รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
กลุ่ ม ตรวจสอบภายใน สพฐ. ได้ สั ง เคราะห์ และประมวลผลภาพรวมรายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา : การตรวจสอบ
โรงเรียน ได้ทาการตรวจสอบ ๔ เรื่อง สรุปได้ดังนี้
๑. การตรวจสอบการเงิน การบัญชีของโรงเรียน
สพฐ. ก าหนดให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการเงิ น การบั ญ ชี ข องโรงเรี ย น
๑๐ ประเด็น คือ การตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจาปี การควบคุมเงินคงเหลือ การเก็บรักษาเงิน การควบคุม
การรับเงิน การควบคุมการจ่ายเงิน การจัดทาบัญชี การจัดทารายงานการเงิน การตรวจสอบการรั บ-จ่าย
ประจ าวัน การควบคุมเงินยื ม การควบคุ มใบเสร็จ รับเงิน ซึ่ง ส านัก งานเขตพื้นที่ การศึ กษาได้ด าเนิ นการ
ตรวจสอบและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของโรงเรี ย น จ านวนทั้ ง สิ้ น ๕,๔๘๗ แห่ ง โดยเป็ น โรงเรี ย น
ประถมศึ ก ษา จ านวน ๔,๗๓๓ แห่ง โรงเรี ยนมั ธ ยมศึ ก ษา จ านวน ๗๕๔ แห่ ง ผลการประเมิ น พบว่ า
ในภาพรวมโรงเรียนส่วนใหญ่มีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
จานวนรวม
จานวนโรงเรียน ร้อยละ
๔ = ดีมาก
๑,๕๙๔ ๒๙.๐๕
๓ = ดี
๒,๑๘๒ ๓๙.๗๗
๒ = พอใช้
๙๖๑ ๑๗.๕๑
๑ = ปรับปรุง
๗๕๐ ๑๓.๖๗
รวม
๕,๔๘๗
๑๐๐
ระดับ

ประเภทโรงเรียน
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
๑,๒๗๕
๓๑๙
๑,๙๒๙
๒๕๓
๘๔๗
๑๑๔
๖๘๒
๖๘
๔,๗๓๓
๗๕๔

จากผลการประเมินการปฏิบัติงาน พบว่า มีประเด็นข้อสังเกตเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้
๑. การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีดาเนินการไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ตามแนวทางกาหนด
และการบริหารการเงินด้วยแผนปฏิบัติการประจาปีของโรงเรียนยังไม่มีประสิทธิภาพ
๒. จัดทาบัญชี หรือทะเบียนคุมไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน
๓. การควบคุมการรับเงินไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ตามระเบียบกาหนด
๔. การควบคุมการจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบกาหนด
๕. จัด ทารายงานการเงินไม่ถู กต้อ ง ไม่ค รบถ้ว น ไม่จั ดส่ง รายงานให้ส านัก งานตรวจเงิ น
แผ่นดิน
๖. วงเงินและการเก็บรักษาเงิน ไม่เป็นไปตามระเบียบกาหนด
๗. การควบคุมเงินคงเหลือไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ตามระเบียบกาหนด
๘. ไม่จัดให้มีการตรวจสอบการรับ-จ่ายประจาวัน
๙. การควบคุมใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ตามระเบียบกาหนด
๑๐. การควบคุมเงินยืมไม่รัดกุม ไม่ถูกต้อง

