
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
การบริหารจัดการด้านงบประมาณ งานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของ

สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
 
 

 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

ส านักงานงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 



ค ำน ำ 
 

ด้วยหน่วยตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ได้จัดท ำคู่มือ
เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรงบประมำณของสถำนศึกษำในสังกัด  เพ่ือมุ่งหวังให้มี
กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณ และบุคลำกรในสถำนศึกษำมีควำมตระหนักใน
ควำมส ำคัญด้ำนกำรเบิกจ่ำย งำนกำรเงิน งำนบัญชี และกำรพัสดุ  ของสถำนศึกษำ  โดยสอดคล้อง ตำม
ภำรกิจหลัก และนโยบำยกำรสั่งกำรต่ำง ๆ  ประกอบกับกำรด ำเนินงำนในปัจจุบันมีกำรปรับเปลี่ยนด้ำนแนว
ปฏิบัติ ระเบียบฯ และกฎหมำยคู่มือต่ำง ๆ จึงต้องมีกำรเร่งรัดก ำกับติดตำมงำนของสถำนศึกษำ ให้เกิดกำร
พัฒนำได้เกณฑ์มำตรฐำนยิ่งขึ้น  

 หวังว่ำคู่มือเกณฑ์กำรประเมินนี้ จะเป็นประโยชน์ และเร่งผลักดันในกำรขับเคลื่อนและพัฒนำผลกำร
ปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำ ได้เป็นอย่ำงดี 
 
 
 

 
 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 
 ธันวำคม 2561 
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คู่มือการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการด้านงบประมาณ งานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของ
สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีงบประมาณ 2562 
 

บทน า 
 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1   มีแนวคิดและหลักกำรในกำรประเมิน

คุณภำพด้ำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณ งำนกำรเงิน  กำรบัญชี  และกำรพัสดุ  เนื่องด้วยในหลักกำร
ส ำคัญที่ก ำหนดให้มีกำรด ำเนินกำรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภำพ คุ้มค่ำ และประหยัดกับงบประมำณ 
ที่สูญเสีย โดยสอดคล้องกับ พรบ. กำรศึกษำแห่งชำติ 2542  มำตรำ 62  ได้บัญญัติไว้ว่ำ “ให้มีระบบกำร
ตรวจสอบ ติดตำม และประเมินผลประสิทธิภำพและประสิทธิผล กำรใช้จ่ำยงบประมำณกำรจัดกำรศึกษำให้
สอดคล้องกับหลักกำรศึกษำ แนวกำรจัดกำรศึกษำ และคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำโดยหน่วยงำนภำยในและ
หน่วยงำนภำยนอกของรัฐที่มีหน้ำที่ตรวจสอบภำยนอก ฉะนั้น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจึงตระหนักใน
ควำมส ำคัญ จึงจัดให้มีกระบวนกำรกำรด ำเนินกำรประเมินผล และสอดคล้องกับระบบกำรตรวจสอบภำยใน  
กำรควบคุม กำรติดตำม ที่มีคุณภำพ เป็นส่วนหนึ่งของหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มิติด้ำน 
กำรมีส่วนร่วม  ควำมรับผิดชอบ โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ โดยยึดหลักกำรกระจำยอ ำนำจอ ำนำจบริหำร
จัดกำรภำครัฐ   แม้ว่ำ ระบบกำรด ำเนินกำรด้ำนงบประมำณ งำนกำรเงิน กำรบัญชี และกำรพัสดุ มิได้เป็น
ภำรกิจหลักของสถำนศึกษำ ก็ตำม  แต่เป็นส่วนหนึ่งที่มีควำมส ำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ำกันในกำรสนับสนุน
กิจกรรม และกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ ให้บรรลุตำมภำรกิจหลัก  ฉะนั้น  หำกสถำนศึกษำมีหลักกำร
ด ำเนินงำน และบริหำรจัดกำรที่คุณภำพและเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ 
งำนกำรเงิน กำรบัญชี และกำรพัสดุ แล้ว ก็จะช่วยให้เกิดควำมคุ้มค่ำในกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ แก่รำชกำร และสนองกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำผู้เรียน อย่ำงแท้จริง  สมดังเจตนำรมณ์ของ
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ โดยมุ่งเน้นคุณภำพของผู้เรียนเป็นหลัก เพ่ือให้ควำมมั่นใจว่ำผู้เรียนจะได้รับ
กำรศึกษำท่ีมีคุณภำพใกล้เคียงกัน ไม่ว่ำจะอยู่ท้องถิ่นใดก็ตำมหำกมีระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณ ที่
มีคุณภำพเหมำะสมตำมเกณฑ์มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ที่ก ำหนดในแต่ละด้ำน อันเหมำะสมกับบริบทของ
สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1   

วตัถุประสงคข์องการประเมนิ  
 
1. แนวคิดและทิศทางในการประเมินคุณภาพด้านการบรหิารงบประมาณ งำนกำรเงิน กำรบัญชี และกำร  
   พัสดุ   

1) ประเมินจำกผลกำรบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณ เป็นหลัก  
     2)   ประเมินโดยวิธีกำรและข้อมูลทั้งเชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ   
                 2.1 ประเมินโดยกำรยืนยันยอดงบประมำณ ตำมรำยงำนกำรเงิน เพ่ือกำรตัดสินใจบริหำรจัดกำร 
                 2.2 ประเมินควำมถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี และกำรพัสดุ เพ่ือกระตุ้นให้   
                      กำรประกนัคุณภำพด้ำนกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ  ภำยในสถำนศึกษำ มีควำม 
                      เข้มแข็งยิ่งขึ้น  
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                 2.3 ประเมินในเชิงกระบวนกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยยึดหลักกำรมี ส่วนร่วม  
 ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ คร ูผู้ปกครองนักเรียน ตัวแทนองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น หรือผู้แทนนักเรียน   

  2.ค านิยามของกลุ่มตัวบ่งชี้  
 
1.กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐำน หมำยถึง ประเมินจำกรำยกำรงบประมำณ กำรเบิกจ่ำย  กำรบันทึกบัญชี 

ภำยใต้ภำรกิจของสถำนศึกษำ ควำมถูกต้อง ตำมระเบียบ กฎหมำย นโยบำย และหนังสือสั่งกำร 
2.กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม หมำยถึง ตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร กำรมี

