
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

การตรวจสอบด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียนประถมศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ตามหนังสือ สพป.สระบุรี เขต ๑ ท่ี ศธ ๐๔๑๕๕/๓๘๘๘ ลงวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้แจ้ง  
ซ้อมความเข้าใจสรุปรายงานผลการตรวจสอบด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียนประถมศึกษา            
เพื่อด าเนินการจัดอาหารกลางวันนักเรียนในภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๑ และภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๒ จ านวน ๒๔ 
โรงเรียน และสังเคราะห์รายงานผลการตรวจสอบส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ๑๗๐ แห่ง จ านวน ๓,๔๔๔ 
โรงเรียน ครอบคลุมขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ของ สพฐ. ซึ่งมีประเด็นการตรวจสอบ ดังนี้ 
  ๑. การรับเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทันเปิดภาคเรียน ครบถ้วน 
  ๒. การใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ด าเนินการจัดหาอาหารให้นักเรียนได้ทุกคน    
ทุกวัน จ านวน ๒๐๐ วัน/ปีงบประมาณ อาหารท่ีจัดให้นักเรียนมีปริมาณท่ีเพียงพอ เหมาะสม ให้คุณค่า           
ทางโภชนาการอย่างครบถ้วน หรือจัดหาได้ตามโปรแกรม Thai School Lunch ก าหนด 
  ๓. การใช้จ่ายเงินตามระเบียบ กฎหมายของทางราชการ  
       ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ และแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบ
อาหาร      หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงส าเร็จ) ตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๖ 
ลงวันท่ี      ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 
       การเบิกจ่ายถูกต้อง ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง และหนังสือส่ังการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
  ๔. การควบคุมและรายงานผล 
       รายงานเงินคงเหลือประจ าวันถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
       รายงานผลการด าเนินโครงการตามก าหนด (ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ส้ินปีงบประมาณ)
และสรุปภาพรวมข้อสังเกตท่ีตรวจพบ แนวทางแก้ไข ในแต่ละกระบวนงาน คือ 
  ๑. การรับเงินอุดหนุน 
  ๒. การใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่ออาหารกลางวัน 
  ๓. การจัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร 
  ๔. การจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร 
  ๕. การจ้างเหมาท าอาหาร 
  ๖. การเบิกจ่ายเงิน 
  ๗. การยืมเงินและการส่งใช้ 
  ๘. การเก็บรักษาเงิน 



  ๙. การจัดท าบัญชี 
/ มีรายละเอียด ... 

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ข้อสังเกตที่ตรวจพบในแต่ละกระบวนงาน แนวทางการแก้ไข 
๑. การรับเงินอุดหนุน ๑. การรับเงินจาก อปท. ยังมีโรงเรียนได้รับเงินล่าช้า  

    ได้รับเงินล่าช้าไม่ทันเปิดภาคเรียน แต่มีการปรับตัวดีข้ึน โดยมีระยะเวลาท่ีรับเงินล่าช้า 

    ได้รับเงินไม่ต่อเนื่องเนื่องกับการรับเงินครัง้ก่อน  ลดน้อยลงเนื่องจากกระบวนการขอรับเงนิเริ่มต้น 

เนื่องจากการแบ่งงวดการจ่ายเป็นรายไตรมาส เมื่อเปิดภาคเรียนและใช้เวลาโดยประมาณ ๑-๒ 
สัปดาห์  

    ได้รับเงินไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียนจริงท่ีมี
อยู ่

ซึ่งมี สพท.หลายแห่งช่วยประสาน เร่งรัด  

    ออกหลักฐานใบเสร็จรับเงินให้ก่อนวันท่ี และท าความเข้าใจกับเทศบาล และอบต. ในพื้นท่ี 

ได้รับเงินจริงเนื่องจาก อปท. ให้ระบุวันท่ีย้อนหลัง  ๒. การรับเงิน ถูกปรับให้มีจ านวนครั้งถี่ข้ึน หรือ 
ตามวันท่ี ท่ียื่นเรื่องขอรับเงิน จ านวนวันท่ีได้รับเงินน้อยลงในแต่ละครั้ง (ส่วนใหญ่  
๒. การใช้จ่ายงบประมาณ เงินอุดหนุนเพื่ออาหาร
กลางวัน 

