
แบบท่ี 3

วัตถุประสงค์

          1. เพ่ือให้ม่ันใจว่า การเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการ

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 2019) ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ถูกต้อง

ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติของทางราชการ และแนวทางการด าเนินโครงการตามท่ีส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด

2. เพ่ือให้ม่ันใจว่า โรงเรียนมีการควบคุมทางการเงิน การบัญชี เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

และการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ เป็นไปตามแนวทางท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ก าหนด

3. เพ่ือทราบปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานตามโครงการเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม

จากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการ

ศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19) ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด

แนวทางการตรวจสอบ

1. สอบถาม สัมภาษณ์ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ท่ีเก่ียวข้อง

2. ตรวจสอบ เอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานโครงการเพ่ือแก้ปัญหาเศรษฐกิจและ

สังคม จากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

3. สอบทานข้ันตอน และกระบวนการเก่ียวกับการด าเนินงานโครงการของส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด ในประเด็นดังต่อไปน้ี

3.1 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

3.1.1 การรับโอนจัดสรรเงินกู้จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

3.1.2 การเบิก - จ่ายเงินกู้ให้โรงเรียน/ผู้ปกครอง/สถานประกอบการ

3.1.3 หลักฐานการจ่ายเงินให้แก่โรงเรียน/ผู้ปกครอง/สถานประกอบการ

แบบท่ี 3 : แบบสรุปผลการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการเงินกู้ฯ สพม.นครศรีธรรมราช

แบบสรุปผลการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม

จากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

(โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19)

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

วันท่ี 7 - 28 มีนาคม 2565
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3.1.4 การตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม การด าเนินการของโรงเรียน

3.1.5 การรายงานผลการด าเนินการโครงการ

3.2 โรงเรียนท่ีเป็นโรงเรียนหน่วยเบิก

3.2.1 การแจ้งหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีให้ผู้ปกครองทราบ

3.2.2 การรับโอนจัดสรรเงินกู้จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

3.2.3 การจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียน

3.2.4 การควบคุมการรับ - จ่ายเงินโครงการเงินกู้ฯ

3.2.5 การรายงานผลการด าเนินงานโครงการ

3.3 โรงเรียนท่ีมิใช่เป็นโรงเรียนหน่วยเบิก

3.3.1 การแจ้งหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีให้ผู้ปกครองทราบ

3.3.2 การรับโอนจัดสรรเงินกู้จากส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

3.3.3 การจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียน

3.3.4 การควบคุมการรับ - จ่ายเงินโครงการเงินกู้ฯ

3.3.5 การรายงานผลการด าเนินงานโครงการ

ผลการตรวจสอบ สรุปได้ดังน้ี

ส่วนท่ี 1 การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

1.1 การรับโอนเงินกู้ท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โอนมาต้ังจ่ายท่ีส านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาถูกต้องตรงกับการแจ้งจัดสรรวงเงินกู้ หรือไม่ อย่างไร
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้รับการแจ้งจัดสรรเงินกู้ฯ 

จ านวน 4 คร้ัง คือ คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 และคร้ังท่ี 5 และได้รับการโอนเปล่ียนแปลงจัดสรรเงินฯ จาก สพฐ.

มาต้ังจ่ายท่ี สพท. จ านวน 4 คร้ัง ถูกต้อง ตรงกับการแจ้งจัดสรรเงินกู้ฯ ตามรายละเอียด ดังน้ี

โรง โรง โรง

คร้ังท่ี 1 

ท่ี ศธ 04006/ว 2669 63 ท่ี ศธ 04002/ว 3499 63 -   

ลงวันท่ี 27 ส.ค. 2564 ลงวันท่ี 1 ก.ย. 2564

26  26 -   

แบบท่ี 3 : แบบสรุปผลการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการเงินกู้ฯ สพม.นครศรีธรรมราช

(สมพ.พัทลุง) (สพม.พัทลุง)

28,668,000 28,668,000 -               

จ านวนเงิน

78,410,000 78,410,000 -               

เปล่ียนแปลง

การจัดสรรเงินกู้ฯ จ านวนเงิน จ านวนเงิน

หนังสือแจ้ง
รายการจัดสรร

รายการโอน
ผลต่าง

การจัดสรรเงินกู้ฯ

เปล่ียนแปลง

หนังสือแจ้งโอน

(สพม.นศ.) (สพม.นศ.)
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โรง โรง โรง