ส่วนร่วม ผลส ำเร็จของกำรด ำเนินกำร และผลที่เกิดกับผู้เรียนโดยทำงตรง สำมำรถวัดผลเป็นมูลค่ำได้  
 
3.หลักเกณฑ์การก าหนดตัวบ่งชี้  
 

กำรประเมินคุณภำพด้ำนกำรบริหำรงบประมำณของสถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีตัวบ่งชี้ 2 ลักษณะกลุ่มตัวบ่งชี้โดยวิเครำะห์ตำมข้อประเด็นของกำรประเมิน 
คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐำน  และกลุ่มตัวบ่งชี้ที่เป็นมำตรกำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำน ให้สอดคล้องกับ ระบบ 
ระเบียบ กฎหมำย หลักเกณฑ ์และวิธีกำรด ำเนินกำรด้ำนงบประมำณ กำรเบิกจ่ำย กำรเงิน กำรบัญชี และกำร
พัสดุ ของสถำนศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2562 โดยครอบคลุมหลักเกณฑ์ ในเรื่องดังต่อไปนี้ คือ 1) 
มำตรฐำนที่ว่ำด้วยผลกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 2) มำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำร
เบิกจ่ำยงำนกำรเงิน และบัญชี  3) มำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรพัสดุ 4) เรื่องอ่ืน ๆ ตำมแผนกำร
จัดกำรนโยบำยของ สพฐ. ในกำรตรวจสอบงบประมำณ สถำนศึกษำ ส ำหรับในปีงบประมำณนี้ ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ก ำหนดให้ประเมินด้ำนกำรจัดกำรเงินรำยได้สถำนศึกษำ  
โดย มำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรประเมินคุณภำพ มีดังนี้ 

1) มาตรฐานด้านที่ว่าด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
ตัวบ่งชี้พ้ืนฐำน  

๑. กระบวนกำรจัดท ำแผน  
๒. กำรปฏิบัติตำมแผน  
๓. กำรควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินตำมแผนงำน/โครงกำร   
๔. กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร  
๕. ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดแก่ผู้เรียนโดยตรง   

ตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม  
กำรวำงแผน กำรมีส่วนร่วมของทุกส่วน  

2) มาตรฐานด้านที่ว่าด้วยการเงิน และการบัญชี   
ตัวบ่งชี้พ้ืนฐำน  

1.ประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำสถำนศึกษำ  
2.หลักฐำนใบส ำคัญ ใบเสร็จรับเงิน 
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3.กำรเบิกจ่ำย เป็นไปตำมระเบียบฯ กฎหมำย หนังสือสั่งกำร  
4. กำรบันทึกบัญชี กำรเงิน  

 ตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม  
กำรสนับสนุนของผู้บริหำร กำรสอบทำน กำรให้ค ำแนะน ำปรึกษำ คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรเงิน บัญชี และคู่มือ
แนวปฏิบัติต่ำง  ๆ   

3) มาตรฐานด้านที่ว่าด้วยการพัสดุ 
ตัวบ่งชี้พ้ืนฐำน  

1.ประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำสถำนศึกษำ ด้ำนกำรวำงแผนบริหำรพัสดุ  
2.กำรจัดซื้อ/จ้ำง ตำมระเบียบพัสดุ  
3.กำรควบคุม และจ ำหน่ำย  
4.กำรใช้ประโยชน์ ในทรัพย์สินอย่ำงคุ้มค่ำ และประหยัด  

ตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม  
กำรสนับสนุนของผู้บริหำร กำรสอบทำน กำรให้ค ำแนะน ำปรึกษำ คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรเงิน บัญชี และคู่มือ
แนวปฏิบัติต่ำง  ๆ   

4) มาตรฐานด้านที่ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านเงินรายได้สถานศึกษา  
ตัวบ่งชี้พ้ืนฐำน  

1.ประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำรและกำรวำงแผนบริหำรเงินรำยได้สถำนศึกษำ   
2.หลักฐำนกำรด ำเนินกำรเบิกจ่ำย  
3.กำรรำยงำนผลประจ ำปี 

ตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม  
กำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรเงินรำยได้สถำนศึกษำ 

4. การก าหนดค่าน้ าหนักตัวบ่งชี้ 

ค่ำน้ ำหนักคะแนนแบ่งเป็น 3 ระดับ ในทุก ๆ ด้ำน และกรอบประเด็นกำรประเมิน ตำมผลกำร
ตรวจสอบ  

5. ข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่ใช้ประกอบการพิจารณา 

ขอบข่ายการประเมิน ด้านแผนปฏิบัติราชการ ประจ ำปี  2562 
ขอบข่ายการประเมิน ด้านการเงินและบัญชี  ประจ ำปี 2561 ถึง ณ วันที่เข้ำตรวจสอบ  
ขอบข่ายการประเมิน ด้านการพัสดุ กำรจัดซื้อ/จ้ำง ,กำรควบคุมวัสดุ ประจ ำปี 2562 กำรควบคุมทรัพย์สิน
ลักษณะครุภัณฑ์ ครบถ้วนตำมทะเบียนทรัพย์สินทุกรำยกำรของโรงเรียน กำรตรวจสอบพัสดุ ประจ ำปี 
งบประมำณ 2561  
 



                                                           -4-                                                             
6. รูปแบบการประเมิน 

กระดำษท ำกำรกำรตรวจสอบในแต่ละด้ำนของกำรประเมิน ตำมกรอบประเด็น กำรประเมินในแต่ละ 
ข้อ โดยก ำหนดค่ำน้ ำหนักระดับคะแนน แบ่งเป็น 3 ระดับของตัวเลือก ตำมผลกำรปฏิบัติงำน   

7. กลุ่มตัวบ่งช้ีเพื่อการประเมินคุณภาพแบ่งเป็น 4 ด้านคือ   
1) ด้ำนแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  
2) ด้ำนกำรเงิน และกำรบัญชี   
3) ด้ำนกำรพัสดุ   
4) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเงินรำยได้สถำนศึกษำ 
 
แนวทางการประเมิน  

1. ค าอธิบายการประเมิน 
           1.1กำรประเมินคุณภำพด้ำนแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  
ค าอธิบาย  
           ประเมิน กระบวนกำรวำงแผน กำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำร ครู และองค์กรต่ำง ๆ  กำรปฏิบัติ 
ตำมแผน ควำมมีประสิทธิภำพ กำรควบคุม และกำรรำยงำนผล  
 
