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บทที่ 1
การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมการเงินของหน่อยงานย่อย พ.ศ. 2544
ระบบการควบคุ ม การเงิ น ของหน่ ว ยงานย่ อ ย พ.ศ. 2544 เป็ น ระบบที่
กรมบัญชีกลางกาหนดขึน้ เพื่อให้หน่วยงานย่อยที่มีขนาดเล็กใช้สาหรับควบคุมเงินประเภทต่าง ๆ ที่
อยู่ในความรับผิดชอบ โดยระบบได้ลดภาระทางบัญชีจากเดิมตามคู่มือการบัญชีสาหรับหน่วยงาน
ย่อย พ.ศ. 2515 ที่ต้องบันทึกข้อมูลการรับจ่ายเงินทั้งบัญชีขั้นต้น ได้แก่ สมุดเงินสดหรือบัญชี
เงินสดและบันทึกบัญชีขั้นปลาย ได้แก่ ทะเบียนคุมต่าง ๆ ให้เหลือเพียงบันทึกรายการรับจ่ายเงิน
ประเภทต่าง ๆ ในทะเบียนคุมเท่านั้น และเก็บยอดคงเหลือจากทะเบียนคุมต่าง ๆ แสดงในรายงาน
ทางการเงินเพื่อให้ทราบฐานะการเงินคงเหลือของสถานศึกษา โดยสรุปกระบวนงานตามระบบ
การควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544 สรุป ดังนี้
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ประเภทเงินที่สถานศึกษาได้รับ

ประกอบด้วย

1. เงินงบประมาณ หมายถึง เงินที่ส่วนราชการได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีหรือเบิกจ่ายในรายจ่ายงบกลาง
รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย จาแนกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ รายจ่ายของ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และรายจ่ายงบกลาง
1.1. รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ หมายถึง รายจ่ายซึ่งกาหนดไว้
สาหรับแต่ละส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ จาแนกออกเป็น 5 ประเภทงบรายจ่าย
ได้แก่
1.1.1 งบบุคลากร
1.1.2 งบดาเนินเงิน
1.1.3 งบลงทุน
1.1.4 งบเงินอุดหนุน ได้แก่ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
1.1.5 งบรายจ่ายอื่น ได้แก่ ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
1.2 รายจ่ายงบกลาง หมายถึง รายจ่ายที่ตงั้ ไว้เพื่อจัดสรรให้ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจโดยทั่วไปใช้จ่าย ตามรายการดังต่อไปนี้
1.2.1 เงินเบีย้ หวัด บาเหน็จ บานาญ
1.2.2 เงินเลื่อนขั้น เลื่อนอันดับเงินเดือน และเงินปรับวุฒิขา้ ราชการ
1.2.3 เงินสารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ
1.2.4 เงินสมทบของลูกจ้างประจา
1.2.5 ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของข้าราชการและลูกจ้าง
ในส่วนการเบิกเงินงบประมาณของสถานศึกษาดาเนินการโดยส่งหลักฐานขอเบิก
เงินงบประมาณกับสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาต้นสังกัด เพื่อรับเงินจ่ายให้แก่เจ้าหนี้หรือผูม้ ีสทิ ธิ
ซึ่งในปัจจุบันสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาวางเบิกเงิน งบประมาณจากคลังตามการขอเบิก ของ
สถานศึกษาแล้วจะดาเนินการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้ มีสิทธิโดยตรง หรือกรมบัญชีกลางโอน
เงินตรงให้แก่เจ้าหนี้ ดังนั้น สถานศึกษาจึงดาเนินการเพียงขอเบิกเงินงบประมาณแต่ไม่ได้รับเงิน
มาจ่าย
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2. เงินรายได้แผ่นดิน หมายถึง เงินที่ส่วนราชการจัดเก็บ หรือได้รับไว้เป็น
กรรมสิทธิ์ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ และไม่มกี ฎหมายอื่น
ใดกาหนดให้สว่ นราชการเก็บไว้ หรือ หักไว้เพื่อจ่าย ได้แก่
2.1 ดอกเบีย้ จากบัญชีเงินฝากธนาคารของเงินอุดหนุนทั่วไป
2.2 ค่าขายของชารุดที่จัดหาจากเงินงบประมาณ
2.3 ค่าขายแบบรูปรายการที่จัดหาจากเงินงบประมาณ
2.4 เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน ได้แก่ เงินงบประมาณที่เรียกคืนเนื่องจากจ่ายเกิน
สิทธิ และได้รับคืนภายหลังสิน้ ปีงบประมาณ
3. เงินนอกงบประมาณ หมายถึง เงินทั้งปวงที่ส่วนราชการได้รับนอกเหนือจาก
ที่เป็นเงินงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้แผ่นดิน เงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
โดยมีกฎหมายกาหนดไม่ตอ้ งนาส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน หรือหมายถึงเงินที่ได้รับอนุญาตให้เก็บไว้
ใช้จ่ายได้ตามพระราชบัญญัติวธิ ีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ซึ่งเงินที่สถานศึกษาได้รับไว้โดยไม่
ต้องนาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน แบ่งเป็น
3.1 เงินนอกงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับและสามารถเก็บไว้ใช้จา่ ยได้ ได้แก่
3.1.1 เงินรายได้สถานศึกษา
3.1.2 เงินโครงการอาหารกลางวัน
3.1.3 เงินเนตรนารี/เงินยุวกาชาด
3.2 เงินนอกงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับไว้แต่ตอ้ งจ่ายคืนผู้มีสิทธิเมื่อถึง
กาหนด ได้แก่ เงินประกันสัญญาและเงินภาษีหัก ณ ที่จา่ ย
สาหรับเงินอุดหนุนที่สถานศึกษาได้รับตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
กรศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 5 รายการ ได้แก่ ค่าจัดการ
เรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว/เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน) ค่าหนังสือ
เรียน ค่าอุปกรณ์ การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุฯภาพผู้เรียน ซึ่ง
เป็นเงินงบประมาณที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานโอนให้ เพื่อใช้สาหรับจัดการ
เรียนการสอนนั้น การควบคุมเงินให้ควบคุมในลักษณะเงินนอกงบประมาณ
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เอกสารทางการเงิน ประกอบด้วย
1. เอกสารด้านรับ ได้แก่
1.1 สาเนาใบเสร็จรับเงิน เป็นเอกสารที่เกิดจากสถานศึกษาออกใบเสร็จรับเงิน
เมื่อได้รับเงินประเภทต่าง ๆ
1.2 คู่ฉบับใบเบิกเงินฝาก เป็นเอกสารที่เกิดจากสถานศึกษาจัดทาเพื่อขอถอน
เงินที่นาฝากคืนจากสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
1.3 สมุดคู่ฝากธนาคารหรือสมุดเงินฝากธนาคาร ใช้เป็นหลักฐานรับเงินกรณี
สถานศึกษาได้รับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
1.4 คู่ฉบับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามแบบที่กระทรวงการคลัง
กาหนด เป็นหลักฐานการรับฝากเงินภาษีเพื่อรอนาส่งให้สานักงานสรรพากร ในกรณีที่
สถานศึกษาจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้และหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ตามกฎหมายกาหนด
2. เอกสารด้านจ่าย ได้แก่
2.1 ใบเสร็จรับเงินของสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษา เป็นเอกสารหลัก ฐานที่
สถานศึกษาได้รับเมื่อนาเงินรายได้แผ่นดินส่งคลังโดยผ่านสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.2 ใบน าฝาก เป็ น เอกสารหลั ก ฐานที่ ส ถานศึ ก ษาจั ด ท าเพื่ อ น าเงิ น นอก
งบประมาณฝากคลังโดยผ่านสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
2.3 หลักฐานการจ่าย ซึ่งประกอบด้วย
2.3.1 หลักฐานต้นเรื่องหรือหลักฐานดาเนินการตามระเบียบ
2.3.2 ใบสาคัญคู่จ่าย ซึ่งได้แก่ ใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหนี้
ใบเสร็จรับเงิน จากสานักงานประกันสังคม ใบเสร็จรับเงินจากสานักงานสรรพากร และใบสาคัญ
รับเงิน
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ทะเบียนคุมต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ประกอบด้วย

1. ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก ใช้สาหรับบันทึกควบคุมหลักฐานขอเบิก ได้แก่
หลักฐานขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน เพื่อควบคุมมิให้หลักฐาน
สูญหายและช่วยให้ดาเนินการขอเบิกเงินตามลาดับก่อนหลัง
2. ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ
ใช้สาหรับบันทึกควบคุมการรับจ่ายเงินงบประมาณที่ขอเบิกจากสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาต้นสังกัด
3. ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
ใช้สาหรับบันทึกควบคุมการรับและจ่ายเงินนอกงบประมาณโดยบันทึกแยกทะเบียน
ตามประเภทของเงิน ได้แก่ เงินอุดหนุน เงินโครงการอาหารกลางวัน เงินรายได้สถานศึกษา
(แยกตามเงินที่ได้รับ เช่น เงินบริจาค เงินบารุงการศึกษา เป็นต้น) ซึ่งทะเบียนคุมมี 2 แบบ
ให้เลือกใช้ตามความจาเป็นและเหมาะสมกับการใช้งาน
4. ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ – เงินฝาก
ใช้สาหรับบันทึกควบคุมการรับและนาฝากเงินนอกงบประมาณประเภทที่ต้องจ่ายคืน
ให้แก่ ผูม้ ีสทิ ธิ์เมื่อถึงกาหนด ได้แก่ เงินประกันสัญญา
5. ทะเบียนคุมการรับและนาส่งเงินรายได้แผ่นดิน
ใช้สาหรับบันทึกควบคุมการรับและนาส่งเงินรายได้แผ่นดินโดยทะเบียนคุมมีช่องหลาย
ช่องให้บันทึกแยกตามประเภทของเงินรายได้แผ่นดินที่ได้รับ
6. สมุดคู่ฝาก
ใช้สาหรับบันทึกควบคุมการฝากเงินนอกงบประมาณกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ส่วนราชการ ผู้เบิก) และควบคุมการถอนเงินที่นาฝาก ได้แก่ เงินประกันสัญญา เงินรายได้
สถานศึกษา เงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์กรปดครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ
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นอกจากการจัดทาทะเบียนต่าง ๆ ตามที่ระบบการควบคุมการเงินของ
หน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544 กาหนดให้จัดทาแล้ว สถานศึกษาต้องจัดทาทะเบียนเงินฝาก
ธนาคารประเภทกระแสรายวัน เพื่อใช้บันทึกควบคุมเกี่ยวกับการฝากและถอนเงินกับธนาคาร
ในกรณีที่สถานศึกษาเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภท กระแสรายวัน ซึ่งไม่มสี มุดเงินฝาก
ธนาคารที่จะแสดงรายการเคลื่อนไหวของการฝากถอนเงินให้ทราบ
(ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0530/45372 ลงวันที่ 20 กันยายน 2531)
รายงานทางการเงิน ประกอบด้วย
1. รายงานเงินคงเหลือประจาวัน
ใช้สาหรับแสดงรายละเอียดเงินคงเหลือแต่ละประเภทที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยทุก
สิ้นวั นให้เ จ้า หน้ าที่ ผู้รั บ ผิด ชอบสรุป ยอดเงิ นคงเหลือ แต่ ล ะประเภทจากทะเบีย นต่า ง ๆ จัดท า
รายงานเงินคงเหลือประจาวัน เสนอกรรมการเก็บรักษาเงินตรวจสอบ เมื่อกรรมการลงนามใน
รายงานแล้ว ให้นาเงินสด เช็ค หรือธนาณัติเ ก็ บ เข้าตู้นิรภัยแล้วเสนอรายงานให้ผู้อานวยการ
สถานศึกษาลงนาม
2. รายงานประจาเดือน
ทุกสิ้นเดือนจัดทารายงานส่งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ เพื่อประโยชน์ใน
การตรวจสอบและกากับดูแล ดังนี้
2.1 รายงานการเงินประจาเดือน ประกอบด้วย
2.1.1 สาเนารายงานเงินคงเหลือประจาวัน ณ วันทาการสุดท้ายของเดือน
2.1.2 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
2.2 รายงานการรับและนาส่งเงินรายได้แผ่นดิน
จัดทารายงานการรับและนาส่งเงินรายได้แผ่นดิน กรณีสถานศึกษานาส่ง
เงินรายได้แผ่นดินเข้าคลังโดยตรง หรือกรณีสถานศึกษานาส่งเงินรายได้แผ่นดินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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3. รายงานอื่น ๆ
สถานศึกษาจัดทารายงานการรับ – จ่ายเงินนอกงบประมาณ ส่งให้สว่ นราชการผู้เบิก
ตามระยะเวลาและรูปแบบที่กาหนดในระเบียบหรือหนังสือสั่งการของระบบเงินนอกงบประมาณที่
เกี่ยวข้องนั้น เช่น
3.1 รายงานการรับ – จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาประจาปีงบประมาณ
จัดทารายงานเสนอให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงาน
เขตพื้นที่ก ารศึก ษา ทราบภายใน 30 วัน นับ แต่วันสิ้นปีงบประมาณ ทั้งนี้ ตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการนาเงินรายได้
สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลใน
สังกัดเขตพืน้ ที่การศึกษา พ.ศ. 2551
3.2 รายงานผลการดาเนินงานกองทุนโรงเรียนประชารัฐ
สาหรับสถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนประชารัฐ ให้รายงานผลการดาเนินงานตาม
ที่ ร ะเบี ย บส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ว่ า ด้ ว ยกองทุ น สานพลั ง ประชารั ฐ
โรงเรียนประชารัฐ พ.ศ. 2559 และคู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด ดังนี้
3.2.1 รายงานผลการกาเนินงานกองทุน คณะกรรมการบริหารกองทุน
โรงเรียนประชารัฐ : โรงเรียน............................................
3.2.2 รายงานการรับ – จ่ายเงินกองทุนโรงเรียนประชารัฐ
การควบคุมและการตรวจสอบ
เพื่อให้การดาเนินงานตามระบบการควบคุมการเงินของสถานศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้อ ง
จึงจาเป็นต้องมี การตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยให้ผู้อานวยการสถานศึก ษาหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย ดาเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบการส่ งเอกสารหลัก ฐานในทะเบีย นคุม หลัก ฐานขอเบิก ว่า ได้มีก ารส่ ง
หลักฐานให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปตามลาดับก่อนหลังหรือไม่
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2. ทุกสิ้นวันทาการ ให้ตรวจสอบการบันทึกรายการเคลื่อนไหวในทะเบีย นต่าง ๆ ซึ่ง
จานวนเงินรวมของเงินแต่ละประเภทที่สถานศึกษาได้รับ หัก จานวนเงินที่นาส่ง หรือนาฝากในวัน
นั้น จะเป็นยอดที่แสดงไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจาวันตามประเภทของเงิน
3. ทุกสิน้ เดือน ให้ตรวจสอบยอดคงเหลือในทะเบียนต่าง ๆ กับรายงานเงินคงเหลือ
ประจาวัน ณ วันทาการสุดท้ายของเดือนให้ถูกต้อง และสาเนารายงานส่งให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พร้อมทั้งส่งงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันไปด้วย

