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รายงานการตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ ๑  
เดือน ตุลาคม พ.ศ. 25๖๒ – ธันวาคม พ.ศ. 25๖๒ ประจ าปีงบประมาณ 256๓ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้ด าเนินการตาม
แผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ 256๓ โดยครอบคลุมถึงการสอบทานกระบวนการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในได้
ด าเนินการตรวจสอบในวันท่ี 2๕ – ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. 25๖๒ 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ  
๑. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงินการบริหารพัสดุ 

และทรัพย์สิน  ของโรงเรียนให้เป็นไปตามนโยบาย  กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าส่ัง  และมติ
คณะรัฐมนตรี  ตลอดจนตรวจสอบการดูแลรักษาทรัพย์สินและการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด     

๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีการ  หรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข  เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และประหยัดยิ่งขึ้น 

๓. เพื ่อสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน  เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการ ปฏิบัติตามกฎ  
ระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๔. ตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูล และตัวเลขรายงานการเงิน รวมท้ังรายงานผล
การปฏิบัติงาน 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
 ตรวจสอบ ติดตามงานการเงิน บัญชี พัสดุ 

ระยะเวลาการตรวจสอบ 
 วันท่ี 2๕ – ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. 25๖๒ 

เป้าหมาย 

 ฝ่ายการเงิน การบัญชี 
๑. ตรวจสอบการเบิก-จ่ายงบประมาณของทางราชการ 
๒. ตรวจสอบการปฏิบัติงานการบัญชีงานการเงิน การบัญชี 
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๓. ตรวจสอบเงินทดรองราชการ 
๔. ตรวจสอบการเบิกค่าสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร 
๕. ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย 
๖. รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
๗. ตรวจสอบงานตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมาย 

ฝ่ายพัสดุ  
๑. ตรวจสอบควบคุมและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางราชการ 
๒. ตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้าง การตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ 
๓. ตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS 
๔. ตรวจสอบการเบิก-จ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ 
๕. ตรวจสอบการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ และจ าหน่ายพัสดุประจ าปี 

ผลการตรวจสอบ 

 ฝ่ายการเงิน การบัญชี 
๑. โรงเรียนได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  

ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื ้นฐาน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ (๗๐%)  
  ๑.๑ ค่าจัดการเรียนการสอน   ๑๓๒,๗๕๐ บาท 
  ๑.๒ ค่าอุปกรณ์การเรียน    ๒๔,๙๔๐ บาท 
  ๑.๓ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   ๓๓,๕๔๕ บาท 
   รวมเป็นเงิน    ๑๙๑,๒๓๕ บาท 
 จากการสุ่มตรวจเอกสารหลักฐาน พบว่า 

- เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายครบถ้วน 
- มีการออกใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี ๑๑ก ๓๕๕๙๔ เลขท่ี ๙ ลงวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. 

๒๕๖๒  
- โรงเรียนจัดซื้อหนังสือ จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ถูกต้อง

ครบถ้วนตามงบประมาณท่ีได้รับ 
- มีการใช้จ่ายเงินตามโครงการ/แผนงาน เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายครบถ้วน มีการ

จ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงินโดยส่ังจ่ายเป็นเช็ค 
- บัญชีเงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนวัดบางไกรนอก ได้รับดอกเบ้ียเมื่อวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

จ านวน ๓๓๗.๕๘ บาท   
๒. โรงเรียนได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน จากองค์การบริหารส่วนต าบล 

บางขุนกอง ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๖๒ จ านวน 2๐๒ คน x 20 บาท x 4๙ วัน เป็นเงิน ๑๙๗,๙๖๐ บาท  
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 จากการสุ่มตรวจเอกสารหลักฐาน พบว่า 
- เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายครบถ้วน 
- มีการออกใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี ๑๑ก ๓๕๕๙๔  เลขท่ี ๑๓ ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม พ.ศ. 

๒๕๖๒  
- บัญชีเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบางไกรนอก ได้รับดอกเบี้ยเมื่อวันท่ี ๓๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๒ จ านวน ๔๓๒.๙๔ บาท   
๓. เงินรายได้สถานศึกษา 

จากการสุ่มตรวจเอกสารหลักฐาน พบว่า 
- มียอดเงิน ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๕๕,๖๗๔.๓๘ บาท 
- ได้รับดอกเบ้ีย ๑๑๑.๒๙ บาท เมื่อวันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
- เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายครบถ้วน 
- มีการออกใบเสร็จรับเงิน จ านวน ๕ รายการ  

o ได้รับเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการจัดท าฉากประกอบการเล่านิทานคุณธรรม
จ านวน ๒,๐๐๐ บาท อ้างอิงใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี ๑๑ก ๓๕๕๙๕ เลขท่ี ๑ ลง
วันท่ี ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

o ได้รับเงินบริจาคเพื่อโครงการศีลธรรมน าการศึกษา จ านวน ๕,๐๐๐ บาท อ้างอิง
ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี ๑๑ก ๓๕๕๙๕ เลขท่ี ๒ ลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

o ได้รับเงินสนับสนุนการศึกษา จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท อ้างอิงใบเสร็จรับเงิน 
เลขท่ี ๑๑ก ๓๕๕๙๕ เลขท่ี ๕ ลงวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

o บริจาคเงินเพื่อซื้อของขวัญวันเด็ก ประจ าปี 2563 จ านวน ๒,๐๐๐ บาท 
อ้างอิงใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี ๑๑ก ๓๕๕๙๕ เลขท่ี ๕ ลงวันท่ี ๖ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

๔. รับเงินจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อเป็นทุนส าหรับนักเรียนยากจน
พิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจ าปีการศึกษา 2/2562 จ านวน ๕๓,๕๐๐ บาท อ้างอิงใบเสร็จรับเงิน 
เลขท่ี ๑๑ก ๓๕๕๙๔ เลขท่ี ๑๗ ลงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียด ดังนี้ 