           1.2 กำรประเมนิคุณภำพด้ำนกำรเงิน และกำรบัญชี  
ค าอธิบาย 
            ประเมินควำมถูกต้อง น่ำเชื่อถือของข้อมูลด้ำนกำรเงิน งบประมำณ  ควำมถูกต้องของหลักฐำน 
กำรจ่ำย กำรบันทึกบัญชี ครบถ้วนถูกต้องเป็นประจ ำ 
 
           1.3 กำรประเมินคุณภำพด้ำนกำรพัสดุ   
ค าอธิบาย  
           ประเมนิขั้นตอนกำรจัดซื้อ/จ้ำง ตำมระเบียบพัสดุ กำรควบคุม และกำรใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน 
 
           1.4 กำรประเมินคุณภำพด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเงินรำยได้สถำนศึกษำ  
ค าอธิบาย  
           ประเมินกำรวำงแผนบริหำรจัดกำร  กำรใช้จ่ำยเพื่อประโยชน์ และเป็นไปตำมระเบียบฯ กำรใช้ 
จำ่ยเงิน มีหลักฐำนถูกต้อง และครบถ้วน 

2. เกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ (3 คะแนน)  
พิจำรณำจำกกระบวนกำร หลักฐำนกำรด ำเนินกำร โดย  
ข้อ 1 หลักฐำนด้ำนเอกสำร  
ข้อ 2 กำรสังเกต  
ข้อ 3 กำรสอบถำม /สัมภำษณ์ ผู้ปฏิบัติ และผู้เกี่ยวข้อง  
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เกณฑคุ์ณภาพการให้คะแนน 

 

2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน 

ท ำได้ ท ำได้บ้ำงบำงครั้ง ไม่ได้จัดท ำเลย 

   

3.ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
1. สมุดธนำคำร ทะเบียนกำรเงิน ต่ำง ๆ ใบเสร็จ ใบส ำคัญ หลักฐำนกำรจ่ำย   
2. ทะเบียนทรัพย์สิน กำรจ ำหน่ำยพัสดุ   
3. แผนปฏิบัติรำชกำร และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผน กำรควบคุมกำรใช้จ่ำยเงิน  
4. ทะเบียนกำรใช้เงินรำยได้สถำนศึกษำ กำรรำยงำน และหลักฐำนกำรด ำเนินกำร   

ทั้ง 4 ด้ำนจะใช้ลักษณะกำรประเมิน และเกณฑ์ กำรประเมิน ตำม 
หัวข้อกำรประเมินที่ก ำหนดข้ำงต้น เกณฑ์กำรให้คะแนน เท่ำกันในทุกหัวข้อ กำรประเมิน ในแต่ละด้ำน  

ทั้งนี้ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำทั้ง ๔ ด้ำน โดยยึดหลักควำมคุ้มค่ำ คือกำร
บริหำรจัดกำรและใช้ทรัพยำกรที่มีจ ำกัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม มีกำรรณรงค์ให้บุคลำกรมีควำม
ประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่ำงคุ้มค่ำ และรักษำทรัพยำกรธรรมชำติให้สมบูรณ์ยั่งยืน  
การรับรองมาตรฐานคุณภาพ  
1.การค านวณผลการประเมิน 
 
เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินในแต่ละด้าน แบ่งเป็น 3 ระดับ  

ระดับดี             หมายถึง  ค่าคะแนนร้อยละ 75 ขึ้นไป  
ระดับพอใช้        หมายถึงค่าคะแนนตั้งแต่ร้อยละ  61 - 74 
ระดับปรับปรุง     หมายถึง ค่าคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ลงมา 
 
การรับรองมาตรฐานในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน ของสถานศึกษา 
การค านวณ  
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2. จัดกลุ่มอันดับตามผลการปฏิบัติงานที่ค านวณ ได้ ดังนี้  

กลุ่ม  A  หมายถึง ค่าคะแนนที่ท าได้ตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป  
 
กลุ่ม  B  หมายถึง ค่าคะแนนที่ท าได้ตั้งแต่ร้อยละ 61 - 74  
 
กลุ่ม  C  หมายถึง  ค่าคะแนนที่ท าได้ตั้งแต่ร้อยละ 60 ลงมา 
 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ  
 

1.บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินของสถำนศึกษำ มีควำมเข้ำใจ ปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน 
เป็นปัจจุบัน และมีควำมตระหนัก ในควำมส ำคัญของงำนกำรเงิน กำรบัญชี และกำรพัสดุ  

2.สถำนศึกษำมขี้อมูลด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี กำรพัสดุ ที่เชื่อถือได้ ผู้บริหำรสำมำรถใช้เป็นข้อมูล ใน
กำรตัดสินใจบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
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กรอบแนวคิด ข้ันตอนในกำรประเมินคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณ งำน
กำรเงิน กำรบัญชี และกำรพัสดุ ของสถำนศึกษำในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
 

                  คณะกรรมกำรเครือขำ่ยกำรตรวจสอบ  
 
                          ประชุมคณะกรรมกำรฯ 

               - รำยละเอยีดกำรประเมิน 
               - ศึกษำเกณฑ์กำรประเมิน  
 

                       ก ำหนดขอบเขตกำรประเมิน 
 
                 ก ำหนดนัดหมำยวันตรวจสอบประเมิน 
 
                             แจ้ง ร.ร. ทรำบ 
  
              คณะกรรมกำรฯ ตรวจสอบตำมแผนก ำหนดกำร 
 
                   รำยงำนผลกำรตรวจสอบตำม           หน่วยตรวจสอบฯ สพป.ขอนแก่น เขต 1  
                       เครือ่งมือกระดำษท ำกำร                         สรุปรำยงำน  
                                    
                                                                        ร.ร. ปฏิบัต/ิด ำเนินกำร 
  
                ประชุมคณะกรรมกำรฯ สรุปงำน                                            
                ปัญหำ อปุสรรค และขอ้เสนอแนะ                                 
 
               หน่วยตรวจสอบฯ สพป.ขอนแก่น เขต 1 
                       สรุป วำงแผนพัฒนำ ร.ร. 
 
