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รายงานการตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ ๔  
เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 25๖๔ – กันยายน พ.ศ. 25๖๔ ประจ าปีงบประมาณ 256๔ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้ด าเนินการตาม
แผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ 256๔ โดยครอบคลุมถึงการสอบทานกระบวนการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในได้
ด าเนินการตรวจสอบในวันท่ี 2๗ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. 25๖๔ 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ  
๑. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงินการบริหารพัสดุ 

และทรัพย์สิน  ของโรงเรียนให้ เป็นไปตามนโยบาย  กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบั งคับ  ค าส่ัง  และมติ
คณะรัฐมนตรี  ตลอดจนตรวจสอบการดูแลรักษาทรัพย์สินและการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด     

๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีการ  หรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข  เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และประหยัดยิ่งขึ้น 

๓. เพื่อสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน  เพื่อให้มั ่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามกฎ  
ระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๔. ตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูล และตัวเลขรายงานการเงินรวมทั้งรายงานผล
การปฏิบัติงาน 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
 ตรวจสอบ ติดตามงานการเงิน บัญชี พัสดุ 

ระยะเวลาการตรวจสอบ 
 วันท่ี 2๗ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. 25๖๔ 

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  

ต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
๑.๑ ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๔ (๗๐%) ครั้งท่ี ๒ อ้างอิงใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี ๒๒ก ๓๘๕๖๑  

เลขท่ี ๓๙ ลงวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ค่าจัดการเรียนการสอน ๕๙,๓๐๐ บาท 
๑.๒ ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๔ (๓๐%) อ้างอิงใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี ๒๒ก ๓๘๕๖๑  

เลขท่ี ๔๑ ลงวันท่ี ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   ๑.๒.๑ ค่าจัดการเรียนการสอน   ๔๖,๔๐๐ บาท 
   ๑.๒.๒ ค่าหนังสือเรียน    ๓๐,๙๒๓ บาท 
   ๑.๒.๓ ค่าอุปกรณ์การเรียน       ๘,๗๐๕ บาท 
   ๑.๒.๔ ค่าเครื่องแบบนักเรียน   ๑๗,๓๔๐ บาท 
   ๑.๒.๕ ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ๑๑,๗๒๕ บาท  
      รวมเป็นเงิน          ๑๑๕,๐๙๓ บาท 

๑.๓ รับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน รายการค่าใช้จัดการเรียนการ 
สอน (ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๔ จ านวน ๘,๐๐๐ บาท (๑๖ คน x ๕๐๐ บาท) 
อ้างอิงใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี ๒๒ก ๓๘๕๖๑ เลขท่ี ๔๓ ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒. โรงเรียนได้รับงบประมาณค่าจัดการเรียนการสอนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจนพิเศษ  
ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จ านวน ๑๕ คน  เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท อ้างอิงใบเสร็จรับเงิน ๒๒ก 
๓๘๕๖๑ เลขท่ี ๓๖ ลงวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
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๓. โรงเรียนได้รับเงินตามโครงการเงินกู้ พ.ร.ก.Covid-19 ๒๕๖๔ จ านวน ๓๕๖,๐๐๐ บาท 
(นักเรียน ๑๗๘ คน x ๒,๐๐๐ บาท) อ้างอิงใบเสร็จรับเงิน ๒๒ก ๓๘๕๖๑ เลขท่ี ๔๒ ลงวันที่ ๓ กันยายน 
พ.ศ.๒๕๖๔ มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้ปกครองนักเรียตามระเบียบ มีหลักฐานเอกสารครบถ้วน ซึ่งมีนักเรียน
สามารถมารับเงินได้จ านวน ๑๗๖ คน ไม่สามารถมารับเงินได้ จ านวน ๒ คน เนื่องจากกลับภูมิล าเนา
ประเทศพม่าและประเทศกัมพูชาไม่สามารถติดต่อได้ และยื่นขอรับเงิ นเยียวยาตามโครงการเงินกู้ 
พ.ร.ก. Covid-19 เพิ่มเติม จ านวน ๕ คน (นักเรียนท่ีสมัครเข้าเรียนหลังวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 

