
แบบส ารวจข้อมูลเบื้องต้น 
โรงเรียน................................................................  เครือข่าย.................................................. 
ผู้บริหารสถานศึกษา(ชื่อ – สกุล)............................................................................................. 
หมายเลขโทรศัพท์................................................................................................................... 
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าป ี
1.  การจัดท าแผน 
ล าดับ

ที ่
ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย การด าเนินงาน บันทึกเพิ่มเติม 

1. แผนกลยุทธ์  หรือ
แผนปฏิบัติราชการ  
4  ปี 

การจัดท าแผน o ท า 
o ไม่ท า 

กรณีที่ไม่ท าก าหนดทิศทาง 
เป้าหมายของการท างานระยะ 
ยาวอย่างไร 
................................................. 
................................................. 
................................................. 
................................................. 
................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าป ี

การจัดท าแผน o ท า 
o ไม่ท า 

กรณีที่ไม่ท าก าหนดทิศทาง 
การปฏิบัติงานประจ าป ี
อย่างไร 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
 
กรณีที่จัดท าแผน  แผน 
ปฏิบัติราชการประจ าปี 
ครอบคลุมเงินทุกประเภท 
ของโรงเรียน 
o ใช่ 
o ไม่ใช่ 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................. 
 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
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ล าดับ

ที ่
ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย การด าเนินงาน บันทึกเพิ่มเติม 

 แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี (ต่อ) 

ความสอดคล้อง o สอดคล้องกับ 
 กลยุทธ์/นโยบาย/

จุดเน้น สพฐ. 
      แผนกลยุทธ์  หรือ      
           แผนปฏิบัติราชการ   
           4 ป ี ของ สพป.ล าพูน  
           เขต 1 
      แผนกลยุทธ์  หรือ    
          แผนปฏิบัติราชการ  
          4 ปี ของโรงเรียน 
 ข้อตกลงการให้ 

          บริการสาธารณะ 
 ข้อมูลจากการท า 

SWOT 
o ไม่สอดคล้อง 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

การมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  คณะกรรมการสถาน 
    ศึกษามีสว่นร่วมในการ 
    พิจารณาแผน 
o มี 
o ไม่มี 

 
2.  มีมติที่ประชุมคณะ 
    กรรมการสถานศึกษาให้ 
    ความเห็นชอบแผนปฏิบัติ 
    ราชการประจ าปี 
o มี 
o ไม่มี 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

การเสนอโครงการ/ 
กิจกรรมต่อเนื่อง 

ในการเสนอโครงการ/ 
กิจกรรมต่อเนื่อง  ได้มีการ 
พิจารณา ผลการด าเนินงาน
ในปีที่ผ่านมาประกอบ 
o พิจารณา 
o ไม่พิจารณา 

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

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

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

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

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

................................. 
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ล าดับ

ที ่
ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย การด าเนินงาน บันทึกเพิ่มเติม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 

การเปิดเผยแผน 
ปฏิบัติราชการ 
ประจ าป ี
 
 
 
 
 
 

มีการเปิดเผยแผนเพื่อความ 
โปร่งใส  ในการปฏิบัติงาน 
โดยน าสาระส าคัญท่ีสามารถ
เผยแพร่  ได้  ประกาศ/ 
ประชาสัมพันธ์  ผา่นทางสื่อ 
ต่าง ๆ  เช่น  Website   
ปิดประกาศ ฯลฯ  เพื่อทราบ 
o เปิดเผย 
o ไม่เปิดเผย 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนการใช้จ่ายเงิน 
ประจ าป ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดท าแผน o ท า 
o ไม่ท า 

กรณีที่ไม่จัดท า  สถานศึกษา
มีวิธีการด าเนินการใช้จา่ยเงิน 
อย่างไร .................................. 
............................................... 
............................................... 
 
กรณีที่จัดท าแผนการใช้จ่าย 
เงินประจ าป ี ครอบคลุมเงิน
ทุกประเภทของสถานศึกษา 
o ใช่ 
o ไม่ใช่ 

 
การใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา 
เป็นไปตามแผนการใช้จา่ยเงิน 
ประจ าป ี
o ใช่ 
o ไม่ใช่ 

 
กรณีการใช้จ่ายเงินของสถาน 
ศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการ
ใช้จ่ายเงินประจ าปีสถาน 
ศึกษามีวิธีในการด าเนินการ 
อย่างไร  ................................ 