                      ร.ร. ปฏิบัติ /ด ำเนินกำร  



 

                             
 
 

ภาคผนวก 
 

- แบบกระดำษท ำกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรของสถำนศึกษำ ท้ัง 4 ด้ำน  
- แบบสอบถำมประเมินควำมพึงพอใจ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



กระดำษท ำกำรตรวจสอบดำ้นกำรจัดท ำแผน 
หน่วยรับตรวจโรงเรียน.............................................. 

ผู้รับตรวจ..................................................... 
ณ วันท่ี ตรวจ............................................... 

ที ่
ประเด็นการ
ตรวจสอบ ประเด็นย่อย ผลการประเมิน บันทึกเพ่ิมเติม 

1. แผนปฏิบัตริำชกำร
ประจ ำปี  2555 
 

กำรจัดท ำแผน 
 
 
 

1.มีกำรจัดท ำแผน 

(   ) ท ำครบถ้วนตำมปีที่ตรวจสอบ(2) 
(   ) ท ำ แต่ไม่ครบถ้วน (1) 
(   ) ไม่ท ำ (0) 
2.กรณีที่จัดท ำแผน  แผนปฏบิัติรำชกำร
ประจ ำปี ครอบคลมุเงินทุกประเภทของ
โรงเรียน 

(  ) ครอบคลุมเงินทุกประเภท (2) 
(  )ไม่ครอบคลมุเงินทุกประเภท (1) 
(  )ไม่น ำเงินงบประมำณจดัท ำแผน (0) 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 
 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

 3. สอดคล้องกับ 

(   ) กลยุทธ์/นโยบำย/ จดุเน้น สพฐ./สพป./
ข้อมูลกำรท ำ SWOT (2) 
(   )  กลยุทธ์/นโยบำย/ จดุเน้น สพฐ./
สพป./ข้อมลูกำรท ำ SWOT หรืออยำ่งใดอย่ำง
หนึ่ง (1) 
(   ) ไม่สอดคล้องกับส่วนใด (0) 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 
  กำรมีส่วนร่วม 4.ครู และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำมีส่วน

ร่วมในกำรพิจำรณำแผน 

(   )มีทุกครั้งท่ีจัดท ำแผนหรือขอปรับแผน(2)  
(   ) มี บำงครั้ง (1) 
(   ) ไม่มี (0) 

............................... 

............................... 

............................... 

............................... 

............................... 

............................... 
5.ในกำรเสนอโครงกำร/กิจกรรมตอ่เนื่องได้มี
กำรพิจำรณำ ผลกำรด ำเนินงำนในปีท่ีผ่ำน
มำประกอบ 

(   ) พิจำรณำ ทุกโครงกำร (2) 
(   ) พิจำรณำ บำงโครงกำร (1) 
(   ) ไม่พิจำรณำ  (0) 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 
6.มีกำรเปิดเผยแผนเพื่อควำมโปรง่ในกำร
ปฏิบัติงำน โดยน ำสำระส ำคัญทีส่ำมำรถ
เผยแพรไ่ด้ ประกำศ/ประชำสัมพนัธ์ผ่ำนทำง
สื่อต่ำง ๆ เช่น รำยงำนกำรประชมุ ปิด
ประกำศ ฯลฯ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

............................... 
 
 
 



ที ่
ประเด็นการ
ตรวจสอบ ประเด็นย่อย ผลการประเมิน บันทึกเพ่ิมเติม 

   (   ) เปิดเผย ทุกโครงกำร  (2) 
(   ) เปิดเผยบำงโครงกำร (1) 
(   ) ไม่เปิดเผย (0) 

................................ 

................................ 

................................ 
กำรควบคุมกำร
ปฏิบัติงำนให้เป็นไป
ตำมแผน 

7.ก ำหนดระบบกำรควบคมุเพื่อใหก้ำร
ปฏิบัติงำนสอดคล้องกับแผน 

ก ำหนดกำรควบคมุ โดย 

(   ) มีหลักฐำนแสดงกำรควบคมุกำรใช้
จ่ำยเงินตำมแผนและรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบตัิกำรประจ ำปี (2) 
(   ) มีหลักฐำนแสดงกำรควบคมุกำรใช้
จ่ำยเงินตำมแผนหรือรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบตัิกำรประจ ำปี 
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง (1) 
(   )ไม่ก ำหนดระบบควบคุมและไม่รำยงำน 

กำรด ำเนินกำรตำมแผน (0) 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 
กำรปฏิบัติงำนเป็นไป
ตำมแผนก ำหนด 

8.มีผลกำรปฏิบตัิงำนจำกรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน ตำมแผนปฏิบตั ิ

รำชกำรประจ ำป ี

(   ) ผลกำรปฏิบัติงำนทุกงำน/โครงกำร/
กิจกรรม เป็นไปตำม  (2) 
แผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำป ี
(   ) ผลกำรปฏิบัติงำนทุกงำน/โครงกำร/
กิจกรรม ตำมแผน ปฏิบัตริำชกำรประจ ำปี
บ้ำงบำงครั้ง (1) 
(   ) ไม่มีกำรรำยงำน  (0 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

............................... 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

.............................. 

กำรขออนุมัติยกเลิก/
เปลี่ยนแปลง
โครงกำร/กิจกรรมใน
แผน 

9.ขออนุมัติจำกผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

(   ) ขออนุมัติ  (2) 
(   ) ขออนุมัติบำงโครงกำร/กิจกรรม (1) 
(   ) ไม่ขออนุมัติ (0) 
10.น ำเสนอโครงกำรให้คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำลงควำมเห็น 

(   ) น ำเสนอทุกโครงกำร (2) 
(   ) น ำเสนอบำงโครงกำร  (1) 
(   ) ไม่น ำเสนอ  (0) 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 
   11.ก ำหนดให้มีรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

เพื่อเร่งรัดก ำกับ ติดตำม 
............................... 
............................... 
 



