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ค ำน ำ 

  หนว่ยตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1  

ท ำหนำ้ที่ตรวจสอบ ติดตำมและใหค้ ำปรึกษำในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญช ี  แก่สถำนศกึษำใน

สังกัด  ตำมระบบกำรควบคุมเงินของหนว่ยงำนย่อยปี 2544  คู่มอืปฏิบัติงำนเล่มนี้จัดท ำขึ้นเพื่อเป็นคู่มอื

ในกำรตรวจสอบภำยในสถำนศกึษำด้ำนกำรเงิน กำรบัญช ี  และเพื่อใหส้ถำนศกึษำใช้คูม่อืนีเ้ป็นแนวทำงใน

กำรปฏิบัติงำน 

  หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือเล่มนีจ้ะเป็นประโยชน์กับผูป้ฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและบัญชีของ

สถำนศกึษำ  และผูส้นใจให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้และถูกต้องตำมระเบียบ กฎหมำย และหนังสอืสั่งกำรตำ่ง

ที่เกี่ยวข้อง 
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ตอนที่ 1 การควบคุมเงินของหน่วยงานย่อย(สถานศึกษา)ตามระบบการ

ควบคุมเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544 
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 Flow Chart กระบวนงานตามระบบควบคุมการเงินของหน่วยงาน
ย่อย พ.ศ.2544 
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 ประเภทของเงินที่โรงเรียนได้รับ  3 
 ทะเบียนต่างๆที่เกี่ยวข้อง  6 
 รายงานทางการเงิน   7 
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 การเก็บรักษาเงินของสถานศึกษา 12 
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บทท่ี  1 

การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมการเงนิของหน่อยงานย่อย  พ.ศ. 2544 

  ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย  พ.ศ. 2544  เป็นระบบที่

กรมบัญชีกลางก าหนดขึน้เพื่อให้หน่วยงานย่อยที่มีขนาดเล็กใช้ส าหรับควบคุมเงินประเภทต่าง ๆ ที่

อยู่ในความรับผดิชอบ  โดยระบบได้ลดภาระทางบัญชีจากเดิมตามคู่มือการบัญชีส าหรับหน่วยงาน

ย่อย  พ.ศ. 2515  ที่ต้องบันทึกข้อมูลการรับจ่ายเงินทั้งบัญชีขั้นต้น  ได้แก่  สมุดเงินสดหรือบัญชี

เงินสดและบันทึกบัญชีขั้นปลาย ได้แก่  ทะเบียนคุมต่าง ๆ ให้เหลือเพียงบันทึกรายการรับจ่ายเงิน

ประเภทต่าง ๆ ในทะเบียนคุมเท่านั้น  และเก็บยอดคงเหลือจากทะเบียนคุมต่าง ๆ แสดงในรายงาน

ทางการเงินเพื่อให้ทราบฐานะการเงินคงเหลือของสถานศึกษา  โดยสรุปกระบวนงานตามระบบ

การควบคุมการเงนิของหน่วยงานย่อย  พ.ศ. 2544  สรุป  ดังนี้ 
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ประเภทเงนิที่สถานศึกษาได้รับ     ประกอบด้วย 

 1.  เงนิงบประมาณ  หมายถึง  เงินที่ส่วนราชการได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีหรือเบิกจ่ายในรายจ่ายงบกลาง 

  รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย  จ าแนกเป็น  2  ลักษณะ  ได้แก่  รายจา่ยของ

ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และรายจ่ายงบกลาง 

  1.1.  รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  หมายถึง  รายจ่ายซึ่งก าหนดไว้

ส าหรับแต่ละส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ  จ าแนกออกเป็น  5  ประเภทงบรายจ่าย  

ได้แก่ 

  1.1.1  งบบุคลากร 

  1.1.2  งบด าเนินเงิน 

  1.1.3  งบลงทุน 

  1.1.4  งบเงินอุดหนุน  ได้แก่  เงินอุดหนุนทั่วไป  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