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

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



-  4  - 
 

2.  การปฏิบัติตามแผน 
ล าดับ

ที ่
ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย การด าเนินงาน บันทึกเพิ่มเติม 

1. 
 

การปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป ี
 

การควบคุมการ
ปฏิบัติงานให้เป็น 
ไปตามแผน 

ก าหนดระบบควบคุมเพื่อให้
การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
แผน 
o ก าหนดการควบคุม

โดย 
 มีหลักฐานแสดงการ  

ควบคุมการใช้จ่ายเงิน 
          ตามแผน 
 มีรายงานผลการ

ด าเนินงานตามแผน 
          ปฏิบัติราชการ 
          ประจ าป ี
o ไม่ก าหนดระบบ

ควบคุม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามแผน
ก าหนด 

เปรียบเทียบแผน/ผลการ 
ปฏิบัติงานจากรายงานผล 
การด าเนินงาน  ตามแผน 
ปฏิบัติราชการประจ าปี 

o ผลการปฏิบัติงานทุก 
           งาน/โครงการ/  
           กิจกรรม เป็นไป 
           ตามแผนปฏิบัติ 
           ราชการประจ าปี 

o มีโครงการ/กิจกรรมที่ 
ผลการปฏิบัติงานไม่    
เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
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ล าดับ

ที ่
ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย การด าเนินงาน บันทึกเพิ่มเติม 

 การปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป ี (ต่อ) 
 

การขออนุมัติ 
ยกเลิก/ 
เปลี่ยนแปลง
โครงการ/กิจกรรม
ในแผน 

1.  ขออนุมัติจากผู้อ านวยการ 
     สถานศึกษา 
o ขออนุมัติ 
o ไม่ขออนุมัติ 
o ขออนุมัติบาง

โครงการ/กิจกรรม 
 
2.  คณะกรรมการสถานศึกษา 
    ให้ความเห็นชอบ 
o เห็นชอบ 
o ไม่เห็นชอบ 

 

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

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

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

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

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

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

การติดตามผล ก าหนดให้มีการติดตามผลการ
ด าเนินงาน 
o จัดท ารายงานผล 

ด าเนินงานตาม   
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป ี

 
1. ผลการปฏิบัติงาน 
 แยกเป็นงาน/ 

           โครงการ/กิจกรรม 
 ไม่แยก 

 
2. การใช้จ่ายงบประมาณ 
 แยกเป็นงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
 ไม่แยก 

 
3. ความถ่ีในการจัดท ารายงาน 
 ภาคเรียนละครั้ง 
 ปีละครั้ง 
 อ่ืน ๆ ระบุ....... 

 
o ไม่จัดท ารายงาน 
………………………… 

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

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

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

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

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

............................... 
 
............................... 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
 
…………………………. 
…………………………. 
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3.  ผลการปฏิบัติงานตามแผน 
ล าดับ

ที ่
ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย การด าเนินงาน บันทึกเพิ่มเติม 

1. ผลการ
ปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม 
แผนก าหนด 

การรายงานผล ก าหนดให้มีการรายงานผลการ 
ด าเนินงาน  
o การจัดท ารายงานผลการ 

          ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ 
          ราชการประจ าปี 
 
1. ผลการปฏิบัติงาน 

 แยกเป็นงาน/โครงการ/   
                     กิจกรรม 

 ไม่แยก 
 
2. การใช้จ่ายงบประมาณ 

 แยกเป็นงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

 ไม่แยก 
           
 3. รายงานระบุผลส าเร็จตาม 
     วัตถุประสงค์เป้าหมาย 

 ระบุ 
 ไม่ระบ ุ

 
o ไม่จัดท ารายงาน 

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

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

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

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

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

ผลการปฏิบัติ 
งานเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติ
ราชการ
ประจ าป ี

