แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(สาหรับโรงเรียนที่ปฏิบัติตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544)
โรงเรียน....................................... สังกัด .............................................
เพียงวันที่.............................................
ส่วนที่ 1 การตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจาปี
รายการ
ที่
1 การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
1.1 สถานศึกษามีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
1.2 แผนปฏิบัติการประจาปีมีความสอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษา
และจุดเน้นของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3 แผนปฏิบัติการประจาปีครอบคลุมแหล่งเงินทุกประเภทที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของสถานศึกษา
1.4 แผนปฏิบัติการประจาปีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2 การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปี
การใช้จ่ายแต่ละโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปี
กรณีมีความจาเป็นไม่สามารถดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีได้ สถานศึกษาได้รายงานปัญหา/อุปสรรค
การดาเนินงานให้ผอู้ านวยการสถานศึกษาทราบ
3 การติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน
3.1 สถานศึกษามีการติดตามเร่งรัดการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้มี
การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปีอย่างน้อยทุกภาคเรียน
3.2 จัดทารายงานผลการดาเนินงานครบถ้วนทุกโครงการ/กิจกรรม
ตามที่กาหนดในแผนปฏิบัติการประจาปี เสนอให้ผู้อานวยการ
สถานศึกษาทราบ
รวม

ค่าคะแนน
1
0.5
0.5
0.5
1

0.5
1

5

คะแนนที่ได้

ส่วนที่ 2 การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี
รายการ
ที่
1 การควบคุมเงินคงเหลือ
1.1 จัดทารายงานเงินคงเหลือประจาวันทุกสิ้นวัน โดยถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน และเสนอรายงานให้ผอู้ านวยการสถานศึกษาลงนาม

ค่าคะแนน
5

1.2 ยอดเงินคงเหลือแต่ละประเภทที่แสดงตามรายงานเงินคงเหลือ
ประจาวัน ตรงกับยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
และทะเบียนคุมการรับและนาส่งเงินรายได้แผ่นดิน

5

1.3 ยอดเงินสดคงเหลือ มีอยูจ่ ริงครบถ้วนและตรงกับรายงานเงิน
คงเหลือประจาวัน

2

1.4 ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามสมุดคูฝ่ ากธนาคาร (ประเภทออม
ทรัพย์/ประจา) และทะเบียนเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันรวม
ทุกบัญชีตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจาวัน

5

1.5 ยอดเงินฝากส่วนราชการผูเ้ บิกตามสมุดคู่ฝาก (ส่วนราชการผูเ้ บิก)
ตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจาวัน

3

รวม
2 การเก็บรักษาเงิน
2.1 มีคาสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน

20
1

2.2 กรรมการเก็บรักษาเงินปฏิบัตหิ น้าที่ตามระเบียบกาหนด

1

2.3 การเก็บรักษาเงินสด และเงินฝากธนาคารของเงินแต่ละประเภท
เป็นไปตามวงเงิน อานาจการเก็บรักษาทีก่ ระทรวงการคลังอนุมัติ และ
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง ได้แก่ เงินรายได้สถานศึกษา เงินอุดหนุนรับจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท./อบต.) เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ
เงินลูกเสือ เงินเนตรนารี

2

2.4 นาส่งเงินรายได้แผ่นดิน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง วันใดมีเงินรายได้
เก็บไว้เกินกว่า 10,000 บาท มีการนาเงินส่งคลังอย่างช้าไม่เกิน 7 วันทาการ

0.5

2.5 เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย มีการนาส่งสรรพากรในท้องที่ ภายใน 7 วัน
นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงิน

0.5

รวม
3 การควบคุมการรับเงิน
3.1 มีคาสั่งหรือบันทึกมอบหมายผูท้ าหน้าที่รบั – จ่ายเงินอย่างชัดเจน

5
1

3.2 ผู้ทาหน้าทีจ่ ัดเก็บ หรือรับชาระเงิน เป็นเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน หรือผูท้ ี่
ได้รับมอบหมาย

2

3.3 มีการออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่ผู้ที่ชาระเงินทุกครั้ง

4

คะแนนที่ได้

ที่

รายการ
3.4 ใบเสร็จรับเงินระบุข้อมูล รายละเอียด ครบถ้วน สมบูรณ์
3.5 ยอดเงินในใบเสร็จรับเงินถูกต้องตรงกับรายการที่บันทึกไว้ใน
ทะเบียนคุมต่าง ๆ
รวม

4 การควบคุมการจ่ายเงิน
4.1 การจ่ายเงินแต่ละประเภทตรงตามวัตถุประสงค์ และระเบียบหรือ
ข้อกาหนดของเงินนั้น ๆ

ค่าคะแนน
2
1
10
5

4.2 การจ่ายเงินทุกรายการได้รบั อนุมัตจิ ากผู้มอี านาจ

5

4.3 มีหลักฐานการจ่ายครบถ้วน สมบูรณ์ทุกรายการทีจ่ ่ายเงิน และ
ยอดเงินทีจ่ ่ายตรงกับที่ได้รับอนุมัตจิ ากผูม้ ีอานาจ

5

4.4 ใบสาคัญคู่จ่าย ที่เป็นใบเสร็จรับเงินเจ้าหนี้ มีสาระสาคัญครบถ้วน
ตามแบบทีก่ ระทรวงการคลังกาหนด

3

4.6 ผู้จ่ายเงินได้ลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายพร้อมทัง้ ชื่อตัวบรรจง และ
วัน เดือน ปี ที่จ่ายเงินกากับไว้ทหี่ ลักฐานการจ่ายทุกรายการ

