
หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้จัดท า

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเป็นกิจกรรมด้านการตรวจสอบ รวม 9 กิจกรรม ดังน้ี

1. งานตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 15 แห่ง

2. งานตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้างของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 18 แห่ง

3. งานตรวจสอบการบริหารพัสดุของโรงเรียนในสังกัด จ านวน  45 แห่ง

4. งานตรวจสอบการด าเนินงานเงินรายได้สถานศึกษา (เงินบ ารุงการศึกษา) ของโรงเรียนในสังกัด 

จ านวน 12 แห่ง

5. งานตรวจสอบเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน 14 แห่ง

6. งานตรวจสอบหลักฐานการจ่าย จ านวน 45 แห่ง

7. งานตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ จ านวน 72 แห่ง (1 สพท.และ 71 โรง)

8. งานติตตาม ตรวจสอบ รวมท้ังให้ค าแนะน าการปฏิบัติงานแก่โรงเรียนในสังกัด สพม.นศ.

จ านวน 71 แห่ง

9. ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วง

การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19) บูรณาการร่วมกับ สพฐ. จ านวน 20 โรง

ผลการด าเนินงาน

กิจกรรมท่ีก าหนดตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี และมีการด าเนินการในรอบ 6 เดือน

(1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565) รวม 7 กิจกรรม สรุปได้ดังน้ี

สรุปรายงานผลการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (งวดส้ินสุด 31 มีนาคม 2565)

หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

ของหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน 

หน้าท่ี 1



หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

ตามแผนฯ 

1 งานตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี 1. สถานศึกษา

(ปรับแผนไม่ได้ด าเนินการตรวจสอบ จ านวน 3 โรง ผลกระทบ ท่ีไม่ได้ด าเนิน

เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019) การตรวจ

2 งานตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้าง เน่ืองจาก

(ปรับแผนไม่ได้ด าเนินการตรวจสอบ จ านวน 3 โรง ผลกระทบ มีการปรับแผน

เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 การตรวจสอบ

และตรวจสอบตามแผนในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565 รายละเอียด

จ านวน 2 โรง) ตามส าเนา

3 งานตรวจสอบการบริหารพัสดุ บันทึก ดังแนบ

(ปรับแผนไม่ได้ด าเนินการตรวจสอบ จ านวน 3 โรง ผลกระทบ

เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 / 2. กิจกรรมท่ี 5

ปรับแผนบูรณาการตรวจตาม สพฐ.จากเดิม 20 โรง ได้รายงาน

เป็น 10 โรง และตรวจสอบตามแผนในเดือนกรกฎาคม ถึง ตามก าหนด

สิงหาคม 2565 จ านวน 10 โรง) ในระบบ ARS

4 งานตรวจสอบหลักฐานการจ่าย เรียบร้อยแล้ว

(ปรับแผนไม่ได้ด าเนินการตรวจสอบ จ านวน 3 โรง ผลกระทบ (งวดไตรมาส

เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 / ท่ี 1 และ 2)

ปรับแผนบูรณาการตรวจตาม สพฐ.จากเดิม 20 โรง

เป็น 10 โรง และตรวจสอบตามแผนในเดือนกรกฎาคม ถึง 3. กิจกรรมท่ี 7

สิงหาคม 2565 จ านวน 10 โรง) ได้รายงาน

สรุปรายงานผลการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (งวดส้ินสุด 31 มีนาคม 2565)

15 12

หมายเหตุท่ี กิจกรรมด้านการตรวจสอบของโรงเรียนในสังกัด

จ านวน

หน่วยรับตรวจ (โรง)

ตรวจได้ 

22

22

12

45

45

18
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หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

ตามแผนฯ 

5 งานตรวจสอบการใช้จ่ายค่าธารณูปโภค ตามก าหนด

ของส่วนราชการ ในระบบ KRS

6 งานติตตาม ตรวจสอบ รวมท้ังให้ค าแนะน าให้ค าปรึกษา เรียบร้อยแล้ว

การปฏิบัติงานแก่โรงเรียนในสังกัด สพม.นศ. (รอบ 6 เดือน)

7 ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหา

เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย

ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19) 

บูรณาการร่วมกับ สพฐ.

ปรับแผนบูรณาการตรวจตาม สพฐ.จากเดิม 20 โรง

เป็น 10 โรง

1. งานตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญีของโรงเรียนในสังกัด รวม 12 แห่ง ดังน้ี

1.1 โรงเรียนในสังกัดท่ีเป็นหน่วยงานย่อย จ านวน 11 โรง

1.2 โรงเรียนในสังกัดท่ีเป็นโรงเรียนหน่วยเบิก จ านวน 1 โรง

วัตถุประสงค์

1) เพ่ือให้ทราบว่าสถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี การด าเนินการเป็นไปตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปี มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานอย่างเหมาะสม

2) เพ่ือให้ทราบว่าสถานศึกษามีการควบคุมเงินคงเหลือ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน

3) เพ่ือให้ทราบว่าสถานศึกษามีการเก็บรักษาเงินสดและเงินฝากธนาคาร เป็นไปตามวงเงินอ านาจ

การเก็บรักษาท่ีกระทรวงการคลังอนุมัติและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง มีการน าส่งเงินภายในเวลาท่ีระเบียบก าหนด

สรุปรายงานผลการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (งวดส้ินสุด 31 มีนาคม 2565)

ท่ี

จ านวน

กิจกรรมด้านการตรวจสอบของโรงเรียนในสังกัด หน่วยรับตรวจ (โรง) หมายเหตุ

ตรวจได้ 

98

71

20 10

98

71

หน้าท่ี 3



หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

4) เพ่ือให้ทราบว่าสถานศึกษามีระบบการควบคุมการรับจ่ายเงินท่ีรัดกุม เป็นไปตามระเบียบ

ของทางราชการ ตรงตามวัตถุประสงค์ของเงินน้ันๆ มีหลักฐานการจ่ายถูกต้องครบถ้วน 

5) เพ่ือให้ทราบว่าสถานศึกษาจัดท าบัญชีถูกต้องเป็นปัจจุบัน และการจัดท ารายงานการเงิน

ครบถ้วนและมีการตรวจสอบการรับจ่ายประจ าวัน ตามท่ีระเบียบก าหนด      

6) เพ่ือให้ทราบว่าสถานศึกษา  มีการควบคุมเงินยืมและควบคุมใบเสร็จรับเงินถูกต้องตามระเบียบ

ของทางราชการ       

7) เพ่ือให้ทราบว่าสถานศึกษา มีการจัดท ารายงานการเงินถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งให้หน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้องครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

ผลการด าเนินการ รอบ 6 เดือน ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 ได้ด าเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ด้านการเงิน การบัญชี ของสถานศึกษาในสังกัด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 

ผลการตรวจสอบสรุปได้ดังน้ี

1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการก าหนดประเด็นในการพิจารณาประเมิน

ผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี จ านวน 10 ประเด็น โดยก าหนดค่าคะแนนในแต่ละประเด็นเพ่ือใช้ในการ

พิจารณาจัดกลุ่มผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของโรงเรียน ดังน้ี

1. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี

2. การควบคุมเงินคงเหลือ

3. การเก็บรักษาเงิน

4. การควบคุมการรับเงิน

5. การควบคุมการจ่ายเงิน

6. การจัดท าบัญชี

7. การจัดท ารายงานการเงิน

8. การตรวจสอบรับ – จ่ายประจ าวัน

สรุปรายงานผลการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (งวดส้ินสุด 31 มีนาคม 2565)

ประเด็นการตรวจสอบ

20

5

ค่าคะแนน

5

20

5

5

10

20
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หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

9. การควบคุมเงินยืม

10. การควบคุมใบเสร็จรับเงิน

รวม

การจัดล าดับผลการปฏิบัติงาน 

85 – 100

70 – 84.99

60 – 69.99

ต่ ากว่า 60

2. จากการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของโรงเรียนในสังกัดท่ีเป็นโรงเรียน

หน่วยงานย่อย จ านวน  11 แห่ง และโรงเรียนหน่วยเบิก จ านวน 1 แห่ง พบข้อสังเกตในการปฏิบัติงาน

ในแต่ละประเด็น สรุปได้ดังน้ี

(1) แผนปฏิบัติการประจ าปี

(1.1) การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี

จากการสอบทานการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนในสังกัดท่ีเป็นโรงเรียน

หน่วยงานย่อย จ านวน 11 โรง และโรงเรียนหน่วยเบิก จ านวน 1 โรง สรุปได้ดังน้ี

สถานศึกษา จ านวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี

ถูกต้อง ครบถ้วน มีความสอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษาและจุดเน้นของ สพฐ.ครอบคลุมแหล่งเงิน

ทุกประเภทท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของสถานศึกษา และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด้วย โรงเรียนนาบอน , โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม , โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ , 

สรุปรายงานผลการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (งวดส้ินสุด 31 มีนาคม 2565)

ประเด็นการตรวจสอบ ค่าคะแนน

5

5

100

      ระดับผลการปฏิบัติงานค่าคะแนนท่ีประเมินได้

2 พอใช้

1 ปรับปรุง

4 ดีมาก

3 ดี
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หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