เปรียบเทียบแผน/ผลการปฏิบัติงานจาก 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ 
ราชการประจ าปี 

o มีการายงานผลการปฏิบัต ิ
              งานของ  ทุกโครงการ/       
              กิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติ 
              ราชการประจ าปี 

o รายงานผลการปฏิบัติงาน 
              ไม่ครบ/ไม่ตรงกับโครงการ/ 
              กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ          
              ราชการประจ าปี 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................. 
…………………………. 
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ล าดับ

ที ่
ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย การด าเนินงาน บันทึกเพิ่มเติม 

 ผลการ
ปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม 
แผนก าหนด
(ต่อ) 

ผลการปฏิบัติ 
งานเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติ
ราชการ
ประจ าปี (ต่อ) 

การบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายในการ 
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

o ผลการปฏิบัติงานบรรล ุ
วัตถุประสงค์เป้าหมายทุก     
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

o มีบางโครงการ/กิจกรรมที่ 
              ผลการปฏิบัติงานไม่บรรลุ 
              วัตถุประสงค์เป้าหมาย 
 

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

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

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

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

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

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

การขออนุมัติ 
ยกเลิก/เปลี่ยน 
แปลงโครงการ/ 
กิจกรรมในแผน 

1.  ขออนุมัติจากผู้อ านวยการสถานศึกษา 
o ขออนุมัติ 
o ไม่ขออนุมัติ 
o ขออนุมัติบางโครงการ/

กิจกรรม 
 
2. คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความ 
   เห็นชอบ 

o เห็นชอบ 
o ไม่เห็นชอบ 

 
3. มีบันทึกการประชุมคณะกรรมการ 
   สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นลายลักษณ์     
   อักษร 

o มี 
o ไมมี่ 

 

…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
 
…………………………. 
...............................
...............................
...............................
............................... 
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การเงิน การบญัชี 
1.  การเงิน 
ล าดับ

ที ่
ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย การด าเนินงาน บันทึกเพิ่มเติม 

1. เงินสด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความถูกต้อง 
ครบถ้วนของ 
ตัวเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีการจัดท ารายงานเงินคงเหลือ 
   ประจ าวัน 
o จัดท า 
o ไม่จัดท า 

 
2. มีการเปรียบเทียบยอดคงเหลือใน 
   ทะเบียน  รายงานเงินคงเหลือ  กับ 
   ตัวเงินที่มีอยู่จริง (เงินสด/เงินฝาก 
   ธนาคาร/เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก) 
o ตรงกัน 
o ไม่ตรงกัน 

 
3. กรณีไม่มีตู้นิรภัยและมีการเก็บรักษา 
   เงินสด  ได้มีการจัดท าบันทึกการรับเงิน 
   เพื่อเก็บรักษา 
o จัดท า 
o ไม่จัดท า 

 
4. มีการจัดท ารายละเอียดเงินสดคงเหลือ 
   ที่สามารถแยกได้ว่า  เป็นเงินประเภท 
   ใด  จ านวนเท่าใด 
o จัดท า 
o ไม่จัดท า 

 

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

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

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

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

 
เงินฝาก
ธนาคาร 
 

 
ความถูกต้อง 
ครบถ้วนของ 
เงินฝากธนาคาร 
 

 
1. มีการเปรียบเทียบยอดคงเหลือในสมุด 
   เงินฝากธนาคารกับรายงานเงินคงเหลือ 
   ประจ าวัน 
o ตรงกัน 
o ไมต่รงกัน 

 

 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
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ล าดับ

ที ่
ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย การด าเนินงาน บันทึกเพิ่มเติม 

 เงินฝาก สพป.
ล าพูน  เขต 1 

ความถูกต้อง 
ครบถ้วนของ 
เงินฝาก สพป. 
ล าพูน เขต 1 

1. ผลเปรียบเทียบยอดคงเหลือในสมุด 
   คู่ฝากกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
o ตรงกัน 
o ไม่ตรงกัน 

 
2. มีการจัดท ารายละเอียดเงินฝาก   
   สพป.ล าพูน เขต 1  คงเหลือที่สามารถ 
   แยกได้ว่า  เป็นเงินประเภทใด  จ านวน 
   เท่าใด 
o จัดท า 
o ไม่จัดท า 

