
 

 

 

 

แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

(ส าหรับโรงเรียนท่ีปฏิบัติตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544) 

โรงเรียน....................................... สังกัด ............................................. 

เพียงวันท่ี............................................. 

ส่วนท่ี 1 การตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ท่ี รายการ ค่าคะแนน คะแนนท่ีได้ 

1 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
1.1 สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
1.2 แผนปฏิบัติการประจ าปีมีความสอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษา
และจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
1.3 แผนปฏิบัติการประจ าปีครอบคลุมแหลง่เงินทุกประเภทที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของสถานศึกษา 
1.4 แผนปฏิบัติการประจ าปีไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
1 

0.5 
 

0.5 
 

0.5 

 

2 การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 การใช้จ่ายแต่ละโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
กรณีมีความจ าเป็นไมส่ามารถด าเนินงานโครงการ/กจิกรรมให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีได้ สถานศึกษาได้รายงานปัญหา/อุปสรรค
การด าเนินงานให้ผูอ้ านวยการสถานศึกษาทราบ 

 
1 

 

3 การติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 
3.1 สถานศึกษามีการติดตามเร่งรัดการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรมให้ม ี
การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างน้อยทุกภาคเรียน 
3.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานครบถ้วนทุกโครงการ/กจิกรรม 
ตามที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปี เสนอใหผู้้อ านวยการ
สถานศึกษาทราบ 

 
0.5 

 
1 
 

 

 รวม 5  

 

 

 

 



 

ส่วนท่ี 2 การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี 

ท่ี รายการ ค่าคะแนน คะแนนท่ีได้ 

1 การควบคุมเงินคงเหลือ 
1.1 จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันทุกสิ้นวัน โดยถูกต้อง  
เป็นปจัจบุัน และเสนอรายงานให้ผูอ้ านวยการสถานศึกษาลงนาม 

 
5 

 

 1.2 ยอดเงินคงเหลอืแต่ละประเภทที่แสดงตามรายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวัน ตรงกบัยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
และทะเบียนคุมการรับและน าสง่เงินรายได้แผ่นดิน 

5  

1.3 ยอดเงินสดคงเหลือ มอียูจ่รงิครบถ้วนและตรงกบัรายงานเงิน
คงเหลือประจ าวัน  

2  

1.4 ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคาร (ประเภทออม
ทรัพย์/ประจ า) และทะเบียนเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันรวม
ทุกบัญชีตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 

5  

1.5 ยอดเงินฝากส่วนราชการผูเ้บกิตามสมุดคู่ฝาก (ส่วนราชการผูเ้บกิ) 
ตรงกบัรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 

3  

รวม 20  
2 การเก็บรักษาเงิน 

2.1 มีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการเกบ็รกัษาเงิน 
 
1 

 

 2.2 กรรมการเก็บรักษาเงินปฏิบัตหิน้าที่ตามระเบียบก าหนด 1  

2.3 การเกบ็รักษาเงินสด และเงินฝากธนาคารของเงินแต่ละประเภท 
เป็นไปตามวงเงิน อ านาจการเกบ็รักษาทีก่ระทรวงการคลังอนุมัติ และ
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง ได้แก่ เงินรายได้สถานศึกษา เงินอุดหนนุรับจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท./อบต.) เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ 
เงินลกูเสือ เงินเนตรนารี   

2  

2.4 น าส่งเงินรายได้แผ่นดิน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง วันใดมีเงินรายได้
เก็บไว้เกินกว่า 10,000 บาท มีการน าเงินส่งคลังอย่างช้าไม่เกิน 7 วันท าการ 

0.5  

2.5 เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย มีการน าส่งสรรพากรในท้องที่ ภายใน 7 วัน 
นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงิน 

0.5  

รวม 5  
3 การควบคุมการรับเงิน 

3.1 มีค าสั่งหรือบันทึกมอบหมายผูท้ าหน้าที่รบั – จ่ายเงินอย่างชัดเจน 
 
1 

 