บทที่ 2
การควบคุมด้านการเงินการบัญชี
สถานศึกษาที่เป็นหน่วยงานย่อย นอกจากต้องปฏิบัติงานด้านการบัญชีการเงินให้เป็นไป
ตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544 แล้วยังต้องปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วย การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง
พ.ศ.2562 และระเบียบสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคล ในสังกัดเขตพื้ นที่การศึกษา พ.ศ. 2549
เป็ น ต้ น โดยแนวทาง การควบคุ ม ด้ า นการเงิ น การบบัญ ชี ส าหรั บ สถานศึ ก ษา และแนวการ
ตรวจสอบสาหรับผูต้ รวจสอบภายใน มีดังนี้
การบริหารเงินของสถานศึกษา
เนื่องจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการกระจายอานาจการบริหาร
งบประมาณให้สถานศึก ษาเพิ่มมากขึ้น เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณสถานศึกษาจึงต้องบริหาร
จัดการงบประมาณและใช้จ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา สถานศึ ก ษาจึ ง ต้ อ งจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ที่ ชั ด เจ น
ครอบคลุ ม ภารกิ จ ของสถานศึ ก ษาและสอดรั บ ตามระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
สถานศึกษา (Internal Quality Assurance System) ดังนั้น ในแต่ละปีให้สถานศึกษาดาเนินการ
ดังนี้
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1. จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของ
สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยดาเนินการ ดังนี้
1.1 กาหนดโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษา
1.2 ครอบคลุมแหล่งเงินทุกประเภทที่สถานศึกษาได้รับ
1.3 ระบุกิจกรรม วงเงิน และระยะเวลาดาเนินการให้ชัดเจน
1.4 เสนอแผนปฏิบัติการประจาปีเพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.5 เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ใ ห้ ค ณะครู ผู้ ป กครอง
นักเรียน ชุมชนและสาธารณชนทราบ เพื่อความโปร่งใสในการดาเนินการ
2. การดาเนินการตามแผนปฏิบัติก ารประจาปี สถานศึกษาจะต้องดาเนินการให้
ครบถ้ ว น ทุ ก ภารกิ จ (โครงการ/กิ จ กรรม) และใช้ จ่ า ยเงิ น ภายในวงเงิ น และระยะเวลาตาม
แผนปฏิบัติการประจาปีที่กาหนด กรณีที่มีความจาเป็นและไม่สามารถดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจาปีกาหนดได้และหรือมีการปรับแผนใหม่ สถานศึกษาต้องเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนดาเนินการ
3. การติดตามรายงานผลการดาเนินงาน
3.1 มีการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีอย่างน้อยทุก
ภาคเรียน
3.2 มีการรายงานผลการดาเนินงานครบถ้วนทุกโครงการ/กิจกรรม ตามที่
กาหนดในแผนปฏิบัติการประจาปี
3.3 เผยแพร่รายงานการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีให้คณะครู
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนทราบ เพื่อความโปร่งใสในการดาเนินการ
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การรับจ่ายเงินของสถานศึกษา
1. การรับเงิน
เมื่อสถานศึกษาได้รับเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษาหรือผู้ ที่ได้รับมอบหมาย
ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชาระเงินหรือผู้ที่มอบเงินให้สถานศึกษาเพื่อเป็นหลักฐานทุกรายการที่
ได้รับเงิน โดยใบเสร็จรับเงินให้ระบุข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ใน
การใช้จา่ ยเงินและบันทึกรายการทางบัญชีเพื่อควบคุมเงินได้ถูกต้อง ดังนี้
1.1 วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
1.2 ชื่อผู้ชาระเงินหรือมอบเงินให้แก่สถานศึกษา
1.3 จานวนเงินที่ได้รับ
1.4 ในช่องรายการให้ระบุรายละเอียดรายการที่ได้รับเงินและวัตถุประสงค์ของ
เงินไว้
ให้ชัดเจน กรณีได้รับเป็นเช็คธนาคารให้เพิ่มชื่อธนาคาร เลขที่เช็ค วัน เดือน ปี ใน
เช็คให้ชัดเจน หรือกรณีได้รับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของสถานศึกษา ก็ให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม
ในช่องรายการให้ชัดเจนด้วยเช่นกัน
2. การจ่ายเงิน
2.1 สถานศึกษาดาเนินการตามกิจกรรม/โครงการที่กาหนดในแผนปฏิบัติการ
ประจาปี ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือดาเนินการตาม
กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้อานวยการสถานศึกษา โดยปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ
ของทางราชการ และเสนอหลักฐานให้ผู้อานวยการสถานศึกษาอนุมัตกิ ารจ่ายเงิน
2.2 เจ้าหน้าที่การเงินจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนีห้ รือผู้มีสทิ ธิรับเงินโดยให้เรียก
หลักฐานการจ่าย ได้แก่ ใบเสร็จรับเงินเจ้าหนีบ้ ุคคลภายนอกหรือใบสาคัญรับเงิน ให้ครบทุก
รายการที่จ่ายเงินตรวจสอบให้ถูกต้องและลงลายมือชื่อผูจ้ า่ ยเงินพร้อมตัวบรรจง และ วัน เดือน
ปี ที่จ่ายเงินด้วยโดยใบเสร็จรับเงินเจ้าหนี้บุคคลภายนอก อย่างน้อยต้องมีรายการดังนี้
2.2.1 ชื่อ และสถานที่อยู่หรือที่ทาการของผู้รับเงิน
2.2.2 วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
2.2.3 รายการแสดงการรับเงินที่ระบุว่าเป็นค่าอะไร
2.2.4 จานวนเงินที่รับ ทั้งตัวเลขและตัวอักษร
2.2.5 ลายมือชื่อของผูร้ ับเงิน
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การเก็บรักษาเงินของสถานศึกษา
1. การเก็บรักษาเงิน
การเก็บรักษาเงินของสถานศึกษาให้ปฏิบัติตามแนวทางตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
นาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 โดย
1.1 แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน
1.2 เมื่อสิน้ เวลารับจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ที่มหี น้าที่เกี่ยวกับการรับจ่ายเงินส่งมอบ
เงินที่
จะรักษาต่อกรรมการเก็บรักษาเงินพร้อมรายงานเงินคงเหลือประจาวัน
1.3 กรรมการเก็บรักษาเงินร่วมกันตรวจสอบเงินสด และหลักฐานแทนตัวเงิน
(เช็คหรือธนาณัติ) กับรายงานเงินคงเหลือประจาวัน เมื่อปรากฏว่าถูกต้องแล้วให้นาเก็บรักษาในตู้
นิรภัย และให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจาวันไว้เป็นหลักฐานแล้ว
เสนอรายงานให้ผอู้ านวยการสถานศึกษาลงนาม
1.4 ในวันทาการถัดไป หากสถานศึกษามีความประสงค์จะนาเงินที่เก็บรักษาใน
ตู้นิรภัยออกมาใช้จ่าย ก็ให้กรรมการเก็บรักษาเงินส่งมอบเงินให้ผู้อานวยการสถานศึกษาหรือผู้ที่
ผู้อานวยการสถานศึกษามอบหมายรับเงินไปจ่ายตามระเบียบ โดยให้ลงลายมือชื่อรับเงินไว้ใน
รายงานเงินคงเหลือประจาวันก่อนวันทาการที่รับเงินนั้นไปจ่าย
กรณีส ถานศึก ษาไม่มี ตู้นิรภัย การเก็ บ รัก ษาเงินสดคงเหลือดาเนินการโดยให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทา “บันทึกการรับเงินเพื่อเก็บรักษา” ตามจานวนเงินและตามประเภท
ของเงินเสนอให้ผู้อานวยการสถานศึกษาลงนาม พร้อมทั้ งนาเงินมอบให้ผู้อานวยการสถานศึกษา
รับไปเก็บรักษา และในวันทาการถัดไปให้ผู้อานวยการสถานศึกษามอบเงินคืนให้แก่เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบรับเงินไปจ่ายตามระเบียบต่อไป
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2. อานาจเก็บรักษาเงินและวงเงินเก็บรักษาเงิน
2.1 เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว/ปัจจัยพื้นฐาน
สาหรับนักเรียนยากจน/ค่าอาหารนักเรียนประจาพักนอน) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
สถานศึกษาได้รับโอนเงินดังกล่าวจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าบัญชีเงิน
ฝากธนาคารของสถานศึกษาเพื่อใช้จ่ายตามแนวทางการดาเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยฝากเงินไว้กับธนาคารไม่ต้องนา
ฝากส่วนราชการผู้เบิก
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2.2 เงินนอกงบประมาณ
2.2.1 เงินรายได้สถานศึกษา
การเก็บรักษาเงินและวงเงินเก็บรักษา กาหนดตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ที่ กค 0414/ว 7509 ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2549 เรือ่ ง การทบทวนเพิ่มวงเงินรายได้
สถานศึกษาเก็บไว้ ณ ที่ทาการ ดังนี้
ขนาดของโรงเรียน

วงเงินเก็บรักษา
ณ ที่ทาการไม่
เกินวันละ
20,000 บาท

วงเงินฝาก
ธนาคาร

หมายเหตุ

1. โรงเรียนขนาดเล็กที่
30,000 บาท เงินส่วนที่เกินให้นา
มีนักเรียนไม่เกิน 120
ฝากสานักงานเขตพืน้ ที่
คน
การศึกษา
2. โรงเรียนที่มีนักเรียน
30,000 บาท
ไม่เกิน 1 ล้าน
เกิน 120 คน
บาท
- สถานศึกษาที่จัดการจัดอาหารกลางวัน(ที่มิได้มาจากเงินงบประมาณ) ให้กับนักเรียน
มีเงินสดสารองไว้ ณ ที่ทาการเพิ่มอีกวันละไม่เกิน 20,000 บาท
- ดอกผลของเงินรายได้สถานศึกษาที่เกิดจากเงินฝากธนาคารถือเป็นเงินรายได้
สถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 59 วรรคสาม
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2.2.2 เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การเก็บรักษาเงินและวงเงินเก็บรักษากาหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแจ้งตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.3/ว 59 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 และ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.3/19505 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2553
ดังนี้
ประเภทเงิน