ที ่
ประเด็นการ
ตรวจสอบ ประเด็นย่อย ผลการประเมิน บันทึกเพ่ิมเติม 

 
 

 
(   ) รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน แยก 

ตำมงำน/โครงกำร/กิจกรรม (2) 
(   ) จัดท ำรำยงำนผลด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำป ี (1) 
ผลกำรปฏิบตัิงำน ไม่แยกตำมงำน/โครงกำร/
กิจกรรม 

(   ) ไม่จัดท ำ  (0) 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

แผนปฏิบัตริำชกำร
ประจ ำป ี

12. ผลกำรปฏิบัติงำนจำกรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัต ิ

รำชกำรประจ ำป ี

(   ) รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของทุก
โครงกำร/กิจกรรมตรงตำมแผน ปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปี (2) 
(   ) รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนไมค่รบ/ไม่
ตรงกับโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำป ี(1) 
(   ) ไม่รำยงำน  (0) 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

รวมคะแนนกำรประเมิน  คิดเป็นร้อยละ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กระดำษท ำกำรตรวจสอบดำ้นกำรเงนิกำรบัญช ี
หน่วยรับตรวจโรงเรียน.............................................. 

ผู้รับตรวจ..................................................... 
ณ วันท่ี ตรวจ............................................... 

ที ่
ประเด็นการ
ตรวจสอบ ประเด็นย่อย ผลการประเมิน บันทึกเพ่ิมเติม 

2. ด้ำนกำรเงินและบัญชี 
 

ควำมถูกต้อง 
ครบถ้วนของเงินสด 

1.มีกำรจัดท ำรำยงำนเงินคงเหลือ
ประจ ำวัน 

(   ) จัดท ำ เป็นปัจจุบัน (2) 
(   ) จัดท ำ ไม่เป็นปัจจุบัน (1) 
(   ) ไม่จัดท ำ  (0) 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 
2.ผลเปรียบเทียบยอดคงเหลือในทะเบียน
คุมเงินนอกงบประมำณ กับรำยงำนเงิน
คงเหลือประจ ำวัน 

(   ) ตรงกัน   (2) 
(   ) ไม่ตรงกัน เนื่องจำกบันทึกบัญชีไม่
ครบถ้วน  (1) 
(   ) ไม่ตรงกัน   (0) 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

............................... 

................................ 

................................ 
3.กรณีไม่มีตู้นริภยัและมีกำรเก็บรกัษำ
เงินสด ได้มีกำรจัดท ำบันทึกกำรรบัเงิน
เพื่อเก็บรักษำ 

(   ) จัดท ำ ครบถ้วนทุกวัน  (2) 
(   ) จัดท ำ ไม่ครบถ้วน  (1) 
(   ) ไม่จัดท ำ  (0) 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

............................... 

4.กำรรับเงินมีกำรออกใบเสร็จรับเงิน  
(   ) ครบถ้วน ทุกครั้ง  (2) 
(   ) ไม่ครบถ้วน บำงครั้ง  (1) 
(   ) ไม่ได้ออกใบเสรจ็เลย   (0) 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 
รำยงำนกำรใช้
ใบเสร็จรับเงิน 

5.มีกำรรำยงำนกำรใช้ใบเสรจ็รับเงิน
ปีงบประมำณ 2561 ครบถ้วน และ
รำยงำน สพป. หรือไม ่

(  ) มี ครบถ้วน ท่ี ศธ..............  (2) 
(  ) มี ไม่ครบถ้วน/ไม่รำยงำน  (1) 
(  ) ไม่มี   (0) 
6.มีใบเสร็จรับเงินใช้ในปีงบประมำณ 
2562 หรือไม่ 
(  ) มี    (2) 
(  ) มี แต่ใช้ติดต่อกันกับปีท่ีแล้ว (1) 
(  ) ไม่มี  (0) 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 
…………………………… 
……………………………  
 
 
 
 



ที ่
ประเด็นการ
ตรวจสอบ ประเด็นย่อย ผลการประเมิน บันทึกเพ่ิมเติม 

  ควำมถูกต้อง 
ครบถ้วนของเงินฝำก
ธนำคำร 

7.ผลเปรียบเทียบยอดคงเหลือในทะเบียน
คุมเงินนอกงบประมำณ กับรำยงำนเงิน
คงเหลือประจ ำวัน และ สมดุคู่ฝำก
ธนำคำร 

(   ) ตรงกันท้ัง 3 ส่วน  (2) 
(   ) ตรงกัน 2 ส่วน  (1) 
(   ) ไม่ตรงกัน  (0) 

................................ 

................................ 

............................... 

................................ 

................................ 

................................ 

 ควำมถูกต้อง 
ครบถ้วนของเงินฝำก 
สพป. 

8.ผลเปรียบเทียบยอดคงเหลือในสมุดคู่
ฝำกกับรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน 

(   ) ถูกต้อง ตรงกัน 2 ส่วน  (2) 
(   ) ปรำกฏยอดฯ 1 ส่วน  (1)  
(   ) ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกัน  (0) 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 
 กำรเก็บรักษำเงินสด 9.ไม่มตีู้นิรภยัมีค ำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมกำรเก็บรักษำเงิน 

(   ) มีค ำสั่งแต่งตั้งเป็นปัจจุบัน (2) 
(   ) มี ไม่เป็นปัจจุบัน  (1) 
(   ) ไม่มี (0) 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 
…………………………… 

  10. บันทึกกำรเก็บรักษำเงิน ครบถ้วน 
ถูกต้อง ตรงกับรำยงำนเงินคงเหลอื
ประจ ำวัน และทะเบยีนคุมเงินนอก
งบประมำณ 

(   ) ถูกต้องตรงกัน 3 ส่วน (2) 
(   ) ถูกต้องตรงกัน 2 ส่วน (1) 
(   ) ไม่ถูกต้อง ตรงกัน  (0) 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 
 กำรจัดท ำบัญชี/กำร

จัดท ำทะเบียนคมุทุก
ประเภท 

11. กำรจัดท ำทะเบียนคมุทุกประเภท 

(   ) ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน  (2) 
(   ) ไม่ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน  (1) 
(   ) ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน (0) 
และไม่จัดท ำ  

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

............................... 
 -ยอดคงเหลือยกมำ

ครบถ้วน ถูกต้อง 
ตรงกัน ณ วันท่ี 30 
กันยำยน 2561 (ปิด
บัญชีปีงบประมำณ 
2561) 

12.ยอดยกมำปีงบประมำณ 2562
ทะเบียนคุมเงินนอกฯกับรำยงำนเงิน
คงเหลือประจ ำวัน และสมดุคู่ฝำก  
(   ) ครบถ้วน ถูกต้อง (2) 
(   ) ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง (1) 
(   ) ไม่ครบถ้วน  ไม่ถูกต้อง  (0) 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 
 
 
 