โรงเรียนทรายขาววิทยา , โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล , โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ , โรงเรียนสระแก้ว

รัตนวิทย์ , โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา , โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ , โรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา , 

โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาและโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

(1.2) การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี

จากการสอบทานการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนในสังกัด

ท่ีเป็นโรงเรียนหน่วยงานย่อย จ านวน 11 โรง และโรงเรียนหน่วยเบิก จ านวน 1 โรง สรุปได้ดังน้ี

สถานศึกษา จ านวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 มีการใช้จ่ายเงินแต่ละโครงการ/กิจกรรม 

เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี กรณีมีความจ าเป็นไม่สามารถด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไป

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีได้ สถานศึกษาได้รายงานปัญหา/อุปสรรค การด าเนินงานให้ผู้อ านวยการ

สถานศึกษาทราบ ประกอบด้วย โรงเรียนนาบอน , โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม , โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์,

โรงเรียนทรายขาววิทยา , โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล , โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ , โรงเรียนสระแก้ว

รัตนวิทย์ , โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา , โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ , โรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา , 

โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาและโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

(1.3) การติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน

จากการสอบทานการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจ าปี 

ของโรงเรียนในสังกัดท่ีเป็นโรงเรียนหน่วยงานย่อย จ านวน 11 โรง และโรงเรียนหน่วยเบิก จ านวน 1 โรง 

สรุปได้ดังน้ี

1) สถานศึกษา จ านวน 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 75 มีการติดตามเร่งรัดการด าเนินงานโครงการ/

กิจกรรม ให้มีการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยทุกภาคเรียน ประเกอบด้วย

โรงเรียนนาบอน , โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม , โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ , โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล,

โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ , โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ , โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา , โรงเรียนหัวไทร

บ ารุงราษฎร์ และโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์

สรุปรายงานผลการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (งวดส้ินสุด 31 มีนาคม 2565) หน้าท่ี 6
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ส่วนท่ีเหลือ จ านวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25 ท่ีมีการติดตามเร่งรัดการด าเนินงานโครงการ/

กิจกรรม ให้มีการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยทุกภาคเรียน ประเกอบด้วย

โรงเรียนทรายขาววิทยา , โรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา และโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

2) สถานศึกษา จ านวน 6 แห่ง คิดเป้นร้อยละ 50 มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน

ครบถ้วนทุกโครงการ/กิจกรรม ตามท่ีก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปี เสนอให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบ

ประกอบด้วย โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม , โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล , โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ ,

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ , โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา และโรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ 

 ไม่มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม ตามท่ีก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบ ประกอบด้วย

โรงเรียนนาบอน , โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ , โรงเรียนทรายขาววิทยา , โรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา , 

โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาและโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

(2) การควบคุมเงินคงเหลือ 

จากการสอบทานการควบคุมเงินคงเหลือ ของโรงเรียนในสังกัดท่ีเป็นโรงเรียนหน่วยงานย่อย

จ านวน 11 โรง และโรงเรียนหน่วยเบิก จ านวน 1 โรง สรุปได้ดังน้ี

1) สถานศึกษา จ านวน 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 91.67 มีการจัดท ารายงานเงินคงเหลือ

ประจ าวัน เป็นประจ าทุกวัน ท่ีมีการรับและจ่ายเงิน โดยจัดท าถูกต้องเป็นปัจจุบัน และเสนอให้ผู้อ านวยการ

สถานศึกษาทราบและลงนาม ประกอบด้วย โรงเรียนนาบอน , โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม , โรงเรียนพระพรหม

พิทยานุสรณ์ , โรงเรียนทรายขาววิทยา , โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล , โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ , 

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ , โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา , โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ , โรงเรียนทุ่งใหญ่

เฉลิมราชอนุสรณ์ และโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

ส่วนท่ีเหลือ จ านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.33 มีการจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน

ท่ีมีการรับและจ่ายเงิน โดยจัดท าไม่ถูกต้อง คือโรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา

สรุปรายงานผลการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (งวดส้ินสุด 31 มีนาคม 2565) หน้าท่ี 7
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2) สถานศึกษา จ านวน 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 91.67 ยอดเงินคงเหลือตามรายงาน

เงินคงเหลือประจ าวัน ณ วันตัดยอด ถูกต้องตรงกันกับยอดคงเหลือยกไป ในสมุดเงินสด ประกอบด้วย

โรงเรียนนาบอน , โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม , โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ , โรงเรียนทรายขาววิทยา , 

โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล , โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ , โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ , โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรม

วิทยา , โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ , โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาและโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

ส่วนท่ีเหลือ จ านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.33 ยอดเงินคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือ

ประจ าวัน ณ วันตัดยอด ไม่ถูกต้องและไม่ตรงกันกับยอดคงเหลือยกไปในสมุดเงินสด คือโรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา

3) สถานศึกษา จ านวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ยอดเงินสดคงเหลือ มีอยู่จริง ครบถ้วน 

และตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ประกอบด้วย โรงเรียนนาบอน , โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม , 

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ , โรงเรียนทรายขาววิทยา , โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล , โรงเรียนวิเชียร

ประชาสรรค์ , โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ , โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา , โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ , 

โรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา , โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาและโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

4) สถานศึกษา จ านวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือ

ตามสมุดคู่ฝากธนาคาร (ประเภทออมทรัพย์/ประจ า) และทะเบียนเงินฝากธนาคาร ประเภทกระแสรายวัน

ทุกบัญชี ตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ประกอบด้วย โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล , โรงเรียนชะอวด

เคร่งธรรมวิทยา , โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ และโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

ส่วนท่ีเหลือ จ านวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.67 ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามสมุด

คู่ฝากธนาคาร (ประเภทออมทรัพย์/ประจ า) และทะเบียนเงินฝากธนาคาร ประเภทกระแสรายวันทุกบัญชี 

มียอดไม่ตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ประกอบด้วย โรงเรียนนาบอน , โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม , 

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ , โรงเรียนทรายขาววิทยา , โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ , โรงเรียนสระแก้ว

รัตนวิทย์ , โรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา และโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์

สรุปรายงานผลการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (งวดส้ินสุด 31 มีนาคม 2565) หน้าท่ี 8
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5) สถานศึกษา จ านวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 41.67 ยอดเงินฝากส่วนราชการผู้เบิกตามสมุด 

คู่ฝาก (ส่วนราชการผู้เบิก) ตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ประกอบด้วย โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม , 

โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ ,  โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ , โรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา และโรงเรียนฉวางรัชดา

ภิเษก

ส่วนท่ีเหลือ จ านวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 58.33 ยอดเงินฝากส่วนราชการผู้เบิกตามสมุด 

คู่ฝาก (ส่วนราชการผู้เบิก) ไม่ตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ประกอบด้วย โรงเรียนนาบอน , โรงเรียน

พระพรหมพิทยานุสรณ์ , โรงเรียนทรายขาววิทยา , โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล , โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา และโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลา

(3) การเก็บรักษาเงิน

จากการสอบทานการเก็บรักษาเงิน ของโรงเรียนในสังกัดท่ีเป็นโรงเรียนหน่วยงานย่อย

จ านวน 11 โรง และโรงเรียนหน่วยเบิก จ านวน 1 โรง สรุปได้ดังน้ี

1) สถานศึกษา จ านวน 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 91.67 มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ

เก็บรักษาเงิน ประกอบด้วย โรงเรียนนาบอน , โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม , โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ , 

โรงเรียนทรายขาววิทยา , โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล , โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ , โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ , 

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา , โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ , โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลา

และโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

ส่วนท่ีเหลือ จ านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.33 ไม่มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน

คือ โรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา

2) สถานศึกษา จ านวน 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 91.67 คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน

ได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด ประกอบด้วย โรงเรียนนาบอน , โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม , โรงเรียน

พระพรหมพิทยานุสรณ์ , โรงเรียนทรายขาววิทยา , โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล , โรงเรียนวิเชียร

ประชาสรรค์ , โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ , โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา , โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ , 

สรุปรายงานผลการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (งวดส้ินสุด 31 มีนาคม 2565) หน้าท่ี 9



หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาและโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

ส่วนท่ีเหลือ จ านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.33  คณะกรรมการเก็บรักษาเงินท่ีปฏิบัติหน้าท่ี

ไม่มีค าส่ังแต่งต้ัง คือ โรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา

3) สถานศึกษา จ านวน 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 83.33 การเก็บรักษาเงินเงินสด

แต่ละประเภท เป็นไปตามวงเงินอ านาจการเก็บรักษาท่ีกระทรวงการคลังอนุมัติ และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่  

เงินรายได้สถานศึกษา เงินอุดหนุน เงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย เงินลูกเสือ เงินเนตรนารี เงินรายได้แผ่นดิน ฯลฯ

ประกอบด้วย โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม , โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ , โรงเรียนทรายขาววิทยา , โรงเรียน

