แนวทางการตรวจสอบ
เงินอุดหนุนรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อโครงการอาหารกลางวัน
สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

โดย
หน่วยตรวจสอบภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

แนวทางการตรวจสอบเงินอุดหนุนรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
เพื่อให้ทราบว่าโรงเรียนประถมศึกษา ได้รับเงินจาก อปท.สาหรับเด็กนักเรียนทุกคน ทันเปิดภาคเรียน
และโรงเรียนมีการจัดการและควบคุมการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเงินและดาเนินการ
ใช้จ่ายถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายของทางราชการ
ขอบเขตการตรวจสอบ
สุ่มตรวจสอบหลักฐานการรับเงินอุดหนุนจาก อปท.เพื่อโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่...................
ส่วนที่ 1 การรับเงิน จาก  เทศบาล  อบต.
ข้อมูลพื้นฐานการขอรับเงินอุดหนุน
ข้อมูลการได้รับเงินภาคเรียนที่..............
ข้อมูลนักเรียนตามทะเบียน
จานวนนักเรียน จานวนวัน จานวนเงิน
ใช้จ่าย
ครั้ง
นักเรียน
ที่ได้รับ(คน)
ที่ได้รับ/ ที่ได้รับ/ครั้ง
ตั้งแต่
ที่
(คน)
วัน เดือน ปี
ครั้ง
(บาท)
วันที่.........
วัน เดือน ปี ก่อน ประถม ที่ได้รับเงิน
ก่อน ประถม
(วัน)
ถึงวันที่.........
ที่ขอรับเงิน ประถม
ประถม
1
2
3
รวมจานวนวันและจานวนเงินที่ได้รับ
1. การรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1 โรงเรียนได้รับเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในลักษณะใด
 ได้ครั้งเดียวสาหรับ 100 วัน ต่อปี
 ได้รับครั้งละ 50 วัน
 อื่นๆ (ระบุ) ………………………………………………………………………………..……………………….
1.2 จานวนเงินที่ได้รับเป็นอย่างไร (ช่วงเวลาที่สุ่มตรวจ)
 ได้ตามจานวนที่ขอ เป็นเงิน...............................บาท
 ได้น้อยกว่าที่ขอ ระบุสาเหตุ .............................................................................................
 อื่นๆ (ระบุ)....................................................................................................................... ...
1.3 ในภาคเรียนที่ ........................ปีการศึกษา...................โรงเรียนได้รับเงินทันเปิดภาคเรียน หรือไม่
ทันเปิดภาคเรียน ได้รับเงินครั้งแรกวันที่.....................................
ไม่ทันเปิดภาคเรียน ได้รับเงินครั้งแรกวันที่.................................
1.4 โรงเรียนมีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดทาโครงการเสนอ และการรับเงินจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่ส่งผลต่อการจัดอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนตามวัตถุประสงค์ หรือไม่ อย่างไร
 ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
 มีปัญหาและอุปสรรค(อธิบายพอสังเขป)...............................................................................
..............................................................................................................................................................................
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1. การใช้จ่ายเงินเพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์
1.1 โรงเรียนนาไปใช้จ่ายเพื่อการจัดอาหารกลางวันโดยวิธีใด
 โรงเรียนจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคและประกอบอาหารเอง
 โรงเรียนจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค และจ้างบุคคลภายนอกมาประกอบอาหาร
 จ้างเหมาทาอาหาร หัวละ 20 บาท
 อื่นๆ (ระบุ)...............................................................................................................
1.2 การใช้จ่ายเงิน สามารถจัดอาหารให้เด็กนักเรียน ในกลุ่มเป้าหมาย อย่างไร
 ต่อเนื่อง ได้ครบทุกคนและทุกวัน
 ไม่ต่อเนื่อง ไม่ครบ ทุกวัน (อธิบายเพิ่มว่าทาอย่างไร) ..........................................................
..................................................................................................................................................................................