ที ่
ประเด็นการ
ตรวจสอบ ประเด็นย่อย ผลการประเมิน บันทึกเพ่ิมเติม 

  หลักฐำนกำรจ่ำย
ครบถ้วนตำมจ ำนวน
เงินท่ีเบิกหรือไม่ (ณ 
วันท่ีสุ่มตัวอย่ำงกำร
เบิกเงิน) 

13.หลักฐำนกำรจ่ำยครบถ้วนตำมจ ำนวน
เงินท่ีเบิกหรือไม ่

(   ) ครบ ถูกต้อง   (2) 
(   ) ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง  (1) 
(   ) ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง  (0) 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 
14.มีกำรจัดท ำทะเบียนคุมเลขท่ีใบส ำคัญ
คู่จ่ำยและกำรจดัเก็บเอกสำรตำมล ำดับ
ในทะเบียนคุมเลขท่ีใบส ำคญัคู่จ่ำย 
หรือไม ่

(   ) มี จัดเก็บตำมทะเบียน  (2) 
(   ) มี ไม่จัดเก็บตำมทะเบียน  (1) 
(   ) ไม่มี  (0) 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 
15.หลักฐำนกำรจ่ำยมีกำรประทับตรำ 
“จ่ำยเงินแล้ว”และลงลำยมือช่ือ และ
วันท่ีก ำกับหรือไม ่

(   ) มี ครบถ้วนทุกรำยกำร  (2) 
(   ) มี ไม่ครบถ้วนทุกรำยกำร (1) 
(   ) ไม่มี (0) 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

รวมคะแนนกำรประเมิน  คิดเป็นร้อยละ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กระดำษท ำกำรตรวจสอบดำ้นกำรพัสด ุ
หน่วยรับตรวจโรงเรียน.............................................. 

ผู้รับตรวจ..................................................... 
ณ วันท่ี ตรวจ............................................... 

ที ่
ประเด็นการ
ตรวจสอบ ประเด็นย่อย ผลการประเมิน บันทึกเพ่ิมเติม 

3. กำรพัสดุ  กำรจัดท ำทะเบียน
บัญชีควบคุมทรัพยส์ิน 

1.กำรจัดท ำทะเบยีนเพื่อควบคุม
ทรัพย์สิน ทะเบยีนคุมทรัพยส์ิน/ทะเบียน
คุมครุภณัฑ ์

(   ) ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน (2) 
(   ) ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน  (1) 
(   ) ไม่ครบถ้วน ไมเ่ป็นปัจจุบัน  (0) 
2.กำรจัดท ำบัญชีวัสด ุ

   (   ) เป็นปัจจุบัน (2) 
   (   ) ไม่เป็นปัจจุบัน  (1) 
   (   ) ไม่จัดท ำ  (0) 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 
กำรจัดท ำรำยงำน 3.รำยงำนผลกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำป ี

(   ) มี และรำยงำน สพป.และ สตง. (2) 
(   ) มี แต่ยังไม่ไดร้ำยงำน (1) 
(   ) ไม่มี (0) 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 
กำรเก็บรักษำพัสด ุ 4.สถำนท่ีเก็บรักษำพัสดุปลอดภัยและมี

กำรดูแลรักษำให้พัสดุอยู่ในสภำพพร้อม
ใช้ 
(   ) มีที่เก็บรักษำปลอดภัยและดแูล
รักษำพร้อมใช้   (2) 
(   ) มีที่เก็บรักษำปลอดภัยหรือดแูล
รักษำพร้อมใช้  (1) 
(   ) ไม่ใช่  (0) 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 
กำรใช้ประโยชน ์ 5.พัสดุที่จัดซื้อจดัจ้ำงได้รับทันและตรง

ตำมควำมต้องกำรใช้งำน 

(   ) ทันและตรงควำมต้องกำร  (2) 
(   ) ทันหรือตรงควำมต้องกำร (1) 
(   ) ล่ำช้ำไม่ทันควำมต้องกำร  (0) 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

 
 กำรจ ำหน่ำยพสัด ุ 6.ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยพัสดุที่ช ำรุดตำม

รำยงำนกำรตรวจสอบประจ ำปีและส่ง
เป็นรำยได้แผ่นดินแล้วแต่กรณ ี
(   ) จ ำหน่วยและส่งเป็นรำยได ้ 

แผ่นดินเรียบร้อยแล้ว  (2) 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 
…………………………………... 
………………………………….. 
 



ที ่
ประเด็นกำรตรวจสอบ ประเด็นย่อย ผลกำรประเมิน บันทึกเพิ่มเติม 

 
  (   ) จ ำหน่ำยแต่ยังไม่ได้ส่งเป็นรำยได้

แผ่นดิน  (1) 
(   ) ไม่ได้ด ำเนินกำร   (0) 

............................... 

................................ 

................................ 

 
 กำรจัดหำ 

กำรจัดซื้อจดัจ้ำง 
7.มีกำรจัดท ำทะเบียนคมุใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง 
และจัดท ำเป็นปัจจุบันหรือไม ่

(   ) มี และเป็นปัจจุบัน  (2) 
(   ) มีหรือเป็นปัจจุบัน  (1) 
(   ) ไม่มี  (0) 
8.มีใบเบิกพัสดุ ครบถ้วน เป็นปัจจบุัน
หรือไม ่

(   ) ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน (2) 
(   ) ครบถ้วนหรือเป็นปัจจุบัน (1) 
(   ) ไม่ครบถ้วน (0) 
9.วัสดุคงเหลือ ณ วันท่ีตรวจสอบ 
ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตำมทะเบียน 
(   ) ครบถ้วน อยู่ในสภำพดี  (2) 
(   ) ครบถ้วนแต่สภำพช ำรุด (1) 
(   ) ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง (0) 
10.หลักฐำนกำรจดัซื้อจัดจ้ำง ครบถ้วน 
ถูกต้อง ทุกรำยกำร หรือไม ่
(   ) ครบถ้วน ถูกต้องทุกรำยกำร  (2) 
(   ) ครบถ้วนไม่ถูกต้อง (1) 
(   ) ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง   (0)  

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

รวมคะแนนกำรประเมิน  คิดเป็นร้อยละ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



กระดำษท ำกำรตรวจสอบเงินรำยได้สถำนศึกษำ 
หน่วยรับตรวจโรงเรียน.............................................. 