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

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

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

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

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การควบคุมการ 
รับ-จ่ายเงิน 
ประจ าวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบการ
เก็บรักษาเงิน 
และการน าเงิน 
ส่งคลังในหน้าที่
ของอ าเภอและ 
กิ่งอ าเภอ 
พ.ศ.2520 และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ข้อ 20 และ 37 

1. มีค าสั่งแต่งตั้งผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบ 
   การรับ-จ่ายเงินประจ าวัน 
o มี 
o ไม่มี 

 
2. มีลายมือชื่อของผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบ 
   การรับ-จ่ายเงินประจ าวันใน 
o ทะเบียนคุมเงินที่เกี่ยวข้อง 
o ใบเสร็จรับเงิน 
o ไม่ปรากฏลายมือชื่อ 
o อ่ืน ๆ ..................... 

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

3. การเก็บรักษา 
เงิน 

ระเบียบการ 
เก็บรักษาเงิน 
และการน าเงิน 
ส่งคลังในหน้าที่
ของอ าเภอและ 
กิ่งอ าเภอ 
พ.ศ.2520 และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ส่วนที่  3 

1. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บ 
   รักษาเงิน 
o มี 
o ไม่มี 

 
2. คณะกรรมการเก็บรักษาเงินมี 
   ลายมือชื่อปรากฏในรายงานเงิน 
   คงเหลือประจ าวัน 
o มี 
o ไมมี 

………………………… 
………………………… 
………………………… 
…………………………. 
 
………………………… 
............................. 
...............................
.............................. 
.............................. 
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2.  การบัญชี 
ล าดับ

ที ่
ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย การด าเนินงาน บันทึกเพิ่มเติม 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดท าบัญช ี
หรือการบันทึก 
ควบคุม 
 
 
 
 
 
 

การจัดท า
ทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดท าทะเบียนคุมเงินครบถ้วน  และ
เป็นปัจจุบัน 
o จัดท า 

 ครบถ้วน 
 เป็นปัจจุบัน 
 ไม่ครบถ้วน 
 ไม่เป็นปัจจุบัน 

o ไม่จัดท า 
 

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

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

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

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

2. 
 
 
 
 

การรายงาน 
การเงิน 
 
 
 
 

การจัดท า 
รายงานและ
การส่งรายงาน 

การจัดท ารายงานการเงินครบถ้วน  และ 
เป็นปัจจุบัน 
o จัดท า 

 ครบถ้วน 
 เป็นปัจจุบัน 
 ไม่ครบถ้วน 
 ไม่เป็นปัจจุบัน 

o ไม่จัดท า 
 
การจัดส่งรายงานการเงินประจ าเดือน 
o จัดส่ง  สพป.ล าพูน เขต 1  

 ครบถ้วน 
 เป็นปัจจุบัน 
 ไม่ครบถ้วน 
 ไม่เป็นปัจจุบัน 

o ไม่ส่งหน่วยงานใด 
o อ่ืน ๆ ............................ 

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

.............................. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
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การบรหิารทรัพย์สิน 
การบริหารทรัพย์สินเกิดประโยชน์คุ้มค่า  และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ล าดับ

ที ่
ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย การด าเนินงาน บันทึกเพิ่มเติม 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดหา 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดซื้อจัด
จ้างเป็นไปตาม 
ระเบียบส านัก 
นายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ.2535 และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 

1. ผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ  มีประสบการณ์ 
   ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อย 
   กว่า  3  ป ี
o ใช่ 
o ไม่ใช่ 
o อ่ืน ๆ โปรดระบุ ..................... 

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

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

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

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

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

2. 
 