คร้ังท่ี 2

ท่ี ศธ 04006/ว 3426 40 ท่ี ศธ 04002/ว 4554 40 -   

ลงวันท่ี 25 ต.ค. 2564 ลงวันท่ี 26 ต.ค. 2564

16 16 -   

คร้ังท่ี 3

ท่ี ศธ 04006/ว 3763 1 ท่ี ศธ 04002/ว 4943 1 -   

ลงวันท่ี 19 พ.ย. 2564 ลงวันท่ี 22 พ.ย. 2564

2 2 -   

คร้ังท่ี 4

ท่ี ศธ 04006/ว 3803 -   ท่ี ศธ 04002/ว 5006 -   -   -   

ลงวันท่ี 24 พ.ย. 2564 -   ลงวันท่ี 25 พ.ย. 2564 -   -   -   

คร้ังท่ี 5

ท่ี ศธ 04006/ว 4020 2 ท่ี ศธ 04002/ว 5423 2

ลงวันท่ี 21 ธ.ค. 2564 ลงวันท่ี 23 ธ.ค. 2564

รวม นครศรีธรรมราช รวม นครศรีธรรมราช

รวม พัทลุง รวม พัทลุง

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้รับการจัดสรรวงเงินกู้ฯ ส าหรับ    

การจัดการ ศึกษาโดยครอบครัวและสถานประกอบการ และมีการตรวจสอบข้อมูลผู้เรียนและผู้จัดการศึกษา

ท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ ท่ีได้รับจัดสรรเงินกู้ฯ (ข้อมูล ณ วันท่ี 14 

ธันวาคม 2564)

1.2 การเบิก - จ่ายเงิน เป็นไปตามแนวทางท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 

หรือไม่ อย่างไร

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ด าเนินการเบิก - จ่ายเงิน เป็นไปตาม

แนวทางท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด (ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 04002/ว 3291 ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2564)

แบบท่ี 3 : แบบสรุปผลการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการเงินกู้ฯ สพม.นครศรีธรรมราช

28,732,000 28,732,000 

รวม 107,382,000  107,382,000  

78,650,000 78,650,000 

-               -               

-               -               

(สพม.นศ.) (สพม.นศ.)

(สพม.นศ.) (สพม.นศ.)

4,000         4,000         -               

4,000.00    4,000.00    

2,000         -               

60,000       60,000       -               

(สมพ.พัทลุง) (สมพ.พัทลุง)

(สมพ.พัทลุง) (สมพ.พัทลุง)

หนังสือแจ้ง
รายการจัดสรร

หนังสือแจ้งโอน รายการโอน
ผลต่าง

เปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลง

การจัดสรรเงินกู้ฯ จ านวนเงิน การจัดสรรเงินกู้ฯ จ านวนเงิน จ านวนเงิน

234,000     234,000     -               

(สพม.นศ.) (สพม.นศ.)

2,000         
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1.3 การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของโรงเรียน / ผู้ปกครอง / สถานประกอบการ ครบถ้วน 

ถูกต้อง ตามวงเงินท่ีได้รับการจัดสรร และเป็นไปตามแนวทางและระยะเวลาท่ีส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด รวมถึงมีหลักฐานการจ่ายเงินครบถ้วน หรือไม่ อย่างไร

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

ของโรงเรียน / ผู้ปกครอง ดังน้ี

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ด าเนินการจ่ายเงินให้กับโรงเรียน

ในสังกัด ผ่านระบบ KTB Corporate Online ทันภายใน 3 วันท าการ นับจากวันท่ีได้รับเงินจากคลัง ดังน้ี

คร้ังท่ี 1 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้รับโอนเงินจากกรมบัญชีกลาง

วันท่ี 2 กันยายน 2564 และจ่ายให้โรงเรียนในสังกัด วันท่ี 3 กันยายน 2564 จ านวน 62 โรง ได้ทันภายใน 3 วัน

ท าการ (โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียน) และจ่ายเป็นเช็คให้กับโรงเรียน จ านวน 1 โรง 

ได้ทันภายใน 3 วันท าการ (จ่ายเป็นเช็คให้กับโรงเรียนเน่ืองจาก โรงเรียนใช้บัญชีของธนาคารออมสิน)

คร้ังท่ี 2 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้รับโอนเงินจากกรมบัญชีกลาง

วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2564 และจ่ายให้โรงเรียนในสังกัด วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2564 จ านวน 40 โรง ได้ทันภายใน 

3 วันท าการ (โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียน) 

คร้ังท่ี 3 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้รับโอนเงินจากกรมบัญชีกลาง

วันท่ี 24 ธันวาคม 2564 และจ่ายให้โรงเรียนในสังกัด วันท่ี 28 ธันวาคม 2564 จ านวน 1 โรง ได้ทันภายใน 3 วัน