วิเชียรประชาสรรค์ , โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ , โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา , โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์

โรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา , โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาและโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

ส่วนท่ีเหลือ จ านวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.67 การเก็บรักษาเงินเงินสดแต่ละประเภท 

ไม่เป็นไปตามวงเงินอ านาจการเก็บรักษาท่ีกระทรวงการคลังอนุมัติ และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย

โรงเรียนนาบอน และโรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล

4) สถานศึกษา จ านวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 41.67 มีการน าเงินรายได้แผ่นดินส่งคลัง

อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง กรณีวันใดมีเงินรายได้แผ่นดินเก็บรักษาเกินกว่า 10,000.-บาท มีการน าเงินส่งคลัง 

อย่างช้าไม่เกิน 7 วันท าการ ประกอบด้วย โรงเรียนนาบอน , โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ , โรงเรียน

ทรายขาววิทยา , โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ และโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

ส่วนท่ีเหลือ จ านวน 7 โรง คิดเป็นร้อยละ 58.33 ไม่ได้มีการน าเงินรายได้แผ่นดินส่งคลัง

อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง ประกอบด้วย โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม , โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล , 

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา , โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ , โรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา , โรงเรียนทุ่งใหญ่

เฉลิมราชอนุสรณ์ และโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

5) สถานศึกษา จ านวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 มีการน าเงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 

ส่งสรรพากรในท้องท่ี ภายใน 7 วัน นับแต่วันส้ินเดือนของเดือนท่ีจ่ายเงิน ประกอบด้วย โรงเรียนนาบอน , 

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม , โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ , โรงเรียนทรายขาววิทยา , โรงเรียนเกาะขันธ์

สรุปรายงานผลการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (งวดส้ินสุด 31 มีนาคม 2565) หน้าท่ี 10
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ประชาภิบาล , โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ , โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ , โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา , 

โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ , โรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา , โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาและโรงเรียนฉวาง

รัชดาภิเษก

(4) การควบคุมการรับเงิน

จากการสอบทานการควบคุมการรับเงิน ของโรงเรียนในสังกัด ท่ีเป็นโรงเรียนหน่วยงานย่อย

จ านวน 11 โรง และโรงเรียนหน่วยเบิก จ านวน 1 โรง สรุปได้ดังน้ี

1) สถานศึกษา จ านวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.67 มีค าส่ังหรือบันทึกมอบหมายผู้ท าหน้าท่ี

รับ - จ่ายเงินอย่างชัดเจน ประกอบด้วย โรงเรียนนาบอน , โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ , โรงเรียน

ทรายขาววิทยา , โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล , โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ , โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ , 

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา และโรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์

ส่วนท่ีเหลือ จ านวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 ค าส่ังหรือบันทึกมอบหมายผู้ท าหน้าท่ี

รับ - จ่ายเงินไม่ชัดเจน กล่าวคือ มอบหมายงานเป็นคณะ ไม่มีรายละเอียดภาระงานของแต่ละบุคคล

ประกอบด้วย โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ,  โรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา , โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาและ

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

2) สถานศึกษา จ านวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50 ผู้ท าหน้าท่ึ รับ - จ่ายเงิน เป็นผู้ท่ีได้รับ

มอบหมายตามค าส่ังหรือบันทึกส่ังการของผู้อ านวยการสถานศึกษา ประกอบด้วย โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม , 

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ , โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล ,โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ , โรงเรียนชะอวด

เคร่งธรรมวิทยา และโรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ 

ส่วนท่ีเหลือ จ านวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50 ผู้ท าหน้าท่ึ รับ - จ่ายเงิน เป็นผู้ท่ีได้รับ

มอบหมายตามค าส่ังหรือบันทึกส่ังการท่ีแต่งต้ังเป็นคณะของผู้อ านวยการสถานศึกษา ประกอบด้วย โรงเรียน

นาบอน ,โรงเรียนทรายขาววิทยา ,โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ , โรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา , โรงเรียนทุ่งใหญ่

เฉลิมราชอนุสรณ์ และโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

สรุปรายงานผลการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (งวดส้ินสุด 31 มีนาคม 2565) หน้าท่ี 11
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3) สถานศึกษา จ านวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 มีการออกใบเสร็จรับเงิน ตามแบบของ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้แก่ผู้ช าระเงินทุกคร้ังท่ีมีการรับเงิน  ประกอบด้วย โรงเรียน

นาบอน , โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม , โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ , โรงเรียนทรายขาววิทยา , โรงเรียน

เกาะขันธ์ประชาภิบาล , โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ , โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ , โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรม

วิทยา , โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ , โรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา , โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาและ

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

4) สถานศึกษา จ านวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ใบเสร็จรับเงินมีการระบุข้อมูล

รายละอียดท่ีเป็นสาระส าคัญครบถ้วนสมบูรณ์ ประกอบด้วย โรงเรียนนาบอน , โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม , 

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ , โรงเรียนทรายขาววิทยา , โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล , โรงเรียนวิเชียร

ประชาสรรค์ , โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ , โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา , โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ ,

 โรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา , โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาและโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

5) สถานศึกษา จ านวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 58.33 ยอดเงินรวมในใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ

ท่ีมีการรับเงิน ตรงกับยอดเงินท่ีสรุปไว้ด้านหลังส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ายของแต่ละวัน ประกอบด้วย

โรงเรียนนาบอน , โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม , โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ , โรงเรียนทรายขาววิทยา , 

โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ , โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ และโรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์

ส่วนท่ีเหลือ จ านวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 41.67 ยอดเงินรวมในใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ

ท่ีมีการรับเงิน ไม่ได้สรุปยอดเงินไว้ด้านหลังส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ายของแต่ละวัน ประกอบด้วย

โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล , โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา , โรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา , โรงเรียนทุ่งใหญ่

เฉลิมราชอนุสรณ์ และโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

(5) การควบคุมการจ่ายเงิน

จากการสอบทานการควบคุมการจ่ายเงิน ของโรงเรียนในสังกัด ท่ีเป็นโรงเรียนหน่วยงานย่อย

จ านวน 11 โรง และโรงเรียนหน่วยเบิก จ านวน 1 โรง สรุปได้ดังน้ี

สรุปรายงานผลการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (งวดส้ินสุด 31 มีนาคม 2565) หน้าท่ี 12
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1) สถานศึกษา จ านวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 การจ่ายเงินแต่ละประเภทตรงตาม

วัตถุประสงค์และระเบียบหรือแนวทางการด าเนินงานท่ีก าหนด ประกอบด้วย โรงเรียนนาบอน , โรงเรียน

ทุ่งใหญ่วิทยาคม , โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ , โรงเรียนทรายขาววิทยา , โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล,

โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ , โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ , โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา , โรงเรียนหัวไทร

บ ารุงราษฎร์ , โรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา , โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาและโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

2) สถานศึกษา จ านวน 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 91.67 การจ่ายเงินทุกรายการได้รับอนุมัติ

จากผู้อ านวยการสถานศึกษาและยอดเงินท่ีจ่ายตรงกับท่ีได้รับอนุมัติ ประกอบด้วย โรงเรียนนาบอน , โรงเรียน

ทุ่งใหญ่วิทยาคม , โรงเรียนทรายขาววิทยา , โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล , โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ ,

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ , โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา , โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ , โรงเรียนนางเอ้ือย

วิทยา , โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาและโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

ส่วนท่ีเหลือ จ านวน 1 โรง คิดเป็นร้อยละ 8.33 การจ่ายเงินบางรายการไม่ได้รับอนุมัติ

จากผู้อ านวยการสถานศึกษา คือ โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์

3) สถานศึกา จ านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1  มีหลักฐานการจ่ายเงินถูกต้อง ครบถ้วน

ทุกรายการท่ีจ่ายเงิน คือ โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

ส่วนท่ีเหลือ จ านวน 11 โรง คิดเป็นร้อยละ 91.67 มีหลักฐานการจ่ายเงินถูกต้อง แต่ไม่

ครบถ้วนทุกรายการท่ีจ่ายเงิน ประกอบด้วย โรงเรียนนาบอน , โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม , โรงเรียนพระพรหม

พิทยานุสรณ์ , โรงเรียนทรายขาววิทยา , โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล , โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ , 

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา , โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ , โรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา , โรงเรียนทุ่งใหญ่

เฉลิมราชอนุสรณ์ และโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

4) สถานศึกษา จ านวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ใบส าคัญคู่จ่ายท่ีเป็นใบเสร็จรับเงิน

จากเจ้าหน้ีมีรายการครบถ้วนตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด ประกอบด้วย โรงเรียนนาบอน , โรงเรียน

ทุ่งใหญ่วิทยาคม , โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ , โรงเรียนทรายขาววิทยา , โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล ,
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โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ , โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ , โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา , โรงเรียนหัวไทร

บ ารุงราษฎร์ , โรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา , โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาและโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

5) สถานศึกษา จ านวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.67 ผู้จ่ายเงิน มีการลงลายมือช่ือ