๕๐ วัน/ครั้ง)ท าให้โรงเรียนได้รับเงนิเพื่อด าเนินการ 

    เบิกจ่ายในรายการท่ีเบิกไม่ได้ เช่น จานเมลามีน   จัดหาอาหารกลางวันนักเรียนไม่ต่อเนื่อง และวันท่ีเปิด 

ถาดหลุม เส่ือน้ ามัน ค่าแรงท าทางเดินไปโรงอาหาร  ท าการเรียนการสอนไม่เท่ากันในแต่ละรอบของการ 
ตู้เย็น เป็นต้น รับเงิน ท าให้บางรอบมีเงินคงเหลือ บางรอบเงินไม่

พอ  

    แจกคูปองให้นักเรียนซื้ออาหารกลางวันจาก
ร้านค้า 

โดยพบว่าการจัดท าบันทึกข้อตกลงมีรายละเอียดท่ี 

ในโรงเรียน ต่างกันในแต่ละแห่งซึ่งตีความว่า การส้ินสุดโครงการ  

    รายการอาหารที่จัดท าไม่ตรงกับรายการที่ปิด คือ ตามระยะเวลาของการรับเงินแต่ละครั้ง ท าให้ 

ประกาศเผยแพร่ในโรงอาหาร และ/หรือ เมนูใน  โรงเรียนบางแห่งคืนเงนิท่ีเหลือจ่าย ท าให้รอบถัดมา 
โปรแกรม Thai School Lunch ท่ีใช้อ้างอิง เงินไม่เพียงพอด าเนินงาน ซึง่รูปแบบวิธีการให้เงิน 
๓. การจัดซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร เป็นการบริหารจัดการของ อปท.(เทศบาล/อบต.) 

    การอนุมัติจัดซื้อ อ้างอิงระเบียบไม่ถูกต้อง ยังมีการ ท่ีมีความแตกต่างกันในระดับปฏิบัติแต่ในหลักการ 

อ้างอิงตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ  

การด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันโดยใช้ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งยกเลิกแล้ว เงินงบประมาณ ควรถือเป็นการด าเนินการเป็น 



    การจัดซื้อใช้แบบ ๔ ส่วน โดยไม่มีรายละเอียดประเภท   รายปีงบประมาณ มิใช่ตามระยะเวลาการจ่ายเงิน  

ชนิดของวัตถุดิบท่ีจัดซื้อ ราคาต่อหน่วย และจ านวน
เงิน 

จึงควรมีแนวทางการจัดการแก้ไข ดังนี้ 

    มีการระบุรายละเอียดการจัดซื้อแต่การค านวณ    ๒.๑ ส านักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหาร
กลางวัน 

จ านวนเงินรวมไม่ถูกต้อง ตรงกนั มีขาด-เกินไป ควรประสานขอความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการ 

    หลักฐานการจัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร มี ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแบบบันทึกข้อตกลงของ
การ 

รายการท่ีต่างกัน แต่มีจ านวนเงินเท่ากันทุกวันและไม่ ให้เงินอุดหนุนเพื่ออาหารกลางวันกับโรงเรียน ควร 
ปรากฏรายการท่ีจ าเป็นในการด าเนินการประกอบ ก าหนดระยะเวลาส้ินสุดโครงการให้ชัดเจนเป็น 
อาหาร เช่น ข้าวสารแก็สหุงต้ม เป็นต้น ปีงบประมาณ เพื่อลดปัญหาการได้รับเงินไม่ต่อเนือ่ง 

    กรรมการตรวจรับ มีรายช่ือไม่ตรงกับท่ีแต่งต้ัง ของโรงเรียน 

หรือมีไม่ครบถ้วน    ๒.๒ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ควรสร้างความ 

    หลักฐานการจัดซื้อในส่วนท่ี ๓ ใบรับรองแทน เข้าใจให้โรงเรียน ให้มีการประสานงานเบ้ืองต้นกับ  

ใบเสร็จรับเงิน ลายมือช่ือผู้จ่ายเงินมิใช่บุคคลเดียวกันกับ อปท. ซึ่งเป็นหน่วยงานให้เงินงบประมาณสนับสนุน  
ผู้ยืมเงินไปจัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร โดยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาช่วยประสานและ 
 ขับเคล่ือนเสนอผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัด 

/ ๔. การจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร... 