ผู้รับตรวจ..................................................... 
ณ วันท่ี ตรวจ............................................... 

ที ่
ประเด็นการ
ตรวจสอบ ประเด็นย่อย ผลการประเมิน บันทึกเพ่ิมเติม 

4. กำรบริหำรจัดกำรเงิน
รำยได้สถำนศึกษำ 

มีเงินรำยได้
สถำนศึกษำ 

จ ำนวนเงิน.รวม 

............................บำท 

(ประเด็นนี้ไม่
ก าหนดค่าคะแนน
การประเมินฯแต่ใช้
ข้อมูลรายงาน สพฐ.) 

(  ) เงินระดมทรัพยำกร ………………………บำท 
(  ) เงินบ ำรุงกำรศึกษำ ………………………..บำท 
(  ) เงินได้จำกกำรใช้อำคำรสถำนที.่............................บำท 

(  ) เงินสมทบค่ำสำธำรณูปโภค ..................................บำท 

(  ) ค่ำขำยรูปแบบรำยกำรจำกเงนิรำยได…้………………… บำท 
(  )เงินค่ำขำยพัสดุจำกเงินนอกงบประมำณ……............บำท 
(   ) เงินรำยได้จำกกำรให้บริกำร .............................. บำท 

กำรรับเงิน 1.ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง และ
ครบถ้วนตำมจ ำนวนที่ไดร้ับ 

(   ) ครบถ้วน ทุกครั้ง  (2) 
(   ) ไม่ครบถ้วน บำงครั้ง  (1) 
(   ) ไม่ได้ออกใบเสรจ็เลย  (0) 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................  
กำรใช้จ่ำยเงินรำยได้
สถำนศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ประเด็นนี้ไม่
ก าหนดค่าคะแนน
การประเมินฯแต่ใช้
ข้อมูลรายงาน สพฐ.) 

2.มีแผนกำรใช้จ่ำยเงินรำยไดส้ถำนศึกษำ
ครบถ้วนตำมจ ำนวนเงิน 
(   ) มีกำรจัดท ำแผนครบถ้วนตำม
จ ำนวนเงิน  (2) 
(   ) มีกำรจัดท ำแผนแตไ่ม่ครบถ้วนตำม
จ ำนวนเงิน  (1)  
(   ) ไม่มี   (0) 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................   
3.เงินรำยได้สถำนศึกษำท่ีมผีู้มอบให้โดย
มีวัตถุประสงค์กำรใช้จ่ำยเงิน 

(   ) ตำมวัตถุประสงค ์(2) 
(   ) ตำมวัตถุประสงค์บำงครั้ง  (1) 
(   ) ไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์  (0) 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 
รำยจ่ำยเป็นค่ำ 

(   ) ค่ำจ้ำงช่ัวครำว………………………………บำท. 

(   ) งบด ำเนินกำร…………………..บำท 
(   ) รำยจ่ำยงบเงินอุดหนุน…………………………..บำท 
(   ) รำยจ่ำยงบลงทุนเฉพำะเป็นประโยชน์ต่อกำรจัดกำรเรียน     
      กำรสอน…………………………บำท 
(   ) รำยจ่ำยเพื่อสมทบรำยกำรครภุัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้ำง 
................................บำท 
มีกำรยืมเงินหรือไม ่

(   ) มี 
 
 



ที ่
ประเด็นการ
ตรวจสอบ ประเด็นย่อย ผลการประเมิน บันทึกเพ่ิมเติม 

 
 

 
(   ) ทดรองจ่ำยเพื่อพัฒนำสภำพแวดล้อม………………………………บำท 
(   ) เพื่อจัดหำรำยได้ให้กับสถำนศึกษำ…………………….……………. บำท 

(   ) ทดรองจ่ำยเป็นค่ำรักษำพยำบำลและค่ำกำรศึกษำบุตรส่วนท่ี
สำมำรถชดใช้เงินรำยได้สถำนศึกษำได้/อื่นๆ ........................ ........         
...................................บำท 
(   ) ไม่มี 

กำรเก็บรักษำ 
(   ) มีนักเรียนไม่เกิน 
120 คน 20,000 บำท 
 
(   ) มีนักเรียนเกิน 
120 คน ขึ้นไป 
30,000 บำท 

4.กำรเก็บรักษำเงินสดส ำรอง ณ ที่จ่ำย 
ถูกต้องตำมระเบียบฯ ท่ีกรมบัญชกีลำง
ก ำหนด 

(  ) ไม่มีเงินเก็บส ำรอง ณ ท่ีจ่ำยหรือมี
ถูกต้องตำมระเบียบฯ  (2) 
(  ) มีมำกกว่ำที่ก ำหนดและมีกำรน ำฝำก
แต่ล่ำช้ำกว่ำก ำหนดตำมระเบียบ  (1) 
(  ) ไม่ถูกต้อง  (0) 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................. 

................................ 
วงเงินฝำกธนำคำร 

(   ) มีนักเรียนไม่เกิน 
120 คน 30,000 บำท 

 
(   ) มีนักเรียนเกิน 
120 คน ขึ้นไป ไมเ่กิน
1 ล้ำนบำท 

5.วงเงินฝำกธนำคำรเกินกว่ำท่ี
กรมบัญชีกลำงก ำหนดและมีกำรน ำฝำก 
สพป. หรือไม ่
(   ) มีกำรด ำเนินกำรถูกต้องตำม
ระเบียบ/น ำฝำก สพป. (2)    
(   ) มีเงินเกินกว่ำก ำหนด และมีกำรน ำ
ฝำกบ้ำงแต่ยังไม่ครบถ้วน (1) 
(  )ด ำเนินกำรไม่ถูกต้องตำมระเบยีบฯ(0) 
  

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

รวมคะแนนประเมิน  คิดเป็นร้อยละ 

ลงช่ือ............................................ผู้ให้ข้อมูล                  ลงช่ือ......................................ผู้ให้ข้อมลู 
(.........................................)                                   (........................................) 

                          ลงช่ือ........................................................ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

(......................................................) 
ลงช่ือ..........................................กรรมกำรตรวจสอบ  ลงช่ือ..........................................กรรมกำรตรวจสอบ 

                 (..................................................)                         (.................................................) 