วงเงินเก็บรักษา ณ
วงเงินฝากธนาคาร
หมายเหตุ
ที่ทาการไม่เกินวัน
ละ
1. เงินสนับสนุน
เก็บรักษาเงินสด - ไม่เกิน 200,000 - ส่วนที่เกิน
โครงการอาหาร
ทุกโครงการ
บาท
200,000 บาท ให้
กลางวัน
รวมกัน
นาฝากสานักงานเขต
ได้ในวงเงินไม่เกิน
พืน้ ที่การศึกษาเพื่อนา
50,000 บาท
ฝากคลัง
2. เงินสนับสนุน
- ส่วนที่เกินนาฝาก
- ไม่ต้องนาเงินฝาก
โครงการหรือ
ธนาคารโดยต้องนาไปใช้ คลัง
กิจกรรมต่าง ๆ
จ่ายภายในระยะเวลาไม่
เกิน 30 วัน นับแต่
ได้รับเงิน
- ดอกผลของเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจาการนาเงินฝากธนาคารให้
นาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
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2.2.3 เงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
การเก็บรักษาเงินและวงเงินเก็บรักษา ปฏิบัติตามระเบี ยบบริหารกองทุนเพื่อ
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาว่าด้วยการรับเงินการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน
และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันใน
โรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2536 ดังนี้
(1) เก็บรักษาเงินสด ณ สถานที่ที่ทาการ ได้ไม่เกินวันละ 20,000 บาท
(2) เงินส่วนที่เกินนาฝากธนาคารหรือฝากส่วนราชการผูเ้ บิก
(3) ดอกผลของเงินที่เกิดจากการนาเงินฝากธนาคารให้สถานศึกษา เก็บ
สมทบไว้เพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการโดยไม่ต้องส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
2.2.4 เงินลูกเสือ ให้นาฝากธนาคารตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่า
ด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509
2.2.5 เงินเนตรนารี ให้นาฝากธนาคารตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่า
ด้ว ยการปกครอง หลั ก สู ตรและวิชาพิเ ศษและเครื่องแบบของเนตรนารี ฉบับ ชั่วคราว พ.ศ.
2520
2.2.6 เงิ น ยุ ว กาชาด ให้ น าฝากธนาคารออมสิ น หรื อ ธนาคารพาณิ ช ย์
ตามประกาศ คณะกรรมการบริหารยุวกาชาด เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับยุวกาชาด พ.ศ.
2533
2.2.7 เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย เก็บรักษาเป็นเงินสดไว้ในตู้นิรภัยตามจานวน
ที่จัดเก็บได้เพื่อรอนาส่งสรรพากรในท้องที่ที่สถานศึกษาตั้งอยู่ ภายใน 7 วัน นับแต่ วันสิ้นเดือน
ของเดือนที่จ่ายให้เจ้าหนี้
2.2.8 เงินประกันสัญญา ให้นาฝากส่วนราชการผู้เบิก
2.3 เงินรายได้แผ่นดิน
ให้นาส่งคลั งอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ถ้าจานวนเงินเก็ บ รักษาเกินกว่า
10,000 บาท ให้นาส่งคลังอย่างช้าไม่เกิน 3 วันทาการ
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การจัดทาบัญชี
1. เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกรายการบัญชี มีดังนี้
1.1 เอกสารสาหรับบันทึกรายการด้านรับ ได้แก่
1.1.1 สาเนาใบเสร็จรับเงิน
1.1.2 คู่ฉบับใบเบิกเงินฝาก
1.1.3 สมุดคู่ฝากธนาคาร
1.1.4 คู่ฉบับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
1.2 เอกสารสาหรับบันทึกรายการด้านจ่าย ได้แก่
1.2.1 คู่ฉบับใบนาฝากและสมุดคู่ฝาก (ส่วนราชการผูเ้ บิก)
1.2.2 หลักฐานการจ่าย ประกอบด้วย
(1) หลักฐานต้นเรื่อง/หลักฐานการดาเนินงาน
(2) ใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหนี้หรือบุคคลภายใน หรือใบสาคัญรับเงิน
2. การปฏิบัติงานและการบันทึกรายการในทะเบียนต่าง ๆ
2.1 เงินงบประมาณ มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
2.1.1 การขอเบิกเงินงบประมาณ
(1)กรณีรับหลักฐานขอเบิกจากข้าราชการในสถานศึกษา
เช่น
ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษาบุตร เป็นต้น ให้ดาเนินการโดย
- บันทึกรับหลักฐานขอเบิกในทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
-ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของหลักฐานขอเบิกและตรวจสอบ
หลักฐานให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
-ทาหนังสือนาส่งหลักฐานขอเบิกให้สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ดาเนินการเบิกเงินงบประมาณ (แทนการจัดทา”แบบใบขอเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ” ที่ตอ้ งรับ
เงินมาจ่าย ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันสถานศึกษาไม่ได้รับเงินมาจ่ายให้แก่ผมู้ ีสทิ ธิแล้ว แต่ส่งหลักฐาน
ขอเบิกให้สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาวางเบิกเงินงบประมาณและดาเนินการจ่ายเงินเข้าบัญชี
ธนาคารให้แก่ผู้มสี ิทธิโดยตรง)
- บันทึกวัน เดือน ปี และเลขที่หนังสือนาส่งสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาในทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกในช่องหมายเหตุ
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(2) กรณีขอเบิกเงินงบประมาณเพื่อจ่ายให้แก่เจ้าหนี้สาหรับรายการ ที่
สถานศึกษาดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ดาเนินการโดย
- รวบรวมหลักฐานการดาเนินการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และตรวจสอบให้
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
-ทาหนังสือนาส่งหลักฐานขอเบิกเงินให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดาเนินการเบิกเงินงบประมาณ (แทนการจัดทา”แบบใบขอเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ” ที่ตอ้ งรับ
เงิน
มาจ่าย ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันสถานศึกษาไม่ได้รับเงินมาจ่ายให้แก่เจ้าหนี้แล้ว แต่
จะส่งหลักฐานขอเบิกให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาวางเบิกเงินงบประมาณและจ่ายเงินให้แก่
เจ้าหนี้โดยตรง)
-การขอเบิกเงินเพื่อจ่ายเงินตรงเข้าบัญชีธนาคารของเจ้าหนี้
ให้สถานศึกษาแนบแบบคาขอรับเงินผ่านธนาคารของเจ้าหนี้ เพื่อแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
ของเจ้าหนี้ไปพร้อมกับหลักฐานขอเบิกด้วย
2.1.2 การรับและจ่ายเงินงบประมาณ
ปัจจุบันเงินงบประมาณที่สถานศึกษาขอเบิกสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาหรือกรมบัญชีกลางเป็นผู้จา่ ยเงินตรงให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ โดยสถานศึกษาไม่ได้รับ
เงินและไม่มีการจ่ายเงิน จึงไม่ต้องบันทึกรายการรับจ่ายในทะเบียนคุมเงินงบประมาณ
สาหรับกรณีที่ข้าราชการในสถานศึกษาต้องการยืมเงินงบประมาณ
ให้ข้าราชการรายนั้นทาสัญญาการยืมเงินและส่งใช้ใบสาคัญชดใช้เงินยืมกับสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาโดยตรง
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2.2 เงินนอกงบประมาณ
มีขนั้ ตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณและการบันทึกรายการ
ทางบัญชีโดยสรุปดังนี้
2.2.1 การรับเงิน
(1)เจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานการรับเงิน
ให้ครบทุกรายการ โดยใบเสร็จรับเงินให้ระบุข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน สมบูรณ์
(2)บันทึกรายการรับเงินตามสาเนาใบเสร็จรับเงินในทะเบียนคุม
เงินนอกงบประมาณตามประเภทเงิน โดยบันทึกในวันที่ได้รับเงิน หรือวันทาการถัดไป ดังนี้
- กรณีรับเงินนอกงบประมาณประเภทที่สามารถเก็บไว้ใช้จา่ ยได้เอง เช่น
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินกองทุนเพื่อโครงการ
อาหารกลางวัน และเงินรายได้สถานศึกษา เป็นต้น ให้บันทึกการรับเงินในทะเบียนคุม
เงินนอกงบประมาณ-ระบุประเภท แยกตามประเภทเงินและแสดงยอดเงินในช่อง “คงเหลือ” เป็น
เงินสด
-กรณีได้รับเงินประกันสัญญาซึ่งเป็นเงินที่ต้องจ่ายคืนแก่คู่สัญญา
ให้บันทึกการรับเงินและรายละเอียดในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ-เงินฝาก ให้ครบถ้วน
2.2.2 การนาเงินฝากธนาคารหรือฝากคลัง
(1) กรณีนาเงินนอกงบประมาณฝากธนาคาร
-ให้เจ้าหนีท้ ี่การเงินที่ได้รับมอบตามคาสั่งของสถานศึกษานาสมุด
คู่ฝากธนาคารพร้อมเงินสดฝากธนาคารตามบัญชีที่สถานศึกษาเปิดไว้กับธนาคาร
-บันทึกในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณตามประเภทของเงิน
ให้เปลี่ยนสถานะเงินในช่อง “คงเหลือ” โดยลดยอดเงินสดและเพิ่มยอดเงินฝากธนาคาร
(2) กรณีนาเงินนอกงบประมาณฝากคลัง
-ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจัดทาใบนาฝากโดยบันทึกรายการและ
ยอดเงินลงในใบนาฝากและในสมุดคู่ฝาก
เสนอให้ผอู้ านวยการสถานศึกษารับทราบและอนุมัติ
การนาเงินฝากคลัง
- นาเงินฝากสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา พร้อมกับใบนาฝากและสมุดคู่
ฝาก
เพื่อให้สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษารับทราบการฝากเงินและบันทึกเพิ่มยอดเงินฝาก
ให้สถานศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบการเงินและบัญชีสถานศึกษาตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย ปี 2544

19

20
- การนาฝากเงินนอกงบประมาณประเภทที่เก็บไว้ใช้จา่ ยได้เองให้บันทึก
ในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณตามประเภทของเงิน โดยเปลี่ยนสถานะเงินในช่อง “คงเหลือ”
โดยลดยอดเงินสดและเพิ่มยอดเงินฝากส่วนราชการผูเ้ บิก
- การนาฝากเงินประกันสัญญา ให้บันทึกการฝากเงินในทะเบียนคุมเงิน
นอกงบประมาณ – เงินฝาก
2.2.3 การถอนเงินธนาคารและการถอนเงินฝากคลัง
(1) กรณีถอนเงินนอกงบประมาณจากธนาคาร
- การเบิกถอนเงินจากธนาคารเพื่อนามาใช้จ่าย ให้เจ้าหน้าที่การเงินที่
ได้รับมอบหมายบันทึกเสนอผูอ้ านวยการสถานศึกษาก่อนดาเนินการเบิกถอนเงินจากธนาคาร
- นาสมุดคู่ฝากธนาคารถอนเงินสดจากธนาคารตามประเภทของเงิน ที่
ต้องการนามาใช้จ่าย
-บันทึกในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณตามประเภทของเงินโดยเปลี่ยน
สถานะเงินในช่อง “คงเหลือ” โดยลดยอดเงินฝากธนาคารและเพิ่มยอดเงินสด
(2) กรณีถอนเงินนอกงบประมาณจากคลัง
- ทาหนังสือแจ้งสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ขอถอนเงินจากคลังโดย
แนบใบเบิกถอนที่ระบุรายการเงินนอกงบประมาณและยอดเงินที่ต้องการเบิกถอนพร้อมกับสมุดคู่
ฝากให้สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาถอนเงินจากคลังและบันทึกลดยอดเงินตามประเภทของเงินที่
เบิกถอน
- เมื่อได้รับโอนเงินนอกงบประมาณจากสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษา ให้นาสมุดคู่ฝากธนาคารไปปรับเพิ่มยอดเงินที่ธนาคาร
-บันทึกในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณตามประเภทของเงินโดยเปลี่ยน
สถานะในช่อง “คงเหลือ” โดยลดยอดเงินฝากส่วนราชการผู้เบิกและเพิ่มยอดเงินฝากธนาคาร
(3) กรณีถอนเงินประกันสัญญาจากคลังเพื่อจ่ายคืนให้แก่คู่สัญญา
- ทาหนังสือแจ้งสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา พร้อมแนบใบเบิกถอนแบบ
คาขอรับเงินผ่านธนาคารของเจ้าหนีแ้ ละสมุดคู่ฝากให้สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาบันทึก
ลดยอดเงินประกันสัญญาที่นาฝาก
- กรณีสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเป็นผู้จ่ายเงินให้แก่คู่สัญญาโดยโอน
เงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ปรากฏในแบบคาขอรับเงินผ่านธนาคารของเจ้าหนี้
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- เมื่อได้รับแจ้งการจ่ายเงินประกันสัญญาคืนให้แก่คู่สัญญาจากสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาให้บันทึกลดยอดเงินประกันสัญญาในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณเงินฝาก และบันทึกวันที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจ่ายเงินที่คู่สัญญาด้วย
2.2.4 การใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(1) ดาเนินการตามกิจกรรม/โครงการที่กาหนดในแผนปฏิบัติการประจาปี
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
หรือดาเนินการตามกิจกรรม
ที่ได้รับอนุมัติจากผูอ้ านวยการสถานศึกษา
โดยปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการ
(2) เมื่อดาเนินการตามกิจกรรม/โครงการเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกเสนอ
ผูอ้ านวยการสถานศึกษาทราบและขออนุมัตเิ บิกจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผูม้ ีสทิ ธิ
(3) จัดทาเช็คสั่งจ่ายเจ้าหนีห้ รือจัดทาเช็ค เพื่อถอนเงินจากธนาคารมา
จ่ายให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ และเสนอเช็คพร้อมหลักฐานการดาเนินการทั้งหมดให้ผอู้ านวยการ
สถานศึกษาพิจารณาลงนามในเช็ค
(4) ดาเนินการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิโดยการจ่ายเงิน
ทุก
รายการให้เรียกหลักฐานการจ่ายให้ครบถ้วนและตรวจสอบให้ถูกต้อง
(5) บันทึกการฝากถอนเงินในทะเบียนเงินฝากธนาคารประเภท กระแส
รายวันตามรายการและจานวนเงินที่มกี ารฝากเข้าบัญชีและสั่งจ่ายเช็ค
(6) บันทึกการจ่ายเงินในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณตามประเภทของ
เงินที่จา่ ย โดยบันทึกรายการและจานวนเงินให้ถูกต้องตามหลักฐานการจ่าย ในวันที่จ่ายเงินหรือ
ในวันทาการถัดไป
2.2.5 การจ่ายเงินยืม
(1) เจ้าหน้าที่จ่ายเงินให้แก่ผยู้ ืมตามสัญญาการยืมเงิน โดยให้เก็บรักษา
สัญญาการยืมเงินไว้เป็นหลักฐาน 1 ฉบับ และมอบให้ผยู้ ืมเก็บไว้ 1 ฉบับ
(2) บันทึกการจ่ายเงินยืมในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณตามประเภท
ของเงินที่ยืม โดยบันทึกรายละเอียดการยืม เลขที่สัญญายืม และจานวนเงินให้ถูกต้องตามสัญญา
การยืมเงิน

คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบการเงินและบัญชีสถานศึกษาตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย ปี 2544

21

22
2.3 เงินรายได้แผ่นดิน มีขนั้ ตอนการปฏิบัติงานและบันทึกรายการบัญชี ดังนี้
2.3.1 การรับเงิน
(1)ให้เจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานทุกรายการ
ที่
ได้รับเงิน โดยใบเสร็จรับเงินให้ระบุข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน สมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ในการ
บันทึกรายการในทะเบียนคุมการรับและนาส่งเงินรายได้แผ่นดิน
(2) บันทึกรายการรับเงินในวันที่ได้รับเงินในทะเบียนคุมการรับและนาส่ง
เงินรายได้แผ่นดิน โดยบันทึกตามสาเนาใบเสร็จรับเงิน
2.3.2 การนาเงินส่งคลัง
(1) ทาบันทึกเสนอผู้อานวยการสถานศึกษาขออนุมัตินาเงินส่งคลัง
(2) เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้นาเงินส่งคลัง โดยผ่านสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา หลักฐานการนาส่ง ได้แก่ ใบเสร็จรับเงินของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(3)บันทึกรายการนาส่งเงินในทะเบียนคุมการรับและนาส่งเงิน
รายได้แผ่นดินหลักฐานการบันทึกรายการ ได้แก่ ใบเสร็จรับเงินของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
3. การจัดเก็บหลักฐานการจ่าย
3.1 เก็บไว้เพื่อรอการตรวจสอบจากผู้มีหน้าที่
3.2 จัดเก็บเป็นระบบ โดย
3.2.1 จัดเก็บเป็นชุดตามเรื่องที่จา่ ยเงิน
3.2.2 จัดเรียงตามลาดับการจ่าย
3.3 หลักฐานการจ่ายถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ประกอบด้วย
3.3.1 หลักฐานต้นเรื่อง
- หลักฐานที่ได้รับการอนุมัติให้ดาเนินการ ได้แก่ โครงการ บันทึกเสนอ
ขออนุมัตดิ าเนินการ และการอนุมัติให้ดาเนินการ ฯลฯ
- หลักฐานการดาเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐาน
ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หลักฐานเกี่ยวกับการจัดประชุม/อบรม เป็นต้น
- บันทึกอนุมัตกิ ารเบิกจ่ายเงิน
3.3.2 ใบสาคัญคู่จา่ ย ได้แก่ ใบเสร็จรับเงินของเจ้าหนี/้ ใบสาคัญรับเงิน
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การยืมเงิน
การยืมเงิน
ให้ยืมได้เฉพาะเพื่อใช้จา่ ยในการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของเงินแต่ละ
ประเภท หรือกรณีอื่นซึ่งจาเป็นเร่งด่วนแก่ราชการ และได้รับอนุมัติจากผู้อานวยการสถานศึกษา
แล้ว ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การ
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาส่งเงินคลัง พ.ศ. 2562
1. การจ่ายเงินยืม
1.1 การจ่ายเงินยืม ให้จา่ ยได้แต่เฉพาะที่ผู้ยืมได้ทาสัญญาการยืมเงินตามแบบ
ที่กระทรวงการคลังกาหนด และผูอ้ านวยการสถานศึกษาได้อนุมัติให้จ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืม
เงินนั้นแล้ว
1.2 สัญญาการยืมเงิน ให้ผยู้ ืมจัดทา 2 ฉบับ โดยแนบประมาณการค่าใช้จ่าย
และยื่นต่อผูอ้ านวยการสถานศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติ
1.3 การพิจารณาอนุมัติให้ยืมเงิน ให้ผอู้ านวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุมัติ
ให้ยืมเฉพาะที่จาเป็น และห้ามมิให้ยืมเงินรายใหม่ในเมื่อผูย้ ืมมิได้ชาระคืนเงินยืมรายเก่าให้เสร็จสิ้น
ไปก่อน
2. หลักฐานการยืมเงิน ประกอบด้วย
2.1 บันทึกเสนอขออนุมัติยืมเงิน
2.2 สัญญาการยืมเงิน 2 ฉบับ พร้อมประมาณการค่าใช้จ่าย
2.3 เอกสารหลักฐานประกอบการยืมเงินที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.3.1 กรณีการจัดอบรม/จัดประชุม ได้แก่ เอกสารโครงการที่ได้รับ
อนุมัติ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน ตารางการอบรม/กาหนดการ และอื่น ๆ ถ้ามี
2.3.2 กรณีเดินทางไปราชการ ได้แก่ บันทึกอนุมัตกิ ารไปราชการ
เอกสารต้นเรื่องการไปราชการ และอื่น ๆ ถ้ามี
3. การควบคุมเงินยืม
3.1 สัญญาการยืมเงินที่ยังมิได้สง่ ใช้เงินยืมตามสัญญาให้เสร็จสิน้ ให้สถานศึกษา
เก็บรักษาไว้ให้ครบถ้วนในทีป่ ลอดภัยอย่าให้สูญหาย และเมื่อลูกหนี้สง่ ใช้เงินยืมตามสัญญาเสร็จ
สิน้ ให้ เก็บไว้เป็นหลักฐานการจ่าย เพื่อรอการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่
กรณีสถานศึกษามีลูกหนี้เงินยืมจานวนมากราย อาจพิจารณาจัดทาทะเบียนคุม
ลูกหนี้รายตัวก็ได้
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3.2 ทุกสิ้นเดือนเก็บรายละเอียดลูกหนี้คงค้างเสนอให้ผบู้ ริหารทราบ เพื่อเร่งรัด
ติดตามลูกหนีร้ ายที่ครบกาหนดแต่ยังไม่ส่งใช้เงินยืมตามสัญญา
4. การส่งใช้เงินยืม
4.1 ให้ลูกหนี้สง่ ใช้เงินยืมเมื่อครบกาหนดการยืมเงินตามสัญญา กรณีที่มเี งินยืม
คงเหลือให้นาเงินส่งคืนทันที โดยไม่ต้องรอส่งพร้อมหลักฐานใบสาคัญ
4.2 เมื่อลูกหนี้ส่งใช้เงินยืมตามสัญญา สถานศึกษาดาเนินการ ดังนี้
4.2.1 ออกใบเสร็จรับเงินและหรือใบรับใบสาคัญให้ลูกหนีท้ ันที
4.2.2 บันทึกหักล้างลูกหนี้ในทะเบียนคุมที่เกี่ยวข้องตามใบเสร็จรับเงิน
และหรือใบรับใบสาคัญ โดยไม่ต้องรอการตรวจสอบหลักฐาน
4.2.3 ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของหลักฐาน หากไม่ถูกต้อง
ให้แจ้งลูกหนี้มาทาการแก้ไข หรือเรียกเงินคืนแล้วแต่กรณี
5. การติดตามการส่งใช้เงินยืม
5.1 กรณีผยู้ ืมเงินมิได้ชาระคืนเงินยืมภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ผอู้ านวยการ
สถานศึกษาเรียกชดใช้เงินยืมตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินให้เสร็จสิน้ โดยเร็ว อย่างช้าภายใน
30 วัน นับแต่วันครบกาหนดตามสัญญาการยืมเงิน
5.2 กาหนดมาตรการเร่งรัดการส่งใช้เงินยืมเป็นลายลักษณ์อักษร แจ้งเวียนให้
ทุกคนถือปฏิบัติและให้ดาเนินการตามมาตรการโดยเคร่งครัด

การตรวจสอบรับจ่ายประจาวัน
สถานศึกษาจัดให้มีการตรวจสอบการรับจ่ายประจาวันเพื่อเป็นการสอบทานว่าการรับ
จ่ายเงินและ การบันทึกควบคุมเงินของสถานศึกษาถูกต้อง ครบถ้วน โดยปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544
มีขอ้ กาหนดว่าทุกสิน้ วันให้ผู้อานวยการ
สถานศึกษาหรือผูไ้ ด้รับมอบหมายดาเนินการตรวจสอบการบันทึกรายการเคลื่อนไหวในทะเบียน
คุมต่าง ๆ โดยตรวจสอบยอดรวมเงินที่ได้รับแต่ละประเภท หัก จานวนเงินที่จ่ายนาส่ง/นาฝาก
เท่ากับยอดที่แสดงในรายงานเงินคงเหลือประจาวัน
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การควบคุมใบเสร็จรับเงิน
1. การใช้ใบเสร็จรับเงิน
1.1 โดยปกติให้ใช้ใบเสร็จรับเงินทุกประเภท เว้นแต่กรณีสถานศึกษามีการรับเงิน
ประเภทใดเป็นประจา และเป็นจานวนมากราย จะแยกเล่มใบเสร็จรับเงินเพื่อรับเงินประเภทนั้น ๆ
ก็ได้
1.2 กรณีใบเสร็จรับเงินฉบับใดไม่ใช้ ให้ยกเลิกทั้งตัวใบเสร็จรับเงินและสาเนา
1.3 ห้ามขูดลบ แก้ไข เพิ่มเติม จานวนเงิน ชื่อผู้ชาระเงิน กรณีลงรายการ
ผิดพลาดให้ขีดฆ่าแล้วเขียนใหม่แล้วให้เจ้าหน้าที่การเงินลงลายมือชื่อกากับ
1.4 ใบเสร็จรับเงินเล่มใดใช้รับเงินของปีงบประมาณใด
ให้ใช้รับเงินภายใน
ปีงบประมาณนั้นเท่านั้น โดยใบเสร็จรับเงินฉบับใดยังไม่ใช้ให้คงติดไว้กับเล่ม และให้ ปรุ เจาะ
หรือประทับตราไม่ให้นาใบเสร็จรับเงินมาใช้ได้อกี และเมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน
เล่มใหม่
1.5 ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ใช้หมดแล้วให้จัดเก็บไว้เป็นหลักฐานในที่ปลอดภัย อย่าให้
สูญหาย และเมื่อสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้วจึงเก็บอย่างเอกสารธรรมดา
2. การควบคุม
2.1 ให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบให้จัดเก็บใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษา จัดทา
ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินโดยควบคุมให้ทราบว่าได้รับใบเสร็จรับเงินเล่มใด
เลขที่ใดถึงเลขที่ใด
และมีการจ่ายใบเสร็จรับเงินเล่มใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด
2.2 การจ่ายใบเสร็จรับเงินให้จา่ ยตามความเหมาะสมที่จะใช้งานโดยได้รับอนุมัติ
จากผู้อานวยการสถานศึกษา มีหลักฐานรับส่งต่อกันและควรจ่ายเรียงตามเลขที่เล่ม เพื่อให้
ควบคุมได้รัดกุม
3. การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน
สิน้ ปีงบประมาณให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบให้จัดเก็บใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษา
รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินให้ผู้อานวยการสถานศึกษาทราบว่า มีใบเสร็จรับเงินเล่มใด เลขที่ใด
ถึงเลขที่ใด และได้ใช้ไปแล้วเล่มใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด อย่างช้าไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคมของ
ปีงบประมาณถัดไป
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การจัดทารายงานการเงิน
รายงานการเงินที่สถานศึกษาต้องจัดทาและรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ประกอบด้วยรายงานการเงิน ดังนี้
1. รายงานเงินคงเหลือประจาวัน
ทุกสิน้ วันให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการ โดย
1.1 สรุปยอดเงินคงเหลือแต่ละประเภทตามทะเบียนคุมต่าง ๆ จัดทารายงาน
เงินคงเหลือประจาวัน โดยจานวนเงินคงเหลือที่ปรากฏในรายงานประกอบด้วย
1.1.1 รายการเงินสด ต้องเท่ากับตัวเงินสด เช็ค หรือธนาณัติ ที่ตรวจนับได้
1.1.2รายการเงินฝากธนาคารต้องเท่ากับยอดที่ปรากฏใน
บัญชีเงินฝากธนาคาร
1.1.3รายการเงินฝากส่วนราชการผู้เบิกต้องเท่ากับยอดที่ปรากฏใน
สมุดคู่ฝาก
1.2 เสนอรายงานเงินคงเหลือประจาวันพร้อมทั้งเงินสด เช็ค หรือธนาณัติให้
กรรมการเก็บรักษาเงินตรวจสอบ เมื่อกรรมการตรวจสอบและลงนามในรายงานแล้วให้นาเงินสด
เช็ค หรือธนาณัติเก็บในตู้นิรภัย
1.3 เสนอรายงานเงินคงเหลือประจาวันให้ผอู้ านวยการสถานศึกษารับทราบและ
ลงนามกรณีวันใดไม่มีการรับ-จ่ายเงินก็ให้จัดทารายงานเงินคงเหลือประจาวันโดยหมายเหตุใน
รายงานว่าไม่มี การรับ – จ่ายเงิน
2. รายงานประจาเดือน
ทุกสิน้ เดือนจัดส่งรายงานการเงินให้สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาทราบเพื่อการ
ตรวจสอบและกากับดูแล ได้แก่
2.1 รายงานการเงินประจาเดือน ประกอบด้วย
2.1.1 สาเนารายงานเงินคงเหลือประจาวัน ณ วันทาการสุดท้ายของเดือน
2.1.2 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ประเภทกระแสรายวัน
ทุกสิน้ เดือน
ให้จัดทางบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
โดยตรวจสอบ
ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) แต่ละบัญชีเปรียบเทียบกับทะเบียนเงินฝาก
ธนาคารประเภทกระแสรายวันให้ตรงกัน
โดยกรณียอดเงินในทะเบียนเงินฝากธนาคารประเภท
กระแสรายวัน ไม่ตรงกับใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคารอาจเกิดจากสาเหตุ ดังนี้
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- เช็คสั่งจ่ายให้เจ้าหนี้/ผูม้ ีสิทธิแล้ว แต่ยังไม่นาไปขึน้ เงิน
- เงินที่ได้รับโอนเข้าบัญชีธนาคารแล้ว แต่สถานศึกษายังไม่บันทึกรับ
2.2 รายงานการรับและนาส่งเงินรายได้แผ่นดิน
2.2.1 กรณีสถานศึกษานาส่งเงินรายได้แผ่นดินเข้าคลังโดยตรง
ทุกสิน้ เดือนให้สถานศึกษาสรุปข้อมูลจากทะเบียนคุมการรับและนาส่งเงินรายได้
แผ่นดิน
จัดทารายงานการรับและนาส่งเงินรายได้แผ่นดิน
จานวน
2
ฉบับ
ส่งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 ฉบับ และเก็บสาเนาไว้เป็นหลักฐาน 1 ฉบับ
2.2.2กรณีสถานศึกษานาส่งเงินรายได้แผ่นดินเข้าบัญชีธนาคารของ
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ทุกวันที่ 15 ของเดือน ให้สถานศึกษาสรุปข้อมูลจากทะเบียนคุมการรับและ
นาส่งเงินรายได้แผ่นดิน จัดทารายงานการรับและนาส่งเงินรายได้แผ่นดิน จานวน 2 ฉบับ
ส่งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 ฉบับ พร้อมแนบใบนาฝาก (Pay-in Slip) และเก็บสาเนา
รายงานไว้เป็นหลักฐาน 1 ฉบับ
2.2.3 กรณีสถานศึกษานาส่งเงินรายได้แผ่นดินที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่
ต้องจัดทารายงานการรับและนาส่งเงินรายได้แผ่นดิน
3. รายงานอื่น ๆ
รายงานอื่น ๆ ที่สถานศึกษาจัดทาและส่งให้ส่วนราชการผูเ้ บิกตามระยะเวลาและ
รูปแบบ ที่กาหนดในระเบียบหรือหนังสือสั่งการของระบบเงินนอกงบประมาณที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
3.1 รายงานการรับ – จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาประจาปีงบประมาณ
3.1.1ให้เก็บรายละเอียดการรับจ่ายเงินจากทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา และจัดทารายงานการรับ – จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาประจาปี
งบประมาณ โดยแสดง ยอดยกมาจากปีงบประมาณที่ผ่านมา บวกกับ รายรับที่ได้รับโดยแยก
ตามประเภทของเงิน หักด้วย รายจ่ายที่เกิดโดยแยกตามหมวดรายจ่าย ผลต่างเป็นยอดคงเหลือ
ยกไป
3.1.2เสนอรายงานให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
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3.2 รายงานผลการดาเนินงานกองทุนโรงเรียนประชารัฐ
สาหรับสถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนประชารัฐ
ให้รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแบบที่ระเบียบสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ว่าด้วยกองทุนสานพลัง
ประชารัฐ : โรงเรียนประชารัฐ พ.ศ. 2559 และคู่มอื กองทุนโรงเรียนประชารัฐ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานกาหนด ดังนี้
3.2.1 รายงานผลการดาเนินงานกองทุน คณะกรรมการบริหารกองทุนโรงเรียน
ประชารัฐ : โรงเรียน..............................
- ให้สถานศึกษาจัดทารายงานผลการดาเนินงานกองทุน (แบบ ปชร. 1)
โดยรายงานผลการดาเนินงานแยกตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค
-เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนโรงเรียนเพื่อพิจารณา
ภายใน 15 วัน นับจากวันสิน้ ภาคเรียน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารกองทุนโรงเรียนรายงานผล
ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายใน
30 วัน นับจากวันสิน้ ภาคเรียน
3.2.2 รายงานการรับ – จ่ายเงินกองทุนโรงเรียนประชารัฐ
- ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนโรงเรียนจัดทารายงานการรับ-จ่ายเงินกองทุน
โรงเรียนประชารัฐ (แบบ ปชร. 2) โดยรายงานให้แสดงยอดยกมาต้นปี บวกกับรายรับที่ได้รับ
ตั้งแต่ต้นปีโดยแยกตามหมวดรายจ่าย ผลต่างเป็นยอดคงเหลือยกไป
เสนอรายงานต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐของ
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา เป็นรายไตรมาส

