
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  กลุ่มตรวจสอบภายใน สพฐ. ได้สังเคราะห์ และประมวลผลภาพรวมรายงานผลการ 
ตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา : การตรวจสอบ
โรงเรียน ได้ท าการตรวจสอบ ๔ เรื่อง สรุปได้ดังนี้ 

๑. การตรวจสอบการเงิน การบัญชีของโรงเรียน 
  สพฐ. ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของโรงเรียน         
๑๐ ประเด็น คือ การตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจ าปี การควบคุมเงินคงเหลือ การเก็บรักษาเงิน การควบคุม
การรับเงิน การควบคุมการจ่ายเงิน การจัดท าบัญชี การจัดท ารายงานการเงิน การตรวจสอบการรั บ-จ่าย
ประจ าวัน การควบคุมเงินยืม การควบคุมใบเสร็จรับเงิน ซึ่ง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได้ด าเนินการ
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน จ านวนท้ังส้ิน ๕,๔๘๗ แห่ง โดยเป็นโรงเรียน
ประถมศึกษา จ านวน ๔,๗๓๓ แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา จ านวน ๗๕๔ แห่ง ผลการประเมิน พบว่า            
ในภาพรวมโรงเรียนส่วนใหญ่มีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ระดับ 
จ านวนรวม ประเภทโรงเรียน 

จ านวนโรงเรียน ร้อยละ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
๔ = ดีมาก ๑,๕๙๔ ๒๙.๐๕ ๑,๒๗๕ ๓๑๙ 
๓ = ดี ๒,๑๘๒ ๓๙.๗๗ ๑,๙๒๙ ๒๕๓ 
๒ = พอใช้ ๙๖๑ ๑๗.๕๑ ๘๔๗ ๑๑๔ 
๑ = ปรับปรุง ๗๕๐ ๑๓.๖๗ ๖๘๒ ๖๘ 

รวม ๕,๔๘๗ ๑๐๐ ๔,๗๓๓ ๗๕๔ 

จากผลการประเมินการปฏิบัติงาน พบว่า มีประเด็นข้อสังเกตเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
  ๑. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีด าเนินการไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ตามแนวทางก าหนด 
และการบริหารการเงินด้วยแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนยังไม่มีประสิทธิภาพ 
  ๒. จัดท าบัญชี หรือทะเบียนคุมไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน 
  ๓. การควบคุมการรับเงินไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ตามระเบียบก าหนด 
  ๔. การควบคุมการจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบก าหนด 
  ๕. จัดท ารายงานการเงินไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่จัดส่งรายงานให้ส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน 
  ๖. วงเงินและการเก็บรักษาเงิน ไม่เป็นไปตามระเบียบก าหนด 
  ๗. การควบคุมเงินคงเหลือไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ตามระเบียบก าหนด 
  ๘. ไม่จัดให้มีการตรวจสอบการรับ-จ่ายประจ าวัน 
  ๙. การควบคุมใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ตามระเบียบก าหนด 
  ๑๐. การควบคุมเงินยืมไม่รัดกุม ไม่ถูกต้อง 



๒. การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแต่ละประเภท 
 ๒.๑ เงินรายได้สถานศึกษา พบว่า มีการควบคุมการใช้จ่ายเงินไม่รัดกุม โดยมีข้อสังเกต ดังนี้ 

  ๑. เมื่อมีการรับเงินรายได้สถานศึกษา ไม่ออกใบเสร็จรับเงินของโรงเรียน หรืออก
ใบเสร็จรับเงินไม่ครบถ้วน ไม่น าเงนิรายได้สถานศึกษาบันทึกในระบบบัญชีของโรงเรียน แต่น าเข้าบัญชีสมาคม
ผู้ปกครอง หรือสวัสดิการโรงเรียน 

/ ๒. มีการจัดเก็บเงิน ... 
 