หมายเหตุ  น ำคะแนนกำรประเมนิท้ัง 4 ด้ำน ประมวลผลกำรท ำงำนของสถำนศึกษำในภำพรวม และจัดกลุ่มประสิทธิภำพ
กำรด ำเนินงำนด้ำนงบประมำณ ดงันี้ 
กลุ่ม A : หมำยถึง  กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำทีส่ำมำรถปฏิบัติงำนได้ทั้ง 4 ด้ำน ของเกณฑ์กำรประเมินตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป 
กลุ่ม B : หมำยถึง  กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ทั้ง 4 ด้ำน ของเกณฑ์กำรประเมินตั้งแต่ร้อยละ 61-74 
กลุ่ม C : หมำยถึง  กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ทั้ง 4 ด้ำน ของเกณฑ์กำรประเมินต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ลงมำ 
 
 



แบบสอบถาม 

แบบประเมินนี ้มีทัง้หมด 10 ข้อค ำถำม มีวตัถปุระสงค์ เพ่ือประเมินควำมพงึพอใจของสถำนศกึษำ 
ท่ีมีตอ่งำนกำรตรวจสอบภำยใน สพป. ขอนแก่น เขต 1 โดยไมมี่ผลตอ่กำรด ำเนินกำรใด ๆ ของโรงเรียน แต่
จะน ำไปเป็นข้อมลูในกำรวำงแผนและพิจำรณำด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสมตอ่ไป  ให้ผู้ตอบ
แบบสอบถำมประเมินตำมข้อเท็จจริงโดยใสเ่คร่ืองหมำย /ในชอ่งท่ีเหมำะสมกบัระดบัควำมพงึพอใจ ดงันี ้ 

 
สิ่งท่ีประเมิน 

 

      ระดับความพงึพอใจ 
มำก
ท่ีสดุ 
5 

 
มำก
4 

ปำน
กลำง
3 

 
น้อย
2 

น้อย
ท่ีสดุ
1 

1.  1.   มีกำรนดัหมำยลว่งหน้ำ และสง่หนงัสอืแจ้งก ำหนดกำรตรวจสอบ กบั   
    หนว่ยรับตรวจอยำ่งเป็นทำงกำร  (ยกเว้นกำรตรวจนบัเงินสด) 

 2. เปิดโอกำสให้ผู้ รับกำรตรวจสอบชีแ้จงกำรปฏิบตังิำนใน 
 ควำมรับผิดชอบ 
 3.แจ้งผลกำรตรวจสอบด้วยวำจำ เม่ือมีกำรปฏิบตังิำนเสร็จ เพ่ือ   
    เปิดโอกำสให้ผู้ รับกำรตรวจสอบ ชีแ้จงผลกำรตรวจสอบ 
  4.  แจ้งรำยงำนผลกำรตรวจสอบพร้อมทัง้ข้อเสนอแนะแนวทำงกำร   
      ปรับปรุงแก้ไขอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
  5. กำรให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ เก่ียวกบัเร่ืองท่ีตรวจสอบ รวมถึง  
      กฎหมำย ระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 
  6.  กำรมีมนษุยสมัพนัธ์ในกำรติดตอ่ประสำนงำนกบัหนว่ยรับตรวจ 
  7. กำรมีควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์ ปฏิภำณไหวพริบ กำรแก้ไข ปัญหำ 
  8. กำรติดตำมผลกำรตรวจสอบตำมข้อเสนอแนะ 
  9. ประโยชน์ท่ีได้รับจำกข้อเสนอแนะของผลกำรตรวจสอบ 
10. กำรประชำสมัพนัธ์ข้อมลูตำ่งๆ กำรตรวจสอบภำยในบนเว็ปไซด์   
      ของหนว่ยตรวจสอบภำยใน  

     

ข้อคิดเหน็/ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................... 

ขอขอบคณุทกุทำ่นท่ีให้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำม และหวงัเป็นอยำ่งยิ่งวำ่จะได้รับควำมร่วมมือด้วยดี    
หนว่ยตรวจสอบภำยใน   

ส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำประถมศกึษำขอนแก่น เขต 1 



บรรณำนุกรม 

หน่วยตรวจสอบภำยใน, ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำแห่งชำติ(กรม), 2543, 
         แนวทางการควบคุมก ากับ ติดตาม การเงินการบัญชีระดับโรงเรียน, กระทรวงศึกษำธิกำร, 
         ถนนรำชด ำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ: 
หน่วยตรวจสอบภำยใน, ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (กรม), 2548 , คู่มือการ 
          ตรวจสอบภายในสถานศึกษา (เล่มท่ี 2) การเงินการบัญชี: ระบบการควบคุมการเงินของหน่วย 
          งานย่อย พ.ศ.2544, กระทรวงศึกษำธิกำร,ถนนรำชด ำเนินนอก,เขตดุสิต กรุงเทพฯ:  
หน่วยตรวจสอบภำยใน, ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (กรม), 2548 , คู่มือการ 
          ตรวจสอบภายในสถานศึกษา (เล่มท่ี 3) แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง, กระทรวง   
          ศึกษำธิกำร,ถนนรำชด ำเนินนอก,เขตดุสิต กรุงเทพฯ:  
หน่วยตรวจสอบภำยใน, ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (กรม), 2548 , คู่มือการ 
          ตรวจสอบภายในสถานศึกษา (เล่มท่ี 4) แนวทางการตรวจสอบการควบคุมทรัพย์สิน, กระทรวง   
          ศึกษำธิกำร,ถนนรำชด ำเนินนอก,เขตดุสิต กรุงเทพฯ:  
หน่วยตรวจสอบภำยใน, ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (กรม), 2549 , คู่มือการปฏิบัติงาน 
          ตรวจสอบภายใน ส าหรับผู้ตรวจสอบภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา, กระทรวงศึกษำธิกำร,   
          ถนนรำชด ำเนินนอก,เขตดุสิต กรุงเทพฯ:  
หน่วยตรวจสอบภำยใน, ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (กรม), 2551 , คู่มือการ 
          ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา, กระทรวงศึกษำธิกำร, ถนนรำชด ำเนินนอก,  
          เขตดุสิต กรุงเทพฯ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะท างาน 

1. นำยภูมิพัทธ  เรืองแหล่   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ที่ปรึกษำ 
2. นำงวิไลวรรณ  รักสนิท   นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำร    คณะท ำงำน 
3. นำงจรรยำ      ส ำเริง     นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำร              คณะท ำงำน 