ท าการ (โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียน) 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช มีหลักฐานการโอนเงินให้แก่โรงเรียน

ครบถ้วนทุกคร้ังท่ีโอนเงิน ได้แก่ รายงานสรุปการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report / 

Transaction History) ท่ีได้จากระบบ KTB Corporate Online  แต่หลักฐานการจ่าย คือ ใบเสร็จรับเงินจาก

โรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้รับไม่ครบถ้วนตามจ านวนเงินท่ีโอน 

แบบท่ี 3 : แบบสรุปผลการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการเงินกู้ฯ สพม.นครศรีธรรมราช

คร้ังท่ี 5  30 ธันวาคม 2564  10 มกราคม 2565 2 4,000.00                 

คร้ังท่ี 4 - - - -                        

คร้ังท่ี 3  24 ธันวาคม 2564  28 ธันวาคม 2564 1 2,000.00                 

คร้ังท่ี 2  2 พฤศจิกายน 2564  2 พฤศจิกายน 2564 40 234,000.00              

คร้ังท่ี 1  2 กันยายน 2564  3 กันยายน 2564 62 76,186,000.00         

คร้ังท่ีโอน 
วันท่ีได้รับโอนเงิน วันท่ีโอนเงิน การโอนเงินให้โรงเรียน/ครอบครัว

จากกรมบัญชีกลาง ให้โรงเรียน จ านวน (แห่ง) จ านวนเงินท่ีโอน (บาท)

(แห่ง) (บาท)

คร้ังท่ี 1  2 กันยายน 2564  3 กันยายน 2564 1 2,224,000.00           

จ านวนเงินท่ีจ่ายจ านวน 
คร้ังท่ีโอน 

วันท่ีได้รับโอนเงิน วันท่ีจ่ายเช็ค

จากกรมบัญชีกลาง ให้โรงเรียน

หน้าท่ี 4



กรณีการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช มีการตรวจสอบข้อมูลเก่ียวกับบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีผู้ปกครองหรือผู้เรียนประสงค์จะให้โอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (ช่ือธนาคาร ช่ือบัญชีเงินฝากธนาคาร เลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคาร) และด าเนินการ
จ่ายเงิน ให้กับผู้ปกครอง แต่ไม่ทันภายใน 3 วันท าการ นับจากวันท่ีได้รับเงินจากคลัง กล่าวคือ ส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้รับโอนเงินจากกรมบีญชีกลางวันท่ี 30 ธันวาคม 2564 
แต่โอนเงินให้ครบครัววันท่ี 10 มกราคม 2565

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช มีหลักฐานการโอนเงินให้ครอบครัว
ท่ีได้รับจากธนาคาร พร้อมรายละเอียดการโอนเงินท่ีธนาคารประทับตราครบถ้วนทุกราย และทุกคร้ังท่ีมีการ
โอนเงิน 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ไม่มีการจ่ายเงินสด
เม่ือด าเนินการจัดสรรเงินกู้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการแล้ว ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช มีเงินกู้คงเหลือ จ านวน 980,000.- บาท และได้ด าเนินการส่งคืนเงินกู้ ในระบบ 
GFMIS ได้ทันภายในวันท่ี 28 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 954,000.- บาท และยังคงมีเงินกู้คงเหลือค้างอยู่ในระบบ 
GFMIS จ านวน 26,000.- บาท

1.4 มีการตรวจสอบ ก ากับ ติดตามการด าเนินการของโรงเรียน / สถานประกอบการ ให้เป็นไป
ตามแนวทางการด าเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 และแนวทางการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม
จากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่ อย่างไร

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช มีการตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม
การด าเนินการของโรงเรียนให้เป็นไปตามแนวทางการด าเนินงาน โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทา
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และแนวทางการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ
เงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยแจ้งแนวทาง
การด าเนินงานตามโครงการฯ ให้โรงเรียนในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 04307/982 ลงวันท่ี 1 กันยายน 2564 เร่ือง  การก ากับ ติดตาม
การด าเนินงานตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาด
ของโควิด 19 

1.5 การรายงานผลการด าเนินการ เป็นไปตามแนวทางและระยะเวลาท่ีส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด หรือไม่ อย่างไร

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช มีการจัดท าแบบสรุปการจ่ายเงินกู้ฯ 
(แบบสรุป สพท.) ครบถ้วนทุกโรงเรียน แต่ไม่ได้จัดส่งให้ สพฐ. เน่ืองจากกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  ได้รายงานข้อมูลตามแบบสรุป สพท. ผ่านช่องทาง 
https://report2000.edudev.in.th ให้สพฐ. รับทราบเรียบร้อยแล้ว

แบบท่ี 3 : แบบสรุปผลการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการเงินกู้ฯ สพม.นครศรีธรรมราช หน้าท่ี 5



กรณีมีนักเรียนท่ีไม่สามารถจ่ายเงินได้ฯ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

ได้จัดท าแบบสรุปรายช่ือนักเรียนท่ีอยู่ในระบบ DMC ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 ท่ีไม่สามารถจ่ายเงินได้ฯ 

(แบบสรุป 2 สพท.) ครบถ้วนทุกราย เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2564

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้แจ้งการโอนเงินกู้กลับ สพฐ. 