รับรองการจ่าย พร้อมท้ังช่ือตัวบรรจง และวัน เดือน ปี ท่ีจ่ายเงิน ก ากับไว้ท่ีหลักฐานการจ่ายทุกรายการ

ประกอบด้วย โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ และโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

ส่วนท่ีเหลือ จ านวน 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 83.33 ผู้จ่ายเงิน มีการลงลายมือช่ือรับรอง

การจ่าย พร้อมท้ังช่ือตัวบรรจง และวัน เดือน ปี ท่ีจ่ายเงิน ก ากับไว้ท่ีหลักฐานการจ่าย ไม่ครบทุกรายการ

ประกอบด้วย โรงเรียนนาบอน , โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม , โรงเรียนทรายขาววิทยา , โรงเรียนเกาะขันธ์

ประชาภิบาล , โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ , โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ , โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา , 

โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ , โรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา และโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลา

(6) การจัดท าบัญชี

จากการสอบทานการจัดท าบัญชี ของโรงเรียนในสังกัดท่ีเป็นโรงเรียนหน่วยงานย่อย

จ านวน 11 โรง และโรงเรียนหน่วยเบิก จ านวน 1 โรง สรุปได้ดังน้ี

1) สถานศึกษา จ านวน 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 75 ท่ีเป็นหน่วยงานย่อย มีการบันทึก

การรับ - จ่ายเงิน ในสมุดเงินสดครบถ้วน ถูกต้อง ตรงกับหลักฐาน ประกอบด้วย โรงเรียนพระพรหม

พิทยานุสรณ์ , โรงเรียนทรายขาววิทยา , โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล , โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ ,

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ , โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา , โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ , โรงเรียนนางเอ้ือย

วิทยา และโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาและจ านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.33 ท่ีเป็นหน่วยเบิก

มีการบันทึกการรับ-จ่ายเงิน ในระบบ GFMIS ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงกับหลักฐาน คือ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

ส่วนท่ีเหลือ จ านวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.67 มีการบันทึกการรับ - จ่ายเงิน 

ในสมุดเงินสดไม่ถูกต้องบางรายการ ประกอบด้วย โรงเรียนนาบอน และโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม
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2) สถานศึกษา จ านวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 41.67 มีการจัดท าทะเบียนคุมเงินนอก

งบประมาณ ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และบันทึกรายการ รับ - จ่าย ถูกต้องตรงกับหลักฐาน ประกอบด้วย 

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ , โรงเรียนทรายขาววิทยา , โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ , โรงเรียนสระแก้ว

รัตนวิทย์ และโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

ส่วนท่ีเหลือ จ านวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 58.33 มีการจัดท าทะเบียนคุมเงินนอก

งบประมาณ ไม่ครบถ้วนทุกรายการ ประกอบด้วย โรงเรียนนาบอน , โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม , 

โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล , โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา , โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ , โรงเรียน

นางเอ้ือยวิทยา และโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์

3) สถานศึกษา จ านวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 มีการจัดท าทะเบียนคุมเงิน

รายได้แผ่นดินครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และบันทึกรายการ รับ - จ่าย ถูกต้องตรงกับหลักฐาน ประกอบด้วย

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ , โรงเรียนทรายขาววิทยา , โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ และโรงเรียนสระแก้ว

รัตนวิทย์ 

ส่วนท่ีเหลือ จ านวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.67 มีการจัดท าทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดิน

ไม่ครบถ้วน ประกอบด้วย โรงเรียนนาบอน , โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม , โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล ,

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา , โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ , โรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา , โรงเรียนทุ่งใหญ่

เฉลิมราชอนุสรณ์ และโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

4) การจัดท าทะเบียนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง คือ มีการจัดท าทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก

เพ่ือบันทึกรายละเอียดการขอเบิกเงินงบประมาณ การจัดท าทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน เพ่ือบันทึกควบคุม

สัญญาการยืมเงิน และใบส าคัญรองจ่าย รวมท้ังบันทึกการเปล่ียนสภาพ ของสัญญาการยืมเงิน และใบส าคัญ

รองจ่ายครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และการจัดท าทะเบียนเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน

ครบทุกบัญชี โดยบันทึกรายการถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามหลักฐาน ดังน้ี

 - สถานศึกษา จ านวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีการจัดท าทะเบียนคุมหลักฐาน

ขอเบิก เพ่ือบันทึกรายละเอียดการขอเบิกเงินงบประมาณ ประกอบด้วย โรงเรียนนาบอน , โรงเรียนทุ่งใหญ่
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วิทยาคม , โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ , โรงเรียนทรายขาววิทยา , โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล , 

โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ , โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ , โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา , โรงเรียนหัวไทร

บ ารุงราษฎร์ , โรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา , โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาและโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

 - สถานศึกษา จ านวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 41.67 มีการจัดท าทะเบียนคุมเอกสาร

แทนตัวเงิน เพ่ือบันทึกควบคุมสัญญาการยืมเงิน และใบส าคัญรองจ่าย รวมท้ังบันทึกการเปล่ียนสภาพ 

ของสัญญาการยืมเงิน และใบส าคัญรองจ่ายครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย โรงเรียนทุ่งใหญ่

วิทยาคม , โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ , โรงเรียนทรายขาววิทยา , โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ และ

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

ส่วนท่ีเหลือ จ านวน 7 โรง คิดเป็นร้อยละ 58.33 มีการจัดท าทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน

เพ่ือบันทึกควบคุมสัญญาการยืมเงิน และใบส าคัญรองจ่าย รวมท้ังบันทึกการเปล่ียนสภาพ ของสัญญการยืมเงิน 

และใบส าคัญรองจ่าย ไม่ครบถ้วน และไม่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย โรงเรียนนาบอน , โรงเรียนเกาะขันธ์

ประชาภิบาล ,  โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา , โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ , โรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา , 

โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาและโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

 - สถานศึกษา จ านวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 มีการจัดท าทะเบียนเงินฝากธนาคาร

ประเภทกระแสรายวัน ไม่ครบทุกบัญชี ประกอบด้วย โรงเรียนนาบอน , โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม , 

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ , โรงเรียนทรายขาววิทยา , โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล , โรงเรียนวิเชียร

ประชาสรรค์ , โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ , โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา , โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ , 

โรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา , โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาและโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

5) สถานศึกษา จ านวน 5แห่ง คิดเป็นร้อยละ 41.67 มีการควบคุมเงินท่ีฝากส่วนราชการผู้เบิก

โดยจัดท าสมุดคู่ฝาก (ส่วนราชการผู้เบิก) และบันทึกรายการถูกต้อง ครบถ้วนตรงกับหลักฐาน (ใบน าฝาก - 

เบิกถอน) ประกอบด้วย โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ,โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ , โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ , 

โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ และโรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา 
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ส่วนท่ีเหลือ จ านวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50 ท่ีเป็นหน่วยงานย่อย มีการควบคุมเงินท่ีฝาก

ส่วนราชการผู้เบิก โดยจัดท าสมุดคู่ฝาก (ส่วนราชการผู้เบิก) แต่บันทึกรายการไม่ครบถ้วน ประกอบด้วย

โรงเรียนนาบอน , โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ , โรงเรียนทรายขาววิทยา , โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล,

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา และโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาและจ านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 

8.33 ท่ีเป็นหน่วยเบิก ไม่ได้น าฝากในระบบ GFMIS ทุกรายการ กล่าวคือ น าฝากธนาคาร คือ โรงเรียนฉวาง

รัชดาภิเษก

(7) การจัดท ารายงานการเงิน

จากการสอบทานการจัดท ารายงานการเงินของโรงเรียนในสังกัด ท่ีเป็นหน่วยงานย่อย 

จ านวน 11 โรง และโรงเรียนหน่วยเบิก จ านวน 1 โรง สรุปได้ดังน้ี

1) มีการจัดท ารายงานประจ าเดือน คือ จัดท ารายงานประเภทเงินคงเหลือ 

โดยยอดเงินคงเหลือแต่ละประเภทถูกต้องตรงกัน กับสมุดเงินสด ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ทะเบียนคุม

เงินรายได้แผ่นดิน และรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ณ วันส้ินเดือน จัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ประเภทกระแสรายวันทุกบัญชีเป็นประจ าทุกเดือน โดยยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร 

(Bank Statement) ถูกต้องตรงกับยอดคงเหลือตามทะเบียนเงินฝากธนาคาร ประภทกระแสรายวัน 

กรณีไม่ตรงกัน สถานศึกษาสามารถระบุรายละเอียดความแตกต่างได้ ดังน้ี

 - สถานศึกษา จ านวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 41.67 ท่ีเป็นหน่วยงานย่อยจัดท ารายงาน

ประเภทเงินคงเหลือ โดยยอดเงินคงเหลือแต่ละประเภท ถูกต้องตรงกันกับสมุดเงินสด ทะเบียนคุมเงินนอก

งบประมาณ ทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดิน และรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  ณ วันส้ินเดือน ประกอบด้วย