  1.1.5  งบรายจ่ายอื่น  ได้แก่  ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 

  1.2  รายจ่ายงบกลาง  หมายถึง  รายจ่ายที่ตัง้ไว้เพื่อจัดสรรให้ส่วนราชการและ

รัฐวิสาหกิจโดยทั่วไปใช้จ่าย  ตามรายการดังต่อไปนี้ 

  1.2.1  เงนิเบีย้หวัด  บ าเหน็จ  บ านาญ 

  1.2.2  เงินเลื่อนขั้น  เลื่อนอันดับเงินเดอืน  และเงนิปรับวุฒิขา้ราชการ 

  1.2.3  เงนิส ารอง  เงนิสมทบ  และเงินชดเชยของข้าราชการ 

  1.2.4  เงนิสมทบของลูกจ้างประจ า 

  1.2.5  ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของขา้ราชการและลูกจ้าง 

 ในส่วนการเบิกเงินงบประมาณของสถานศึกษาด าเนินการโดยส่งหลักฐานขอเบิก

เงินงบประมาณกับส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาต้นสังกัด  เพื่อรับเงินจ่ายให้แก่เจ้าหนี้หรือผูม้ีสทิธิ  

ซึ่งในปัจจุบันส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาวางเบิกเงินงบประมาณจากคลังตามการขอเบิกของ

สถานศึกษาแล้วจะด าเนินการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิโดยตรง  หรือกรมบัญชีกลางโอน

เงินตรงให้แก่เจ้าหนี้  ดังนั้น  สถานศึกษาจึงด าเนินการเพียงขอเบิกเงินงบประมาณแต่ไม่ได้รับเงิน

มาจา่ย 
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  2.  เงินรายได้แผ่นดิน  หมายถึง  เงินที่ส่วนราชการจัดเก็บ  หรือได้รับไว้เป็น

กรรมสิทธิ ์ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรอืจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ  และไม่มกีฎหมายอื่น

ใดก าหนดให้สว่นราชการเก็บไว้  หรอื  หักไว้เพื่อจา่ย  ได้แก่ 

  2.1  ดอกเบีย้จากบัญชเีงินฝากธนาคารของเงนิอุดหนุนทั่วไป 

  2.2  ค่าขายของช ารุดที่จัดหาจากเงนิงบประมาณ 

  2.3  ค่าขายแบบรูปรายการที่จัดหาจากเงินงบประมาณ 

  2.4  เงนิเหลือจา่ยปีเก่าส่งคืน  ได้แก่  เงนิงบประมาณที่เรยีกคืนเนื่องจากจ่ายเกิน

สิทธิ  และได้รับคืนภายหลังสิน้ปีงบประมาณ 

  3.  เงนินอกงบประมาณ  หมายถึง  เงินทั้งปวงที่ส่วนราชการได้รับนอกเหนอืจาก

ที่เป็นเงนิงบประมาณรายจ่าย  เงนิรายได้แผ่นดิน  เงนิเบิกเกินส่งคืน  และเงนิเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน

โดยมีกฎหมายก าหนดไม่ตอ้งน าส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน  หรอืหมายถึงเงินที่ได้รับอนุญาตให้เก็บไว้

ใช้จ่ายได้ตามพระราชบัญญัติวธิีการงบประมาณ  พ.ศ. 2502  ซึ่งเงินที่สถานศึกษาได้รับไว้โดยไม่

ต้องน าส่งเป็นรายได้แผ่นดนิ  แบ่งเป็น 

  3.1  เงินนอกงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับและสามารถเก็บไว้ใชจ้า่ยได้  ได้แก่ 

   3.1.1  เงินรายได้สถานศกึษา 

   3.1.2  เงินโครงการอาหารกลางวัน 

   3.1.3  เงินเนตรนารี/เงินยุวกาชาด 

  3.2  เงนินอกงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับไว้แต่ตอ้งจา่ยคืนผู้มีสิทธิเมื่อถึง

