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รายงานการตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 3  
เดือน เมษายน พ.ศ. 25๖5 – มิถุนายน พ.ศ. 25๖5 ประจ าปงีบประมาณ 2565 

 

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้ด าเนินการตาม
แผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยครอบคลุมถึงการสอบทานกระบวนการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในได้
ด าเนินการตรวจสอบในวันที่ 27 – ๓0 มิถุนายน 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
การปฏิบัติงาน 

ขอบเขตการตรวจสอบ 

 ตรวจสอบ ติดตามงานการเงิน บัญชี พัสด ุ

ระยะเวลาการตรวจสอบ 

 วันที่ 27 – ๓0 มิถุนายน 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 ภาคเรียนที่ 1/๒๕๖5 เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 
๒๕๖5 (๗๐%)  
  ๑.๑ ค่าจัดการเรียนการสอน   59,800 บาท 
  ๑.๒ ค่าหนังสือเรียน    79,736 บาท 
  1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน   22,495 บาท 
  1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน   44,760 บาท 
  ๑.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  30,260 บาท 
   รวมเป็นเงิน    237,051 บาท 
 จากการสุ่มตรวจเอกสารหลักฐาน พบว่า 

- เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายครบถ้วน 
- มีการออกใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ๒๒ก ๓๘๕๖6 เลขที่ ๑1 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖5  
- โรงเรียนจัดซื้อหนังสือ จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ถูกต้อง

ครบถ้วนตามงบประมาณที่ได้รับ 
- มีการใช้จ่ายเงินตามโครงการ/แผนงาน เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายครบถ้วน มีการ

จ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงินโดยสั่งจ่ายเป็นเช็ค 
 2. โรงเรียนได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน จากองค์การบริหารส่ต าบลบาง
ขุนกอง ภาคเรียนที่ 2/2564 เดือนมกราคม – มีนาคม 2565 จ านวน 186,900 บาท (178 คน x 21 
บาทx 50 วัน) 
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 จากการสุ่มตรวจเอกสารหลักฐาน พบว่า 
- เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายครบถ้วน 
- มีการออกใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ๒๒ก ๓๘๕๖6 เลขที่ ๑2 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 

๒๕๖5  
- โรงเรียนมีการจัดท าสัญญาจ้างเหมาผู้รับจ้างและเบิกจ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบ 

๒. เงินรายได้สถานศึกษา 
จากการสุ่มตรวจเอกสารหลักฐาน พบว่า 

- เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายครบถ้วน 
๓. มีการจัดท าทะเบียนคุมเงินทุกประเภทของโรงเรียนอย่างถูกต้องครบถ้วน ได้แก่ 

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

๔. มีการจัดท ารายงานเงินคงเหลอืประจ าวัน อย่างถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน  
๕. การรายงานทางการเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส ์E-Budgeting  

๖. มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อน าส่งสรรพากร ได้แก่ 
- จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจ าวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2565 จ านวน 

14,700 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 147.00 บาท ลงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
- จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจ าวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2565 จ านวน 

18,375 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 183.75 บาท ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
- จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจ าวันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2565 

จ านวน 14,616 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 146.16 บาท ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๖5 

- วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 นายสุนทร ปรีชาพูด จ านวน 306.54 บาท จัดซื้อชุด
สุขภัณฑ์โถชักโครก พร้อมติดตั้ง 

- จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจ าวันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2565 จ านวน 
18,480 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 184.80 บาท ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 

- จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจ าวันที่ 13 – 17 มิถุนายน 2565 จ านวน 
18,480 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 184.80 บาท ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 

- วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 บ.บางบัวทองศึกษาภัณฑ์ จ านวน 1092.84 บาท 
จัดซื้อหนังเรียน ปีการศึกษา 2565  



๔ 

 

- จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจ าวันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2565 จ านวน 
18,480 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 184.80 บาท ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 

- จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจ าวันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2565 จ านวน 
14,784 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 14,784 บาท ลงวันที่ 24 มิถุนายน 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 
     วันที ่30 มิถุนายน พ.ศ.2565 
 
 
 
     ลงชื่อ       ผู้ตรวจสอบ 
              (นายสนั่น ไชยหงษ์) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
     วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2565 
 
  

 
  

  