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ , โรงเรียนทรายขาววิทยา ,โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ , โรงเรียนสระแก้ว

รัตนวิทย์ และโรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ และจ านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.33 ท่ีเป็นหน่วยเบิก 

เรียกรายงานงบทดลอง , รายงานแสดงยอดงบประมาณหน่วยรับงบประมาณ , รายงานแสดงการจัดเก็บ

และน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน , รายงานเงินสดคงเหลือประจ าวัน และรายงานเคล่ือนไหวเงินฝากคลัง จากระบบ

GFMIS คือ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

สรุปรายงานผลการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (งวดส้ินสุด 31 มีนาคม 2565) หน้าท่ี 17



หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

ส่วนท่ีเหลือ จ านวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50 ไม่ได้จัดท ารายงานประเภทเงินคงเหลือ 

ประกอบด้วย โรงเรียนนาบอน , โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม , โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล , โรงเรียนชะอวด

เคร่งธรรมวิทยา , โรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา และโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์

 - สถานศึกษา จ านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.33 ท่ีเป็นหน่วยเบิก ได้จัดท างบเทียบยอด

เงินฝากธนาคาร ประเภทกระแสรายวันทุกบัญชี  เป็นประจ าทุกเดือนโดยยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอด

เงินฝากธนาคาร (Bank Statement) ถูกต้องตรงกับยอดคงเหลือตามทะเบียนเงินฝากธนาคารประภท

กระแสรายวัน กรณีไม่ตรงกันสถานศึกษาสามารถระบุรายละเอียดความแตกต่างได้ คือ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

ส่วนท่ีเหลือ จ านวน 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 91.67 ไม่ได้จัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ประกอบด้วย โรงเรียนนาบอน , โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม , โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ , โรงเรียน

ทรายขาววิทยา , โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล , โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ , โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ , 

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา , โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ , โรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา และโรงเรียนทุ่งใหญ่

เฉลิมราชอนุสรณ์ 

2) การจัดส่งรายงานประจ าเดือนให้ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ

และก ากับดูแล ภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป ประกอบด้วย ส าเนารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 

ณ วันส้ินเดือน รายงานประเภทเงินคงเหลือ รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร กรณีสถานศึกษาเปิดบัญชี

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ดังน้ี

 - สถานศึกษา จ านวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25 ท่ีเป็นหน่วยงานย่อยมีการจัดส่งรายงาน

ประจ าเดือนให้ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ และก ากับดูแล ภายในวันท่ี 15 ของเดือน

ถัดไป ประกอบด้วยส าเนารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ณ วันส้ินเดือน ประกอบด้วย โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ และโรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ และจ านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.33 ท่ีเป็น

หน่วยเบิก มีการจัดส่งรายงานประจ าเดือนให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป

ประกอบด้วย ส าเนารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน คือ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

ส่วนท่ีเหลือ จ านวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.67 ไม่ได้จัดท ารายงานประเภทเงินคงเหลือ
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หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

ประกอบด้วย โรงเรียนนาบอน , โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ , โรงเรียนทรายขาววิทยา , โรงเรียนเกาะขันธ์

ประชาภิบาล , โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ , โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา , โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ 

และโรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา

 - สถานศึกษา จ านวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25 ท่ีเป็นหน่วยงานย่อย มีการจัดท ารายงาน

ประเภทเงินคงเหลือ ประกอบด้วย โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม , โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ และโรงเรียนหัวไทร

บ ารุงราษฎร์ และจ านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.33 ท่ีเป็นหน่วยเบิก ได้ดึงรายงานงบทดลอง และรายงาน

ท่ีเก่ียวข้อง จาก web online คือ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

ส่วนท่ีเหลือ จ านวน 8 โรง คิดเป็นร้อยละ 66.67 ไม่ได้จัดท ารายงานประเภทเงินคงเหลือ

ประกอบด้วย โรงเรียนนาบอน , โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ , โรงเรียนทรายขาววิทยา , โรงเรียนเกาะขันธ์

ประชาภิบาล , โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ , โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา , โรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา 

และโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลา

 - สถานศึกษา จ านวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.67 มีการจัดท ารายงานงบเทียบยอด

เงินฝากธนาคาร กรณีสถานศึกษาเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ประกอบด้วย โรงเรียน

ทุ่งใหญ่วิทยาคม และโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

ส่วนท่ีเหลือ จ านวน 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 83.33 ไม่มีการจัดท ารายงานงบเทียบยอด

เงินฝากธนาคาร กรณีสถานศึกษาเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ประกอบด้วย โรงเรียน

นาบอน , โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ , โรงเรียนทรายขาววิทยา , โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล , 

โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ , โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ , โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา , โรงเรียนหัวไทร

บ ารุงราษฎร์ , โรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา และโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลา

3) สถานศึกษา จ านวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25 จัดท ารายงานการรับ - จ่ายเงิน

รายได้สถานศึกษา ตามแบบท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด เสนอคณะกรรมการ

สรุปรายงานผลการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (งวดส้ินสุด 31 มีนาคม 2565) หน้าท่ี 19



หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทราบภายใน 30 วันนับแต่วันส้ินปีงบประมาณ

ประกอบด้วย โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม , โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ และโรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา 

ส่วนท่ีเหลือ จ านวน 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 75 ไม่ได้จัดท ารายงานการรับ - จ่ายเงิน

รายได้สถานศึกษา  ประกอบด้วย โรงเรียนนาบอน , โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ , โรงเรียนทรายขาววิทยา

โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล , โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ , โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ , โรงเรียนชะอวด

เคร่งธรรมวิทยา , โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาและโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

(8) การตรวจสอบรับ – จ่ายประจ าวัน

จากการสอบทานการรับ – จ่ายประจ าวันของโรงเรียนในสังกัด ท่ีเป็นหน่วยงานย่อย จ านวน

11 โรง และโรงเรียนหน่วยเบิก จ านวน 1 โรง สรุปได้ดังน้ี

1) สถานศึกษา จ านวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.67 มีการแต่งต้ังหรือมอบหมาย ผู้ท าหน้าท่ี

ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจ าวัน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน 

การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 ประกอบด้วย โรงเรียนนาบอน , โรงเรียน

ทุ่งใหญ่วิทยาคม , โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ , โรงเรียนทรายขาววิทยา , โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล,

โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ , โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา และโรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ 

ส่วนท่ีเหลือ จ านวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 ไม่มีการแต่งต้ังหรือมอบหมาย ผู้ท าหน้าท่ี

 ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน 

การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 ประกอบด้วย โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ , 

โรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา , โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาและโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 

2) สถานศึกษา จ านวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.67 ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย มีการตรวจสอบ

การรับ - จ่ายเงินประจ าวัน ตามท่ีระเบียบก าหนด ประกอบด้วย โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม และโรงเรียนหัวไทร

บ ารุงราษฎร์

ส่วนท่ีเหลือ จ านวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50 ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย ไม่มีการตรวจสอบ 
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การรับ - จ่ายเงินประจ าวัน ตามท่ีระเบียบก าหนด ประกอบด้วย โรงเรียนนาบอน , โรงเรียนพระพรหม

พิทยานุสรณ์ , โรงเรียนทรายขาววิทยา , โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล ,โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ ,

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา และจ านวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 ไม่มีการแต่งต้ังหรือมอบหมาย 

ผู้ท าหน้าท่ี ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจ าวัน ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก าหนด

(9) การควบคุมลูกหน้ีเงินยืม

จากการสอบทานการควบคุมลูกหน้ีเงินยืมของโรงเรียนในสังกัด ท่ีเป็นหน่วยงานย่อย จ านวน

11 โรง และโรงเรียนหน่วยเบิก จ านวน 1 โรง สรุปได้ดังน้ี

1) การจ่ายเงินยืม สัญญาการยืมเงินเป็นแบบท่ีกระทรวงการคลังก าหนด และมีสาระส าคัญ

ครบถ้วน มีการจัดท าประมาณการค่าใช้จ่ายแนบประกอบสัญญาการยืมเงิน และไม่มีการให้ลูกหน้ียืมเงิน

คร้ังใหม่ โดยท่ียังมิได้ส่งใช้เงินยืมรายเดิม ดังน้ี

 - สถานศึกษา จ านวน 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 91.67 สัญญาการยืมเงิน เป็นแบบท่ี

กระทรวงการคลังก าหนด และมีสาระส าคัญครบถ้วน  ประกอบด้วย โรงเรียนนาบอน , โรงเรียนทุ่งใหญ่

วิทยาคม , โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ , โรงเรียนทรายขาววิทยา , โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ , 

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ , โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา , โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ , โรงเรียนนางเอ้ือย

วิทยา , โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาและโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

ส่วนท่ีเหลือ จ านวน 1 แ ห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.33 สัญญาการยืมเงิน เป็นแบบท่ีกระทรวง

การคลังก าหนด แต่มีสาระส าคัญไม่ครบถ้วน  คือ โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาลประกอบด้วย

 - สถานศึกษา จ านวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.67 มีการจัดท าประมาณการค่าใช้จ่าย