 
 
 

การควบคุม 
ทรัพย์สิน 
 
 
 
 

จัดท าทะเบียน 
และบัญชี
ควบคุม 
ทรัพย์สิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การจัดท าทะเบียนเพื่อควบคุม       
   ทรัพย์สิน 

o ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
 เป็นปัจจุบัน 
 ไม่เป็นปัจจุบัน 

 
o ทะเบียนครุภัณฑ์ 

 เป็นปัจจุบัน 
 ไม่เป็นปัจจุบัน 

           
o บัญชีวัสดุ 

  เป็นปัจจุบัน 
 ไม่เป็นปัจจุบัน 

 
o ไม่จัดท า 

 

 
 

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

 
การเก็บรักษา 
พัสดุ 
 

 
1. สถานที่เก็บรักษาพัสดุปลอดภัย 

o ใช่ 
o ไม่ใช่ 

 
…………………………
…………………………
…………………………
………………………... 
............................. 
............................. 
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ล าดับ

ที ่
ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย การด าเนินงาน บันทึกเพิ่มเติม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

การเก็บรักษา 
พัสดุ (ต่อ) 
 
 

2. มีการดูแลรักษาให้พัสดุอยู่ในสภาพ 
   พร้อมใช้ 
o ใช่ 
o ไม่ใช่ 

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

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

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

การใช ้
ประโยชน ์
 
 
 
 
 
 
 

1. พัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง  ได้รับทันตาม  
    ความต้องการใช้งาน 
o ทันตามความต้องการ 
o ล่าชา้ไม่ทันตามความต้องการ 

 
2. พัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง  ได้รับตามความ 
    ต้องการใช้ 
o ตรงตามความต้องการใช้ 
o ไม่ตรงตามความต้องการใช้ 

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

การจ าหน่าย
พัสดุ 
 
 
 

1. ด าเนินการจ าหน่ายพัสดุที่ช ารุดตาม 
   รายงานการตรวจสอบพัสดปุระจ าปี 
o ใช่ 
o ไม่ใช่ 

 

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

การจัดท า 
รายงาน 
 

1. จัดท ารายงานการตรวจสอบพัสดุ 
    ประจ าป ี
o ท า 
o ไม่ท า 

 
2. มีการจัดส่งรายงานการตรวจสอบพัสดุ 
   ประจ าป ี
o ส่ง สพป.ล าพูน เขต 1 
o ส่ง ส านักตรวจสอบพิเศษภาค 8 
o ส่ง ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน

จังหวัดล าพูน 
o ไม่ส่งหน่วยงานใด 

…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
 
.............................. 
...............................
...............................
.............................. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
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การบรหิารจัดการเงินรายได้สถานศึกษา 
การบริหารจัดการเงินรายได้สถานศึกษาเกิดประโยชน์คุ้มค่า  และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ล าดับ

ที ่
ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย การด าเนินงาน บันทึกเพิ่มเติม 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

เงินรายได้
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

การรับเงิน 
 

1. มีการออกใบเสร็จรับเงินถูกต้อง 
   ครบถ้วนทุกรายการ 
o ใช่ 
o ไม่ใช่ 
o อ่ืน ๆ โปรดระบุ ..................... 

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

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

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

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

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

  จัดท าบัญชี
ควบคุมเงิน 
รายได้สถาน 
ศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีการจัดท าบัญชีเพื่อควบคุม       
   เงินรายได้สถานศึกษา 

o ทะเบียนคุมเงินรายได้ 
               สถานศึกษาแยกตามประเภท 
               ของเงินที่ได้รับไว้  ครบถ้วน 

 เป็นปัจจุบัน 
 ไม่เป็นปัจจุบัน 
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ......... 

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

o การใช้จ่ายเงินรายได้
สถานศึกษา 
 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 ไม่เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ 
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ ......... 

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

o การจัดเก็บหลักฐานการใช้
จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา 
 จัดเก็บตามระบบ

ควบคุมการเงิน 
 ไม่จัดเก็บตามระบบ 

ควบคุมการเงิน 

 
 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
 
............................... 
............................... 
...............................
............................... 
...............................
............................... 
............................... 
 