๔. โรงเรียนได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
จ านวน ๑๐๐ วัน  

๔.๑ ประจ าเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๔ รวม ๕๐ วัน (๑๗๙ คน X 20 บาท x ๕๐ วัน)  
เป็นเงิน ๑๗๙,๐๐๐ บาท ตามใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี ๒๒ก ๓๘๕๖๑ เลขท่ี ๓๕ ลงวันท่ี ๕ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

๔.๒ ประจ าเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๔ รวม ๕๐ วัน วัน (๑๗๘ คน X 20 บาท  
x ๕๐ วัน) เป็นเงิน ๑๗๘,๐๐๐ บาท ตามใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี ๒๒ก ๓๘๕๖๑ เลขท่ี ๔๔ ลงวันท่ี ๒๑ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๕. เงินรายได้สถานศึกษา 

จากการสุ่มตรวจเอกสารหลักฐาน พบว่า 
- เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายครบถ้วน 
- มีการออกใบเสร็จรับเงิน จ านวน ๑ รายการ  
๕.๑ ได้รับเงินบริจาคเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภายใต้โครงการความร่วมมือ

ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับโรงเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑ จากสถาบัน
การจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ านวน ๔,๐๐๐ บาท ตามใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี ๒๒ก ๓๘๕๖๕ เลขท่ี ๔๓ ลง
วันท่ี ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๖. รับเงินหลักประกันสัญญาติดต้ังคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การประมวลผลระบบคอมพิวเตอร์ จาก

บริษัท ชวดลรุ่งเรืองกิจ จ ากัด จ านวน ๒๔,๒๔๐ บาท อ้างอิงใบเสร็จรับเงิน ๒๒ก ๓๘๕๖๑ เลขท่ี 
๓๗ ลงวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ น าส่งเขตตามระเบียบ  

๗. รับเงินหลักประกันสัญญาปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จากร้านสายรุ้งค้าวัสดุ 
จ านวน ๑๑,๗๖๐ บาท อ้างอิงใบเสร็จรับเงิน ๒๒ก ๓๘๕๖๑ เลขท่ี ๓๘ ลงวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ น าส่งเขตตามระเบียบ 

๘. รับเงินหลักประกันการซื้ออุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
จ านวน ๔๕ รายการ จากร้านธีรภัณฑ์ จ านวน ๖,๓๐๐ บาท อ้างอิงใบเสร็จรับเงิน ๒๒ก ๓๘๕๖๑ 
เลขท่ี ๔๐ ลงวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ น าส่งเขตตามระเบียบ 

๙. มีการจัดทะเบียนคุมเงินทุกประเภทของโรงเรียนอย่างถูกต้องครบถ้วน ได้แก่ 
- ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนนโยบายเรียนฟรี 
- ทะเบียนคุมทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนโรงเรียนประชารัฐ 



๔ 

 

- ทะเบียนคุมทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา 
- ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป (รายหัว) 
- ทะเบียนคุมการรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน 
- ทะเบียนการจ่ายเช็ค 
- ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 
- ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระ

ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
๑๐.  มีการจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน อย่างถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน  
๑๑. มีการน าเงินส่งสรรพากร ค่าหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ของผู้ขายหรือผู้จ้างเหมา 

พัสดุ 
๑. มีการจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
๒. มีการจัดซื้อ จัดจ้าง การตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ ตามระเบียบพัสดุ  เอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย

ครบถ้วน 
๓. มีการเบิก-จ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายครบถ้วน 
๔. มีการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ GFMIS 

 
 

  
 ลงช่ือ       ……………………………………  ผู้จัดท ารายงาน                         

          (นายอนุวัตร ธิระมาร) 
                  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน   
                                                วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔    
 

  ลงช่ือ      …………………………………… ผู้ตรวจสอบ                        
            (นายสนั่น ไชยหงษ์) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
                                            วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔    
 