ก าหนด  ได้แก่ เงินประกันสัญญาและเงนิภาษีหัก ณ ที่จา่ย  

 ส าหรับเงินอุดหนุนที่สถานศึกษาได้รับตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

กรศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จ านวน  5  รายการ  ได้แก่ ค่าจัดการ

เรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว/เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน)  ค่าหนังสือ

เรียน  ค่าอุปกรณ์  การเรียน  ค่าเครื่องแบบนักเรียน  และค่ากิจกรรมพัฒนาคุฯภาพผู้เรียน  ซึ่ง

เป็นเงินงบประมาณที่  ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานโอนให้  เพื่อใช้ส าหรับจัดการ

เรียนการสอนนั้น  การควบคุมเงินใหค้วบคุมในลักษณะเงินนอกงบประมาณ 
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เอกสารทางการเงิน   ประกอบด้วย 

 1.  เอกสารด้านรับ  ได้แก่ 

  1.1  ส าเนาใบเสร็จรับเงนิ  เป็นเอกสารที่เกิดจากสถานศกึษาออกใบเสร็จรับเงนิ                   

เมื่อได้รับเงินประเภทต่าง ๆ 

  1.2  คู่ฉบับใบเบิกเงินฝาก  เป็นเอกสารที่เกิดจากสถานศกึษาจัดท าเพื่อขอถอน

เงินที่น าฝากคืนจากส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

  1.3  สมุดคู่ฝากธนาคารหรือสมุดเงินฝากธนาคาร  ใชเ้ป็นหลักฐานรับเงนิกรณี

สถานศกึษาได้รับโอนเงินเข้าบัญชธีนาคาร 

  1.4  คู่ฉบับหนังสือรับรองการหักภาษี  ณ  ที่จ่าย  ตามแบบที่กระทรวงการคลัง

ก าหนด เป็นหลักฐานการรับฝากเงนิภาษีเพื่อรอน าส่งใหส้ านักงานสรรพากร  ในกรณีที่

สถานศกึษาจ่ายเงนิให้แก่เจ้าหนี้และหักภาษี  ณ  ที่จ่ายไว้ตามกฎหมายก าหนด 

 2.  เอกสารด้านจ่าย  ได้แก่ 

  2.1  ใบเสร็จรับเงินของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เป็นเอกสารหลักฐานที่

สถานศกึษาได้รับเมื่อน าเงินรายได้แผ่นดนิส่งคลังโดยผ่านส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

  2.2  ใบน าฝาก  เป็นเอกสารหลักฐานที่สถานศึกษาจัดท าเพื่อน าเงินนอก

งบประมาณฝากคลังโดยผา่นส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

  2.3  หลักฐานการจ่าย  ซึ่งประกอบด้วย 

   2.3.1  หลักฐานต้นเรื่องหรอืหลักฐานด าเนินการตามระเบียบ 

   2.3.2  ใบส าคัญคู่จ่าย ซึ่งได้แก่  ใบเสร็จรับเงนิจากเจ้าหนี้  

ใบเสร็จรับเงนิ จากส านักงานประกันสังคม  ใบเสร็จรับเงนิจากส านักงานสรรพากร  และใบส าคัญ

รับเงนิ 
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ทะเบียนคุมต่างๆที่เกี่ยวข้อง       ประกอบด้วย 

 1.  ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก  ใช้ส าหรับบันทึกควบคุมหลักฐานขอเบิก  ได้แก่

หลักฐานขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล  ค่าการศกึษาบุตร  ค่าเช่าบ้าน  เพื่อควบคุมมิใหห้ลักฐาน

สูญหายและช่วยใหด้ าเนินการขอเบิกเงินตามล าดับก่อนหลัง 

 2.  ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ 

      ใช้ส าหรับบันทึกควบคุมการรับจ่ายเงินงบประมาณที่ขอเบิกจากส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาต้นสังกัด 