 
ข้อสังเกตที่ตรวจพบในแต่ละกระบวนงาน แนวทางการแก้ไข 

๔. การจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร ๓. การได้รับเงินไม่ตรงกับจ านวนนักเรียนจริงท่ีมอียู่ 

    ไม่ด าเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ แต่จะ โรงเรียนควรเรง่รัดการส ารวจนักเรียน และอาจขอ 

เบิกจ่ายรวมกับการจัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร เจรจาต่อรองกับรับเงินท่ีได้ขาด – เกิน โดยขอให้  

    จัดท าหลักฐานไม่ถูกต้องด าเนินการจ้างเหมา อปท. น าไปเพิ่ม – ลด ในการโอนเงินให้ครั้งต่อไป 

ประกอบอาหาร แต่มีหลักฐานการจัดซื้อวัตถุดิบประกอบ ๔. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวง 
อาหารด้วย การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

    ไม่มีใบตรวจรับงานจ้างประกอบอาหาร ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งปัจจุบันต้องด าเนินการตาม  

 แนวปฏิบัติท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด ตามหนังสือ  
๕. การจ้างเหมาท าอาหาร ด่วนท่ีสุด ท่ีกค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๖ ลงวันท่ี  

    หลักฐานการจ้างเหมาท าอาหารไม่ถูกต้องตาม  ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการ 

ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ  จัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้าง 



พ.ศ.๒๕๖๐ บุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบ 

    ไม่มีใบตรวจรับพัสดุ หรือมีแต่ไม่ถูกต้อง อาหาร (ปรุงส าเร็จ) ท่ีโรงเรียนจ านวนมากยังไม่ชัดเจน 

    จ้างเหมาท าอาหาร แต่มีการยืมเงินส ารองจ่าย และยังไม่ได้น าไปปรับใช้จริง(ผลการตรวจสอบครั้งนี ้

ให้กับผู้รับจ้างล่วงหน้า ยังเป็นผลการด าเนินการท่ีอยู่ในช่วงรอยต่อของการ 

    บันทึกตกลงจ้างไม่ปิดอากรแสตมป์ บังคับใช้)และยังมีประเด็นท่ียังไม่ชัดเจน คือ 

    ไม่สามารถตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบประกอบ ๔.๑ การใช้แบบฟอร์มการด าเนินการแบบ ๔ ส่วน 

อาหารและความสะอาดในการประกอบอาหารได้  ยังใช้ได้มากน้อยแค่ไหน 
เนื่องจากโรงเรียนไม่มีสถานท่ีประกอบการให้ ๔.๒ การยืมเงินเพื่อจัดซื้อ ยังสามารถกระท าได้ 

    กรณีให้ผู้รับจ้างประกอบอาหารในโรงเรียน มี
การ 

หรือไม่อย่างไร โดยโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ท่ีใช้
วิธี 

เรียกเก็บค่าน้ า ค่าไฟ แต่ออกใบเสร็จรับเงินไม่ถูกประเภท จัดท าเองหรือจ้างแม่ครัวประกอบอาหารให้มี 
ของเงินท่ีได้รับ (ออกเป็นเงินสนับสนุนการศึกษา) ความเห็นว่า การจัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร 
 โรงเรียนไม่ได้เข้าในเมือง แต่จะไปจัดซื้อเองตาม 
๖. การเบิกจ่ายเงิน ตลาดนัดในชุมชน จึงยังมีความจ าเป็นต้องการยืม