* การตรวจสอบตามแนวการตรวจสอบที่กาหนดในคู่มือเล่มนี้ใช้สาหรับ
สถานศึกษาที่เป็นหน่วยงานย่อย ซึ่งมิใช่สถานศึกษาที่เป็นหน่วยเบิก
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บทที่ 3
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจาเป็นต้องดาเนินการอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้
ผูต้ รวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมั่นใจและได้ผลงานที่มีคุณภาพ
ทั้งนี้
ขั้นตอนของการปฏิบัติงานตรวจสอบที่สาคัญ ประกอบด้วย
1. การวางแผนตรวจสอบ
2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ
3. การรายงานผลการตรวจสอบ
4. การติดตามผลการตรวจสอบ
1. การวางแผนตรวจสอบ
การวางแผนตรวจสอบ การวางแผนเป็นการคิดล่วงหน้าก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานจริงว่า
จะตรวจสอบเรื่องใด ด้วยวัตถุประสงค์อะไร ที่หน่วยรับตรวจใด ณ เวลาไหน และใช้เวลาตรวจสอบ
เท่าไร โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ คือ บุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์อย่างเหมาะสม การ
วางแผนที่ดชี ่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลา งบประมาณ และ
อัตรากาลังที่กาหนด
2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ผูต้ รวจสอบภายในอาจแบ่งงานออกเป็น 2 ส่วน คือ
1. การเตรียมการก่อนลงมือตรวจสอบ ก่อนปฏิบัติงานตรวจสอบ ควรดาเนินการดังนี้
1.1 ศึกษาคู่มอื การควบคุมการเงินสาหรับหน่วยงานย่อย ระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเงินการบัญชีของสถานศึกษา
1.2 ศึกษาคู่มอื การตรวจสอบ รายละเอียดแนวทางการตรวจสอบ และกระดาษทาการ
พร้อมทาความเข้าใจกับทีมงานในแต่ละประเด็นการตรวจสอบ
แล้วมอบหมายงานให้ทีมงาน
รับผิดชอบ
1.3 ดาเนินการสุ่มตรวจสถานศึกษาในสังกัด โดยการสุ่มตรวจสถานศึกษาที่มขี นาด
ใกล้เคียง
กันอย่างน้อย 2 แห่ง ทั้งนีเ้ พื่อให้สามารถเปรียบเทียบลักษณะงานได้
1.4 แจ้งหน่วยรับตรวจเพื่อขอความร่วมมืออานวยความสะดวกในการจัดเตรียมข้อมูล
เพื่อการตรวจสอบ
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2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้ผตู้ รวจสอบทาการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบ
ที่กาหนด รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ พร้อมทั้งบันทึกผลการตรวจสอบอย่างถูกต้องและ
ชัดเจน ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ดังนี้
2.1 ประชุมเปิดการตรวจ
วันแรกของการตรวจสอบ หัวหน้าทีมงานตรวจสอบจะเป็นผู้ดาเนินการประชุมเปิด
การตรวจสอบ ซึ่งเป็นการประชุมระหว่างทีมงานตรวจสอบกับผูร้ ับตรวจ เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ของ
การตรวจสอบ ขอบเขต และระยะเวลาในการตรวจสอบ ทั้งนีเ้ พื่อให้ผู้รับตรวจเข้าใจและเกิด
ทัศนคติที่ดจี ะนามาซึ่งความสาเร็จของงานตรวจสอบภายใน
2.2 ดาเนินการตรวจสอบ
ทาการตรวจสอบตามประเด็นการตรวจสอบในแนวทางการตรวจสอบที่กาหนด
โดยเก็บรวมรวบข้อมูล ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ด้วยเทคนิคการตรวจสอบต่างๆเช่นการ
บันทึก สอบถาม สอบทาน ทดสอบ สอบยัน สังเกตการณ์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ฯลฯ เพื่อรวบรวม
ข้อมูล
จากเอกสารหลักฐาน และจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง แล้วบันทึกไว้ในกระดาษทา
การทั้งนี้ผู้ตรวจสอบสามารถปรับแบบกระดาษทาการตามความจาเป็นและเหมาะสม เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ครบถ้วน และ เพียงพอที่ จะสรุปผลการตรวจสอบได้
(1) ระหว่างการตรวจสอบ หากผู้ตรวจสอบพบความเสี่ยงซึ่งมีนัยสาคัญ ควร
นาเสนอข้อมูลให้หัวหน้าทีมงานตรวจสอบทราบโดยเร็ว เพื่อพิจารณาปรับแผนการตรวจสอบ ปรับ
ขอบเขต
การตรวจสอบ หรือปรับแนวทางการตรวจสอบ (แล้วแต่กรณี) ตามความจาเป็น
และเหมาะสมทั้งนี้เพื่อทาการตรวจสอบในประเด็นซึ่งเป็นความเสี่ยงนัน้
2.3 ประชุมปิดตรวจ
เมื่อดาเนินการตรวจสอบเสร็จสิน้ แล้ว หัวหน้าทีมงานตรวจสอบควรจัดให้มีการ
ประชุมปิดการตรวจสอบเพื่อสรุปผลการตรวจสอบด้วยวาจาให้ผรู้ ับตรวจรับทราบเป็นการเบือ้ งต้น
ซึ่งจะเป็น การทาความเข้าใจเกี่ยวกับข้อสังเกตที่ตรวจพบและเป็นการให้โอกาสแก่ผู้รับตรวจได้
ชีแ้ จงเหตุผลหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการตรวจสอบเพื่อกาหนดแนวทางในการแก้ไข
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3. การรายงานผลการตรวจสอบ
การรายงานผลการปฏิบัติงานหรือผลการตรวจสอบเป็นกระบวนงานที่จัดทาภายหลังเสร็จ
สิน้ กระบวน การตรวจสอบ นับเป็นหน้าที่สาคัญของผู้ตรวจสอบภายในที่จะนาเสนอผลการ
ตรวจสอบ จากข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ การวิเคราะห์ผลกระทบ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขที่ เป็นประโยชน์ตอ่ ผูร้ ับตรวจและต่อองค์กร โดยคุณภาพของรายงานผลการ
ตรวจสอบที่ดขี ึน้ อยู่กับคุณภาพของการปฏิบัติงานตรวจสอบ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่
รวบรวมได้ และสาระสาคัญของรายงาน คือ การดึงประเด็นที่สาคัญและนาเสนอในรูปแบบที่
กระชับ ง่ายต่อการนาไปปฏิบัติ ดังนั้น รายงานผล การตรวจสอบจึงเปรียบเสมือนกระจกเงาที่
สะท้อนผลการปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรและของผู้ตรวจสอบภายในขององค์กรนั้นๆ ต่อผูบ้ ริหาร
ประเภทของการรายงานผลการตรวจสอบ
1. รายงานระหว่างกาล (Interim Report) เป็นรายงานที่จัดทาขึน้ ทันทีเมื่อพบปัญหาหรือ
เรื่องสาคัญที่ตอ้ งแก้ไขเร่งด่วน มีผลกระทบต่อความเสียหายขององค์กร และใช้ในกรณีมีการ
เปลี่ยนแปลงขอบเขตการตรวจสอบหรือขยายระยะเวลาการตรวจสอบ โดยอาจเป็นการรายงานด้วย
วาจาหรือเป็น ลายลักลักษณ์อักษรก็ได้
2. รายงานสรุป (Summary Report) เป็นรายงานที่จัดทาขึน้ เพื่อนาเสนอหัวหน้าส่วน
ราชการ โดยสรุปภาพรวมของการตรวจสอบ เรื่องที่ควรแก้ไข และเรื่องสาคัญที่หัวหน้าส่วน
ราชการควรทราบ
3. รายงานการตรวจสอบครั้งสุดท้าย (Final Audit Report) เป็นรายงานที่ตอ้ งจัดทาหลัง
จากมีการ ประชุมสรุปผลการตรวจสอบ และต้องจัดทาทุกครั้งแม้ว่าจะได้มีการรายงานระหว่าง
กาลแล้ว หรือหน่วยรับตรวจได้ดาเนินการแก้ไขตามประเด็นที่ตรวจพบเรียบร้อยแล้ว
4. สรุปรายงานการตรวจสอบประจาปี (Annual Reports) รายงานประเภทนีม้ ีความสาคัญ
และเป็นประโยชน์ตอ่ ผูบ้ ริหารระดับสูง Audit Committee และหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในเพื่อที่จะ
นามาพัฒนาภาพรวมการตรวจสอบภายในรอบปีที่ผา่ นมา
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รูปแบบของการรายงาน
1. รายงานด้วยวาจา ใช้ในกรณีที่เป็นเรื่องเร่งด่วน เพื่อแจ้งข้อเท็จจริงให้หัวหน้าส่วน
ราชการ และหัวหน้าหน่วยรับตรวจรับทราบทันทีที่ตรวจพบ
2. รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นรายงานที่มีลักษณะเป็นทางการ ใช้รายงานผล
การตรวจสอบตามปกติ และหลังการตรวจสอบเสร็จสิ้น
ลักษณะของการเขียนรายงานที่ดี
1. ตรงประเด็น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบมีสาระสาคัญที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ
2. ความถูกต้อง ตรงตามข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ ไม่บิดเบือน มีหลักฐานประกอบสามารถสรุป
ผลได้
3. ความชัดเจน เข้าใจง่าย มีความเป็นเหตุเป็นผลสัมพันธ์ตอ่ เนื่องกัน ไม่ใช้ถ้อยคาที่
คลุมเครือ หลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคาทางวิชาการ
4. ความเที่ยงธรรม เป็นรายงานเขียนขึน้ โดยปราศจากอคติ
5. ความกะทัดรัด สั้นกระชับ แต่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตรงประเด็น หลีกเลี่ยงรายละเอียดที่ไม่
ชัดเจน
6. ความสร้างสรรค์ เป็นรายงานเชิงบวก หลีกเลี่ยงการเน้นข้อผิดพลาด มีข้อเสนอแนะและ
แนวทางในการแก้ไขที่เป็นประโยชน์ นาไปสู่การปรับปรุงที่ดีข้นึ
7. ทันเวลา เป็นการนาเสนอรายงานในเวลาที่เหมาะสม สามารถนาไปปรับปรุงแก้ไขได้
ทันเวลา
สิ่งที่ควรคานึงถึงในการเขียนรายงาน
1. หัวหน้าส่วนราชการอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย สามารถสั่งการได้
2. หน่วยรับตรวจเข้าใจและสามารถนาไปปฏิบัติได้
3. เนือ้ หาสาระในรายงานมีความสาคัญสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ มีหลักฐาน
ประกอบอ้างอิง มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบ เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน แนวปฏิบัติที่เป็น
สากลใช้ทั่วไป
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เนื้อหาสาระของรายงานควรครอบคลุมถึง
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ เพื่อบ่งบอกว่าทาไมต้องตรวจสอบ ตรวจสอบเพื่ออะไร
2. ขอบเขตของงานตรวจสอบ จะต้องกาหนดไว้ว่าจะตรวจสอบกิจกรรม งาน/โครงการใด
และกาหนดระยะเวลาในการตรวจสอบด้วย เช่น เดือนมกราคม – มีนาคม 25XX เพื่อให้ผู้อ่าน
รายงานทราบกรอบการปฏิบัติงานตรวจสอบตามรายงานดังกล่าว
3. ผลสรุปการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ เป็นบทสรุปความเห็นใน “เรื่องที่ตรวจพบ”
แล้วเสนอแนะ ถึงแนวทางแก้ไขและอาจรวมถึงความเห็นของหน่วยรับตรวจ การชมเชยผลการ
ดาเนินงาน การปฏิบัติงาน ที่ดขี องหน่วยรับตรวจ
ปัจจุบันจะมุ่งเน้นการตรวจสอบในเชิงพัฒนา ปรับปรุงเสริมสร้างสิ่งที่ดีกว่าในอดีตที่เคย
ปฏิบัติมา ดังนัน้ การสรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องใดๆ ในรายงานจึงควรสอดคล้องกับ
ประเภทของ
การตรวจสอบและสามารถสื่อให้เห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. มาตรฐานที่อ้างอิงเปรียบเทียบ เช่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐาน
สาหรับเรื่องนั้นๆ เป้าหมายที่กาหนด เป็นต้น
2. หลักฐานประกอบข้อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ ซึ่งอาจได้จากการสัมภาษณ์
สังเกตการณ์ การรวบรวมข้อมูลจากการตรวจ
3. เหตุผลของความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ควรจะเป็นกับสิ่งที่ตรวจพบ/ที่เป็นอยู่จริง
4. ผลของความแตกต่างที่เกิดขึ้นนัน้ สามารถก่อให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายแก่
องค์กรเพียงใด
ขั้นตอนการทารายงานผลการตรวจสอบ
เมื่อผู้ตรวจสอบปฏิบัติงานตรวจสอบเสร็จสิน้ แล้ว จะต้องจัดทารายงานเพื่อเสนอหัวหน้า
ส่วนราชการ โดยมีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ในกระดาษทาการ เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงในการเขียน
รายงาน
2. สอบทาน วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลที่ได้จากกระดาษทาการ โดยนาหลักฐานข้อเท็จจริง
ที่ตรวจพบ (Condition) มาเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์มาตรฐานหรือสิ่งที่ควรจะเป็น (Criteria)
แล้วหาสาเหตุ (Cause) หรือเหตุผลของความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ควรจะเป็นกับข้อเท็จจริงหรือสิ่ง
ที่ตรวจพบว่าเกิดจากสาเหตุใด รวมทั้งมีผลกระทบ (Effect) มากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้กาหนด
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข ไว้ในรายงานต่อไป
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3. พิจารณาและคัดเลือกเรื่องที่จะเสนอในรายงาน โดยแยกออกเป็นเรื่องที่สาคัญ
จาเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วน หรือมีความสาคัญน้อย ซึ่งผู้ตรวจสอบควรจะรายงานเฉพาะปัญหาที่อาจ
สร้างความเสียหายแก่องค์กรได้อย่างมีนัยสาคัญ
สาหรับปัญหาที่ไม่มีความสาคัญอาจชีแ้ จง
โดยตรงต่อผูป้ ฏิบัติหรือผูบ้ ังคับบัญชาของผูป้ ฏิบัติเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
4. ร่างรายงาน เมื่อพิจารณารูปแบบรายงานแล้ว ในกรณีที่จะเสนอรายงานเป็นลายลักษณ์
อักษร เมื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายงานแล้ว ผู้ตรวจสอบควรนาร่างรายงานไป
หารือกับหน่วยรับตรวจด้วยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิธีการแก้ปัญหาเพื่อให้ได้ข้อสรุปแนว
ทางแก้ไขปัญหาที่ดใี ห้เกิดการยอมรับและเกิดผลดีต่อหน่วยงานสามารถไปสู่การปฏิบัติได้ อีกทั้ง
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดกี ับหน่วยรับตรวจ
5. ปรับปรุงร่างรายงาน ให้สมบูรณ์ และนาเสนอหัวหน้าหน่วยตรวจสอบพิจารณาก่อนเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ ได้รับทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึน้ เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
การติดตามผลการตรวจสอบ
การติดตามผลการตรวจสอบ เป็นหน้าที่ของผูต้ รวจสอบภายในที่จะต้องดาเนินการ เพื่อให้
มั่นใจว่าข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานนั้น หน่วยรับตรวจสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือไม่ โดยมีวิธีการติดตามคือ
1. ติดตามโดยวาจาเพื่อทราบปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อเสนอแนะได้
2. ติดตามเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นการดาเนินการกรณีที่ตดิ ตามโดยวาจาแล้วไม่เกิดผล
ทางปฏิบัติ
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ตอนที่ 4
แนวการตรวจสอบการควบคุมด้านการเงินการบัญชี
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
1. เพื่อให้มั่นใจว่า สถานศึกษาจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีครอบคลุมเงินทุกประเภท
และ มีความโปร่งใสสามารถควบคุมการใช้จ่ายเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อมั่นใจว่า สถานศึกษามีเงินคงเหลืออยู่จริงครบถ้วน มีการควบคุมทางการเงินที่
รัดกุมและปฏิบัติถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อมั่นใจว่า สถานศึกษาจัดทาบัญชีถูกต้องเป็นปัจจุบัน มีการควบคุมทางบัญชีที่
รัดกุมและปฏิบัติถูกต้องเป็นไปตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย และหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อทราบปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขที่
ถูกต้องให้แก่สถานศึกษา
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ภาคผนวก

แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(สาหรับโรงเรียนที่ปฏิบัติตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544)
โรงเรียน....................................... สังกัด .............................................
เพียงวันที่.............................................
ส่วนที่ 1 การตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจาปี
รายการ
ที่
1 การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
1.1 สถานศึกษามีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
1.2 แผนปฏิบัติการประจาปีมีความสอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษา
และจุดเน้นของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3 แผนปฏิบัติการประจาปีครอบคลุมแหล่งเงินทุกประเภทที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของสถานศึกษา
1.4 แผนปฏิบัติการประจาปีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2 การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปี
การใช้จ่ายแต่ละโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปี
กรณีมีความจาเป็นไม่สามารถดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการประจาปีได้ สถานศึกษาได้รายงานปัญหา/อุปสรรค
การดาเนินงานให้ผู้อานวยการสถานศึกษาทราบ
3 การติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน
3.1 สถานศึกษามีการติดตามเร่งรัดการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้มี
การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปีอย่างน้อยทุกภาคเรียน
3.2 จัดทารายงานผลการดาเนินงานครบถ้วนทุกโครงการ/กิจกรรม
ตามที่กาหนดในแผนปฏิบัติการประจาปี เสนอให้ผู้อานวยการ
สถานศึกษาทราบ
รวม

ค่าคะแนน
1
0.5
0.5
0.5
1

0.5
1

5

คะแนนที่ได้

ส่วนที่ 2 การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี
รายการ
ที่
1 การควบคุมเงินคงเหลือ
1.1 จัดทารายงานเงินคงเหลือประจาวันทุกสิ้นวัน โดยถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน และเสนอรายงานให้ผู้อานวยการสถานศึกษาลงนาม

ค่าคะแนน
5

1.2 ยอดเงินคงเหลือแต่ละประเภทที่แสดงตามรายงานเงินคงเหลือ
ประจาวัน ตรงกับยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ และ
ทะเบียนคุมการรับและนาส่งเงินรายได้แผ่นดิน

5

1.3 ยอดเงินสดคงเหลือ มีอยู่จริงครบถ้วนและตรงกับรายงานเงิน
คงเหลือประจาวัน

2

1.4 ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคาร (ประเภทออม
ทรัพย์/ประจา) และทะเบียนเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันรวม
ทุกบัญชีตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจาวัน

5

1.5 ยอดเงินฝากส่วนราชการผู้เบิกตามสมุดคู่ฝาก (ส่วนราชการผู้เบิก)
ตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจาวัน

3

รวม
2 การเก็บรักษาเงิน
2.1 มีคาสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน

20
1

2.2 กรรมการเก็บรักษาเงินปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกาหนด

1

2.3 การเก็บรักษาเงินสด และเงินฝากธนาคารของเงินแต่ละประเภท
เป็นไปตามวงเงิน อานาจการเก็บรักษาที่กระทรวงการคลังอนุมัติ และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เงินรายได้สถานศึกษา เงินอุดหนุนรับจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท./อบต.) เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ
เงินลูกเสือ เงินเนตรนารี

2

2.4 นาส่งเงินรายได้แผ่นดิน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง วันใดมีเงิน
รายได้เก็บไว้เกินกว่า 10,000 บาท มีการนาเงินส่งคลังอย่างช้าไม่เกิน 7
วันทาการ

0.5

2.5 เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย มีการนาส่งสรรพากรในท้องที่ ภายใน 7 วัน
นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงิน

0.5

รวม

5

3 การควบคุมการรับเงิน
3.1 มีคาสั่งหรือบันทึกมอบหมายผู้ทาหน้าที่รับ – จ่ายเงินอย่างชัดเจน
3.2 ผู้ทาหน้าที่จัดเก็บ หรือรับชาระเงิน เป็นเจ้าหน้าที่การเงิน หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมาย

1
2

คะแนนที่ได้

ที่

รายการ
3.3 มีการออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่ผู้ที่ชาระเงินทุกครั้ง

ค่าคะแนน
4

3.4 ใบเสร็จรับเงินระบุข้อมูล รายละเอียด ครบถ้วน สมบูรณ์

2

3.5 ยอดเงินในใบเสร็จรับเงินถูกต้องตรงกับรายการที่บันทึกไว้ใน
ทะเบียนคุมต่าง ๆ

1

รวม
4 การควบคุมการจ่ายเงิน
4.1 การจ่ายเงินแต่ละประเภทตรงตามวัตถุประสงค์ และระเบียบหรือ
ข้อกาหนดของเงินนั้น ๆ

10
5

4.2 การจ่ายเงินทุกรายการได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ

5

4.3 มีหลักฐานการจ่ายครบถ้วน สมบูรณ์ทุกรายการที่จ่ายเงิน และ
ยอดเงินที่จ่ายตรงกับที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ

5

4.4 ใบสาคัญคู่จ่าย ที่เป็นใบเสร็จรับเงินเจ้าหนี้ มีสาระสาคัญครบถ้วน
ตามแบบที่กระทรวงการคลังกาหนด

3

4.6 ผู้จ่ายเงินได้ลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายพร้อมทั้งชื่อตัวบรรจง และ
วัน เดือน ปี ที่จ่ายเงินกากับไว้ที่หลักฐานการจ่ายทุกรายการ

2

รวม

20

5.1 มีการจัดทาทะเบียนคุมการรับและนาส่งเงินรายได้แผ่นดิน
เป็นปัจจุบัน และบันทึกรายการรับและนาส่งเงินถูกต้องตรงตามหลักฐาน