 3.  ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 

      ใช้ส าหรับบันทึกควบคุมการรับและจา่ยเงินนอกงบประมาณโดยบันทึกแยกทะเบียน

ตามประเภทของเงิน  ได้แก่  เงินอุดหนุน  เงนิโครงการอาหารกลางวัน  เงนิรายได้สถานศึกษา                               

(แยกตามเงนิที่ได้รับ  เช่น  เงนิบริจาค  เงินบ ารุงการศกึษา  เป็นต้น)  ซึ่งทะเบียนคุมม ี 2  แบบ                        

ให้เลือกใช้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับการใช้งาน 

 4.  ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ – เงนิฝาก 

      ใช้ส าหรับบันทึกควบคุมการรับและน าฝากเงินนอกงบประมาณประเภทที่ต้องจ่ายคืน

ให้แก่ ผูม้ีสทิธิ์เมื่อถึงก าหนด  ได้แก่  เงนิประกันสัญญา 

 5.  ทะเบียนคุมการรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน 

      ใช้ส าหรับบันทึกควบคุมการรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดินโดยทะเบียนคุมมีช่องหลาย

ช่องให้บันทึกแยกตามประเภทของเงินรายได้แผ่นดนิที่ได้รับ 

 6.  สมุดคู่ฝาก 

      ใช้ส าหรับบันทึกควบคุมการฝากเงินนอกงบประมาณกับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                    

(ส่วนราชการ  ผู้เบิก)  และควบคุมการถอนเงินที่น าฝาก  ได้แก่  เงินประกันสัญญา  เงินรายได้

สถานศกึษา  เงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์กรปดครองส่วนท้องถิ่น  ฯลฯ 
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  นอกจากการจัดท าทะเบียนต่าง ๆ ตามที่ระบบการควบคุมการเงนิของ

หนว่ยงานย่อย  พ.ศ. 2544  ก าหนดให้จัดท าแลว้  สถานศกึษาต้องจัดท าทะเบียนเงนิฝาก

ธนาคารประเภทกระแสรายวัน  เพื่อใช้บันทึกควบคุมเกี่ยวกับการฝากและถอนเงินกับธนาคาร

ในกรณีที่สถานศึกษาเปิดบัญชเีงินฝากธนาคารประเภท  กระแสรายวัน  ซึ่งไม่มสีมุดเงินฝาก

ธนาคารที่จะแสดงรายการเคลื่อนไหวของการฝากถอนเงินใหท้ราบ                                                                                                                                     

(ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0530/45372 ลงวันที่  20 กันยายน  2531) 

  รายงานทางการเงิน   ประกอบด้วย 

1.  รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 

     ใช้ส าหรับแสดงรายละเอียดเงินคงเหลือแต่ละประเภทที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยทุก

สิ้นวันให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสรุปยอดเงินคงเหลือแต่ละประเภทจากทะเบียนต่าง ๆ จัดท า

รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  เสนอกรรมการเก็บรักษาเงินตรวจสอบ  เมื่อกรรมการลงนามใน

รายงานแล้วให้น าเงินสด  เช็ค  หรือธนาณัติเก็บเข้าตู้นิรภัยแล้วเสนอรายงานให้ผู้อ านวยการ

สถานศกึษาลงนาม 

2.  รายงานประจ าเดือน 

     ทุกสิ้นเดือนจัดท ารายงานส่งให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ  เพื่อประโยชน์ใน       

การตรวจสอบและก ากับดูแล  ดังนี้ 

 2.1  รายงานการเงนิประจ าเดือน  ประกอบด้วย 

 2.1.1  ส าเนารายงานเงินคงเหลอืประจ าวัน  ณ  วันท าการสุดท้ายของเดือน 

 2.1.2  งบเทียบยอดเงนิฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 

 2.2  รายงานการรับและน าส่งเงนิรายได้แผ่นดิน 

      จัดท ารายงานการรับและน าส่งเงนิรายได้แผ่นดิน  กรณีสถานศกึษาน าส่ง                          

เงินรายได้แผน่ดินเข้าคลังโดยตรง  หรือกรณีสถานศกึษาน าส่งเงนิรายได้แผ่นดินเข้าบัญชเีงินฝาก

ธนาคารของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
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3.  รายงานอื่น ๆ  

     สถานศกึษาจัดท ารายงานการรับ – จา่ยเงนินอกงบประมาณ  ส่งให้สว่นราชการผู้เบิก

ตามระยะเวลาและรูปแบบที่ก าหนดในระเบียบหรอืหนังสอืสั่งการของระบบเงินนอกงบประมาณที่

เกี่ยวข้องน้ัน  เช่น 

 3.1  รายงานการรับ – จ่ายเงนิรายได้สถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ 

      จัดท ารายงานเสนอให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และส านักงาน                 

เขตพื้นที่การศึกษา  ทราบภายใน  30  วัน  นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ  ทั้งนี้  ตามประกาศ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยหลักเกณฑ์  อัตรา  และวิธีการน าเงินรายได้

สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลใน

สังกัดเขตพืน้ที่การศกึษา  พ.ศ. 2551 

 3.2  รายงานผลการด าเนินงานกองทุนโรงเรียนประชารัฐ 

      ส าหรับสถานศกึษาที่เป็นโรงเรียนประชารัฐ  ให้รายงานผลการด าเนินงานตาม                    

ที่ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ว่าด้วยกองทุนสานพลังประชารัฐ                              

โรงเรียนประชารัฐ  พ.ศ. 2559  และคู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐ  ส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐานก าหนด  ดังนี้ 

  3.2.1  รายงานผลการก าเนินงานกองทุน  คณะกรรมการบริหารกองทุน

โรงเรียนประชารัฐ  :  โรงเรียน............................................ 

  3.2.2  รายงานการรับ – จา่ยเงนิกองทุนโรงเรียนประชารัฐ 

  การควบคุมและการตรวจสอบ 

 เพื่อให้การด าเนินงานตามระบบการควบคุมการเงินของสถานศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้อง                        

จึงจ าเป็นต้องมี  การตรวจสอบการปฏิบัติงาน  โดยให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย  ด าเนนิการดังนี้ 

 1.  ตรวจสอบการส่งเอกสารหลักฐานในทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกว่า  ได้มีการส่ง

หลักฐานให้ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาเป็นไปตามล าดับก่อนหลังหรอืไม่ 
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 2.  ทุกสิ้นวันท าการ  ให้ตรวจสอบการบันทึกรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนต่าง ๆ ซึ่ง

จ านวนเงินรวมของเงนิแตล่ะประเภทที่สถานศึกษาได้รับ  หัก  จ านวนเงินที่น าส่ง  หรอืน าฝากในวัน

นั้น  จะเป็นยอดที่แสดงไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวันตามประเภทของเงนิ 

 3.  ทุกสิน้เดือน  ให้ตรวจสอบยอดคงเหลอืในทะเบียนต่าง ๆ กับรายงานเงินคงเหลือ

ประจ าวัน  ณ  วันท าการสุดท้ายของเดือนให้ถูกต้อง  และส าเนารายงานส่งให้ส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษา  พรอ้มทั้งส่งงบเทียบยอดเงนิฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันไปด้วย 

 

บทท่ี  2 

การควบคุมด้านการเงินการบญัช ี

 สถานศึกษาที่เป็นหน่วยงานย่อย  นอกจากต้องปฏิบัติงานด้านการบัญชีการเงินให้เป็นไป                   

ตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย  พ.ศ. 2544  แล้วยังต้องปฏิบัติงานให้เป็นไป

ตามกฎหมาย  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย  เช่น  ระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วย การเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน  การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง 

พ.ศ.2562  และระเบียบส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ว่าด้วยการบริหารจัดการ

เกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคล  ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา  พ.ศ. 2549  