2

รวม

20

5 การจัดทาบัญชี
5.1 มีการจัดทาทะเบียนคุมการรับและนาส่งเงินรายได้แผ่นดิน
เป็นปัจจุบัน และบันทึกรายการรับและนาส่งเงินถูกต้องตรงตาม
หลักฐาน

5

5.2 มีการจัดทาทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ เพื่อควบคุมเงินแต่ละ
ประเภท ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและการบันทึกรายการรับ-จ่าย ถูกต้อง
ตรงตามหลักฐาน

5

5.3 มีการจัดทาทะเบียนเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน เพื่อใช้
ควบคุมเงินฝากธนาคาร ครบทุกบัญชี และบันทึกรายการถูกต้องตาม
หลักฐาน

4

5.4 มีการจัดทาสมุดคูฝ่ าก (ส่วนราชการผู้เบิก) เป็นปัจจุบัน และมีการ
บันทึกควบคุมการฝากถอนเงินกับสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาถูกต้อง
ครบถ้วน

3

5.5 ทุกสิ้นวันทาการ ผู้อานวยการสถานศึกษาหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย ทา
การตรวจสอบการบันทึกรายการเคลือ่ นไหวในทะเบียนต่าง ๆ ตามที่
ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อยกาหนด

3

รวม

20

6 การจัดทารายงานการเงิน
6.1 ทุกสิ้นเดือนมีการจัดทารายงานการเงินประจาเดือน ดังต่อไปนี้

คะแนนที่ได้

ที่

รายการ
6.1.1 สาเนารายงานเงินคงเหลือประจาวัน ณ วันทาการสุดท้าย
ของเดือน โดยยอดเงินคงเหลือแต่ละประเภทในรายงานฯ ถูกต้องตรง
กับทะเบียนคุมทุกทะเบียน

ค่าคะแนน

6.1.2 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันทุกบัญชี
โดยยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement) ตรงกับ
ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน กรณีไม่ตรงกัน
สถานศึกษาสามารถระบุรายละเอียดความแตกต่างได้ครบถ้วน

1

6.2 มีการจัดส่งรายงานการเงินประจาเดือนให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทราบเพื่อตรวจสอบและกากับดูแล ภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไป โดยประกอบด้วย
6.2.1 สาเนารายงานเงินคงเหลือประจาวัน ณ วันทาการสุดท้าย
ของเดือน

2

1

6.2.2 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันทุกบัญชี

0.5

6.3 รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาประจาปีงบประมาณ ตาม
แบบที่กาหนด เสนอให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบภายใน 30
วันนับแต่วันสิ้นปี งบประมาณ

0.5

รวม
7 การตรวจสอบการรับ-จ่ายประจาวัน
7.1 มีการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้มผี ู้ทาหน้าที่ตรวจสอบการรับ-จ่าย
ประจาวันตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลังในหน้าที่
ของอาเภอและกิ่งอาเภอ พ.ศ. 2520 ข้อ 20 และ ข้อ 37

5

7.2 ผู้ที่ได้รับมอบหมายมีการตรวจสอบการรับ – จ่ายประจาวันตามที่
ระเบียบกาหนด

3

รวม

5

8 การควบคุมเงินยืม
8.1 การจ่ายเงินยืม
8.1.1 สัญญาการยืมเงินเป็นแบบที่กระทรวงการคลังกาหนด
และมีสาระสาคัญครบถ้วน
8.1.2 มีการจัดทาประมาณการค่าใช้จ่ายประกอบสัญญาการยืมเงิน

8.1.3 ไม่มีการให้ลูกหนี้ยืมเงินครั้งใหม่โดยที่ยังมิได้ส่งใช้เงินยืมรายเดิม
8.2 การส่งใช้เงินยืมเป็นไปตามระยะเวลาที่ระเบียบกาหนด
8.3 ไม่มีลูกหนีเ้ งินยืมค้างเกินระยะเวลาทีร่ ะเบียบกาหนด
รวม
9 การควบคุมใบเสร็จรับเงิน

2

1
1
1
1
1
5
1

คะแนนที่ได้

ที่

ค่าคะแนน

รายการ
9.1 มีการจัดทาทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน โดยบันทึกรายการถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
9.2 ใบเสร็จรับเงินที่ลงรายการผิดพลาด สถานศึกษาใช้วิธีการขีดฆ่า
จานวนเงิน และเขียนใหม่ทั้งจานวน โดยผู้รับเงินลงลายมือชือ่ กากับ
กรณียกเลิกใบเสร็จรับเงินมีการแนบใบเสร็จรับเงินไว้กับสาเนาในเล่ม
9.3 ไม่มกี ารใช้ใบเสร็จข้ามปีงบประมาณ

คะแนนที่ได้

1

1

9.4 ใบเสร็จรับเงินของปีงบประมาณก่อนที่ใช้ไม่หมดเล่ม สถานศึกษามี
การประทับตราเลิกใช้ ปรุ หรือ เจาะรูใบเสร็จรับเงินฉบับที่เหลือติดอยู่
กับเล่มไม่ให้นามาใช้รับเงินได้อกี

1

9.5 สิน้ ปีงบประมาณ มีการรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ให้
ผู้อานวยการสถานศึกษาทราบ ไม่เกินวันที่ 15 ตุลาคมของ
ปีงบประมาณถัดไป
รวม
รวมทั้งสิน้ (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)

1

5
100
ลงชื่อ...........................................ผูป้ ระเมิน
(............................................)
ลงชื่อ...........................................ผูส้ อบทาน
(............................................)

