบ้านนาทุ่ง และโรงเรียนบ้าน
บางด้วน  ที่ไม่มีการจัดท ารายงานการรับ – จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
 

  4. การตรวจสอบเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา                  
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด รวม10 แห่ง 
         วัตถุประสงค์ 
                   1) เพ่ือให้ทราบว่า สถานศึกษามีการควบคุมเงิน ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน มีการ
ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
                   2) เพ่ือให้ทราบว่าการใช้จ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
      3) เพื่อให้ทราบว่าหลักฐานประกอบการใช้จ่ายเงิน ครบถ้วน 
      ผลการด าเนินการ รอบ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564  ได้ด าเนินการตรวจสอบ    
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในสังกัด จ านวน  10 แห่ง ผลการตรวจสอบสรุปได้ดังนี้ 
               1. เงินอุดหนุนรายหัว 
                            1.1 การควบคุมเงิน พบว่า  
                                 ทุกโรงเรียน มีการบันทึกควบคุมการรับ – จ่ายเงินในทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนรายหัว ครบถ้วนถูกต้องตรงตามหลักฐาน  
                            1.2 การใช้จ่ายเงิน พบว่า 
                                      ทุกโรงเรียน มีการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด แต่ไม่เป็นไปตามโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนิน
กิจกรรมทัศนศึกษาและกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีได้                                                              
                            1.3 หลักฐานประกอบการใช้จ่ายเงิน พบว่า 
                        โรงเรียนจ านวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30 ที่มีการควบคุมการจ่ายเงินถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นไปตามวัตถุประสงค์  และตามที่ระเบียบก าหนด ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว 
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โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา และโรงเรียนบ้านบางยาง. ส่วนที่เหลือ จ านวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 70 ที่การควบคุม
การเงินจ่ายเงินไม่ถูกต้อง โดยผลการตรวจสอบการควบคุมการจ่ายเงินของโรงเรียน  จ านวน 7 แห่ง สรุปได้ดังนี้ 
                        1) โรงเรียน จ านวน 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนทุ่งไทรทอง โรงเรียนบ้านทุ่ง
มะขามป้อม และโรงเรียนบ้านนาทุ่ง. ที่หลักฐานการจ่ายเงินไม่ครบถ้วนถูกต้อง กล่าวคือ ไม่มีเสร็จรับเงินจาก
เจ้าหนี้ หรือหลักฐานจ่ายที่ทางราชการก าหนด การจัดซื้อจ้ดจ้างวัสดุ วันที่ในหลักฐานไม่สอดคล้องกัน 
                                 2) โรงเรียน จ านวน 7 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนทุ่งไทรทอง โรงเรียนไทรงาม 
โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม โรงเรียนบ้านนาทุ่ง และ
โรงเรียนบ้านบางด้วน. ที่ผู้จ่ายเงินไม่ลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายพร้อมระบุชื่อตัวบรรจง และวัน เดือน ปี        
ที่จ่ายเงินก ากับไว้ที่หลักฐานการจ่าย                                                    
       2. ค่าหนังสือเรียน 
                            2.1 การควบคุมเงิน พบว่า  
                                 ทุกโรงเรียน มีการบันทึกควบคุมการรับ – จ่ายเงินในทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณ ประเภทเงินค่าหนังสือเรียน ครบถ้วนถูกต้อง  ตรงตามหลักฐาน  
                           2.2 การใช้จ่ายเงิน พบว่า 
                                  ทุกโรงเรียน มีการคัดเลือกหนังสือเป็นไปตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด โดยกรณีมีเงินเหลือจากการจัดซื้อหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พ้ืนฐานให้นักเรียน
ครบทุกคนแล้ว สถานศึกษาซื้อหนังสือ  หรือเอกสารประกอบการเรียนการสอนเพ่ิมเติม โดยผ่านความเห็นชอบ
ร่วมกันของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                
                            2.3 หลักฐานประกอบการใช้จ่ายเงิน พบว่า 
                                  ทุกโรงเรียน มีการด าเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560    และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และมีหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินครบถ้วน 
ถูกต้อง รวมถึงหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจครบถ้วนทุกรายการ                               
           3. ค่าอุปกรณ์การเรียน 
                  3.1 การควบคุมเงิน พบว่า 
                               ทุกโรงเรียน มีการบันทึกควบคุมการรับ – จ่ายเงินในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
ประเภทเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ครบถ้วนถูกต้อง  ตรงตามหลักฐาน  
                           3.2 การใช้จ่ายเงิน พบว่า 
                                ทุกโรงเรียน มีการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนเป็นไปตามแนวทางที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด โดยมีการมอบหมายผู้ท าหน้าที่จ่ายเงินอย่างน้อย 2 คน โดยมีครู
ประจ าชั้นร่วมเป็นผู้จ่ายเงินให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครอง การจ่ายเงินให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครองทันภายในวัน
เปิดภาคเรียน  
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                           3.3 หลักฐานประกอบการใช้จ่ายเงิน พบว่า 
                                ทุกโรงเรียน มีการติดตามใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจัดหาอุปกรณ์การเรียน
จากนักเรียนหรือผู้ปกครองได้ครบถ้วนทุกราย                                  
     4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
                 4.1 การควบคุมเงิน พบว่า 
                               ทุกโรงเรียน มีการบันทึกควบคุมการรับ – จ่ายเงินในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
ประเภทเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ครบถ้วนถูกต้อง  ตรงตามหลักฐาน                                 
                          4.2 การใช้จ่ายเงิน พบว่า 
                               ทุกโรงเรียน มีการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนเป็นไปตามแนวทางที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด   โดยมีการมอบหมายผู้ท าหน้าที่จ่ายเงินอย่างน้อย 2 คน โดยมีครู
ประจ าชั้นร่วมเป็นผู้จ่ายเงินให้กับนักเรียน                    
                          4.3 หลักฐานประกอบการใช้จ่ายเงิน พบว่า 
                               ทุกโรงเรียน มีการติดตามใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจัดหาเครื่องแบบนักเรียน
จากนักเรียนหรือผู้ปกครองได้ครบถ้วนทุกราย  
     5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
                 5.1 การควบคุมเงิน พบว่า 
                               ทุกโรงเรียน มีการบันทึกควบคุมการรับ – จ่ายเงินในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
ประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครบถ้วนถูกต้อง   ตรงตามหลักฐาน  
                          5.2 การใช้จ่ายเงิน พบว่า 
                                ทุกโรงเรียน มีการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด แต่ไม่เป็นไปตามโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ไม่สามารถ
ด าเนินกิจกรรมทัศนศึกษาและกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีได้                                                              
                          5.3 หลักฐานประกอบการใช้จ่ายเงิน พบว่า 
                                ทุกโรงเรียน มีหลักฐานประกอบ การเบิกจ่ายเงินครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจครบถ้วนทุกรายการ  
 