เป็นต้น  โดยแนวทาง การควบคุมด้านการเงินการบบัญชีส าหรับสถานศึกษา  และแนวการ

ตรวจสอบส าหรับผูต้รวจสอบภายใน  มดีังนี้ 

การบรหิารเงินของสถานศึกษา 

 เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีการกระจายอ านาจการบริหาร

งบประมาณให้สถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น  เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณสถานศึกษาจึงต้องบริหาร

จัดการงบประมาณและใช้จ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล                               

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สถานศึกษาจึงต้องจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ ชัดเจ น

ครอบคลุม  ภารกิจของสถานศึกษาและสอดรับตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา (Internal  Quality  Assurance  System)  ดังนั้น  ในแต่ละปีให้สถานศึกษาด าเนินการ  

ดังนี้ 
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 1.  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  ให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของ                               

ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยด าเนินการ  ดังนี้ 

  1.1  ก าหนดโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับภารกิจของสถานศกึษา 

  1.2  ครอบคลุมแหล่งเงินทุกประเภทที่สถานศึกษาได้รับ 

  1.3  ระบุกิจกรรม  วงเงนิ  และระยะเวลาด าเนินการใหชั้ดเจน 

  1.4  เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีเพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ                  

สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

  1.5  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการประจ าปีให้คณะครู  ผู้ปกครอง

นักเรียน  ชุมชนและสาธารณชนทราบ  เพื่อความโปร่งใสในการด าเนินการ 

 

 2.  การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  สถานศึกษาจะต้องด าเนินการให้

ครบถ้วน ทุกภารกิจ  (โครงการ/กิจกรรม)  และใช้จ่ายเงินภายในวงเงินและระยะเวลาตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนด  กรณีที่มีความจ าเป็นและไม่สามารถด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การประจ าปีก าหนดได้และหรือมีการปรับแผนใหม่ สถานศึกษาต้องเสนอขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานก่อนด าเนนิการ 

 3.  การติดตามรายงานผลการด าเนินงาน 

  3.1  มกีารติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างน้อยทุก

ภาคเรียน 

  3.2  มกีารรายงานผลการด าเนนิงานครบถ้วนทุกโครงการ/กิจกรรม  ตามที่

ก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

  3.3  เผยแพร่รายงานการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีให้คณะครู

บุคลากรทางการศกึษา  ผู้ปกครองนักเรียน  ชุมชนทราบ  เพื่อความโปร่งใสในการด าเนนิการ 
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การรับจ่ายเงนิของสถานศึกษา 

 1.  การรับเงนิ 

      เมื่อสถานศึกษาได้รับเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย                

ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ช าระเงินหรือผู้ที่มอบเงินให้สถานศึกษาเพื่อเป็นหลักฐานทุกรายการที่

ได้รับเงิน  โดยใบเสร็จรับเงนิให้ระบุข้อมูลรายละเอียดใหค้รบถ้วน  สมบูรณ์  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ใน

การใชจ้า่ยเงนิและบันทึกรายการทางบัญชีเพื่อควบคุมเงินได้ถูกต้อง  ดังนี้ 

  1.1  วัน  เดือน  ปี ที่รับเงิน 

  1.2  ชื่อผู้ช าระเงนิหรอืมอบเงินใหแ้ก่สถานศกึษา 

  1.3  จ านวนเงินที่ได้รับ 

  1.4  ในชอ่งรายการให้ระบุรายละเอียดรายการที่ได้รับเงินและวัตถุประสงค์ของ

เงินไว้       ใหชั้ดเจน  กรณีได้รับเป็นเช็คธนาคารใหเ้พิ่มช่ือธนาคาร  เลขที่เช็ค  วัน  เดือน  ปี  ใน

เช็คให้ชัดเจน  หรอืกรณีได้รับโอนเงนิเข้าบัญชธีนาคารของสถานศึกษา  ก็ใหก้รอกข้อมูลเพิ่มเติม

