
รายงานการสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของผูส้อบบัญชีภายนอก 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ได้ส่งมอบรำยงำน

ผลกำรสอบบัญชีและประเมินผลกำรใช้จ่ำยเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน รวมทั้งรำยงำนกำรสอบทำนระบบกำร

ควบคุมภำยใน และรำยงำนกำรสอบทำนระบบกำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2563 สรุปผลกำรตรวจสอบ ดังนี้ 

1. กำรตรวจสอบงบกำรเงิน 

                        ควำมเห็นของผู้สอบบัญชี : รับรองรำยงำนงบกำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำตั้งแต่วันที่  

1 ตุลำคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2563 โดยไม่มีเงื่อนไข ซึ่งประกอบด้วย งบกำรเงินแสดงฐำนะกำรเงิน  

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 ผลกำรด ำเนินงำนและงบกระแสเงินสด ส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดยีวกัน ถูกต้องตำมที่ควร 

ในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนและนโยบำยบัญชีภำครัฐที่ประกำศโดยกระทรวงกำรคลัง 

2. กำรประเมินผลกำรใช้จ่ำยเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน  

                        ควำมเห็นของผู้สอบบัญชี : โดยรวมโรงเรียนมีกำรใช้จ่ำยเงินและกำรจ่ำยซื้อทรัพย์สิน เพ่ือ

กิจกำรของโรงเรียนจริง และเป็นไปตำมงบประมำณที่ได้วำงไว้ 

3. กำรสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน  

                        ควำมเห็นของผู้สอบบัญชี : โรงเรียนมีกำรควบคุมภำยในในกำรบริหำรงำนอยู่ในเกณฑ์ดี และ

เหมำะสมกับธุรกรรมของโรงเรียน ทั้งด้ำนเงินสดและเงินฝำกธนำคำร ด้ำนเงินยืมทดรอง ด้ำนรำยได้และรับเงิน 

ด้ำนรำยจ่ำย ด้ำนเงินเดือน ด้ำนพัสดุและทรัพย์สินถำวร ด้ำนสัญญำจัดซื้อจัดจ้ำงและอำกรแสตมป์ ด้ำนกำรบันทึก

บัญชี ด้ำนมำตรฐำนและนโยบำยกำรบัญชีภำครัฐที่เกี่ยวข้องกับนโยบำยกำรบัญชีของโรงเรียน 

4. กำรสอบทำนระบบกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ 

      ควำมเห็นของผู้สอบบัญชี : โดยรวมโรงเรียนมีระบบกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย ด้ำน

สำรสนเทศอยู่ในเกณฑ์ดี และเหมำะสมกับธุรกรรมของโรงเรียน และมีข้อเสนอแนะกำรปรับปรุงระบบกำรรักษำ

ควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศเพ่ือให้ระบบกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศของโรงเรียนมี

ประสิทธิภำพและประสิทธิผล ดังนี้ 



ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี ความเห็นของหน่วยรับตรวจ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) 

การควบคุมดา้นการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอรแ์ละขอ้มูล 

1. กำรก ำหนดสิทธิ ์

   1.1 ควรจัดท ำเอกสำรทะเบียนกำรก ำหนดสทิธิ์ผู้ใชข้อง

ระบบงำนหลักให้ครบถ้วน  

    

   1.2 ควรมีกำรสอบทำนควำมเหมำะสมของสทิธิท์ี่ผู้ใช้งำน

ได้รับว่ำสอดคล้องตำมหน้ำที่ อย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง 

   1.3 ควรจัดท ำบันทึกผลกำรสอบทำนสทิธิ์ โดยเจ้ำหน้ำที ่

ที่รับผิดชอบในกำรสอบทำนสิทธิ์และหัวหน้ำส่วนงำน พร้อมลง

นำมยืนยันกำรด ำเนินกำร 

2. กำรยืนยันตัวตน ควรเพิ่มมำตรกำรกำรควบคุมในกำรยืนยัน

ตัวตนให้มีควำมปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

 

 

1. กำรก ำหนดสิทธิ ์

1.1 กำรจัดท ำเอกสำรทะเบียนกำรก ำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ของระบบงำน

อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงจะเริ่มด ำเนินกำรจัดท ำเป็นเอกสำร