  ๒. มีการจัดเก็บเงินค่าน้ า ค่าไฟบ้านพักครู แต่ไม่ได้น าเงินไปสมทบจ่ายค่าสาธารณูปโภค 
  ๓. การใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และระเบียบท่ีทางราชการก าหนด  
  ๔. ไม่มีหลักฐานประกอบการใช้จ่ายเงิน 
  ๕. การจัดซื้อ จัดจ้าง ไม่ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัส ดุภาครัฐ     
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ๖. ส้ินปีงบประมาณ ไม่จัดท ารายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา เสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานทราบ ตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐานก าหนด 
     ๒.๒ เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยมีข้อสังเกต ดังนี้ 
  ๑. ไม่มีการแต่งต้ังคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ได้แก่ ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน 
ผู้แทนนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อร่วมในการตัดสินใจ 
  ๒. มีการใช้จ่ายเงินเกินกว่า ๒ ปีงบประมาณ และไม่น าส่งดอกเบ้ียเป็นเงินรายได้แผ่นดิน 
  ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างประการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ      
พ.ศ. ๒๕๖๐ และไม่มีใบเสร็จรับเงินแนบประกอบการเบิกจ่ายเงิน  
  ๔. การใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร
ท่ัวไป เช่น จัดซื้อครุภัณฑ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ซ่อมแซมอาคารเรียน ซ่อมแซมบ้านพักนักการภารโรง             
พาครูไปทัศนศึกษา/ดูงานนอกสถานท่ี จัดซื้อพวงหรีด จัดอบรมครูเพื่อประโยชน์ในการจัดท าวิทยฐานะ       
จัดงานเล้ียงและของขวัญในงานเกษียณอายุราชการให้ครู ซึ่งไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเพื่อการเรียนการสอนและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
  ๕. การจัดซื้อหนังสือเรียนไม่ทันวันเปิดภาคเรียน ไม่ครบทุกกลุ่มสาระ แจกหนังสือเรียน     
ให้นักเรียนไม่ครบทุกคน นักเรียนไม่ได้ลงช่ือรับ ไม่บันทึกบัญชีวัสดุเพื่อควบคุมการรับ-จ่ายหนังสือเรียน 
  ๖. ค่าเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน 
      - จ่ายเงินสดให้กับนักเรียน หรือผู้ปกครอง ไม่ทันก่อนเปิดภาคเรียน 
      - จ่ายเงินให้กับร้านค้าโดยตรง ไม่ได้จ่ายเงินสดให้กับนักเรียน หรือผู้ปกครอง 



      - ไม่มีใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการจัดซื้อจากผู้ปกครอง และนักเรียน 
      - ไม่ได้แต่งต้ังผู้จ่ายเงิน หรือแต่งต้ังไม่ครบถ้วน ตามแนวทางท่ีส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด นักเรียน หรือผู้ปกครอง ไม่ลงลายมือช่ือรับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน 
  ๗. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
      - จัดกิจกรรมไม่ครบท้ัง ๔ รายการ หรือจัดไม่ครบทุกช้ันเรียน 
      - ใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เช่น จ่ายค่าจ้างครู จัดกีฬาสีโรงเรียน ปรับปรุ ง
ห้องคอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (Printer) โทรทัศน์ และวัสดุส านักงาน 
     ๒.๓ เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน โดยมีข้อสังเกต ดังนี้  
  ๑. การใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นเป็นไปตามแนวทางก าหนด โดยน าไปใช้จ่ายในลักษณะเดียวกั บ   
เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน เช่น ซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร ค่าป้ายไวนิล จัดกิจกรรม/โครงการวิชาการ 
  ๒. น าไปเฉล่ียจ่ายให้กับนักเรียนทุกคน หรือจัดซื้อชุดกีฬาให้กับนักเรียนทุกคน 
  ๓. จ่ายให้กับนักเรียนไม่ตรงตามรายช่ือในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data 
management Center : DMC)  

/ ๔. จ่ายเงินล่าช้า ... 
 
  ๔. จ่ายเงินล่าช้า ไม่ได้แต่งต้ังคณะกรรมการจ่ายเงิน หรือแต่งต้ังไม่ครบ ๓ คน 
  ๕. กรณี โรงเรียนไม่จ่ายเงินให้กับนักเรียน เนื่องจากการย้าย ลาออก หรือจบการศึกษา     
ไม่ส่งเงินคืนให้กับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
     ๒.๔ เงินอุดหนุนรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษา โดยมีข้อสังเกต ดังนี้ 
  ๑. การใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายของทางราชการ โดยน าเงินไปใช้จ่าย      
ในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ จัดอาหารให้กับนักเรียนเฉพาะกับข้าว 
  ๒. น าไปซื้ออุปกรณ์เครื่องครัว เช่น ตู้เย็น หม้อหุงข้าว ผ้าคลุมโต๊ะเก้าอี้ จ้างท าโต๊ะเก้าอี้    
โดยไม่ขอท าความตกลงและได้รับอนุมัติจากเทศบาล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๓. การจัดซื้อ/จัดจ้าง ไม่ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างประการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ     
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ๔. ไม่น าดอกเบ้ียเงินอุดหนุน ส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน 