เกินกว่า 3 วันท าการ เน่ืองจากส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช รอให้โรงเรียนรายงาน

ข้อมูลผ่านช่องทาง https://report2000.edudev.in.th ให้แล้วเสร็จ จึงรวบรวมข้อมูลและแจ้งการโอนเงินกู้กลับ 

สพฐ.เพียงคร้ังเดียว

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช มีการจัดสรรเงินกู้ท่ีเหลือจากโรงเรียน

ส่งคืนให้กับโรงเรียนท่ีขอสนับสนุนเพ่ิมเติม เพ่ือน าไปจ่ายให้กับนักเรียนท่ีย้ายเข้าหลังวันท่ี 25 มิถุนายน 2564 

จากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จ านวน 7 โรง  รวม 25 ราย  เป็นเงินท้ังส้ิน 50,000 บาท โดยข้อมูลท่ีขอสนับสนุน

เพ่ิมเติม ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า เป็นนักเรียนท่ีย้ายมาจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ภายใน สพท.เดียวกันหรือไม่

เงินท่ีเหลือจากโรงเรียนส่งคืน มีเพียงพอจ่ายให้กับโรงเรียนท่ีขอสนับสนุนเพ่ิมเติม 

กรณีนักเรียนท่ีย้ายเข้าหลังวันท่ี 25 มิถุนายน 2564 จากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. แต่ต่าง สพท.

หรือย้ายมาจากสังกัดอ่ืน รวมท้ังนักเรียนท่ีมีตัวตนอยู่ในโรงเรียน ณ วันจ่ายเงินกู้ แต่ไม่มีข้อมูลนักเรียนนระบบ 

DMC ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้จัดท าแบบสรุป

บัญชีรายช่ือนักเรียนท่ีขอสนับสนุนเงินเพ่ิมเติม (แบบสรุป 3 สพท.) ครบถ้วนทุกรายเม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2564

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้แจ้ง สพฐ. เกินกว่า 3 วันท าการ 

นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากโรงเรียน เน่ืองจากส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

รอให้โรงเรียนรายงานข้อมูลผ่านช่องทาง https://report2000.edudev.in.th ให้แล้วเสร็จ จึงรวบรวมข้อมูล

คร้ังเดียว เพ่ือรายงานให้ สพฐ.ทราบ 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้รับจัดสรรวงเงินกู้ ส าหรับ

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว และได้จัดท ารายงานผลการจ่ายเงินกู้ ส าหรับการจัดการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการฯ ในรูปแบบไฟล์ excel และจัดส่งให้ สพฐ. ภายในระยะเวลา

ท่ีก าหนด ผ่านช่องทาง Email : budgeting01.planobec@gmail.com เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2564

ส่วนท่ี 2 การด าเนินการของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

2.1 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีเป็นโรงเรียนหน่วยเบิก

2.1.1 มีการแจ้งหลักเกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี ให้ผู้ปกครองทราบ

 หรือไม่ อย่างไร

 - ไม่มีการตรวจสอบโรงเรียนหน่วยเบิก

แบบท่ี 3 : แบบสรุปผลการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการเงินกู้ฯ สพม.นครศรีธรรมราช หน้าท่ี 6



2.1.2 การรับโอนเงินกู้ ท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโอนมาต้ังจ่ายท่ีโรงเรียน

ถูกต้อง ตรงกับการแจ้งจัดสรรเงินกู้ หรือไม่ อย่างไร

 - ไม่มีการตรวจสอบโรงเรียนหน่วยเบิก

2.1.3  การเบิก - จ่ายเงินกู้ เป็นไปตามแนวทางท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานก าหนด หรือไม่ อย่างไร

 - ไม่มีการตรวจสอบโรงเรียนหน่วยเบิก

2.1.4 การจ่ายเงิน ให้แก่ผู้ปกครองหรือนักเรียน ท้ังกรณีจ่ายโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