  5. การตรวจสอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจนโรงเรียนในสังกัด                    
รวม 10 แห่ง  
         วัตถุประสงค์ 
                     1)  เพ่ือให้ทราบว่าข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจนเป็นไปตามแนวทางท่ี สพฐ.ก าหนด 
                     2)  เพ่ือให้ทราบว่าการจัดสรรงบประมาณตรงตามรายชื่อข้อมูลนักเรียนยากจนในระบบ 
DMC 
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                 3) เพ่ือให้ทราบว่ามีการติดตาม ควบคุม ก ากับ ให้นักเรียนใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามความต้องการจ าเป็น 
         4) เพ่ือให้ทราบว่า หลักฐานประกอบการใช้จ่ายเงินครบถ้วน ถูกต้อง 
                  5) เพื่อให้ทราบว่ามีการรายงานผลการด าเนินงาน เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
       ผลการด าเนินการ รอบ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564  ได้ด าเนินการตรวจสอบ    
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจนของโรงเรียนในสังกัด จ านวน .10 แห่ง                          
ผลการตรวจสอบสรุปได้ดังนี้ 
                1. การควบคุมเงิน พบว่า 
                            ทุกโรงเรียน มีการบันทึกควบคุมการรับ – จ่ายเงินในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
ประเภทเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ครบถ้วนถูกต้องตรงตามหลักฐาน  
                         2. การใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า 
                             ทุกโรงเรียน มีการด าเนินการ จ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนยากจนโดยตรงตามรายชื่อ
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
                         3. หลักฐานประกอบการใช้จ่ายเงิน พบว่า  
                            ทุกโรงเรียน มีการจ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรง มีหลักฐานประกอบการเบิก
จ่ายเงินครบถ้วน ถูกต้องทุกราย และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก าหนด  
                                                                               

