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รายงานการตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 2  
เดือน มกราคม พ.ศ. 25๖5 – มีนาคม พ.ศ. 25๖5 ประจ าปงีบประมาณ 2565 

 

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้ด าเนินการตาม
แผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยครอบคลุมถึงการสอบทานกระบวนการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในได้
ด าเนินการตรวจสอบในวันที่ 28 – ๓1 มีนาคม พ.ศ. 25๖5 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ  
๑. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงินการบริหารพัสดุ 

และทรัพย์สิน  ของโรงเรียนให้ เป็นไปตามนโยบาย  กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  และมติ
คณะรัฐมนตรี  ตลอดจนตรวจสอบการดูแลรักษาทรัพย์สินและการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด     

๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีการ  หรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข  เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และประหยัดยิ่งขึ้น 

๓. เพื่อสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน  เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามกฎ  
ระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๔. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล และตัวเลขรายงานการเงิน รวมทั้งรายงานผล
การปฏิบตัิงาน 

ขอบเขตการตรวจสอบ 

 ตรวจสอบ ติดตามงานการเงิน บัญชี พัสดุ 

ระยะเวลาการตรวจสอบ 

 วันที่ 28 – ๓1 มีนาคม พ.ศ. 25๖5 

เป้าหมาย 

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

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

ผลการตรวจสอบ 

 ฝ่ายการเงิน การบัญช ี
๑. โรงเรียนได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 

ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  - กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖4 เมื่อ
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖5 (3๐%) มีการออกใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ๒๒ก ๓๘๕๖6 เลขที่ ๑0 ลงวันที่ 
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖5  
  ๑.๑ ค่าจัดการเรียนการสอน   47,350 บาท 
  ๑.๒ ค่าอุปกรณ์การเรียน    8,900 บาท 
  ๑.๓ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  11,965 บาท 
   รวมเป็นเงิน    68,215 บาท 
  - กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงบเงินอุดหนุน รายการค่า
จัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื ้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที ่ 2 ปีงบประมาณ 2564 
จ านวน 8,000 บาท มีการออกใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ๒๒ก ๓๘๕๖6 เลขที่ 9 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๖5 
 จากการสุ่มตรวจเอกสารหลักฐาน พบว่า 

- เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายครบถ้วน 
- มีการออกใบเสร็จรับเงินถูกต้องตามระเบียบ 
- มีการใช้จ่ายเงินตามโครงการ/แผนงาน เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายครบถ้วน มีการ

จ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงินโดยสั่งจ่ายเป็นเช็ค 
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 2. งบประมาณเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน จากองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง ภาค
เรียนที่ 1/2564 เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2564 จ านวน 189,000 บาท (178 คน x 21 บาท x 
50 วัน) มีการออกใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ๒๒ก ๓๘๕๖6 เลขที่ 6 ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 
 จากการสุ่มตรวจเอกสารหลักฐาน พบว่า 

- เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายครบถ้วน 

3. เงินรายได้สถานศึกษา 
จากการสุ่มตรวจเอกสารหลักฐาน พบว่า 

- เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายครบถ้วน 
4. งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล อบต.บางขุนกอง 
  4.1 รับเงินสนับสนุนงบประมาณโครงการค้นหาคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด Antigen 
Test kit ในนักเรียนและครูบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
จ านวน 117,680 บาท มีการออกใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ๒๒ก ๓๘๕๖6 เลขที่  7 ลงวันที่ 14 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 
  4.2 รับเงินสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกก าลังกาย โรงเรียนวัด
บางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) จ านวน 15,900 บาท มีการออกใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ๒๒ก ๓๘๕๖
6 เลขที่ 8 ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 

  จากการสุ่มตรวจเอกสารหลักฐาน พบว่า 
- เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายครบถ้วน 

5. มีการจัดท าทะเบียนคุมเงินทุกประเภทของโรงเรียนอย่างถูกต้องครบถ้วน ได้แก่ 
- ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนนโยบายเรียนฟรี 
- ทะเบียนคุมทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนโรงเรียนสานอนาคต 

Connext ED 
- ทะเบียนคุมทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา 
- ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป (รายหัว) 
- ทะเบียนคุมการรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน 
- ทะเบียนคุมการเบิก-จ่ายเช็ค 
- ทะเบียนคุมการน าส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

6. มีการจัดท ารายงานเงินคงเหลอืประจ าวัน อย่างถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน  
๗. การรายงานทางการเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส ์E-Budgeting  

8. มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อน าส่งสรรพากร ได้แก่ 
- วันที่ 20 ม.ค.2565 รับจากร้านอ๊อดเครื่องเขียน จ านวน 1,166.8 บาท จัดซื้อชุด

อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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- จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจ าวันที่ 17-21  ม.ค. 65 จ านวน 16,170บาท 
หักภาษี ณ ที่จ่าย 161.70 บาท ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 

- วันที่ 2 ก.พ.2565 บริษัท บางบัวทองศึกษาภัณฑ์ จ านวน 883.36 บาท จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน 

- วันที่ 2 ก.พ.2565 ร้านอ๊อดเครื่องเขียน จ านวน 159 บาท จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 
- จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจ าวันที่ 7-11 ก.พ. 65  จ านวน 12,075 บาท 

หักภาษี ณ ที่จ่าย 120.75 บาท ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖5 

- จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจ าวันที่ 21-25 ก.พ. 65  จ านวน 15,855 บาท 
หักภาษี ณ ที่จ่าย 158.55 บาท ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖5 

- วันที่ 3 มี.ค. 2565 หจก.เปเปอร&์ก๊อปป้ี จ านวน 70 บาท จัดซื้อผงหมึกถ่ายเอกสาร 
- วันที่ 3 มี.ค. 2565 อ๊อดเครื่องเขียน จ านวน 249.9 บาท จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ป้องกัน

โควิด 2019 
- จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจ าวันที่ 1-4 มี.ค. 65  จ านวน 11,760 บาท 

หักภาษี ณ ที่จ่าย 117.60 บาท ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
- จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจ าวันที่ 7-11 มี.ค. 65  จ านวน 14,700 บาท 

หักภาษี ณ ที่จ่าย 147.00 บาท ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 

ฝ่ายพัสด ุ
 1.มีการจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
 2.การจัดซื้อ จัดจ้าง การตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ตามระเบียบพัสดุ เอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย
ครบถ้วน 
 3. มีการเบิก-จ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายครบถ้วน 
 4. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนอกส์ (Electronic GovernmentProcurement : e-
GP) 
 

     ลงชื่อ   ผู้จัดท ารายงาน 
         (นายอนุวัตร ธิระมาร) 
     หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
     วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565 
 
 
     ลงชื่อ       ผู้ตรวจสอบ 
              (นายสนั่น ไชยหงษ์) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
     วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565 
  