แนบประกอบสัญญาการยืมเงิน ประกอบด้วย โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม , โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ ,

โรงเรียนทรายขาววิทยา , โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ , โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ , โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรม

วิทยา , โรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา และโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์

ส่วนท่ีเหลือ จ านวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 ไม่มีการจัดท าประมาณการค่าใช้จ่าย
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แนบประกอบสัญญาการยืมเงิน ประกอบด้วย โรงเรียนนาบอน , โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล , โรงเรียน

หัวไทรบ ารุงราษฎร์ และโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

 - สถานศึกษา จ านวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.67 ไม่มีการให้ลูกหน้ียืมเงินคร้ังใหม่ 

โดยท่ียังมิได้ส่งใช้เงินยืมรายเดิม ประกอบด้วย โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม , โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ , 

โรงเรียนทรายขาววิทยา , โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ , โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ , โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรม

วิทยา , โรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา และโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

ส่วนท่ีเหลือ จ านวน 4 แห่ง มีการให้ลูกหน้ียืมเงินคร้ังใหม่ โดยท่ียังมิได้ส่งใช้เงินยืมรายเดิม

ประกอบด้วย โรงเรียนนาบอน , โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล , โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ และโรงเรียน

ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์

2) สถานศึกษา จ านวน 7 แห่ง คิดเป็น 58.33 การส่งใช้เงินยืม เป็นไปตามระยะเวลา

ท่ีระเบียบก าหนด ประกอบด้วย โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม , โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ , โรงเรียน

ทรายขาววิทยา , โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ , โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ , โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 

และโรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา 

ส่วนท่ีเหลือ จ านวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 41.67 การส่งใช้เงินยืม ไม่เป็นไปตามระยะเวลา

ท่ีระเบียบก าหนด ประกอบด้วย โรงเรียนนาบอน , โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล ,โรงเรียนหัวไทร

บ ารุงราษฎร์ , โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาและโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

3) สถานศึกษา จ านวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 58.33 ไม่มีลูกหน้ีเงินยืมค้างเกินระยะเวลา

ท่ีระเบียบก าหนด ประกอบด้วย โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม , โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ , โรงเรียน

ทรายขาววิทยา , โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ , โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ , โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 

และโรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา 

ส่วนท่ีเหลือ จ านวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 41.67 มีลูกหน้ีเงินยืมค้างเกินระยะเวลาท่ีระเบียบ
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ก าหนด ประกอบด้วย  โรงเรียนนาบอน , โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล ,โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ , 

โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาและโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 

(10) การควบคุมใบเสร็จรับเงิน

จากการสอบทานการควบคุมใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนในสังกัด ท่ีเป็นหน่วยงานย่อย

จ านวน 11 โรง และโรงเรียนหน่วยเบิก จ านวน 1 โรง สรุปได้ดังน้ี

1) สถานศึกษา จ านวน 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 75 มีการจัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 

โดยบันทึกรายการถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย โรงเรียนนาบอน , โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม , 

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ , โรงเรียนทรายขาววิทยา , โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล , โรงเรียนวิเชียร

ประชาสรรค์ , โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ , โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา และโรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ 

ส่วนท่ีเหลือ 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25 ไม่มีการจัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน ประกอบด้วย

โรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา , โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาและโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

2) สถานศึกษา จ านวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ใบเสร็จรับเงินท่ีลงรายการผิดพลาด 

สถานศึกษาใช้วิธีการขีดฆ่าจ านวนเงิน และเขียนใหม่ท้ังจ านวน พร้อมผู้รับเงิน ลงลายมือช่ือก ากับ กรณียกเลิก

ใบเสร็จรับเงิน มีการแนบต้นฉบับติดกับส าเนาใบเสร็จรับเงิน

3) สถานศึกษา จ านวน 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 91.67 ไม่มีการใช้ใบเสร็จรับเงินข้ามปี

งบประมาณ ประกอบด้วย โรงเรียนนาบอน , โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม , โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ , 

โรงเรียนทรายขาววิทยา , โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล , โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ , โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ , 

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา , โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ , โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลา

และโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

ส่วนท่ีเหลือ จ านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.33 มีการใช้ใบเสร็จรับเงินข้ามปีงบประมาณ 

คือ โรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา
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4) สถานศึกษา จ านวน 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 75 ใบเสร็จรับเงินของปีงบประมาณก่อน 

ท่ีใช้ไม่หมดเล่ม สถานศึกษามีการประทับตรา "เลิกใช้" ปรุ หรือเจาะรูใบเสร็จรับเงินฉบับท่ีเหลือติดอยู่กับเล่ม 

เพ่ือมิให้น ามาใช้รับเงินได้อีก ประกอบด้วย โรงเรียนนาบอน , โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม , โรงเรียนเกาะขันธ์

ประชาภิบาล , โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ , โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ , โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา , 

โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ , โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาและโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

ส่วนท่ีเหลือ จ านวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25 ใบเสร็จรับเงินของปีงบประมาณก่อนท่ีใช้ 

ไม่หมดเล่ม สถานศึกษาไม่มีการประทับตรา "เลิกใช้" ปรุ หรือเจาะรูใบเสร็จรับเงินฉบับท่ีเหลือติดอยู่กับเล่ม 

ประกอบด้วย โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ , โรงเรียนทรายขาววิทยา และโรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา

5) สถานศึกษา จ านวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 มีการจัดท ารายงานการใช้ใบเสร็จ

รับเงินเม่ือส้ินปีงบประมาณ โดยมีข้อมูลท่ีเป็นสาระส าคัญครบถ้วน และเสนอให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบ 

ไม่เกินวันท่ี 15 ตุลาคมของปีงบประมาณถัดไป ประกอบด้วย โรงเรียนนาบอน , โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ,

โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ และโรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์

ส่วนท่ีเหลือ จ านวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.67 ไม่มีการจัดท ารายงาน และ/หรือ

มีการจัดท ารายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินเม่ือส้ินปีงบประมาณ โดยมีข้อมูลท่ีเป็นสาระส าคัญไม่ครบถ้วน  

ประกอบด้วย โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ , โรงเรียนทรายขาววิทยา , โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล ,

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ , โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา , โรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา , โรงเรียนทุ่งใหญ่

เฉลิมราชอนุสรณ์ และโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

3. ผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษาในสังกัดจ านวน 12 แห่ง สรุปได้ดังน้ี

3.1 สถานศึกษา จ านวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25 ท่ีมีผลการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี

อยู่ในระดับดี ได้ค่าคะแนน 70 - 84.99 คะแนน ประกอบด้วย โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ , โรงเรียนสระแก้ว

รัตนวิทย์ และโรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ โดยพบว่า เป็นโรงเรียนท่ีมีผลการปฏิบัติงานถูกต้องในประเด็น 

การตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจ าปี การเก็บรักษาเงิน การควบคุมการรับเงิน การตรวจสอบการรับ - จ่าย

ประจ าวัน  การควบคุมเงินยืม และการควบคุมใบเสร็จรับเงิน  
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3.2 สถานศึกษา จ านวน 5 แห่ง คิดเป็น 41.67 ท่ีมีผลการปฏิบติงานอยู่ในระดับพอใช้

ได้ค่าคะแนน 60 – 69.99 คะแนน ประกอบด้วย โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม , โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ 

โรงเรียนทรายขาววิทยา , โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา และโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก โดยพบว่าเป็นโรงเรียน

ท่ีมีผลการปฏิบัติงานถูกต้องในประเด็น การตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจ าปี การควบคุมเงินคงเหลือ 

การเก็บรักษาเงิน การควบคุมการรับเงิน การตรวจสอบการรับ - จ่ายประจ าวัน  การควบคุมเงินยืม และ

การควบคุมใบเสร็จรับเงิน

3.3 โรงเรียน จ านวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 ท่ีมีผลการปฏิบติงานอยู่ในระดับปรับปรุง

ได้ค่าคะแนนต่ ากว่า 60 คะแนน ประกอบด้วย โรงเรียนนาบอน , โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล , โรงเรียน

นางเอ้ือยวิทยา และโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาโดยพบว่า เป็นโรงเรียนท่ีมีผลการปฏิบัติงานถูกต้อง

ในประเด็น แผนปฏิบัติการประจ าปี การควบคุมเงินยืม และการควบคุมใบเสร็จรับเงิน 

ส าหรับผลการปฏิบัติการเงิน การบัญชีท่ียังไม่รัดกุมเพียงพอ โดยประเด็นข้อสังเกต เรียงล าดับ

จากมากไปหาน้อย สรุปได้ดังน้ี

1) การรายงานการเงิน

จัดท ารายงานการเงินไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และไม่จัดส่งรายงานให้ส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา คิดเป็นร้อยละ 67.50

2) การตรวจสอบการรับ-จ่ายประจ าวัน

ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย ไม่มีการตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินประจ าวัน ตามท่ีระเบียบก าหนด

คิดเป็นร้อยละ 63.33

3) การจัดท าบัญชี

การจัดท าทะเบียนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก ทะเบียนเงินฝากธนาคาร 