๒. การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแต่ละประเภท
๒.๑ เงินรายได้สถานศึกษา พบว่า มีการควบคุมการใช้จ่ายเงินไม่รัดกุม โดยมีข้อสังเกต ดังนี้
๑. เมื่อมีการรับเงินรายได้สถานศึกษา ไม่ออกใบเสร็จรับเงินของโรงเรียน หรืออก
ใบเสร็จรับเงินไม่ครบถ้วน ไม่นาเงินรายได้สถานศึกษาบันทึกในระบบบัญชีของโรงเรียน แต่นาเข้าบัญชีสมาคม
ผู้ปกครอง หรือสวัสดิการโรงเรียน
/ ๒. มีการจัดเก็บเงิน ...
๒. มีการจัดเก็บเงินค่าน้า ค่าไฟบ้านพักครู แต่ไม่ได้นาเงินไปสมทบจ่ายค่าสาธารณูปโภค
๓. การใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และระเบียบที่ทางราชการกาหนด
๔. ไม่มีหลักฐานประกอบการใช้จ่ายเงิน
๕. การจัดซื้อ จัดจ้าง ไม่ดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัส ดุภาครั ฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐
๖. สิ้นปีงบประมาณ ไม่จัดทารายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา เสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานกาหนด
๒.๒ เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยมีข้อสังเกต ดังนี้
๑. ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ได้แก่ ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน
ผู้แทนนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อร่วมในการตัดสินใจ
๒. มีการใช้จ่ายเงินเกินกว่า ๒ ปีงบประมาณ และไม่นาส่งดอกเบี้ยเป็นเงินรายได้แผ่นดิน
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างประการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครั ฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และไม่มีใบเสร็จรับเงินแนบประกอบการเบิกจ่ายเงิน
๔. การใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร
ทั่ ว ไป เช่ น จั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ซ่ อ มแซมอาคารเรี ย น ซ่ อ มแซมบ้ า นพั ก นั ก การภารโรง
พาครู ไ ปทัศ นศึกษา/ดูง านนอกสถานที่ จั ดซื้อพวงหรี ด จัด อบรมครูเพื่ อประโยชน์ ในการจัดท าวิทยฐานะ
จัดงานเลี้ยงและของขวัญในงานเกษียณอายุราชการให้ครู ซึ่งไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเพื่อการเรียนการสอนและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
๕. การจัดซื้อหนังสือเรียนไม่ทันวันเปิดภาคเรียน ไม่ครบทุกกลุ่มสาระ แจกหนัง สือเรียน
ให้นักเรียนไม่ครบทุกคน นักเรียนไม่ได้ลงชื่อรับ ไม่บันทึกบัญชีวัสดุเพื่อควบคุมการรับ-จ่ายหนังสือเรียน
๖. ค่าเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน
- จ่ายเงินสดให้กับนักเรียน หรือผู้ปกครอง ไม่ทันก่อนเปิดภาคเรียน
- จ่ายเงินให้กับร้านค้าโดยตรง ไม่ได้จ่ายเงินสดให้กับนักเรียน หรือผู้ปกครอง

- ไม่มีใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการจัดซื้อจากผู้ปกครอง และนักเรียน
- ไม่ได้แต่งตั้งผู้จ่ายเงิน หรือแต่งตั้งไม่ครบถ้วน ตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด นักเรียน หรือผู้ปกครอง ไม่ลงลายมือชื่อรับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน
๗. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- จัดกิจกรรมไม่ครบทั้ง ๔ รายการ หรือจัดไม่ครบทุกชั้นเรียน
- ใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เช่น จ่ายค่าจ้างครู จัดกีฬาสีโรงเรียน ปรับปรุ ง
ห้องคอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (Printer) โทรทัศน์ และวัสดุสานักงาน
๒.๓ เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน โดยมีข้อสังเกต ดังนี้
๑. การใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นเป็นไปตามแนวทางกาหนด โดยนาไปใช้จ่ายในลักษณะเดียวกั บ
เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน เช่น ซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร ค่าป้ายไวนิล จัดกิจกรรม/โครงการวิชาการ
๒. นาไปเฉลี่ยจ่ายให้กับนักเรียนทุกคน หรือจัดซื้อชุดกีฬาให้กับนักเรียนทุกคน
๓. จ่ายให้กั บนัก เรีย นไม่ ตรงตามรายชื่อ ในระบบจัดเก็บข้ อมูล นักเรียนรายบุคคล (Data
management Center : DMC)
/ ๔. จ่ายเงินล่าช้า ...
๔. จ่ายเงินล่าช้า ไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงิน หรือแต่งตั้งไม่ครบ ๓ คน
๕. กรณี โรงเรียนไม่จ่ายเงินให้กับนักเรียน เนื่องจากการย้าย ลาออก หรือจบการศึกษา
ไม่ส่งเงินคืนให้กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒.๔ เงิน อุดหนุนรับ จากองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจั ดโครงการอาหารกลางวันในโรงเรีย น
ประถมศึกษา โดยมีข้อสังเกต ดังนี้
๑. การใช้ จ่ายเงินไม่ เป็นไปตามระเบี ยบ กฎหมายของทางราชการ โดยนาเงินไปใช้จ่า ย
ในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ จัดอาหารให้กับนักเรียนเฉพาะกับข้าว
๒. นาไปซื้ออุปกรณ์เครื่องครัว เช่น ตู้เย็น หม้อหุง ข้าว ผ้าคลุมโต๊ะเก้าอี้ จ้างทาโต๊ะเก้าอี้
โดยไม่ขอทาความตกลงและได้รับอนุมัติจากเทศบาล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. การจัดซื้อ/จัดจ้าง ไม่ดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างประการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครั ฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐
๔. ไม่นาดอกเบี้ยเงินอุดหนุน ส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน
๓. การจัดซื้อ จัดจ้าง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการตรวจสอบวิธีเฉพาะเจาะจง วิธี คัดเลือก วิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) มีประเด็นข้อสังเกต ดังนี้
๑. การจัดจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ไม่ได้ดาเนินการในระบบ e – GP