ในช่องรายการให้ชัดเจนด้วยเช่นกัน  

2.  การจ่ายเงนิ 

  2.1  สถานศกึษาด าเนินการตามกิจกรรม/โครงการที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน  หรอืด าเนินการตาม

กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการสถานศกึษา  โดยปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ

ของทางราชการ  และเสนอหลักฐานให้ผู้อ านวยการสถานศกึษาอนุมัตกิารจา่ยเงิน 

  2.2  เจา้หน้าที่การเงนิจ่ายเงินใหแ้ก่เจ้าหนีห้รือผู้มีสทิธิรับเงนิโดยให้เรียก

หลักฐานการจา่ย  ได้แก่  ใบเสร็จรับเงนิเจ้าหนีบุ้คคลภายนอกหรอืใบส าคัญรับเงนิ  ให้ครบทุก

รายการที่จ่ายเงนิตรวจสอบให้ถูกต้องและลงลายมือชื่อผูจ้า่ยเงินพร้อมตัวบรรจง  และ  วัน  เดือน  

ปี  ที่จ่ายเงินดว้ยโดยใบเสร็จรับเงินเจา้หนี้บุคคลภายนอก  อย่างน้อยต้องมีรายการดังนี้ 

  2.2.1  ชื่อ  และสถานที่อยู่หรอืที่ท าการของผู้รับเงนิ 

  2.2.2  วัน  เดือน  ปี  ที่รับเงิน 

  2.2.3  รายการแสดงการรับเงินที่ระบุว่าเป็นค่าอะไร 

  2.2.4  จ านวนเงนิที่รับ  ทั้งตัวเลขและตัวอักษร 

  2.2.5  ลายมือช่ือของผูร้ับเงิน 
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การเก็บรักษาเงินของสถานศึกษา 

 1.  การเก็บรักษาเงิน 

      การเก็บรักษาเงินของสถานศกึษาให้ปฏิบัติตามแนวทางตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงนิ การจา่ยเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ

น าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562  โดย 

  1.1  แตง่ตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน 

  1.2  เมื่อสิน้เวลารับจ่ายเงินให้เจา้หน้าที่ที่มหีน้าที่เกี่ยวกับการรับจ่ายเงนิส่งมอบ

เงินที ่      จะรักษาต่อกรรมการเก็บรักษาเงินพรอ้มรายงานเงินคงเหลอืประจ าวัน 

  1.3  กรรมการเก็บรักษาเงินร่วมกันตรวจสอบเงินสด  และหลักฐานแทนตัวเงนิ                   

(เช็คหรอืธนาณัติ)  กับรายงานเงินคงเหลอืประจ าวัน  เมื่อปรากฏว่าถูกต้องแล้วให้น าเก็บรักษาในตู้

นิรภัย  และให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อในรายงานเงนิคงเหลอืประจ าวันไว้เป็นหลักฐานแลว้

เสนอรายงานให้ผูอ้ านวยการสถานศกึษาลงนาม 

  1.4  ในวันท าการถัดไป  หากสถานศึกษามีความประสงค์จะน าเงินที่เก็บรักษาใน

ตู้นิรภัยออกมาใช้จ่าย  ก็ให้กรรมการเก็บรักษาเงินส่งมอบเงินให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ที่

ผู้อ านวยการสถานศึกษามอบหมายรับเงินไปจ่ายตามระเบียบ  โดยให้ลงลายมือชื่อรับเงินไว้ใน

รายงานเงนิคงเหลอืประจ าวันก่อนวันท าการที่รับเงินนั้นไปจา่ย 

  กรณีสถานศึกษาไม่มีตู้นิรภัย  การเก็บรักษาเงินสดคงเหลือด าเนินการโดยให้

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท า  “บันทึกการรับเงินเพื่อเก็บรักษา”  ตามจ านวนเงินและตามประเภท

ของเงินเสนอให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาลงนาม  พร้อมทั้งน าเงินมอบให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา

รับไปเก็บรักษา  และในวันท าการถัดไปให้ผู้อ านวยการสถานศึกษามอบเงินคืนให้แก่เจ้าหน้าที่