เงินฝากธนาคาร หรือการจ่ายเป็นเงินสด ถูกต้อง ครบถัวน และเป็นไปตามแนวทางท่ีส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด รวมถึง มีหลักฐานการจ่ายเงินครบถ้วนตามแนวทางท่ีส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด หรือไม่ อย่างไร

 - ไม่มีการตรวจสอบโรงเรียนหน่วยเบิก

2.1.5 มีการบันทึกควบคุมการรับ - จ่ายเงินตามระบบบัญชีของโรงเรียน โดยจัดท าทะเบียนคุม

เงินนอกงบประมาณ "เงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่

ระบาดของโรคโควิด 19" (จ านวน 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน) แยกต่างหากจากทะเบียนคุมเงินอุดหนุน 

ตามแนวทางท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด หรือไม่ อย่างไร

 - ไม่มีการตรวจสอบโรงเรียนหน่วยเบิก

2.1.6 การรายงานผลการด าเนินการเบิก - จ่าย และการขอรับการสนับสนุนเงินเพ่ิมเติม 

เป็นไปตามแนวทางและระยะเวลาท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด หรือไม่ อย่างไร

 - ไม่มีการตรวจสอบโรงเรียนหน่วยเบิก

2.2 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมิใช่เป็นโรงเรียนหน่วยเบิก จ านวน 10 โรง ดังน้ี

โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา

โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม

โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา

โรงเรียนปากพูน

โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม

โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์

โรงเรียนคงคาประชารักษ์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด้จพระศรีนครินทร์ นศ.

โรงเรียนเชียรใหญ่

โรงเรียนนบพิต าวิทยา

แบบท่ี 3 : แบบสรุปผลการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการเงินกู้ฯ สพม.นครศรีธรรมราช

เล็ก1

2 เล็ก

9 ใหญ่

10 ใหญ่

6 กลาง

7 กลาง

8 ใหญ่

3 เล็ก

4 กลาง

5 กลาง

โรงเรียนล าดับท่ี ขนาดโรงเรียน
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2.2.1 มีการแจ้งหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีให้ผู้ปกครองทราบ 

หรือไม่ อย่างไร

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จ านวน 10 โรง

คิดเป็นร้อยละ 100 มีการแจ้งหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีให้ผู้ปกครองทราบ ตามช่องทาง 

ดังน้ี  - แจ้งเป็นหนังสือราชการ จ านวน 3 โรง คิดเป็นร้อยละ 30

 - แจ้งเป็นประกาศของโรงเรียน จ านวน 1 โรง คิดเป็นร้อยละ 10

 - แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook โรงเรียน จ านวน 1 โรง คิดเป็นร้อยละ 10

 - แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook โรงเรียน และแอปพลิเคช่ัน Line กลุ่มของห้องเรียน 

จ านวน 1 โรง คิดเป็นร้อยละ 10

 - แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านทางแอปพลิเคช่ัน Line กลุ่มของห้องเรียน จ านวน 2 โรงเรียน 

คิดเป็นร้อยละ 20  

 - แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านทางแอปพลิเคช่ัน Line กลุ่มของห้องเรียน และประชุมผู้ปกครอง

ผ่านทาง Google Meet จ านวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 20  

2.2.2 การรับโอนเงินกู้ ท่ีส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

ของโรงเรียน ถูกต้อง ตรงกับการแจ้งจัดสรรวงเงินกู้ หรือไม่ อย่างไร

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จ านวน 10 โรง

คิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับโอนเงินกู้ฯ ท่ีส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของโรงเรียน 

ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับการแจ้งจัดสรรวงเงินกู้ ทุกโรงเรียน

2.2.3 การจ่ายเงินกู้ให้แก่ผู้ปกครองหรือนักเรียน ท้ังกรณีจ่ายโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก

ธนาคาร หรือการจ่ายเป็นเงินสด ถูกต้อง ครบถัวน และเป็นไปตามแนวทางท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานก าหนด รวมถึง มีหลักฐานการจ่ายเงินครบถ้วนตามแนวทางท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานก าหนด หรือไม่ อย่างไร

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จ านวน 10 โรง

คิดเป๊นร้อยละ 100 มีการจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียน ตามจ านวนนักเรียนท่ีมีตัวตนอยู่จริง ณ วันท่ี 25 

มิถุนายน 2564  และเรียนอยู่ในโรงเรียน ณ วันท่ีจ่ายเงินกู้ 

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จ านวน 9 โรง

คิดเป็นร้อยละ 90 มีการจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียนเป็นเงินสดได้ทันภายใน 3 วันท าการ