เงิน 

    จ่ายเงินโดยไม่มีการอนุมัติจ่าย หรือมีแต่ไม่
ครบถ้วน 

และการด าเนินการในระบบ e-GP ต้องด าเนินการ 

    อนุมัติเบิกจ่ายเงินเกินวันท่ีเปิดภาคเรียน โดยไม่ อย่างไรที่จะไม่เป็นภาระกับโรงเรียนท่ีไม่มีเจ้าหน้าท่ี 

ระบุเหตุผลความจ าเป็นให้ชัดแจ้ง เฉพาะทาง มีแต่ครูซึ่งรับภาระการสอนมาก 

    กรณีจ่ายคูปอง ไม่มีหลักฐานรายช่ือนักเรียน แนวทางการแก้ไข คือ ส านักงานกองทุนเพื่อ 

    หลักฐานการเบิกจ่ายเงินและหลักฐานประกอบ โครงการอาหารกลางวันและส านักการคลังและ  

ไม่ครบถ้วน ไม่มีใบเสร็จรับเงินในรายการท่ีพึงเรียกจาก สินทรัพย์ สพฐ.  ควรร่วมกันจัดท าแนวปฏิบัติหรือคู่มือ 
ผู้ขายได้เช่น ค่าข้าวสาร อาหารสดและแห้ง  การด าเนินการอาหารกลางวันแบบครบวงจรใน 
(ซื้อจ านวนมาก) ค่าแก๊ส ทุกกระบวนงานท่ีเกี่ยวข้อง เนื่องจากท่ีผ่านมายังไม่

มี 

    หลักฐานการเบิกจ่าย ผู้จัดท า ผู้อนุมัติ  คู่มือใดท่ีให้แนวทางในการด าเนินการในการจัดซื้อ 

ลงนามไม่ครบ จัดจ้างอาหารกลางวันไว้อย่างชัดเจน จึงท าให้โรงเรียน 

    แยกเก็บบันทึกขออนุมัติ กับหลักฐานการจ่าย ถือปฏิบัติแตกต่างกัน 

  

/ การจ่ายเงินค่าจ้างแม่ครัว ... 

 



 
ข้อสังเกตที่ตรวจพบในแต่ละกระบวนงาน แนวทางการแก้ไข 

    การจ่ายเงินค่าจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร ไม่มี
การ 

๕. การด าเนินการจัดรายการอาหาร และจัดซื้อโดย
ใช้  

อนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน โปรแกรม Thai School Lunch โรงเรียนยังไม่ชัดเจน  

    จ่ายเงินไม่ตรงตัวผู้มีสิทธิ เช่น ส่ังจ่ายเช็คให้ครู ในวัตถุประสงค์และวิธีการใช้งาน โดยเฉพาะใน 

ผู้รับผิดชอบโครงการไปจ่ายให้กับผู้รับจ้างเหมาท าอาหาร ประเด็นท่ีต้องการปรับประเภท ชนิดของวัตถุดิบ 
จ่ายเงินชดเชยตามใบส าคัญให้กับแม่ครัว ไม่ใช่เจ้าหน้าท่ี ประกอบอาหารให้สอดคล้องกับท้องถิ่น หรือฤดูกาล    
โครงการซึ่งเป็นผู้ยืมเงิน ท่ีสามารถจัดซื้อได้เหมาะสมกับงบประมาณท่ีมีอยู่  

    ไม่มีการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย กรณีจ้างเหมาท าอาหาร นอกจากนี้โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีครูผู้สอนน้อย  

กับบุคคลธรรมดาต้ังแต่ ๑๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป  หลายแห่งมีครูสูงวัยการใช้งานเทคโนโลยีจึงยุ่งยาก 

    หลักฐานการจ่าย (ใบเสร็จรับเงิน) ระบุข้อมูลผู้ขาย และใช้เวลาในการจัดท าเอกสาร 

ไม่ครบถ้วน บางฉบับไม่มีลายมือช่ือผู้รับเงิน แนวทางการแก้ไข คือ ส านักงานกองทุนเพื่อ 