1.3 กรณีได้รับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นล่าช้าไม่ทันเปิดภาคเรียน โรงเรียนมีการ
จัดการเพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน หรือไม่ อย่างไร (อธิบายพอสังเขป)
 จัดอาหารให้เด็กนักเรียนรับประทานทุกวัน โดยใช้เงินจากแหล่งใด.......................................
.................................................................................................................................................................................
 ไม่จัดอาหารให้นักเรียนจนกว่าจะได้รับเงิน รอจนกว่าจะได้รับเงิน
1.4 รายการอาหารที่จัดให้เด็กนักเรียนในรอบสัปดาห์ เป็นอย่างไร
1.4.1 ลักษณะการจัดอาหาร
 อาหารจานเดียว /ข้าวและกับข้าว 1 อย่าง
 อาหารชุด ข้าว + กับข้าว 1-2 อย่าง +ขนมหรือผลไม้
 อื่น ๆ (ระบุ) ............................................................................................................... ..
1.4.2 รายการอาหาร
 หลากหลาย ไม่ซ้ากันในรอบสัปดาห์ ได้คุณค่าทางโภชนาการ ครบ 5 หมู่
 ซ้ากันในบางรายการ แต่ได้คุณค่าทางโภชนาการ ครบ 5 หมู่
 ค่อนข้างซ้ากัน แต่ได้คุณค่าทางโภชนาการ ครบ 5 หมู่
 ค่อนข้างซ้ากัน แต่ได้คุณค่าทางโภชนาการไม่ครบ
 อื่น ๆ (ระบุ).................................................................................................
1.4.3 การจัดอาหารโรงเรียนใช้โปรแกรม Thai School lunch หรือไม่ อย่างไร
 ใช้โปรแกรม Thai School lunch (แนบหลักฐานช่วงเวลาที่สุ่มตรวจ
จานวน........................ฉบับ/ชุด
 ใช้วิธีอื่น ๆ(ระบุ).........................................................................................
2. การใช้จ่ายเงินตามระเบียบ กฎหมายของทางราชการ (สุ่มตรวจสอบหลักฐานตามวิธีที่จัดอาหาร)
 โรงเรียนจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคและประกอบอาหารเอง หลักฐานประกอบด้วย
**หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน+ใบจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค+ใบสาคัญรับเงิน+หลักฐานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
 โรงเรียนจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค และจ้างบุคคลภายนอกมาประกอบอาหาร หลักฐาน
ประกอบด้วย
**รายงานขอจ้าง/บันทึกตกลงจ้าง
**หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน+ใบจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค+ใบตรวจรับพัสดุ+ใบสาคัญรับเงิน
หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-3 จ้างเหมาทาอาหาร หัวละ 20 บาท หลักฐานประกอบด้วย
**รายงานขอจ้าง/บันทึกตกลงจ้าง
**หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน+ใบตรวจรับพัสดุ+ใบสาคัญรับเงิน+หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 อื่นๆ (ระบุ)..............................................................................หลักฐานประกอบด้วย
**หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน............................................................
2.2 กรณีให้ยืมเพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประจาวัน (สามารถยืมเงินได้เพียงวิธีเดียว) โรงเรียน
ให้ยืมในลักษณะใด
 วงเงินให้ยืมสาหรับ 5 วัน กาหนดส่งใช้ก่อนปิดภาคเรียน
 วงเงินให้ยืมสาหรับ 20 วัน กาหนดส่งใช้ 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเงิน
 อื่น ๆ วงเงินให้ยืมสาหรับ 10 วัน กาหนดส่งใช้ก่อนปิดภาคเรียน
ส่วนที่ 3 การรายงานรายงานผลการดาเนินโครงการ มีการรายงานหรือไม่ อย่างไร(รายงานภายใน 30 วัน
นับแต่สิ้นสุดโครงการ)
 ได้รับเงินภาคเรียนละ 1 ครั้ง (ครั้งละ 100 วัน) รายงานเมื่อสิ้นภาคเรียน
** หลักฐานการรายงานผลการดาเนินโครงการ
 มีเงินเหลือจ่าย
 ไม่มีเงินเหลือจ่าย
 ได้รับเงินภาคเรียนละ 2 ครั้ง (ครั้งละ 50 วัน) รายงานเมื่อขอรับเงินครั้งที่ 2
** หลักฐานการรายงานผลการดาเนินโครงการ
 มีเงินเหลือจ่าย
 ไม่มีเงินเหลือจ่าย
 อื่น ๆ (ระบุ).................................................................................................................
** หลักฐานการรายงานผลการดาเนินโครงการ
 มีเงินเหลือจ่าย
 ไม่มีเงินเหลือจ่าย

………………………………………………………………………………….