 3.2 ผู้ท าหน้าทีจ่ัดเกบ็ หรือรบัช าระเงิน เป็นเจ้าหน้าทีก่ารเงนิ หรือผูท้ี่
ได้รับมอบหมาย 

2  

 3.3 มีการออกใบเสรจ็รบัเงินตามแบบของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้แก่ผู้ที่ช าระเงินทุกครั้ง  

4  



 

ท่ี รายการ ค่าคะแนน คะแนนท่ีได้ 

 3.4 ใบเสรจ็รับเงินระบุข้อมลู รายละเอียด ครบถ้วน สมบูรณ์ 2  

 3.5 ยอดเงินในใบเสรจ็รบัเงินถูกต้องตรงกับรายการที่บันทกึไว้ใน
ทะเบียนคุมต่าง ๆ 

1  

 รวม 10  
4 การควบคุมการจ่ายเงิน 

4.1 การจ่ายเงินแต่ละประเภทตรงตามวัตถุประสงค์ และระเบียบหรอื
ข้อก าหนดของเงินน้ัน ๆ 

 
5 

 
 

 4.2 การจ่ายเงินทุกรายการได้รบัอนุมัตจิากผู้มอี านาจ 5  

 4.3 มีหลักฐานการจ่ายครบถ้วน สมบูรณ์ทุกรายการทีจ่่ายเงนิ และ
ยอดเงินทีจ่่ายตรงกับที่ได้รับอนุมัตจิากผูม้ีอ านาจ 

5  

 4.4 ใบส าคัญคู่จ่าย ที่เป็นใบเสร็จรับเงินเจ้าหนี้ มีสาระส าคัญครบถ้วน 
ตามแบบทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด 

3  

 4.6 ผู้จ่ายเงินได้ลงลายมือช่ือรับรองการจ่ายพร้อมทัง้ช่ือตัวบรรจง และ  
วัน เดือน ปี ที่จ่ายเงินก ากับไว้ทีห่ลักฐานการจ่ายทุกรายการ 

2  

 รวม 20  
5 การจัดท าบัญชี   

 5.1 มีการจัดท าทะเบียนคุมการรบัและน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน  
เป็นปจัจบุัน และบันทึกรายการรบัและน าส่งเงินถูกต้องตรงตาม
หลักฐาน 

5  

 5.2 มีการจัดท าทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ เพื่อควบคุมเงินแตล่ะ
ประเภท ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและการบันทกึรายการรบั-จา่ย ถูกต้อง
ตรงตามหลกัฐาน 

5  

 5.3 มีการจัดท าทะเบียนเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน เพื่อใช้
ควบคุมเงินฝากธนาคาร ครบทกุบญัชี และบันทกึรายการถูกต้องตาม
หลักฐาน  

4  

 5.4 มีการจัดท าสมุดคู่ฝาก (ส่วนราชการผู้เบิก) เป็นปัจจุบัน และมีการ
บันทึกควบคุมการฝากถอนเงินกบัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาถูกต้อง
ครบถ้วน 

3  

 5.5 ทุกสิ้นวันท าการ ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรอืผูท้ี่ได้รบัมอบหมาย ท า
การตรวจสอบการบันทึกรายการเคลือ่นไหวในทะเบียนต่าง ๆ ตามที่
ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อยก าหนด 

3  

 รวม 20  
6 การจัดท ารายงานการเงิน 

6.1 ทุกสิ้นเดือนมีการจัดท ารายงานการเงินประจ าเดือน ดังต่อไปนี ้

 
 

 



 

ท่ี รายการ ค่าคะแนน คะแนนท่ีได้ 

     6.1.1 ส าเนารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ณ วันท าการสุดท้าย 
ของเดือน โดยยอดเงินคงเหลือแต่ละประเภทในรายงานฯ ถูกต้องตรง
กับทะเบียนคุมทุกทะเบียน 

2 

      6.1.2 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันทุกบัญชี 
โดยยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement) ตรงกบั
ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน กรณีไมต่รงกัน 
สถานศึกษาสามารถระบุรายละเอียดความแตกต่างได้ครบถ้วน 