  6. การตรวจสอบเงินอุดหนุนรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โครงการอาหารกลางวัน)
โรงเรียนในสังกัด รวม 10 แห่ง 
         วัตถุประสงค์ 
                   1)  เพ่ือให้ทราบว่าสถานศึกษาได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นครบตามจ านวนนักเรียนทุกคน ทันวันเปิดภาคเรียน และมีการจัดการและควบคุมการใช้
จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเงินและด าเนินการใช้จ่ายถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายของ
ทางราชการ  
                2) เพ่ือให้ทราบว่า สถานศึกษามีการรายงานผลการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
      ผลการด าเนินการ รอบ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564  ได้ด าเนินการตรวจสอบ    
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โครงการอาหารกลางวัน)ของโรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 10 แห่ง ผลการตรวจสอบสรุปได้ดังนี้ 
      1. การด าเนินการในการขอรับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น พบว่า  
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                            1.1 โรงเรียน จ านวน 9  แห่ง ที่ด าเนินการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครอง                 
ส่วนท้องถิ่นก่อนวันเปิดภาคเรียน และได้รับโอนเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทันภายในวันเปิดภาคเรียน 
และครบถ้วนตามจ านวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ดังนี้  
                                 1) โรงเรียน จ านวน 3  แห่ง คิดเป็นร้อยละ  30  ประกอบด้วย โรงเรียนทุ่งไทรทอง 
โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา และโรงเรียนบ้านนาทุ่ง ได้รับโอนเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับเป็น
ค่าอาหารกลางวันนักเรียนครั้งละ 100 วัน  
                                 2) โรงเรียน จ านวน 6  แห่ง คิดเป็นร้อยละ  60  ประกอบด้วย โรงเรียนไทรงาม 
โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว โรงเรียบ้านทุ่งมะขามป้อม โรงเรียนบ้านบางยาง และ
โรงเรียนบ้านบางด้วน ได้รับโอนเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียนครั้ง
ละ 50 วัน  
                            1.2 โรงเรียน จ านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10  ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน ที่
ได้รับเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ทันภายในวันเปิดภาคเรียน  โรงเรียนมีการบริหารจัดการเพ่ือให้เด็ก
นักเรียนได้รับประทานโดยการยืมเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(อุดหนุนรายหัว)   
            2. การควบคุมเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า 
โรงเรียนทุกโรง คิดเป็นร้อยละ 100  ที่มีการควบคุมเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันที่รัดกุม เพียงพอ โดยมี
การบันทึกควบคุมการรับ – จ่ายเงินในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน ครบถ้วนถูกต้อง  ตรงตามหลักฐานการรับ – จ่ายเงิน                           
      3. การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า 
                           3.1 โรงเรียน จ านวน 4  แห่ง คิดเป็นร้อยละ  40 ประกอบด้วย โรงเรียนทุ่งไทรทอง 
โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน โรงเรียนบ้านนาทุ่ง และโรงเรียนบ้านบางด้วน ที่การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวันเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงส าเร็จ) ตามหนังสือคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด  ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลงวันที่ 12 
มีนาคม 2562 โดยมีการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์  ของเงินที่ได้รับ มีหลักฐานประกอบการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างครบถ้วนถูกต้องและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจครบถ้วนทุกรายการ การเบิกจ่ายเงินให้แก่
เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิถูกต้องตรงตัวผู้มีสิทธิรับเงิน และภายในระยะเวลาตามท่ีระเบียบก าหนด     
        3.2 โรงเรียน จ านวน 6  แห่ง คิดเป็นร้อยละ  60   ประกอบด้วย โรงเรียนไทรงาม 
โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม  โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งมะชามป้อม โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา และ
โรงเรียนบ้านบางยาง ที่โรงเรียนปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แต่จัดท าเอกสารการจัดซื้อแบบ 4 ส่วน  มีการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์  
ของเงินที่ได้รับ มีหลักฐานประกอบการด าเนินการจัดซื้อได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจครบถ้วนทุกรายการ การ
เบิกจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิถูกต้องตรงตัวผู้มีสิทธิรับเงิน และภายในระยะเวลาตามท่ีระเบียบก าหนด      
 