๓. การจัดซ้ือ จัดจ้าง 
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ด าเนินการตรวจสอบวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) มีประเด็นข้อสังเกต ดังนี้ 
  ๑. การจัดจัดซื้อ/จัดจ้าง ท่ีมีวงเงินต้ังแต่ ๕,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ไม่ได้ด าเนินการในระบบ e – GP 



  ๒. ไม่จัดท ารายงานขอซื้อ/ขอจ้าง หรือไม่ระบุเหตุผล ความจ าเป็น/ไม่ระบุโครงการตาม
แผนปฏิบัติประจ าปีของโรงเรียน/ไม่มีรายละเอียดของพัสดุท่ีจะซื้อ/จ้าง/ไม่ก าหนดระยะเวลาท่ีต้องการใช้พัสดุ 
  ๓. การจัดจ้าง รายการปรับปรุง ซ่อมแซม ไม่ได้แต่งต้ังกรรมการก าหนดราคากลาง 
  ๔. ด าเนินการจัดซื้อตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๙ วรรคสอง โดยไม่เป็นกรณีเร่งด่วนจริง 
  ๕. เอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง ไม่มีลายมือช่ือผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติ สัญญาจ้างไม่ปิดอากร
แสตมป์ หรือปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วน 
  ๖. ด าเนินการจัดซื้อก่อน แล้วท ารายงานขอซื้อภายหลัง 
  ๗. มีการด าเนินการในลักษณะการแบ่งซื้อ/แบ่งจ้าง โดยมีการจัดซื้อวัสดุหลายรายการจาก
ร้านค้าเดียวกัน วันเดียวกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  ๘. ไม่แต่งต้ังกรรมการตรวจรับพัสดุเฉพาะแต่ละเรื่อง แต่จะแต่งต้ังครั้งเดียวตลอด
ปีงบประมาณ และคณะกรรมการตรวจรับ ลงลายมือช่ือในใบตรวจรับพัสดุไม่ครบถ้วน 
  ๙. ก าหนดอัตราค่าปรับรายวันไม่ถูกต้อง ไม่หักภาษี ณ ท่ีจ่าย 

๔. การบริหารทรัพย์สินและการควบคุมพัสดุ โดยมีข้อสังเกต ดังนี้ 
  ๑. จัดท าบัญชีวัสดุ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง 
  ๒. บันทึกรายละเอียดท่ีเป็นสาระส าคัญในทะเบียนคุมทรัพย์สินไม่ครบถ้วน เช่น ไม่บันทึก
ประเภทครุภัณฑ์ ราคา สถานท่ีใช้ทรัพย์สินราชการ ไม่ค านวณค่าเส่ือม ไม่ก าหนดรหัสครุภัณฑ์ ไม่บันทึก
ประวัติการซ่อมบ ารุงและการจ าหน่วยครุภัณฑ์ 
  ๓. ไม่จัดท าใบเบิกพัสดุ บันทึกรับและเบิกพัสดุท้ังจ านวนในคราวเดียวกัน 
  ๔. ทรัพย์สินไม่มีอยู่จริงตามท่ีปรากฏในทะเบียนคุม ไม่ระบุหัส หมายเลขครุภัณฑ์ก ากับไว้ท่ี
ตัวครุภัณฑ์ 
 

/ ๕. ไม่มีการแต่งต้ัง ... 
 
  ๕. ไม่มีการแต่งต้ังผู้ตรวจสอบพัสดุประจ าปี หรือมีการแต่งต้ังแต่ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังไม่ได้
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเคร่งครัด 
  ๖. มีการตรวจสอบพัสดุประจ าปี แต่ไม่รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปีต่อผู้บริหาร 
และไม่จัดส่งรายงานให้กับส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
  ๗. สถานท่ีจัดเก็บพัสดุไม่มีความเหมาะสม ไม่มีความปลอดภัย ทรัพย์สินบางรายการ
เส่ือมสภาพก่อนครบอายุการใช้งาน โดยไม่มีการซ่อมบ ารุงให้พร้อมใช้งาน ทรัพย์สินช ารุดไม่ได้จ าหน่ายออก
จากทะเบียนคุม 



  ในการนี้ สพป.สระบุรี เขต ๑ ได้แจ้งสรุปผลการสังเคราะห์รายงานการตรวจสอบในภาพรวม
แต่ละประเด็น เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแล้ว       
ตามหนังสือท่ี ศธ ๐๔๑๕๕/๘๘๕ ลงวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