๔.๑ เงินส าหรับโรงเรียนค่าท ากิจกรรม/ค่าอาหาร ๒๗,๐๐๐ บาท 
๔.๒ เงินส าหรับนักเรียน    ๒๖,๕๐๐ บาท 

๕. มีการจัดท าทะเบียนคุมเงินทุกประเภทของโรงเรียนอย่างถูกต้องครบถ้วน ได้แก่ 
- ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนนโยบายเรียนฟรี 
- ทะเบียนคุมทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนโรงเรียนประชารัฐ 
- ทะเบียนคุมทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา 
- ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป (รายหัว) 
- ทะเบียนคุมการรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน 
- ทะเบียนคุมการเบิก-จ่ายเช็ค 
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- ทะเบียนคุมการน าส่งเงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 
๖. มีการจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน อย่างถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน  
๗. การรายงานทางการเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Budgeting  
๘. มีการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย เพื่อน าส่งสรรพากร ได้แก่ 

- จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจ าวันท่ี ๓๐ กันยายน – ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
จ านวน ๒๐,๓๐๐ บาท หักภาษี ณ ท่ีจ่าย ๒๐๓.๐๐ บาท อ้างอิงใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี 
๑๑ก ๓๕๕๙๔ เลขท่ี ๒ ลงวันท่ี ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- จ้างเหมารถปรับอากาศน านักเรียนทัศนศึกษา จ านวน ๒๑,๐๐๐ บาท หักภาษี ณ ท่ีจ่าย 
๒๑๐ บาท อ้างอิงใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี ๑๑ก ๓๕๕๙๔ เลขท่ี ๓ ลงวันท่ี ๔ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๖๒  

- จ้างเหมาปรับพื้นปูน โครงการประชารัฐ จ านวน ๓๔,๐๐๐ บาท หักภาษี ณ ท่ีจ่าย ๓๔๐ 
บาท อ้างอิงใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี ๑๑ก ๓๕๕๙๔ เลขท่ี ๔ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๖๒  

- จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจ าวันท่ี ๖ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จ านวน 
๑๒,๑๘๐ บาท หักภาษี ณ ท่ีจ่าย ๑๒๑.๘๐ บาท อ้างอิงใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี ๑๑ก 
๓๕๕๙๔ เลขท่ี ๖ ลงวันท่ี ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจ าวันท่ี ๑๑ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จ านวน 
๒๐,๓๐๐ บาท หักภาษี ณ ท่ีจ่าย ๒๐๓.๐๐ บาท อ้างอิงใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี ๑๑ก 
๓๕๕๙๔ เลขท่ี ๗ ลงวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจ าวันท่ี ๑๘ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จ านวน 
๒๐,๓๐๐ บาท หักภาษี ณ ท่ีจ่าย ๒๐๓.๐๐ บาท อ้างอิงใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี ๑๑ก 
๓๕๕๙๔ เลขท่ี ๗ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจ าวันท่ี ๒๕ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จ านวน 
๒๐,๒๐๐ บาท หักภาษี ณ ท่ีจ่าย ๒๐๒.๐๐ บาท อ้างอิงใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี ๑๑ก 
๓๕๕๙๔ เลขท่ี ๑๑ ลงวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- ค่าจัดซื้อผงหมึกถ่ายเอกสาร จ านวน ๗,๐๐๐ บาท หักภาษี ณ ท่ีจ่าย ๗๐.๐๐ บาท 
อ้างอิงใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี ๑๑ก ๓๕๕๙๔ เลขท่ี ๑๑ ลงวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

- จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจ าวันท่ี ๒ – ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ จ านวน 
๑๖,๑๖๐ บาท หักภาษี ณ ท่ีจ่าย ๑๖๑.๖๐ บาท อ้างอิงใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี ๑๑ก 
๓๕๕๙๔ เลขท่ี ๑๔ ลงวันท่ี ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจ าวันท่ี ๙ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ จ านวน 
๑๖,๑๖๐ บาท หักภาษี ณ ท่ีจ่าย ๑๖๑.๖๐ บาท อ้างอิงใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี ๑๑ก 
๓๕๕๙๔ เลขท่ี ๑๘ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 



๕ 

 

- จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจ าวันท่ี ๑๖ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ จ านวน 
๒๐,๒๐๐ บาท หักภาษี ณ ท่ีจ่าย ๒๐๒.๐๐ บาท อ้างอิงใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี ๑๑ก 
๓๕๕๙๔ เลขท่ี ๑๙ ลงวันท่ี ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจ าวันท่ี ๒๓ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จ านวน 
๒๐,๒๐๐ บาท หักภาษี ณ ท่ีจ่าย ๒๐๒.๐๐ บาท อ้างอิงใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี ๑๑ก 
๓๕๕๙๔ เลขท่ี ๒๐ ลงวันท่ี ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ฝ่ายพัสดุ  

๑. มีการจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์ของทางราชการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
๒. มีการจัดซื้อ จัดจ้าง การตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ ตามระเบียบพัสดุ  เอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย

ครบถ้วน 
๓. มีการเบิก-จ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายครบถ้วน 
๔. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic GovernmentProcurement :  

e-GP)   
๕. มีการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจ าปี 

 

  

ลงช่ือ                                        ผู้จัดท ารายงาน 
(นางสาวธนันพัชร์ โพธิง์ามพุ่ม) 
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
วันท่ี ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

    
 

ลงช่ือ       ผู้ตรวจสอบ 
(นางสาลินี  สุขศิริ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
วันท่ี ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

 



๖ 

 

 

 

 