ในไตรมำสที่ 2 

1.2 กำรสอบทำนสทิธิ์จะด ำเนินกำรในช่วงเดือนพฤษภำคมของทกุ

ปี พร้อมทั้งจัดท ำบันทกึผลกำรสอบทำนสทิธิ ์

1.3 เมื่อมีกำรสอบทำนสิทธิ์ เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกผล 

กำรสอบทำนสทิธิ์ ให้หัวหน้ำทรำบผลกำรสอบทำนพร้อมทั้งลงนำม  

2. กำรยืนยันตัวตน 

    2.1 มีกำรก ำหนดให้ผู้ใช้งำนต้ังรหัสผ่ำน ที่มีควำมปลอดภัยสูงซ่ึง

ยำกต่อกำรคำดเดำ  

    2.2 มำตรกำรควบคุมกำรยืนยันตัวตน โรงเรียนมีแผนกำร

ด ำเนินกำรจัดท ำในระบบ ERP 

การส ารองข้อมลูระบบงาน 

1. กำรส ำรองข้อมูล 

   1.1 ควรมีกำรตรวจสอบควำมสมบูรณ์ในกำรส ำรองขอ้มูล

อย่ำงสม่ ำเสมอ หรือทกุคร้ังที่มกีำรส ำรองขอ้มูล พร้อมบันทึก

ผล เช่น รูปแบบ Checklist เก็บไว้เป็นหลักฐำนยืนยันในกำร

ตรวจสอบ และรำยงำนผลให้ผู้ก ำกบัดูแลรับทรำบอยู่เสมอ 

 

    1.2 ควรมีกำรทดสอบกำรกู้คืนขอ้มูลที่ส ำรองและระบบ

อย่ำงสม่ ำเสมอ อย่ำงน้อยปีละ 1 – 2 คร้ัง รวมถึงกำรบันทึก

รำยงำนสรุปผลเก็บไว้ เพือ่ยืนยันกำรด ำเนินกำรว่ำได้มี 

กำรทดสอบจริง และเพิ่มควำมเชือ่มั่นว่ำข้อมลูที่ส ำรองไว้พร้อม

ที่จะน ำกลับมำใช้ใหม่ได้หำกเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น 

 

 

 

1. กำรส ำรองข้อมูล 

   1.1 กำรส ำรองขอ้มูลใช้ระบบส ำรองจำก Open Source 

เรียกว่ำ GIT ส ำรองข้อมูลในระบบงำนก่อนที่จะปรับปรุง 

ทุกคร้ังและก่อนกำรอัปเดตเวอร์ชั่น จะมีกำรส ำรองขอ้มูลทกุคร้ัง 

และจะด ำเนินกำรบันทกึและรำยงำนผล 

กำรตรวจสอบควำมสมบูรณ์ในไตรมำสที่ 3 

   1.2 ผู้ดูแลระบบงำนแต่ละงำน ได้ด ำเนินกำรทดสอบกู้คืน

ระบบงำนและข้อมูลทุกคร้ังกอ่นและหลังกำรติดตั้งระบบงำน ซ่ึงท ำ

ให้เชื่อมั่นได้วำ่ขอ้มูลที่ส ำรองไวพ้ร้อมจะน ำกลับมำใชไ้ด้หำกเกดิ

เหตุฉุกเฉิน 

ทั้งน้ีมีแผนกำรทดสอบกำรกู้คืนข้อมูลของระบบงำน ต่ำง ๆ ได้

อย่ำงสมบูรณ์ในไตรมำส 4  โดยกำรน ำระบบ ERP มำช่วยในกำร

ส ำรองและทดสอบกำรกู้คืนข้อมูลทีส่ ำรองในทุกระบบงำน 



ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี ความเห็นของหน่วยรับตรวจ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) 

2. กำรจัดเก็บขอ้มูลหรือสือ่บันทึกขอ้มูล ควรมีกำรน ำไปจัดเก็บ

ไว้ภำยนอกบริเวณพื้นทีข่องโรงเรียน ซ่ึงเป็นสถำนที่ที่เหมำะสม

และปลอดภัย เพื่อป้องกันขอ้มูลเสยีหำยหรือสูญเสีย 

 

2. ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ด ำเนินกำรจัดเก็บขอ้มูลโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน  

       2.1 ข้อมูลของผู้ใช้งำน ก ำหนดให้ใช้พื้นที่ของ Google Drive 

ในกำรจัดเก็บ 

       2.2 ข้อมูลระบบงำน  ส ำรองข้อมูลไวท้ี่ห้องส ำรองขอ้มูล 

ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำขอ้มูล ควำมคุ้มค่ำและควำมปลอดภัย 