............................... 
............................... 
...............................
............................... 
............................... 
............................... 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นหลัก 
 

ประเด็นย่อย 
 

การด าเนินงาน 

 
บันทึกเพิ่มเติม 

 

  การรายงาน 
 
 
 
 
 
อ่ืน ๆ 

o การจัดท ารายงาน 
 แสดงในรายงานเงิน

คงเหลือประจ าวัน 
 ไม่แสดงในรายงานเงิน 

                     คงเหลือประจ าวัน 
 

o ปัญหา  อุปสรรคในการ 
ด าเนินการที่พบในการบริหาร      
จัดการเกี่ยวกับเงินรายได้ของ 

              สถานศึกษา 

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

 
การบรหิารจัดการเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การบริหารจัดการเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประโยชน์คุ้มค่า  
และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ล าดับ

ที ่
ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย การด าเนินงาน บันทึกเพิ่มเติม 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

เงินอุดหนุน
โครงการ 
อาหารกลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 

การรับเงิน 
 

1. ข้อมูลนักเรียน  การขอรับเงินอุดหนุน 
    ระดับก่อนประถมศึกษา 
    จ านวนนักเรียน ..................... คน 
    ระดับประถมศึกษา 
    จ านวนนักเรียน ..................... คน 
    ข้อมูลนักเรียนตามทะเบียนนักเรียน 
    ระดับก่อนประถมศึกษา 
    จ านวนนักเรียน ..................... คน 
    ระดับประถมศึกษา 
    จ านวนนักเรียน ..................... คน 
 
2.  มีการออกใบเสร็จรับเงินถูกต้อง    
o ใช่ 
o ไม่ใช่ 
o อ่ืน ๆ โปรดระบุ ..................... 

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

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

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

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

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

 



-  15  - 
ล าดับ

ที ่
ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย การด าเนินงาน บันทึกเพิ่มเติม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การรับเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การใช้จ่ายเงิน 

3. การรับเงินอุดหนุนจาก อปท. ลักษณะ 
o ได้ครั้งเดียวส าหรับ 200 วัน/ปี 
o ได้รับครั้งละ 100วัน/ภาคเรียน 
o อ่ืน ๆ โปรดระบุ ..................... 

           ............................................... 
 
4. จ านวนเงินที่ได้รับ  เป็นอย่างไร 
o ได้ตามจ านวนที่ขอ 
o ได้น้อยกว่าที่ขอ ระบุสาเหตุ

............................................. 
o อ่ืน ๆ โปรดระบุ ..................... 

           ............................................... 
 
5.  โรงเรียนได้รับเงินทันเปิดภาคเรียน 
o ทันเปิดภาคเรียน 
o ไม่ทันเปิดภาคเรียน ระบุสาเหตุ

................................................ 
 
1.  โรงเรียนจัดอาหารกลางวนัโดยวิธีใด 
o โรงเรียนประกอบอาหารเอง 
o จ้างเหมาท าอาหาร 
o จัดซื้อวัตถุดิบ และจ้างเหมา

บุคคลภายนอกมาประกอบ
อาหาร 

o อ่ืน ๆ ...................................... 
................................................. 
 

2. กรณีได้รับเงินล่าชา้มีการจดัการด้วย 
   วิธีการใด ............................................ 
   ........................................................... 
   ........................................................... 
 
3. ลักษณะการจัดอาหาร/รายการอาหาร 
   ............................................................. 
   ............................................................. 
   ............................................................. 

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

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

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

.............................. 
…………………………. 
 
…………………………. 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
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ล าดับ

ที ่
ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย การด าเนินงาน บันทึกเพิ่มเติม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

การใช้จ่ายเงิน 
 
 
 
 
 
 
การรายงานผล 
การด าเนินงาน 
 

4.  การจัดซื้อจัดจ้างมีการปฏิบัติตาม
ระเบียบการพัสดุของทางราชการหรือไม่ 
o ปฏิบัติถูกต้อง วิธีเฉพาะแจะจง 
o ปฏิบัติถูกต้อง วิธีประกาศเชิญชวน 
o อ่ืน ๆ ........................................ 

………………………………………… 
 

1.  มีการรายงานผลการด าเนนิงานตาม 
    โครงการหรือไม่ 
o มี 
o ไม่มี 

 
2.  การรายงานผลเป็นไปตามก าหนดการ 
o ใช่     
o ไม่ใช่ 
o อ่ืน ๆ ......................................... 

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

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

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

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

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

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการของสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ข้อเสนอแนะของสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.................................................................................................................................................................... ..........
................................................................................................................... ...........................................................  

ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการกรอกแบบส ารวจข้อมูลเบื้องต้น 