๒. ไม่จัดทารายงานขอซื้อ /ขอจ้าง หรือไม่ระบุเหตุผล ความจาเป็น /ไม่ระบุโครงการตาม
แผนปฏิบัติประจาปีของโรงเรียน/ไม่มีรายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ/จ้าง/ไม่กาหนดระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ
๓. การจัดจ้าง รายการปรับปรุง ซ่อมแซม ไม่ได้แต่งตั้งกรรมการกาหนดราคากลาง
๔. ดาเนินการจัดซื้อตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจั ดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๙ วรรคสอง โดยไม่เป็นกรณีเร่งด่วนจริง
๕. เอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง ไม่มีลายมือชื่อผู้มีอานาจลงนามอนุมัติ สัญญาจ้างไม่ปิดอากร
แสตมป์ หรือปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วน
๖. ดาเนินการจัดซื้อก่อน แล้วทารายงานขอซื้อภายหลัง
๗. มีการดาเนินการในลักษณะการแบ่งซื้อ /แบ่งจ้าง โดยมีการจัดซื้อวัสดุหลายรายการจาก
ร้านค้าเดียวกัน วันเดียวกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๘. ไม่ แ ต่ ง ตั้ ง กรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ เ ฉพาะแต่ ล ะเรื่ อ ง แต่ จ ะแต่ ง ตั้ ง ครั้ ง เดี ย วตลอด
ปีงบประมาณ และคณะกรรมการตรวจรับ ลงลายมือชื่อในใบตรวจรับพัสดุไม่ครบถ้วน
๙. กาหนดอัตราค่าปรับรายวันไม่ถูกต้อง ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย
๔. การบริหารทรัพย์สินและการควบคุมพัสดุ โดยมีข้อสังเกต ดังนี้
๑. จัดทาบัญชีวัสดุ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง
๒. บันทึกรายละเอียดที่เป็นสาระสาคัญ ในทะเบียนคุมทรั พย์สินไม่ครบถ้วน เช่น ไม่บันทึก
ประเภทครุภัณฑ์ ราคา สถานที่ใช้ทรัพย์สินราชการ ไม่คานวณค่าเสื่อม ไม่กาหนดรหัสครุภัณฑ์ ไม่บันทึก
ประวัติการซ่อมบารุงและการจาหน่วยครุภัณฑ์
๓. ไม่จัดทาใบเบิกพัสดุ บันทึกรับและเบิกพัสดุทั้งจานวนในคราวเดียวกัน
๔. ทรัพย์สินไม่มีอยู่จริงตามที่ปรากฏในทะเบียนคุม ไม่ระบุหัส หมายเลขครุภัณฑ์กากับไว้ที่
ตัวครุภัณฑ์
/ ๕. ไม่มีการแต่งตั้ง ...
๕. ไม่มีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบพัสดุประจาปี หรือมีการแต่ง ตั้งแต่ผู้ที่ไ ด้รับการแต่งตั้งไม่ไ ด้
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด
๖. มีการตรวจสอบพัสดุประจาปี แต่ไม่รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจาปีต่อผู้บริหาร
และไม่จัดส่งรายงานให้กับสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
๗. สถานที่ จั ด เก็ บ พั สดุ ไ ม่ มี ค วามเหมาะสม ไม่ มี ค วามปลอดภั ย ทรั พ ย์ สิ น บางรายการ
เสื่อมสภาพก่อนครบอายุการใช้งาน โดยไม่มีการซ่อมบารุงให้พร้อมใช้งาน ทรัพย์สินชารุ ดไม่ได้จาหน่ายออก
จากทะเบียนคุม

ในการนี้ สพป.สระบุรี เขต ๑ ได้แจ้งสรุปผลการสังเคราะห์รายงานการตรวจสอบในภาพรวม
แต่ ล ะประเด็ น เพื่ อ ให้ เ กิ ดประโยชน์ แ ก่ การปรับ ปรุ ง พั ฒ นาการปฏิบั ติ ง านให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพยิ่ ง ขึ้ น แล้ ว
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๔๑๕๕/๘๘๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

