
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔.๑ การตรวจสอบงานการเงิน 
 

ที ่
 

ข้อเสนอแนะจากหน่วย
ตรวจสอบ สพม.๓๖ 

การด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
ในส่วนของโรงเรียน 

 
หมายเหต ุ

๑ ด้านแผนการปฏิบัตปิระจ าป ี ๑.๑ โรงเรียนได้จดัท าแผนปฏิบัติกรประชุมปคีรอบคลุม

แหล่งเงนิทุกประเภทอยู่ในความรบัผิดชอบของสถานศึกษา

โดย เสนอแผนปฏิบัตงิานประจ าปงีบประมาณของ

สถานศึกษา โดยผา่นความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ

สถานศึกษาขัน้พื้นฐานแล้ว 

๑.๒ มีการตดิตามเรง่รดัการด าเนินงานโครงการ/กิจการ ให้มี

การใช้จ่ายเงิน เป็นไปตามแผนปฏิบตัิการปะจ าปี โดยได้

จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจการและการใช้

จ่ายเงิน ประจ าทุกภาคเรียน ในแต่ละปีการศกึษาและ

รายงานต่อผูอ้ านวยการโรงเรียนทราบแลว้ 

๑.๓ โรงเรียนไดม้ีการควบคมุการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

อย่างเปน็ระบบโดยผ่านงานแผนงาน เพ่ือตดังบประมาณตาม

โครงการ แผนงาน และมีการตดังบจา่ยจริงในการสรุป

ยอดเงนิเหลอืจ่ายในปงีบประมาณ และมีการน าตวัเลขเหลือ

จ่ายจริงของปีกอ่นน าไปใช้ในการจดัท าแผนปฏิบตัิการในปี

ต่อไป แล้ว 

 

๒ ด้านการปฏิบัตงิานการเงิน 

การบญัช ี

๒.๑ โรงเรียนไดด้ าเนินการแก้ไขยอดเงนิฝากธนาคารและเงนิ

ฝากส่วนราชการผูเ้บิกใหต้รงกับรายงานเงนิคงเหลือ

ประจ าวันแลว้ 

 

๓ การเกบ็รกัษาเงนิ ๓.๑ โรงเรียนมีค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน แลว้ 

๓.๒ โรงเรียนไดด้ าเนินการส่งเงินรายไดแ้ผ่นดิน จ านวน  

๑,๗๔๔.๖๐ บาท แล้ว 

๓.๓ โรงเรียนไดม้ีการแก้ไขเงินภาษีหกั ณ ที่จ่าย แล้ว 

 ค าสั่งแต่งตั้งที่ ๐๗๕/

๒๕๖๓ หนังสือเลขท่ีน าส่ง 

สพม. ๓๖ ที่ ศธ 

๐๔๒๖๖.๓๗/๐๖๘  ลง

วันท่ี ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๓ 



 

ที ่

 

ข้อเสนอแนะจากหน่วย
ตรวจสอบ สพม.๓๖ 

การด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
ในส่วนของโรงเรียน 

 
หมายเหต ุ

๔ การควบคุมการรับเงิน โรงเรียนได้มีการรวมยอดเงินที่ได้รับตามใบเสร็จรับเงินไว้
ด้านหลังส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ายของแต่ละวัน แล้ว 

 

๕ การควบคุมการจ่ายเงิน ๕.๑ การส่งใช้เงินยืมโรงเรียนได้ตรวจเอกสารหลักฐานการ

เดินทางไปราชการในรายการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมกลุ่ม

อิงโขงตามใบยืมที่ ๕/๖๓ โดย เพิ่มเติมรายการเบิกเงินค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางไปราชการ มีการแนบค าสั่งโรงเรียนและแนบการ

ขออนุมัติเดินทางไปราชการ แล้ว 

๕.๒ ได้ระบผุู้ส ารองจ่ายลงใน บจ.๓๙/๖๓, บจ.๔๐ แล้ว  

๕.๓ ได้แก้ไขและเพ่ิมเติมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินนอก

งบประมาณตามแบบฟอร์มรายงานขอซื้อ / จัดจ้าง แล้ว  

๕.๔ ได้มีการลงวันที่ใบเสร็จรับเงิน /ใบส าคัญรับเงิน แล้ว 

๕.๕ ได้มีการลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายเงิน ด้วยชื่อตัวบรรจง 

พร้อมเขียน วัน เดือน ปี ก ากับหลักฐานการจ่าย  แล้ว 

 

๖ การจัดท าบัญชี ๖.๑ ได้มีการด าเนินการโดยแก้ไขให้เป็นปัจจุบันตรงตามยอดเงิน
ในบัญชี แล้ว 

 

๗ การจัดท ารายงานการเงิน ๗.๑ โรงเรียนได้ด าเนินการโดยมีการปรับปรุงแก้ไขและแนบ

เอกสาร รายงานประเภทเงินคงเหลือ มาพร้อมกับหนังสือส่งฉบับ

แล้ว 

หนังสือเลขที่น าส่ง สพ

ม. ๓๖ ที่ ศธ 

๐๔๒๖๖.๓๗/๒๘๖  

ลงวันที่ ๓๑ ส.ค. 

๒๕๖๓ 

 
๘ การตรวจสอบรับ – จ่าย

ประจ าวัน 
๘.๑ โรงเรียนได้ด าเนินการแล้ว โดยการลงชื่อผู้ตรวจรับ – จ่าย 

เงินประจ าวันลง ในใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย และได้มีการลง

ลายมือชื่อก ากับไว้ 

 

๙ การควบคุมเงินยืม ๙.๑ โรงเรียนได้เพ่ิมเติมเอกสารที่แนบในสัญญายืมเงิน ดังนี้ มี  



เอกสารต้นเรื่อง, แนบประมาณการค่าใช้จ่ายในสัญญายืมเงินและ 

ได้ด าเนินการแก้ไขการใช้เงินยืม แล้ว 

๑๐ การควบคุมใบเสร็จรับเงิน
แทน 

โรงเรียนได้มีการจัดท าแฟ้มเอกสาร ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  แล้ว 

 

 
 

๔.๒ ตรวจสอบการใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

 

ที ่

 

ข้อเสนอแนะจากหน่วย

ตรวจสอบ สพม.๓๖ 

การด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

ในส่วนของโรงเรียน 

 

หมายเหต ุ

๑ -  รายการค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียน

ยากจน 

- รายการค่าอุปกรณ์การเรียน 

- รายการค่าเครื่องแบบนักเรียน 

๑.๑ โรงเรียนได้ด าเนินการส่งคืนเงินงบประมาณ ซึ่งเกิน ๒ ปี 

งบประมาณ (ก่อนปีงบประมาณ ๒๕๖๒) โดยน าส่ง สพม.๓๖ 

แล้ว ดังนี้ (เอกสารดังแนบ) 

- คืนเงินปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน  จ านวน 
๒,๔๘๓.๑๘ บาท 

- คืนเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน  จ านวน ๖๖,๐๕๔ บาท 
- คืนเงินอุปกรณ์การเรียน  จ านวน ๒๒,๐๔๘.๓๙ บาท 

รวมคืนเงินทั้งสิ้น ๙๐,๕๘๕.๕๗ บาท 

๑.๒ โรงเรียนได้ด าเนินการโดยมีใบเสร็จรับเงิน รายการค่า
อุปกรณ์การเรียนและ ใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน แล้ว
ในแต่ละปีการศึกษา 

 

หนังสือเลขที่

น าส่ง สพม. ๓๖ 

ที่ ศธ 

๐๔๒๖๖.๓๗/

๑๔๗  ลงวันที่ 28 

เม.ย. ๒๕๖๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 