5

5.2 มีการจัดทาทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ เพื่อควบคุมเงินแต่ละ
ประเภท ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและการบันทึกรายการรับ-จ่าย ถูกต้อง
ตรงตามหลักฐาน

5

5.3 มีการจัดทาทะเบียนเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน เพื่อใช้
ควบคุมเงินฝากธนาคาร ครบทุกบัญชี และบันทึกรายการถูกต้องตาม
หลักฐาน

4

5.4 มีการจัดทาสมุดคู่ฝาก (ส่วนราชการผู้เบิก) เป็นปัจจุบัน และมีการ
บันทึกควบคุมการฝากถอนเงินกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาถูกต้อง
ครบถ้วน

3

5.5 ทุกสิ้นวันทาการ ผู้อานวยการสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ทา
การตรวจสอบการบันทึกรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนต่าง ๆ ตามที่
ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อยกาหนด

3

รวม

20

5 การจัดทาบัญชี

คะแนนที่ได้

ที่
6 การจัดทารายงานการเงิน

ค่าคะแนน

รายการ

6.1 ทุกสิ้นเดือนมีการจัดทารายงานการเงินประจาเดือน ดังต่อไปนี้
6.1.1 สาเนารายงานเงินคงเหลือประจาวัน ณ วันทาการสุดท้าย
ของเดือน โดยยอดเงินคงเหลือแต่ละประเภทในรายงานฯ ถูกต้องตรงกับ
ทะเบียนคุมทุกทะเบียน
6.1.2 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันทุกบัญชี
โดยยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement) ตรงกับ
ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน กรณีไม่ตรงกัน
สถานศึกษาสามารถระบุรายละเอียดความแตกต่างได้ครบถ้วน
6.2 มีการจัดส่งรายงานการเงินประจาเดือนให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทราบเพื่อตรวจสอบและกากับดูแล ภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไป โดยประกอบด้วย
6.2.1 สาเนารายงานเงินคงเหลือประจาวัน ณ วันทาการสุดท้าย
ของเดือน

2

1

1

6.2.2 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันทุกบัญชี

0.5

6.3 รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาประจาปีงบประมาณ ตาม
แบบที่กาหนด เสนอให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบภายใน 30
วันนับแต่วันสิ้นปี งบประมาณ

0.5

รวม

5

7 การตรวจสอบการรับ-จ่ายประจาวัน
7.1 มีการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้มีผู้ทาหน้าที่ตรวจสอบการรับ-จ่าย
ประจาวันตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลังในหน้าที่
ของอาเภอและกิ่งอาเภอ พ.ศ. 2520 ข้อ 20 และ ข้อ 37

2

7.2 ผู้ที่ได้รับมอบหมายมีการตรวจสอบการรับ – จ่ายประจาวันตามที่
ระเบียบกาหนด

3

รวม

5

8 การควบคุมเงินยืม
8.1 การจ่ายเงินยืม
8.1.1 สัญญาการยืมเงินเป็นแบบที่กระทรวงการคลังกาหนด

และมี

1

8.1.3 ไม่มีการให้ลูกหนี้ยมื เงินครั้งใหม่โดยที่ยังมิได้ส่งใช้เงินยืมรายเดิม

1
1

สาระสาคัญครบถ้วน
8.1.2 มีการจัดทาประมาณการค่าใช้จา่ ยประกอบสัญญาการยืมเงิน

8.2 การส่งใช้เงินยืมเป็นไปตามระยะเวลาที่ระเบียบกาหนด

1

คะแนนที่ได้

รายการ
8.3 ไม่มีลูกหนี้เงินยืมค้างเกินระยะเวลาที่ระเบียบกาหนด
รวม
9 การควบคุมใบเสร็จรับเงิน
ที่

9.1 มีการจัดทาทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน โดยบันทึกรายการถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นปัจจุบนั
9.2 ใบเสร็จรับเงินที่ลงรายการผิดพลาด สถานศึกษาใช้วธิ ีการขีดฆ่าจานวน
เงิน และเขียนใหม่ทั้งจานวน โดยผู้รับเงินลงลายมือชื่อกากับ กรณียกเลิก
ใบเสร็จรับเงินมีการแนบใบเสร็จรับเงินไว้กบั สาเนาในเล่ม
9.3 ไม่มีการใช้ใบเสร็จข้ามปีงบประมาณ
9.4 ใบเสร็จรับเงินของปีงบประมาณก่อนที่ใช้ไม่หมดเล่ม สถานศึกษามีการ
ประทับตราเลิกใช้ ปรุ หรือ เจาะรูใบเสร็จรับเงินฉบับที่เหลือติดอยู่
กับเล่มไม่ให้นามาใช้รับเงินได้อกี
9.5 สิ้นปีงบประมาณ มีการรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ให้ผอู้ านวยการ
สถานศึกษาทราบ ไม่เกินวันที่ 15 ตุลาคมของปีงบประมาณถัดไป
รวม
รวมทั้งสิ้น (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)

ค่าคะแนน
1
5
1
1
1
1

1
5
100

คะแนนที่ได้

กระดาษทาการบันทึก
หน่วยรับตรวจ โรงเรียน...........................................อาเภอ....................................
เพียงวันที่.................................................(.....) ระดับประถมศึกษา (......) ระดับมัธยมขยายโอกาส
ข้อมูลทั่วไป
ผู้รับตรวจ.................................................... ตาแหน่ง...........................................จานวน นักเรียน.............คน ขาย.........คน หญิง..........คน
จานวนบุคลากร...........คน ประกอบด้วย ผอ......คน ครู.......คน พนักงานราชการ.....คน อัตราจ้าง......คน ภารโรง.....คน ธุรการ......คน

ประเด็น
การเงิน

การควบคุม
ใบเสร็จรับเงิน
การรับเงิน
การนาส่งเงิน
การจ่ายเงิน

การบัญชี
การรายงาน

ข้อความที่บันทึก
หมายเหตุ
เงินสด ตรวจนับเงินสด ( ) ถูกต้อง ครบถ้วน เงิน.......................บาท
( ) ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน เนื่องจาก.............................................
รายละเอียด
ตามแนบ
( ) มี ( ) ไม่ บันทึกการรับเงินเพื่อเก็บรักษา
เนื่องจาก
เงินฝากธนาคาร ( ) ถูกต้อง ( ) ไม่ถูกต้อง
เนื่องจาก
( ) มี ( ) ไม่ คาสั่งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
( ) มี ( ) ไม่ ผู้ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงิน
( ) มี ( ) ไม่ ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
( ) มี ( ) ไม่ รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินต่อ สพป.
ที่ ศธ 04183.
/
ลงวันที่
( ) มี ( ) ไม่ ออกใบเสร็จรับเงินทุกรายการ/ไม่ทุกรายการ
( ) มี ( ) ไม่ เงินรายได้แผ่นดินนาส่งคลังตามกาหนด
ได้แก่
( ) มี ( ) ไม่ จ่ายเงินโดยไม่มีหลักฐานการจ่ายเงิน/ใบสาคัญ
( ) มี ( ) ไม่ รหัสกากับการจ่ายเพื่ออ้างอิงบันทึกบัญชี
( ) มี ( ) ไม่ รับรองงบประมาณตามแผนฯ
( ) มี ( ) ไม่ ประทับตราจ่ายเงินแล้วบนหลักฐานการจ่าย
( ) เป็นปัจจุบัน ( ) ถูกต้อง ( ) ไม่เป็นปัจจุบัน ( ) ไม่ถูกต้อง
( ) มี ( ) ไม่ รายงานเงินคงเหลือประจาวันและรายงานการรับและ
นาส่งเงินรายได้แผ่นดิน
( ) มี ( ) ไม่ รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา

แบบกระดาษทาการตรวจสอบการควบคุมด้านการเงินการบัญชี
(สาหรับโรงเรียนที่ปฏิบัติตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544)
1. ใบตรวจนับเงินคงเหลือ
2. กระดาษทาการตรวจสอบเงินสด
3. กระดาษทาการตรวจสอบเงินฝากธนาคาร
4. กระดาษทาการงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
5. กระดาษทาการตรวจสอบเงินฝากส่วนราชการผู้เบิก
6. กระดาษทาการตรวจสอบการเก็บรักษาเงินนอกงบประมาณ
7. กระดาษทาการตรวจสอบการเก็บรักษาเงินรายได้แผ่นดิน
8. กระดาษทาการตรวจสอบการใช้ใบเสร็จรับเงินและการบันทึกรับเงิน
9. กระดาษทาการตรวจสอบหลักฐานการจ่ายและการบันทึกการจ่าย
10. กระดาษทาการตรวจสอบลูกหนี้เงินยืม
11. กระดาษทาการตรวจนับใบเสร็จรับเงินและการควบคุม
12. กระดาษทาการบันทึก

หมายเลข 2-1
ใบตรวจนับเงินคงเหลือ
หน่วยรับตรวจ โรงเรียน…………………………………………
วันที่ตรวจนับเงิน...........................เทียบกับรายงานเงินคงเหลือประจาวันที่............................
ชื่อผู้รับตรวจ................................................................ตาแหน่ง...................... .......................
1. เงินสดคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจาวัน จานวน.........................................บาท
เงินสดที่ตรวจนับได้
ชนิดธนบัตร/เหรียญกษาปณ์
ธนบัตร
1,000 บาท ...................ฉบับ
500 บาท ...................ฉบับ
100 บาท ...................ฉบับ
50 บาท ...................ฉบับ
20 บาท ...................ฉบับ
เหรียญกษาปณ์
10 บาท ...................เหรียญ
5 บาท ...................เหรียญ
1 บาท ...................เหรียญ
50 สตางค์...............เหรียญ
25 สตางค์...............เหรียญ
เอกสารเทียบเท่าเงิน
เช็คธนาคาร ................................. (cashier cheque)
ธนาณัติ....................................................
อื่น ๆ ระบุ................................................
จานวนเงินสดที่ตรวจนับได้ทั้งสิ้น

จานวนเงิน

2. เงินฝากธนาคารคงเหลือ ตามรายงานเงินคงเหลือประจาวัน จานวน............................บาท
จานวนเงินฝากธนาคารคงเหลือตามสมุดคู่ฝากและทะเบียนเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน
เลฃที่บัญชี

ชื่อบัญชี

ประเภท

จานวนเงินคงเหลือ

จานวนเงินฝากธนาคารรวมทั้งสิ้น

3. เงินฝากส่วนราชการผู้เบิกคงเหลือ
ตามรายงานเงินคงเหลือประจาวัน
ตามสมุดคู่ฝาก (ส่วนราชการผู้เบิก)

จานวน............... บาท
จานวน................บาท

4. จานวนเงินที่ตรวจนับได้ทั้งสิ้น
เงินสด
จานวน
เงินฝากธนาคาร
จานวน
เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก
จานวน
รวมเงินที่ตรวจนับได้ทั้งสิ้น
จานวน
จานวนเงินคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจาวัน
ผลต่าง

.......................... บาท
.......................... บาท
.......................... บาท
.......................... บาท
.......................... บาท
.......................... บาท

5. การเก็บรักษาเงิน
5.1 วงเงินรายได้สถานศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้จัดเก็บเป็นเงินสดสารองจ่าย.................บาท
มีนักเรียน จานวน..........คน ฝากธนาคารออมทรัพย์/กระแสรายวัน....................บาท
5.2 สถานที่เก็บเงิน.................................................. ที่เก็บเงินเป็นแบบ ดังนี้
(....) ตู้นิรภัย ขนาด...................................กุญแจ.....ดอก รหัส (...) มี (.....) ไม่มี
(....) ตู้เหล็ก ขนาด..................................กุญแจ.....ดอก
อื่น ๆ ระบุ.....................................................................................
5.3 บันทึกการรับเงินเพื่อเก็บรักษา..............ฉบับ จานวนเงิน............................บาท
6. กรรมการเก็บรักษาเงิน (...) มี คาสั่งที่............................ลงวันที่......................
(...) ไม่มี
กรรมการ 1. ชื่อ..................................ตาแหน่ง....................... ......ถือกุญแจหมายเลข.......
กรรมการ 2. ชื่อ..................................ตาแหน่ง............................ถือกุญแจหมายเลข.......
กรรมการ 3. ชื่อ..................................ตาแหน่ง............................ถือกุญแจหมายเลข.......
7. ความเห็น..........................................................................................................................
.............................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ...........................ผู้สอบทาน
(.....................................)
(.................................)
ตาแหน่ง.......................................
ตาแหน่ง....................................
คารับรองของผู้อานวยการสถานศึกษา
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้นาตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงินมาให้ตรวจนับทั้งหมดแล้วตามรายการที่ปรากฏ
ข้างต้น และได้รับคืนตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงินที่นามาให้ตรวจนับ ทั้งหมดครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว หากปรากฏใน
ภายหลังว่ามีเงินอื่นที่สถานศึกษามิได้แจ้งให้ ทราบ ซึ่งอาจเป็นปัญหาหรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในภายหลัง ข้าพเจ้าขอ
รับผิดชอบในฐานะหัวหน้าสถานศึกษาและผู้รับตรวจ
ลงชื่อ...................................................
(..................................................)
ผู้อานวยการโรงเรียน.....................................
วันที่ ....... เดือน ...................... พ.ศ. ..........

หมายเลข 2-2
กระดาษทาการตรวจสอบเงินสด
หน่วยรับตรวจ โรงเรียน………………………………………….
เพียงวันที.่ ..................................
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ ................................................................................................ ......................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............