                                               



 
 

14 
สรุปรายงานการตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดอืน (งวดสิ้นสดุ 31 มนีาคม 2564) 

 

      4. การรายงานผลการด าเนินการโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พบว่า โรงเรียนทุกโรงมีการรายงานผลการด าเนินโครงการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ ภายในวัน 30 
วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ รวมถึงมีการส่งคืนเงินเหลือจ่ายจากการด าเนินโครงการให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว 
 
 

                                              
                                         (น.ส.สุพรรษา  บุญเฉย) 
                             ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ 

 

                                                
                                            (นางสรัญญา  โยธี) 
                        ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ช านาญการพิเศษ 

 



แผนปฏิบัติ

การประจ าปี

(5 คะแนน )

การควบคุม

เงนิคงเหลือ

(20 คะแนน)

การเกบ็

รักษาเงนิ

(5 คะแนน)

การรับเงนิ

(10 คะแนน)

การจ่ายเงนิ

(20 คะแนน)

การจัด

ท าบัญชี

(20 คะแนน)

รายงาน

การเงนิ

(5 คะแนน)

การ

ตรวจสอบ

รับ-จ่ายฯ

(5 คะแนน)

การควบคุม

เงนิยืม

(5 คะแนน)

การควบคุม

ใบเสร็จฯ

(5 คะแนน)
1 ทุง่ไทรทอง เลก็ 5 20 4 10 13 11 2 0 5 4 74 3 ดี
2 ไทรงาม เลก็ 5 20 5 10 18 16 3 5 5 5 92 4 ดีมาก
3 บา้นคลองปะเหลียน เลก็ 5 5 4.5 10 18 20 0 0 5 5 72.5 3 ดี
4 บา้นควนเค่ียม เลก็ 5 20 5 10 18 15 4.5 5 5 4 91.5 4 ดีมาก
5 บา้นควนสระแกว้ เลก็ 5 12 4.5 10 20 15 1 5 5 4 81.5 3 ดี
6 บา้นทุง่มะขามป้อม ปานกลาง 4.5 20 3.5 10 13 16 3.5 0 5 5 80.5 3 ดี
7 บา้นทุง่ศาลา เลก็ 5 17 5 10 20 16 3 3 5 5 89 4 ดีมาก
8 บา้นนาทุง่ ปานกลาง 5 20 4.5 10 15 13 2 0 5 5 79.5 3 ดี
9 บา้นบางดว้น ปานกลาง 5 12 3 10 18 16 3 0 5 4 76 3 ดี
10 บา้นบางยาง ปานกลาง 5 20 5 10 20 20 3.5 5 5 5 98.5 4 ดีมาก

  สรุปข้อสังเกตที่เป็นสาระส าคญั

       1 โรงเรียน จ านวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40 ท่ีมีผลการปฏิบติังานดา้นการเงิน  การบญัชีอยูใ่นระดบัดีมาก ไดค้า่คะแนน 85 – 100 คะแนน ประกอบดว้ย โรงเรียนไทรงาม โรงเรียนบา้นควนเค่ียม โรงเรียนบา้นทุ่งศาลา
 และโรงเรียนบา้นบางยาง. โดยพบว่า เป็นโรงเรียนท่ีมีผลการปฏิบติังานถูกตอ้งในประเดน็การจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี การควบคุมเงินคงเหลือ การเกบ็รักษาเงิน การรับเงิน การควบคุมเงินยืม และการควบคุม
ใบเสร็จรับเงิน แต่ยงัคงมีการด าเนินการไมถู่กตอ้ง   ในบางประเดน็ ไดแ้ก่ การจ่ายเงิน การจดัท าบญัชี การตรวจสอบการรับ จ่ายเงินประจ าวนั และการรายงานทางการเงิน.