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จ านวน 1 โรง

คิดเป็นร้อยละ 10 มีการจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียนโดยการโอน และจ่ายเงินสด ดังน้ี
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 - ทันภายใน 3 วันท าการ โดยการโอน จ านวน 967 ราย จากนักเรียนท้ังหมด 1,075 คน
 - ไม่ทันภายใน 3 วันท าการ โดยการโอน จ านวน 106 คน เน่ืองจากบัญชีเงินฝากท่ีผู้ปกครอง

ให้กับโรงเรียน มีสถานะ "ปิดบัญชี" จึงต้องประสานเพ่ือขอเลขท่ีบัญชีใหม่ จ านวน 102 คน และขอรับเป็นเงินสด
จ านวน 4 คน  และยังมีเงินคงเหลือท่ีจ่ายนักเรียนไม่ได้อีกจ านวน 2 คน (เป็นนักเรียนท่ีมีข้อมูลอยู่ในระบบ DMC
และมีตัวตนอยู่จริง ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 และเรียนอยู่ในโรงเรียน ณ วันท่ีจ่ายเงินกู้) ขณะน้ีโรงเรียน
เก็บรักษาเป็นเงินสดคงเหลือ เพ่ือให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับ

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จ านวน 9 โรง คิดเป็น
ร้อยละ 90 มีการแต่งต้ังกรรมการจ่ายเงิน อย่างน้อย 2 คน โดยมีครูประจ าช้ันร่วมเป็นผู้จ่ายเงินให้กับผู้ปกครอง
หรือนักเรียนตามแนวทางโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายการค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเคร่ืองแบบนักเรียน)

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จ านวน 1 โรง คิดเป็น
ร้อยละ 10 ไม่มีการแต่งต้ังกรรมการจ่ายเงิน อย่างน้อย 2 คน โดยมีครูประจ าช้ันร่วมเป็นผู้จ่ายเงินให้กับผู้ปกครอง
หรือนักเรียนตามแนวทางโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายการค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเคร่ืองแบบนักเรียน) โดยให้เจ้าหน้าท่ี
การเงินของโรงเรียนเป็นผู้จ่ายเงิน

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จ านวน 7 โรง คิดเป็น
ร้อยละ 70  มีการจัดท าหลักฐานการจ่ายเงิน (แบบ 1) โดยให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนลงลายมือช่ือรับเงินครบถ้วน
ทุกรายและทุกระดับช้ัน

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จ านวน 3 โรง คิดเป็น
ร้อยละ 30  มีการจัดท าหลักฐานการจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามแบบท่ี สพฐ.ก าหนด (แบบ 1) กล่าวคือ โรงเรียน
ใช้แบบฟอร์มบัญชีรายช่ือนักเรียน โดยให้ผู้ปกครองลงลายมือช่ือรับเงินในใบส าคัญรับเงิน และใช้ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครองและนักเรียนประกอบการจ่ายเงิน ครบถ้วนทุกรายและทุกระดับช้ัน

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จ านวน 6 โรง คิดเป็น
ร้อยละ 60 ไม่มีนักเรียนท่ียังไม่ได้รับเงินกู้ เน่ืองจากไม่มีนักเรียนท่ีย้ายเข้าหลังวันท่ี 25 มิถุนายน 2564 

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จ านวน 4 โรง คิดเป็น
ร้อยละ 40 มีนักเรียนท่ียังไม่ได้รับเงินกู้ เน่ืองจากย้ายเข้าหลังวันท่ี 25 มิถุนายน 2564 (ขณะท่ีได้รับโอนเงิน
สนับสนุนเพ่ิมเติม โรงเรียนด าเนินการจ่ายเงินให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนครบถ้วนทุกราย ภายใน 3 วันท าการ 
นับจากวันท่ีได้รับโอน เรียบร้อยแล้ว) 

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จ านวน 10 โรง คิดเป็น
ร้อยละ 100 มีการจัดท าบัญชีรายช่ือนักเรียนท่ีอยู่ในระบบ DMC ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 ท่ีสามารถ
จ่ายเงินได้ฯ (แบบ 1 โรงเรียน) และแบบสรุปการจ่ายเงินกู้ฯ (แบบสรุปโรงเรียน) ส่งให้ สพท. และเก็บไว้
เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้ว

แบบท่ี 3 : แบบสรุปผลการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการเงินกู้ฯ สพม.นครศรีธรรมราช หน้าท่ี 9



โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จ านวน 7 โรง คิดเป็น
ร้อยละ 100 (จากโรงเรียนท้ังหมด 7 โรง) ท่ีข้อมูลจ านวนนักเรียนจากระบบ DMC สูงกว่าท่ีมีตัวตนอยู่จริง ณ 
วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 และเรียนอยู่ในโรงเรียน ณ วันท่ีจ่ายเงินกู้ ท่ีไม่สามารถจ่ายเงินได้ฯ (แบบ 2 โรงเรียน) 
จัดส่งเงินกู้กลับคืนให้ สพท.ภายใน 3 วันท าการ หลังจากการจ่ายเงินกู้ 