ประเภทกระแสรายวัน ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน และไม่ครบถ้วนทุกบัญชี คิดเป็นร้อยละ 59.17

4) การควบคุมการจ่ายเงิน

หลักฐานการจ่ายไม่ครบถ้วน ผู้จ่ายเงิน มีการลงลายมือช่ือรับรองการจ่าย พร้อมท้ังช่ือ
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ตัวบรรจง และวัน เดือน ปี ท่ีจ่ายเงิน ก ากับไว้ท่ีหลักฐานการจ่าย คิดเป็นร้อยละ 33.33

5) การควบคุมเงินยืม

การส่งใช้เงินยืม ไม่เป็นไปตามระยะเวลาท่ีระเบียบก าหนด ท าให้มีลูกหน้ีเงินยืมค้างเกิน

ระยะเวลาท่ีระเบียบก าหนด คิดเป็นร้อยละ 31.67

6) การควบคุมเงินคงเหลือ

ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคาร (ประเภทออมทรัพย์/ประจ า)

กับทะเบียนเงินฝากธนาคาร ประเภทกระแสรายวันทุกบัญชี ไม่ตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  

คิดเป็นร้อยละ 29.58

7) การควบคุมใบเสร็จรับเงิน

การจัดท ารายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินเม่ือส้ินปีงบประมาณ มีข้อมูลท่ีเป็นสาระส าคัญ

ไม่ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 25

8) การควบคุมการรับเงิน

ยอดเงินรวมในใบเสร็จรับเงินทุกฉบับท่ีมีการรับเงิน ไม่ได้สรุปยอดเงินรวมไว้ด้านหลังส าเนา

ใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ายของแต่ละวัน คิดเป็นร้อยละ 17.50

9) การเก็บรักษาเงิน

ไม่มีการน าเงินรายได้แผ่นดิน ส่งคลังอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง กรณีวันใดมีเงินรายได้แผ่นดิน

เก็บรักษาเกินกว่า 10,000.-บาท มีการน าเงินส่งคลัง อย่างช้าไม่เกิน 7 วันท าการ คิดเป็นร้อยละ 15.83

10) แผนปฎิบัติการประจ าปี 

จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ไม่ครบถ้วน ทุกโครงการ/กิจกรรม ตามท่ีก าหนดในแผน

ปฏิบัติการประจ าปี และเสนอให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบ คิดเป็นร้อยละ 12.50

2. การตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้าง

วัตถุประสงค์

1) เพ่ือให้ทราบว่าการจัดซ้ือจัดจ้างถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
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พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560

2) เพ่ือให้ทราบว่ามีหลักฐานการจัดซ้ือจัดจ้าง ประกอบการเบิกจ่ายถูกต้องครบถ้วน

ผลการด าเนินการ รอบ 6 เดือน ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 ได้ด าเนินการตรวจสอบ

การจัดซ้ือจัดจ้างตามตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ

กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 

12 แห่ง  ผลการตรวจสอบสรุปได้ดังน้ี 

1. การจัดซ้ือจัดจ้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

สถานศึกษา จ านวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นไปตามท่ีระเบียบก าหนด 

กล่าวคือ มีการจัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง มีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง มีการจัดท าสัญญา

หรือใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง มีการก าหนดวันครบก าหนดพัสดุ/งานจ้างในสัญญาหรือใบส่ังซ้ือส่ังจ้างชัดเจน การก าหนด

อัตราค่าปรับกรณีผิดสัญญาถูกตามท่ีระเบียบก าหนด รวมถึงมีการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(e - GP) ประกอบด้วย โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา , โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ , โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล 

และโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

ส่วนท่ีเหลือ จ านวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.67 ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างยังไม่ถูกต้องตามท่ีระเบียบ

ก าหนด กล่าวคือ ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินการจัดซ้ือ จัดจ้างเกิน 5,000 บาท ไม่ได้ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) , ผู้ขาย/ผู้รับจ้างยังไม่ลงนามใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง , ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ยังไม่อนุมัติให้ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง,  กรรมการตรวจรับพัสดุ ยังไม่ลงนามตรวจรับพัสดุ แต่มีการเบิกจ่ายเงินให้แก่

ผู้มีสิทธ์ิรับเงินแล้ว, การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) แต่ไม่ได้พิมพ์เอกสารออกจากระบบ

เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบ,เอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง บางคร้ังสถานศึกษา ทดรองจ่ายเงินสดไปก่อนแล้ว จึงด าเนินการ

จัดท าหลักฐานการจัดซ้ือจัดจ้างย้อนหลัง วันท่ีในเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง จึงไม่สัมพันธ์กัน ท าให้บางคร้ังมีค่าปรับ

จากการส่งของล่าช้า แต่ไม่เรียกเก็บเงินค่าปรับจากผู้ขาย และการจ้างก่อสร้าง ไม่แนบรายงานช่างควบุคมงาน 

สัญญาจ้าง/ใบส่ังจ้าง มูลค่าเกิน 200,000 บาท แต่ไม่ตีตราสารสรรพากร ไม่ติดอากรแสตมป์/ติดอากรแสตมป์

ไม่ครบถ้วนประกอบด้วย โรงเรียนนาบอน ,โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม , โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ , โรงเรียน
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ทรายขาววิทยา , โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ , โรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา และโรงเรียน 

ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์

1.2 หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินถูกต้องตามท่ีระเบียบก าหนด 

1) สถานศึกษา จ านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.33 ท่ีหลักฐานประกอบ การเบิกจ่ายเงินถูกต้อง ครบถ้วน

เป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนด กล่าวคือ มีหลักฐานการส่งมอบพัสดุ/งานจ้างจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง มีหลักฐาน

การตรวจรับพัสดุ/งานจ้างของคณะกรรมการตรวจรับ มีหลักฐานบันทึกขออนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย ผู้รับจ้าง

ครบถ้วนทุกรายการ คือ โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์

2) ส่วนท่ีเหลือ จ านวน 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 92 ท่ีหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน ยังไม่ถูกต้อง

ไม่เป็นไปตามระเบียบก าหนด กล่าวคือ ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด ไม่แนบหลักฐานการเบิกจ่าย,ขาดเอกสารต้นเร่ือง/

โครงการ ท่ีได้รับอนุมัติให้ด าเนินการขอจัดซ้ือจัดจ้าง, ไม่ได้หักภาษี ณ ท่ีจ่าย,หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน 

เช่น ใบหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ใบน าส่งเงินประกันสังคม ใบแจ้งหน้ีค่าสาธารณูปโภค แนบไม่ครบถ้วน/จัดเก็บคนละท่ีกับ

หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน,ขาดเอกสารท่ีด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP), มีการเบิกจ่ายเงิน

โดยไม่ได้รับอนุมัติให้มีการจัดซ้ือจัดจ้าง /เบิกจ่ายเงินจากผู้มีอ านาจ,สถานศึกษา ด าเนินการทดรองจ่ายเงิน 

แล้วด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในภายหลัง,การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างครู/บุคลากรทางการศึกษา แนบหลักฐานประกอบ

การเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน, เจ้าหน้าท่ีการเงิน ไม่ได้ประทับตราจ่ายเงินแล้ว พร้อมลงช่ือ วันท่ี ก ากับการจ่ายเงิน

ในใบเสร็จรับเงิน และสัญญายืมเงินราชการ พร้อมหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน จัดเก็บคนละท่ีกัน ท าให้ยากต่อการสืบค้น

ในภายหลัง ประกอบด้วย โรงเรียนนาบอน , โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม , โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ , โรงเรียน

ทรายขาววิทยา , โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา , โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ , โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล , 

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ , โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ , โรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา , รงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ 

รัชมังคลา และโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

3. การบริหารพัสดุของโรงเรียนในสังกัด 

วัตถุประสงค์

สรุปรายงานผลการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (งวดส้ินสุด 31 มีนาคม 2565) หน้าท่ี 28



หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

1) เพ่ือให้ทราบว่ามีการจัดท าบัญชีวัสดุเป็นไปตามรูปแบบท่ี กวพ.ก าหนด

2) เพ่ือให้ทราบว่ามีการควบคุมครุภัณฑ์ในทะเบียนคุมทรัพย์สินตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด

3) เพ่ือให้ทราบว่ามีการด าเนินการตรวจสอบพัสดุประจ าปี

ผลการด าเนินการ รอบ 6 เดือน ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565  ได้ด าเนินการตรวจสอบการบริหารพัสดุ

ของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 12 แห่ง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) ผลการตรวจสอบสรุปได้ดังน้ี

1.บัญชีวัสดุ

สถานศึกษา จ านวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 ได้ด าเนินการจัดท าบัญชีวัสดุ  ถูกต้อง ตามแบบ

ท่ี กวพ.ก าหนด ประกอบด้วย โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ , โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา , โรงเรียน

หัวไทรบ ารุงราษฎร์ และโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลา

ส่วนท่ีเหลือ จ านวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.67 ไม่ได้ด าเนินการจัดท าบัญชีวัสดุ ตามแบบท่ี กวพ.