        2 โรงเรียน จ านวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60 ท่ีมีผลการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัดี ไดค้า่คะแนน 70 – 84.99 คะแนน ประกอบดว้ย โรงเรียนทุ่งไทรทอง โรงเรียนบา้นคลองปะเหลียนโรงเรียนบา้นควนสระแกว้ โรงเรียน
บา้นทุ่งมะขามป้อม โรงเรียนบา้นนาทุ่ง และโรงเรียนบา้นบางดว้น โดยพบว่า เป็นโรงเรียนท่ีมีผลการปฏิบติังานถูกตอ้งในประเดน็ การจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี การควบคุมเงินคงเหลือ การรับเงิน การควบคุมเงินยืม 
และการควบคุมใบเสร็จรับเงิน และยงัมีการด าเนินการไมถู่กตอ้งในประเดน็ การจ่ายเงิน การรายงานทางการเงิน และการตรวจสอบการรับ จ่ายเงินประจ าวนั

ล าดบั

ที่
โรงเรียน

รายละเอยีดแนบ 1

ขนาด

โรงเรียน

ค่าคะแนนการปฏบัิตงิานด้านการเงิน การบัญชีที่โรงเรียนได้รับในแต่ละเร่ืองที่ตรวจสอบ

คะแนนที่

ได้รับรวม

ระดบัที่

ได้รับ

การ

ประเมิน

ผลการ

ปฏิบัติงาน

ด้าน

การเงนิ 

การบัญชี

แบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงนิ การบัญชีของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพป.ตรัง เขต 1

โรงเรียนที่เข้าตรวจสอบ รวมทั้งส้ิน 10  โรงเรียน

(ส าหรับสถานศึกษาที่ปฏิบัติตามระบบการควบคุมการเงนิของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544)



         ส าหรับผลการปฏิบติัการเงิน การบญัชีท่ียงัไมรั่ดกมุเพียงพอ โดยประเดน็ขอ้สงัเกตเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย สรุปไดด้งัน้ี

           1) จดัท ารายงานการเงินไมค่รบถว้น ไมถู่กตอ้ง และไมจ่ดัส่งรายงานใหส้ านกังาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา จ านวน 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100   

           2) จดัท าบญัชีหรือทะเบียนคุมไมค่รบถว้นถูกตอ้ง และไมเ่ป็นปัจจุบนั จ  านวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80

           3) การควบคุมการจ่ายเงินไมถู่กตอ้งตามระเบียบท่ีก าหนด จ านวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 70

           4) ไมจ่ดัใหมี้การตรวจสอบรับ - จ่ายประจ าวนั และการเกบ็รักษาเงินไมเ่ป็นไปตามท่ีระเบียบก าหนด จ านวน 6 แห่ง   คิดเป็นร้อยละ 60

           5) การควบคุมเงินคงเหลือ และการควบคุมใบเสร็จรับเงิน ไมถู่กตอ้ง ครบถว้น ตามท่ีระเบียบก าหนด จ านวน 4 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 40

ทั้งน้ี ขอรับรองว่าผลการประเมินการปฏิบติังานดา้นการเงิน การบญัชีของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถูกตอ้ง ตามความเป็นจริง

ลงช่ือ ผูต้รวจสอบ ลงช่ือ ผูต้รวจสอบ/สอบทาน

                 ( น.ส.สุพรรษา  บุญเฉย )                  ( นางสรัญญา  โยธี )

ต าแหน่งนกัวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบติัการ ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

              วนัท่ี   8 ตุลาคม  256313-พ.ค.-64               วนัท่ี   8 ตุลาคม  256313-พ.ค.-64