    ผู้จ่ายเงินไม่ประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว”  โครงการอาหารกลางวันควรด าเนินการ ดังนี้ 

และลงนาม รับรองในหลักฐานการจ่าย    ๕.๑ พิจารณาการใช้งานโปรแกรม Thai School  

    เบิกจ่ายเงินเกินวงเงนิในสัญญาจ้าง และใน Lunch ว่าบังคับใช้กับโรงเรียนทุกแห่ง หรือมีการ 

ใบส่งมอบไม่แนบรายการอาหารประจ าวัน ผ่อนคลายการถือปฏิบัติส าหรับโรงเรียนขนดเล็กท่ีมี 

    ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารหลังจาก ข้อจ ากัดด้านบุคลากร 

การจ่ายเงินซึ่งเป็นการส ารองจ่ายเงินส่วนตัวไปก่อน     ๕.๒ พิจารณาจัดท าคู่มือ และจัดอบรมให้ความรู้ 
โดยไม่บันทึกขออนุมัติจ่าย การใช้งานโปรแกรมกับผู้บริหารโรงเรียนและ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน 
๗. การยืมเงินและการส่งใช้ ให้มากขึ้น ในมิติการใช้งานโปรแกรม Thai School  

    ยืมเงิน โดยไม่มีการจัดท าสัญญายืม Lunch และการด าเนินการจัดหาตามระเบียบ 

    ไม่เสนอขออนุมัติการขอยืมเงินในสัญญายืม  กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 

ก่อนการจ่ายเงิน การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตาม
หนังสือ 

    ก าหนดระยะเวลาการส่งใช้คืนเงินยืม ไม่เป็นไป  ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๖ ลงวันท่ี 

ตาม ระเบียบ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการจัดซื้อวัตถุดิบ 

    การส่งใช้เงินยืม ไม่บันทึกการส่งใช้ด้านหลัง เพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อ 

สัญญายืม ประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร  

    มีการให้ยืมเงินตามสัญญายืมฉบับใหม่ โดยไม่ส่ง
ใช้  

(ปรุงส าเร็จ) ควรมีการติดตามผลและให้ค าแนะน า 



คืนเงินยืมตามสัญญาเดิมให้เสร็จส้ินก่อน เพิ่มเติมอย่างสม่ าเสมอ เพื่อสร้างความเข้าใจท่ี
ถูกต้อง 

    อนุมัติให้ยืมเงินมากกว่าจ านวนนักเรียนจริง และส่งเสริมสนับสนุนให้สามารถบริหารจัดการ 

    อนุมัติให้ยืมเงินเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบประกอบ
อาหาร 

โครงการอาหารกลางวันให้บรรลุวัตถุประสงค์และ 

โดยรวมเงินค่าจ้างแม่ครัวประกอบอาหารด้วย มีประสิทธิภาพ 

    รูปแบบสัญญายืมเงิน ไม่เป็นไปตามท่ีกระทรวง  

การคลังก าหนด  

    ถอนเงินจากธนาคาร ไม่ตรงกับหลักฐานการ  

จ่ายเงินส่วนตัวที่ส ารองจ่ายไปก่อน  
  

/ ๘. การเก็บรักษา ... 

 
ข้อสังเกตที่ตรวจพบในแต่ละกระบวนงาน แนวทางการแก้ไข 

๘. การเก็บรักษา  

    มีการเก็บรักษาเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร   

มากกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท ไม่น าส่วนท่ีเกินฝากคลัง  

    ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารที่ได้รับ ไม่น าส่งเงิน  

รายได้แผ่นดิน  
  
๙. การบัญชี  

    จัดท าทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภท  

เงินอุดหนุนเพื่ออาหารกลางวันนกัเรียน ไม่ถูกต้อง   
ไม่ครบถ้วน  

    ไม่บันทึกรับรู้ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารที่ได้รับ   

ในทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดิน  

    จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันไม่ถูกต้อง  

ครบถ้วน  
  
  
เพื่อลดปัญหาและส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนด าเนินการจัดอาหารนักเรียนประถมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 