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จ านวน 3 โรง คิดเป็น
ร้อยละ 100 (จากโรงเรียนท้ังหมด 3 โรง) ท่ีข้อมูลจ านวนนักเรียนจากระบบ DMC เท่ากับท่ีมีตัวตนอยู่จริง ณ 
วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 และเรียนอยู่ในโรงเรียน ณ วันท่ีจ่ายเงินกู้ ท่ีสามารถจ่ายเงินได้ฯ 100% จึงไม่ต้องจัดส่ง
เงินกู้กลับคืนให้ สพท.

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จ านวน 6 โรง คิดเป็น
ร้อยละ 100 ท่ีมีนักเรียนย้ายเข้าหลังวันท่ี 25 มิถุนายน 2564 และโรงเรียนมีการจัดท าบัญชีรายช่ือนักเรียน
ท่ีขอสนับสนุนเงินเพ่ิมเติม (แบบ 3 โรงเรียน) ส่งให้ สพท. ภายใน 3 วันท าการ หลังจากการจ่ายเงินกู้ 

2.2.4 มีการบันทึกควบคุมการรับ - จ่ายเงินตามระบบบัญชีของโรงเรียน โดยจัดท าทะเบียนคุม
เงินนอกงบประมาณ "เงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19" (จ านวน 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน) แยกต่างหากจากทะเบียนคุมเงินอุดหนุน 
ตามแนวทางท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด หรือไม่ อย่างไร

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จ านวน 5 โรง คิดเป็น
ร้อยละ 50 มีการบันทึกควบคุมการรับ - จ่ายเงิน - น าส่ง - คงเหลือเงินถูกต้อง ตามระบบการบัญชีหน่วยงานย่อย 
พ.ศ.2515 โดยจัดท าทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ "เงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19" (จ านวน 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน) แยกต่างหาก
จากทะเบียนคุมเงินอุดหนุน ตามแนวทางท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จ านวน 2 โรง คิดเป็น
ร้อยละ 20 มีการบันทึกควบคุมการรับ - จ่าย - น าส่ง - คงเหลือเงินถูกต้อง แอะจัดท าทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณ "เงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรค
โควิด 19" (จ านวน 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน) แยกต่างหากจากทะเบียนคุมเงินอุดหนุน ตามแนวทาง
ท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด แต่แบบฟอร์มทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณไม่ถูกต้อง
ตามระบบการบัญชีหน่วยงานย่อย พ.ศ.2515 

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จ านวน 1 โรง คิดเป็น
ร้อยละ 10 มีการบันทึกควบคุมการรับ - จ่าย - น าส่ง - คงเหลือเงินไม่ถูกต้อง และจัดท าทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณ "เงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรค
โควิด 19" (จ านวน 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน) แยกต่างหากจากทะเบียนคุมเงินอุดหนุน ตามแนวทางท่ี
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด แต่แบบฟอร์มทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ  ไม่ถูกต้อง
ตามระบบการบัญชีหน่วยงานย่อย พ.ศ.2515 
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โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จ านวน 1 โรง คิดเป็น
ร้อยละ 10 มีการบันทึกควบคุมการรับ - จ่าย - น าส่ง - คงเหลือ "เงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19" (จ านวน 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน)
รวมกับทะเบียนคุมเงินอุดหนุน

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จ านวน 1 โรง คิดเป็น
ร้อยละ 10 มีการบันทึกควบคุมการรับ - จ่าย - น าส่ง - คงเหลือ "เงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19" (จ านวน 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน)
โดยเจ้าหน้าท่ีการเงินผู้ท าหน้าท่ีรับ - จ่ายเงิน โดยไม่ได้จัดท าทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ "เงินโครงการ
ให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19" (จ านวน 
2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน) แยกต่างหากจากทะเบียนคุมเงินอุดหนุน ตามแนวทางท่ีส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด

ส่วนท่ี 3 ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ
3.1 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

3.1.1 ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินโครงการ
1) สพฐ. ได้ก าหนดแนวทางโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย

ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยให้ สพท. และโรงเรียน รายงานข้อมูลในแบบฟอร์ม 
แต่ในการปฏิบัติพบว่า สพฐ. ได้ให้ สพท. และโรงเรียน รายงานข้อมูลโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ผ่านช่องทาง https://report2000.edudev.in.th
ท าให้ข้อมูลการตรวจสอบ ไม่ตรงกับแนวทางท่ีได้ให้ไว้

2) ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ไม่ได้ติดตามใบเสร็จรับเงิน
จากโรงเรียน หลังจากการโอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียนแล้ว ท าให้ได้รับใบเสร็จรับเงินจากโรงเรียนไม่ครบถ้วน
ตามจ านวนเงินท่ีโอน

3.1.2 ข้อเสนอแนะ
ให้ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ติดตามใบเสร็จรับเงิน

จากโรงเรียนท่ีโอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียนให้ครบถ้วนตามจ านวนเงินท่ีโอนโดยเร็ว และจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
การเบิกจ่ายดังกล่าวไว้อย่างเป็นระบบและปลอดภัย เพ่ือรอการตรวจสอบจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่อไป

3.2 โรงเรียนในสังกัดท่ีเป็นโรงเรียนหน่วยเบิก
3.2.1 ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินโครงการ

 - ไม่มีการตรวจสอบโรงเรียนหน่วยเบิก
3.2.2 ข้อเสนอแนะ

 - ไม่มีการตรวจสอบโรงเรียนหน่วยเบิก
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3.3 โรงเรียนในสังกัดท่ีมิใช่โรงเรียนหน่วยเบิก
3.3.1 ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินโครงการ

1) โรงเรียนไม่ได้จัดท าทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ "เงินโครงการให้ความช่วยเหลือ
บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19"

2) โรงเรียนไม่ได้จัดท าหลักฐานการจ่ายเงินตามแบบฟอร์ม "แบบหลักฐานการจ่ายเงิน" 
(แบบ 1) ตามท่ี สพฐ.ก าหนด แต่ใช้ใบส าคัญรับเงินเป็นหลักฐานการจ่าย โดยให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนลงลายมือช่ือ
รับเงินและใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครองและนักเรียนประกอบการรับเงิน ครบถ้วนทุกราย
และทุกระดับช้ัน

3) การจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียน 
 - กรณีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร 

ผู้ปกครอง ไม่ได้ตรวจสอบความเคล่ือนไหวของบัญชี เน่ืองจากบัญชีท่ีให้กับ
โรงเรียนมีสถานะ "ปิดบัญชี" จึงต้องประสานเพ่ือขอเลขท่ีบัญชีใหม่ ท าให้โอนเงินเข้าบัญชีไม่ทันภายใน 3 วันท าการ 

 - กรณีจ่ายเป็นเงินสด
จะต้องรอการนัดหมายจากผู้ปกครอง เน่ืองจากในแต่ละวัน ผู้ปกครองจะต้อง

ไปท างาน จึงไม่สะดวกในการมารับเงินตามวัน และเวลาท่ีโรงเรียนก าหนดได้ ท าให้จ่ายเงินไม่ทันภายใน 3 วัน
ท าการ 

4) มีนักเรียนท่ีมีข้อมูลในระบบ DMC และมีตัวตนอยู่จริง ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 
จ านวน 2 คน ผู้ปกครอง/นักเรียน ยังไม่มารับเงิน ขณะน้ี รร.เก็บรักษาเป็นเงินสดคงเหลือ เพ่ือให้ผู้ปกครอง/
นักเรียนมารับในวันรับเอกสาร ปพ.6 หรือวันเปิดเทอมในปีการศึกษาถัดไป

3.3.2 ข้อเสนอแนะ
1) ให้โรงเรียนด าเนินการบันทึกการรับ - จ่ายเงิน ตามระบบการบัญชีส าหรับ

หน่วยงานย่อย พ.ศ.2515 ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน โดยจัดท าทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
"เงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19" 
แยกต่างหากจากทะบียนคุมเงินอุดหนุน

2) โรงเรียนจะต้องจัดท าหลักฐานการจ่ายเงินตามแบบฟอร์ม "แบบหลักฐานการจ่ายเงิน" 
(แบบ 1) ตามท่ี สพฐ.ก าหนด

3) ให้โรงเรียนติดต่อผู้ปกครองและนักเรียน เพ่ือขอรับเงินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และจัดเก็บ
หลักฐานการจ่ายเงินดังกล่าวให้เป็นระบบในท่ีปลอดภัย เพ่ือรอการตรวจสอบจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่อไป

   ลงช่ือ ผู้ตรวจสอบ ลงช่ือ

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

แบบท่ี 3 : แบบสรุปผลการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการเงินกู้ฯ สพม.นครศรีธรรมราช

(นางสาวยุวคนธ์  ใยทอง)  (นางชุติมา  พยุหกฤษ)

ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ

ผู้ตรวจสอบและผู้สอบทาน
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