ก าหนด  แต่มีการควบคุมโดยใช้ส าเนาใบส่งของ  ส าเนาใบตรวจรับพัสดุ ควบคู่กับใบเบิกพัสดุ ประกอบด้วย 

โรงเรียนนาบอน , โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม , โรงเรียนทรายขาววิทยา , โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล , 

โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ , โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ , โรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา และโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

2.ทะเบียนคุมทรัพย์สิน

สถานศึกษา จ านวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50 ได้ด าเนินการจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินถูกต้อง

ตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด ประกอบด้วย โรงเรียนนาบอน , โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ , โรงเรียน

ทรายขาววิทยา , โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา , โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ และโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

ส่วนท่ีเหลือ จ านวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50 ไม่ได้ด าเนินการจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน ตามแบบ

ท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด แต่มีการควบคุมโดยบันทึกรายการในทะเบียนครุภัณฑ์ ประกอบด้วย โรงเรียนทุ่งใหญ่

วิทยาคม , โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล , โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ , โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ , โรงเรียน

นางเอ้ือยวิทยา และโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลา

3.ตรวจสอบพัสดุประจ าปี

สรุปรายงานผลการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (งวดส้ินสุด 31 มีนาคม 2565) หน้าท่ี 29
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สถานศึกษา จ านวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 41.67 ได้ด าเนินการตรวจสอบพัสดุประจ าปีแล้วเสร็จ

ประกอบด้วย โรงเรียนนาบอน , โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ , โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา , โรงเรียน

หัวไทรบ ารุงราษฎร์ และโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์

ส่วนท่ีเหลือ จ านวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50 อยู่ระหว่างด าเนินการ ประกอบด้วย โรงเรียนทุ่งใหญ่

วิทยาคม , โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ , โรงเรียนทรายขาววิทยา , โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล , 

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์และโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

และสถานศึกษา จ านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.33 ท่ีไม่ได้ด าเนินการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

คือ โรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา

4.จัดส่งหนังสือแจ้ง สตง.

สถานศึกษาจ านวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 41.67 ได้ด าเนินการตรวจสอบพัสดุประจ าปีแล้วเสร็จ 

และได้รายงานผลการตรวจสอบให้ สตง.แล้ว ประกอบด้วย โรงเรียนนาบอน , โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ , 

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา , โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ และโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลา

ส่วนท่ีเหลือ จ านวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50 สถานศึกษาด าเนินการตรวจสอบพัสดุประจ าปี

ยังไม่แล้วเสร็จ และได้ยังไม่ได้รายงานยผลการตรวจสอบให้ สตง ทราบ ประกอบด้วย โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ , โรงเรียนทรายขาววิทยา , โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล , โรงเรียนสระแก้ว

รัตนวิทย์ , และโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

สถานศึกษา จ านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.33 ยังไม่ได้ด าเนินการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

และได้ยังไม่ได้รายงานยผลการตรวจสอบให้ สตง ทราบ จ านวน 1 โรง คิดเป็นร้อยละ 8.33 คือ โรงเรียน

นางเอ้ือยวิทยา 

5.จัดส่งหนังสือแจ้ง สพม.นศ.

สถานศึกษาจ านวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 41.67 ได้ด าเนินการตรวจสอบพัสดุประจ าปีแล้วเสร็จ 

และได้รายงานผลการตรวจสอบให้ สพม.นครศรีธรรมราช แล้ว ประกอบด้วย โรงเรียนนาบอน , โรงเรียนวิเชียร

สรุปรายงานผลการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (งวดส้ินสุด 31 มีนาคม 2565) หน้าท่ี 30
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ประชาสรรค์ , โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา , โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ และโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์

ส่วนท่ีเหลือ จ านวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50 สถานศึกษาด าเนินการตรวจสอบพัสดุประจ าปี

ยังไม่แล้วเสร็จ และได้ยังไม่ได้รายงานยผลการตรวจสอบให้ สพม.นครศรีธรรมราช ทราบ ประกอบด้วย 

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม , โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ , โรงเรียนทรายขาววิทยา , โรงเรียนเกาะขันธ์

ประชาภิบาล , โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ , และโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

สถานศึกษา จ านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.33 ยังไม่ได้ด าเนินการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

และได้ยังไม่ได้รายงานยผลการตรวจสอบให้ สตง ทราบ จ านวน 1 โรง คิดเป็นร้อยละ 8.33 คือ โรงเรียน

นางเอ้ือยวิทยา 

4. งานตรวจสอบหลักฐานการจ่าย

4.1 การตรวจสอบเงินรายได้สถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด รวม 12 แห่ง

วัตถุประสงค์

1) เพ่ือให้ทราบว่าการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของเงิน 

และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

2) เพ่ือให้ทราบว่ามีหลักฐานการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาถูกต้อง ครบถ้วน

3) เพ่ือให้ทราบว่าการจัดท ารายงานการรับ - จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน

ผลการด าเนินการ รอบ 6 เดือน ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565  ได้ด าเนินการตรวจสอบ

การตรวจสอบเงินรายได้สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 12 แห่ง ผลการตรวจสอบสรุปได้ดังน้ี 

1. การควบควบคุม และการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา 

1.1 การควบคุมเงินรายได้สถานศึกษา 

1) สถานศึกษา จ านวน 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 91.67 มีการควบคุมการรับ – จ่ายเงินรายได้

สถานศึกษาท่ีรัดกุมเพียงพอ กล่าวคือ การรับเงินรายได้สถานศึกษา มีการออกใบเสร็จรับเงินครบถ้วนทุกรายการ

ประกอบด้วย โรงเรียนนาบอน , โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม , โรงเรียนทรายขาววิทยา , โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา , 

โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ , 

สรุปรายงานผลการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (งวดส้ินสุด 31 มีนาคม 2565) หน้าท่ี 31
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โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาและโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

2) ส่วนท่ีเหลือ จ านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.33 ท่ีไม่มีการควบคุมการรับ – จ่ายเงินรายได้

สถานศึกษาท่ีรัดกุมเพียงพอ กล่าวคือ การรับเงินรายได้สถานศึกษา ออกใบเสร็จรับเงินไม่ครบถ้วน

ทุกรายการ คือ โรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา

3) สถานศึกษา จ านวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 มีการบันทึกควบคุมรายการรับ – จ่ายเงิน

ในทะเบียนคุมเงินรายได้สถานศึกษา ประกอบด้วย โรงเรียนนาบอน , โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม , โรงเรียนทรายขาว

วิทยา , โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา , โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ , โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล , โรงเรียน

สระแก้วรัตนวิทย์ โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ โรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลา

และโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

1.2 การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา 

1) สถานศึกษา จ านวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ท่ีการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาก าหนด ประกอบด้วย โรงเรียนนาบอน , โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม , 

โรงเรียนทรายขาววิทยา , โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา , โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ , โรงเรียนเกาะขันธ์

ประชาภิบาล , โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ โรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา โรงเรียนทุ่งใหญ่

เฉลิมราชอนุสรณ์ และโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

   2. หลักฐานการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา พบว่า

1) สถานศึกษา จ านวน 12 แห่ง ร้อยละ 100 หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา 

ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง กล่าวคือการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างครู/บุคลากรทางการศึกษา หลักฐานการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน เช่น

ไม่มีใบส่งมอบงาน ไม่มีใบตรวจรับพัสดุ ไม่มีรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าวัน ไม่แนบส าเนาสัญญาจ้าง 

สัญญาจ้างติดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วน สัญญาจ้างเกิน 200,000 บาท ไม่ตีตราสารท่ีสรรพากร

5.งานให้ค าปรึกษา

วัตถุประสงค์
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หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

1) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลท่ี (Good Governance) และความโปร่งใส

ในการปฏิบัติงาน (TranSparency) ป้องกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเส่ียง

ท่ีอาจเกิดข้ึนจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์

2) เพ่ือให้เกิดการปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ เพ่ิมคุณค่าแก่หน่วยรับตรวจเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

3) เพ่ือสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา

สามารถปฏิบัติหน้าท่ี และด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลย่ิงข้ึน

ผลการด าเนินการ รอบ 6 เดือน ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565  ได้ด าเนินการตรวจสอบ

แนะน า ให้ความรู้ ให้ค าปรึกษา โรงเรียน จ านวน 22 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 เก่ียวกับเงินท่ีสถานศึกษาได้รับ  

การเบิกจ่ายเงินรายการต่าง ๆ การจัดท าบัญชี การจัดซ้ือจัดจ้าง รวมถึงเอกสาร แบบฟอร์ม กฎหมาย ระเบียบ

ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ี สามารถด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง อย่างมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลย่ิงข้ึน

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวยุวคนธ์  ใยทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ

ผู้ตรวจสอบ/ผู้สอบทาน

(นางชุติมา  พยุหกฤษ)

ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

สรุปรายงานผลการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (งวดส้ินสุด 31 มีนาคม 2565)

ต าแหน่ง

ลงช่ือ

ต าแหน่ง

ลงช่ือ
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