ของพื้นทีท่ี่ใช้ในกำรจัดเก็บ  ซ่ึงมี 2 รูปแบบคือ เช่ำพื้นที่ 

Colocation หรือ  Cloud Storage ทั้งน้ีจะสรุปผลกำรศึกษำ

ข้อมูลสถำนทีท่ี่เหมำะสมและปลอดภัยในกำรจัดเก็บขอ้มูล ไว้

ภำยนอกพื้นทีข่องโรงเรียนในไตรมำส 4 เพือ่ใช้ในกำรด ำเนินกำร

โครงกำรปี 2565 

การควบคุมภายในห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และระบบ

เครือข่าย 

1. ควรมีกำรติดตั้งกล้องวงจรปิดภำยในหรือบริเวณใกล้เคียง

ห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ โดยติดตั้งในมุมมองที่สำมำรถ

เห็นบุคคลเข้ำ-ออกได้อย่ำงชัดเจน 

 

 

ศูนย์คอมพิวเตอร์วำงแผนกำรติดตั้งกล้องวงจรปิด ซ่ึงมีแผนจะ

ด ำเนินกำรติดตั้งกล้องวงจรปิดในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ไตร

มำสที่ 3 โครงกำรปรับปรุงระบบเข้ำออก  

(ระบบกล้องวงจรปิด) 

 

 

สรุปข้อมูลการจัดส่งรายงานงบการเงิน 

1. ด าเนินการแล้ว 

ผู้ส่ง ผู้รับ/วันที่จัดสง่ ระยะเวลา ระเบียบท่ีเกีย่วขอ้ง 

โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ - สตง. 

- กระทรวงกำรคลัง    

  (กรมบัญชีกลำง) 

(วันที่ 16 พฤศจิกำยน 2563) 

ภำยใน 90 วัน นับแต่วัน 

สิ้นปีงบประมำณ 

(ต.ค.63 - ธ.ค.63) 

พรบ.วินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ  

พ.ศ. 2561 

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ 

(ผู้สอบบัญชี) 

 

 

 

 

 

- สตง.  

(ประมำณต้นเดือน ก.พ.64) 

 

 

 

 

 

ภำยใน 150 วัน นับแต่วันสิ้น

ปีงบประมำณ 

(ต.ค.63 - ก.พ.64) 

 

พรบ.วินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ  

พ.ศ. 2561 

- ระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงิน

แผ่นดิน ว่ำด้วยหลักเกณฑก์ำรพิจำรณำ

ให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบัญชี  

พ.ศ. 2562 



ผู้ส่ง ผู้รับ/วันที่จัดสง่ ระยะเวลา ระเบียบท่ีเกีย่วขอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ประกำศผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง 

หลักเกณฑก์ำรพิจำรณำแจ้งผลกำร

ตรวจสอบไปยังหน่วยรับตรวจ กรณีกำร

ตรวจสอบรำยงำนกำรเงินโดยผู้สอบ

บัญชีที่ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน

เห็นชอบ พ.ศ. 2563  

 

 

2. ด าเนินการต่อไป 

ผู้ส่ง ผู้รับ/วันที่จัดสง่ ระยะเวลา ระเบียบท่ีเกีย่วขอ้ง 

สตง. - โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ - สตง. พิจำรณำรำยงำนผล

กำรตรวจสอบของผู้สอบบัญชี 

30 วัน (ภำยในเดือนมี.ค.64) 

 

พรบ.วินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ  

พ.ศ. 2561 

- ระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงิน

แผ่นดิน ว่ำด้วยหลักเกณฑก์ำรพิจำรณำ

ให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบัญชี  

พ.ศ. 2562 

- ประกำศผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง 

หลักเกณฑก์ำรพิจำรณำแจ้งผลกำร

ตรวจสอบไปยังหน่วยรับตรวจ กรณีกำร

ตรวจสอบรำยงำนกำรเงินโดยผู้สอบบัญชี

ที่ส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน

เห็นชอบ พ.ศ. 2563  

โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ - กรมบัญชีกลำง 

- กระทรวงกำรคลัง 

  (กรมบัญชีกลำง) 

 

ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่

ได้รับรำยงำนผลกำร

ตรวจสอบจำก สตง. 

 

พรบ.วินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ  

พ.ศ. 2561 

 