ประเภทเงิน

ยอดคงเหลือ
รายงานเงินคงเหลือ ทะเบียนคุมเงิน ทะเบียนคุมการรับและ
ประจาวัน
นอกงบประมาณ นาส่งเงินรายได้แผ่นดิน

ผลต่าง

สรุปผลการตรวจสอบ ……………………………………………………………………………………………………….………......................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...................
ข้อสังเกต ....……………………………………………………………………………………………………………………………...................…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…................
ข้อเสนอแนะ .............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….….................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…................
ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ
(.....................................)
วันที่.........................................

ลงชื่อ......................................ผู้สอบทาน
(.....................................)
วันที่..........................................

หมายเลข 2-3
กระดาษทาการตรวจสอบเงินฝากธนาคาร
หน่วยรับตรวจ โรงเรียน……………………………………….
เพียงวันที.่ ..............................
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ ................................................................................................ .....................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............
ประเภทเงิน

ทะเบียนคุม
เงินนอกฯ

ทะเบียนคุม
เงินรายได้ฯ

ยอดเงินคงเหลือ
รายงานเงิน สมุดคู่ฝากธนาคาร/ทะเบียนเงินฝากธนาคาร
คงเหลือ
กระแสรายวัน
ประจาวัน
เลขที่บัญชี
ชื่อบัญชี
เงินคงเหลือ

ยอดคงเหลือ
ตามหนังสือ
ยืนยันยอด

สรุปผลการตรวจสอบ ……………………………………………………………………………………………………….……….....................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..................
ข้อสังเกต ....……………………………………………………………………………………………………………………………….................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…................
ข้อเสนอแนะ ................................................................................................................. ............................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….….................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….….................

ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ
(.....................................)
วันที่.........................................

ลงชื่อ......................................ผู้สอบทาน
(.....................................)
วันที่..........................................

หมายเลข 2-4
กระดาษทาการงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคาร...........................................สาขา.........................เลขที่บัญชี............................
หน่วยรับตรวจ โรงเรียน………………………………………..
ณ วันที่.......................................
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement)
หัก (1) เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่นาไปขึ้นเงินที่ธนาคาร
จานวน .... ฉบับ ประกอบด้วย
1. เลขที่เช็ค........ลว............จานวนเงิน.................
2. เลขที่เช็ค........ลว............จานวนเงิน.................
3. เลขที่เช็ค........ลว............จานวนเงิน.................
(2) เงินที่สานักงานเขตพื้นที่โอนเข้าบัญชีธนาคาร
แต่โรงเรียนยังไม่บันทึกรับเงิน ประกอบด้วย
1. วันที…่ ……………………. จานวนเงิน...............…………..
2. วันที…่ ……………………. จานวนเงิน...............…………..
3. วันที…่ ……………………. จานวนเงิน...............…………..
บวก ………………………………………………………………………
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคารหลังปรับปรุง
ยอดคงเหลือในทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร

ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ
(.....................................)
วันที่.........................................

ลงชื่อ......................................ผู้สอบทาน
(.....................................)
วันที่..........................................

หมายเลข 2-5
กระดาษทาการตรวจสอบเงินฝากส่วนราชการผู้เบิก
หน่วยรับตรวจ โรงเรียน……………………………………….
เพียงวันที.่ ..............................
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ .......................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............

ประเภทเงิน

ยอดเงินคงเหลือ
ข้อมูลเก็บจาก
ทะเบียนคุมเงิน
รายงานเงิน
สานักงานเขตพื้นที่ นอกงบประมาณ คงเหลือประจาวัน
การศึกษา

ยอดเงินคงเหลือ
ตามสมุดคู่ฝาก
ส่วนราชการ

สรุปผลการตรวจสอบ .................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
ข้อสังเกต ...................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................... ..............................................................
ข้อเสนอแนะ ................................................................................................................. ...........................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ
(.....................................)
วันที่.........................................

ลงชื่อ......................................ผู้สอบทาน
(.....................................)
วันที่.........................................

หมายเลข 2-6
กระดาษทาการตรวจสอบการเก็บรักษาเงินนอกงบประมาณ
หน่วยรับตรวจ โรงเรียน…………………………………….
เพียงวันที่ ................................
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ ................................................................................................ ..................................
ประเภทเงินนอกงบประมาณ

ยอดรายงาน
เงินคงเหลือ
ประจาวัน

เงินสด

การเก็บรักษาเงิน
เงินฝาก
เงินฝากส่วน
ธนาคาร
ราชการผู้เบิก

1. เงินรายได้สถานศึกษา
มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน
(มีจานวน ...................คน)
มีนักเรียนเกิน 120 คน ขึ้นไป
(มีจานวน ...................คน)
2. เงินสนับสนุนจาก อปท.
เงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
จากส่วนท้องถิ่น
เงินสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ
1. โครงการ................................
2. โครงการ...............................
3. เงินลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
4.
5.
สรุปผลการตรวจสอบ .............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... .............................
ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ
(.....................................)
วันที่.........................................

ลงชื่อ......................................ผู้สอบทาน
(.....................................)
วันที่........................................

หมายเลข 2-7
กระดาษทาการตรวจสอบการเก็บรักษาเงินรายได้แผ่นดิน
หน่วยรับตรวจ โรงเรียน……………………………….
เพียงวันที่ ..........................................
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ .......................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………................
ยอดรายได้แผ่นดินตามรายงานเงินคงเหลือประจาวัน ณ วันที่............................................จานวน...........................บาท
ประกอบด้วยรายการดังนี้ :ที่

รายการ

จานวนเงิน

วันที่รับเงิน เล่มที่/เลขที่ใบเสร็จเงิน

หมายเหตุ

สรุปผลการตรวจสอบ ...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ข้อสังเกต ....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ ................................................................................................................. ..............................................
......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ
(.....................................)
วันที่.........................................

ลงชื่อ......................................ผู้สอบทาน
(.....................................)
วันที่..........................................

หมายเลข 2-8
กระดาษทาการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินที่ใช้ไปและการบันทึกรับเงิน
หน่วยรับตรวจ โรงเรียน…………………………………………..
เพียงวันที.่ ....................................
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ ...........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................
สุ่มตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ตั้งแต่วันที่..............................................ถึงวันที่..............................................................
1. ผลการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินที่ใช้ไป
ที่

ผลการบันทึกรับเงินใน
ทะเบียนคุม............

ใบเสร็จรับเงินที่ใช้ไป
เล่มที่

เลขที่....ถึง เลขที่.....

จานวนฉบับ

ถูกต้อง

ข้อสังเกต

ไม่ถูต้อง

รวม
2. สถานศึกษามีคาสั่งหรือบันทึกมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติทาหน้าที่รับ จ่ายเงิน
(...) มี
(...) ไม่มี สาเหตุ.................................................................................................................
3. ใบเสร็จรับเงินที่สถานศึกษาใช้รับเงิน
(...) เป็นใบเสร็จรับเงินของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(...) อื่น ๆ ระบุ.................................................................................................................................................
สาเหตุ...............................................................................................................................................
4. การออกใบเสร็จรับเงิน
4.1 ดาเนินการโดย
(...) เจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมายตามคาสั่ง……………………………………………....………...........................
(...) อื่น ๆ ระบุ....................................
สาเหตุ.................................................................................
4.2 ระบุข้อมูลรายละเอียดครบถ้วน ชัดเจน
(...) ครบถ้วน
(...) ไม่สมบูรณ์ เนื่องจาก.............................................................................................................................

4.3 การยกเลิกใบเสร็จมีต้นฉบับแนบติดกับสาเนา
(...) มี
(...) ไม่มี เนื่องจาก.........................................................................................................................................
มีการติดตามหรือไม่อย่างไร.........................................................................................................
4.4 ใบเสร็จรับเงินไม่มีร่องรอยการขูดลบหรือมีข้อผิดปกติ
(...) ไม่มี
(...) มี เนื่องจาก.........................................................................................................
และมีการดาเนินการอย่างไร.........................................................................
สรุปผลการตรวจสอบ …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
ข้อสังเกต ....................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................
....................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................. ............................................
..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ
(.....................................)
วันที่.........................................

ลงชื่อ......................................ผู้สอบทาน
(.....................................)
วันที่..........................................

หมายเลข 2-9
กระดาษทาการตรวจสอบหลักฐานการจ่ายและการบันทึกการจ่าย
หน่วยรับตรวจ โรงเรียน………………………………………….
เพียงวันที่.....................................
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ ...................................................................................................................................................................................................................................................................
สุ่มตรวจสอบหลักฐานการจ่าย ตั้งแต่เดือน.....................................................ถึงเดือน........................................
ที่

เลขที่
หลักฐาน
จ่าย

วันที่จ่าย
อุดหนุน
ทั่วไป

ประเภทเงินที่จ่าย
รายได้
อาหาร
บกศ.
สถาน
กลางวัน
ศึกษา
อปท.

รายการ
........

จานวนเงิน

การเบิกจ่าย
ถูกต้องตาม
ระเบียบ
ใช่ Xไม่ใช่

หลักฐานการ
จ่ายครบถ้วน
ถูกต้อง
ใช่ Xไม่ใช่

จัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบ
ใช่ Xไม่ใช่

บันทึกการจ่าย
ในทะเบียนคุม
ถูกต้อง ครบถ้วน
ใช่ Xไม่ใช่

สรุปผลการตรวจสอบ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ................................................................................................................................................................................................................................... ....................................
.................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................
ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ
(.....................................)
วันที่.........................................

ลงชื่อ........................................ผู้สอบทาน
(.......................................)
วันที่..........................................

หมายเลข 2-10
กระดาษทาการตรวจสอบลูกหนี้เงินยืม.........................
หน่วยรับตรวจ โรงเรียน…………………………………………….
เพียงวันที.่ ....................................
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
........................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
1. ผลการตรวจสอบลูกหนี้คงค้าง
ที่

สัญญายืม
เลขที่ วันที่รับ
เงินยืม

ชื่อผู้ยืม

วัตถุประสงค์การยืม

จานวนเงิน
ยืม

จานวนเงิน
ค้าง

วันครบ
กาหนด

2. ผลการตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินยืม .....................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. ผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการส่งใช้เงินยืม .....................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
4. ผลการตรวจสอบการควบคุมลูกหนี้เงินยืมและการติดตามเร่งรัดหนี้ .............................................................
..............................................................................................................................................................................
สรุปผลการตรวจสอบ ........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
ข้อสังเกต ...........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ ......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ
(.....................................)
วันที่.........................................

ลงชื่อ......................................ผู้ส อบทาน
(.....................................)
วันที่..........................................

หมายเลข 2-11
กระดาษทาการตรวจนับใบเสร็จรับเงินและตรวจสอบการควบคุม
หน่วยรับตรวจ โรงเรียน…………………………………………
เพียงวันที.่ ....................................
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ ...............................................................................................................................
ระยะเวลาที่สุ่มตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่.....................................ถึงวันที่......................................
1. ผลการตรวจนับใบเสร็จรับเงิน
ประเภท
ใบเสร็จรับเงิน

ผลการตรวจนับ
เล่มที่ใบเสร็จรับเงิน
จานวนเล่ม
(เล่มที่ใด ถึงเล่มที่ใด)

คงเหลือตามทะเบียนคุมฯ
เล่มที่ใบเสร็จรับเงิน
จานวนเล่ม
(เล่มที่ใด ถึงเล่มที่ใด)

ผลต่าง

2. การควบคุมใบเสร็จรับเงิน
2.1 การจัดทาทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
(...) จัดทาและบันทึกควบคุมครบถ้วนถูกต้อง
(...) จัดทาแต่บันทึกควบคุมไม่ครบถ้วน
สาเหตุ................................................................................................. ....................................
(...) ไม่จัดทา สาเหตุ.......................................................................................................................
2.2 การจ่ายใบเสร็จรับเงินให้ผู้รับผิดชอบนาไปใช้รับเงิน
(...) ได้รับอนุมัติจากผู้อานวยการสถานศึกษาก่อนทุกครั้ง
(...) ไม่มีการเสนอขออนุมัติ สาเหตุ................................................................................................
(...) มีหลักฐานการเบิกจ่าย
(...) ไม่มีหลักฐานการเบิกจ่าย สาเหตุ.............................................................................................

3. การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน
(...) จัดทารายงานทุกสิ้นปีงบประมาณและรายงานผู้อานวยการสถานศึกษาภายในวันที่ 15 ตุลาคมของ
ปีงบประมาณถัดไป
(...) จัดทารายงานทุกสิ้นปีงบประมาณแต่ไม่รายงานผู้อานวยการสถานศึกษา
สาเหตุ………………………………………………………………………………………………………………..............................
(...) ไม่จัดทารายงานการใช้ใบเสร็จ
สาเหตุ………………………………………………………………………………………………………………..............................
(...) อื่น ๆ ระบุ..........................................................................................................................................
สรุปผลการตรวจสอบ ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อสังเกต ................................................................................................................................ .............................
..............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................. .....................................
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................... ........................................................

ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ
(.....................................)
วันที่.........................................

ลงชื่อ......................................ผู้สอบทาน
(.....................................)
วันที่..........................................

หมายเลข 2-12
กระดาษทาการบันทึก
หน่วยรับตรวจ โรงเรียน………………………………………….
เพียงวันที.่ ...................................
เรื่องที่บันทึก........................................................................................................................................................
วันที่บันทึก..........................................................................................................................
ประเด็น

ข้อความที่บันทึก

ผู้บันทึก