1  

 6.2 มีการจัดส่งรายงานการเงินประจ าเดือนใหส้ านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทราบเพื่อตรวจสอบและก ากับดูแล ภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไป โดยประกอบด้วย 
     6.2.1 ส าเนารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ณ วันท าการสุดท้าย 
ของเดือน 

 
 
 
1 

 

      6.2.2 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันทุกบัญชี 0.5  

 6.3 รายงานการรบั-จ่ายเงินรายไดส้ถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ ตาม
แบบที่ก าหนด เสนอใหส้ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบภายใน 30 
วันนับแต่วันสิ้นปี งบประมาณ 

0.5  

 รวม 5  
7 การตรวจสอบการรับ-จ่ายประจ าวัน   
 7.1 มีการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้มผีู้ท าหน้าที่ตรวจสอบการรบั-จ่าย

ประจ าวันตามระเบียบการเกบ็รกัษาเงินและการน าเงินส่งคลังในหน้าที่
ของอ าเภอและกิ่งอ าเภอ พ.ศ. 2520 ข้อ 20 และ ข้อ 37 

2  

 7.2 ผู้ที่ได้รับมอบหมายมกีารตรวจสอบการรบั – จ่ายประจ าวันตามที่
ระเบียบก าหนด  

3  

 รวม 5  
8 การควบคุมเงินยืม 

8.1 การจ่ายเงินยืม 
     8.1.1 สัญญาการยืมเงินเป็นแบบท่ีกระทรวงการคลังก าหนด      

และมีสาระส าคัญครบถ้วน 

 
 
1 

 

     8.1.2 มีการจัดท าประมาณการค่าใช้จ่ายประกอบสัญญาการยืมเงิน 1  
     8.1.3 ไม่มีการให้ลูกหนี้ยืมเงินครั้งใหม่โดยที่ยังมิได้ส่งใช้เงนิยืมรายเดิม  1  

 8.2 การสง่ใช้เงินยืมเป็นไปตามระยะเวลาท่ีระเบียบก าหนด 1  

 8.3 ไม่มีลูกหนีเ้งินยืมค้างเกินระยะเวลาทีร่ะเบียบก าหนด 1  

 รวม 5  
9 การควบคุมใบเสร็จรับเงิน  

1 
 



 

ท่ี รายการ ค่าคะแนน คะแนนท่ีได้ 

9.1 มีการจัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน โดยบันทึกรายการถูกตอ้ง 

ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
 9.2 ใบเสร็จรับเงินท่ีลงรายการผิดพลาด สถานศกึษาใชว้ิธีการขีดฆ่า

จ านวนเงิน และเขียนใหม่ท้ังจ านวน โดยผู้รับเงินลงลายมอืชือ่ก ากับ 

กรณียกเลิกใบเสร็จรับเงินมีการแนบใบเสร็จรับเงินไว้กับส าเนาในเลม่ 

1  

 9.3 ไม่มกีารใช้ใบเสร็จข้ามปีงบประมาณ 1  

 9.4 ใบเสร็จรับเงินของปีงบประมาณกอ่นท่ีใชไ้ม่หมดเล่ม สถานศึกษามี

การประทับตราเลกิใช้ ปรุ หรือ เจาะรูใบเสร็จรับเงินฉบับท่ีเหลือตดิอยู่ 

กับเล่มไม่ให้น ามาใช้รับเงินไดอ้กี 

1  

 9.5 สิน้ปีงบประมาณ มีการรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ให้

ผู้อ านวยการสถานศกึษาทราบ ไม่เกินวันท่ี 15 ตลุาคมของ

ปีงบประมาณถัดไป 

1  

 รวม 5  
 รวมท้ังสิน้ (สว่นท่ี 1 และ ส่วนท่ี 2) 100  

  
 
        ลงช่ือ...........................................ผูป้ระเมิน 

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

        ลงช่ือ...........................................ผูส้อบทาน 

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