ผูร้ับผิดชอบรับเงนิไปจา่ยตามระเบียบต่อไป 
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 2.  อ านาจเก็บรักษาเงนิและวงเงนิเก็บรักษาเงิน 

  2.1  เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน  (เงินอุดหนุนรายหัว/ปัจจัยพื้นฐาน                    

ส าหรับนักเรียนยากจน/ค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน)  ค่าหนังสือเรียน  ค่าอุปกรณ์การเรียน                               

ค่าเครื่องแบบนักเรียน  และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 

  สถานศึกษาได้รับโอนเงินดังกล่าวจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าบัญชีเงิน                  

ฝากธนาคารของสถานศึกษาเพื่อใช้จ่ายตามแนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยใน      

การจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบการศกึษาขั้นพื้นฐานโดยฝากเงนิไว้กับธนาคารไม่ต้องน า

ฝากส่วนราชการผู้เบิก 
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 2.2  เงนินอกงบประมาณ 

   2.2.1  เงนิรายได้สถานศึกษา 

   การเก็บรักษาเงินและวงเงินเก็บรักษา  ก าหนดตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  

ที่  กค  0414/ว  7509  ลงวันที่  5  ตุลาคม  พ.ศ. 2549  เรื่อง  การทบทวนเพิ่มวงเงินรายได้

สถานศกึษาเก็บไว้  ณ  ที่ท าการ  ดังนี ้

ขนาดของโรงเรียน วงเงนิเก็บรักษา  

ณ    ที่ท าการไม่

เกินวันละ 

วงเงนิฝาก

ธนาคาร 

หมายเหตุ 

1.  โรงเรียนขนาดเล็กที่

มีนักเรียนไม่เกิน  120  

คน 

20,000  บาท 30,000  บาท เงินสว่นที่เกินให้น า

ฝากส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษา 

 2.  โรงเรียนที่มีนักเรียน

เกิน  120  คน  

30,000  บาท ไม่เกิน  1  ล้าน

บาท 

-  สถานศึกษาที่จัดการจัดอาหารกลางวัน(ที่มิได้มาจากเงนิงบประมาณ) ให้กับนักเรยีน 

มีเงินสดส ารองไว้ ณ ที่ท าการเพิ่มอีกวันละไม่เกิน  20,000  บาท 

-  ดอกผลของเงนิรายได้สถานศึกษาที่เกิดจากเงนิฝากธนาคารถอืเป็นเงินรายได้

สถานศึกษา  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพิ่มเติม  

มาตรา  59  วรรคสาม 
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  2.2.2  เงนิอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  การเก็บรักษาเงินและวงเงินเก็บรักษาก าหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ

เกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแจ้งตาม 

หนังสือกระทรวงการคลัง  ที่  กค  0406.3/ว  59  ลงวันที่  22  กรกฎาคม  2552   และ

ปฏิบัติตามหนังสอืกรมบัญชีกลาง  ที่  กค  0406.3/19505  ลงวันที่  7  กรกฎาคม  2553  

ดังนี้ 

 

ประเภทเงนิ วงเงนิเก็บรักษา  ณ   

ที่ท าการไม่เกินวัน

ละ 

วงเงนิฝากธนาคาร หมายเหตุ 

1.  เงินสนับสนุน

โครงการอาหาร

กลางวัน 

 

 

2.  เงนิสนับสนุน

โครงการหรอื

กิจกรรมต่าง ๆ  

 

 

       เก็บรักษาเงินสด 

    ทุกโครงการ

รวมกัน 

    ได้ในวงเงนิไม่เกิน 

     50,000  บาท 

  -   ไม่เกิน  200,000  

บาท  

 

 

 

   -  ส่วนที่เกินน าฝาก

ธนาคารโดยต้องน าไปใช้

จา่ยภายในระยะเวลาไม่

เกิน  30  วัน  นับแต่

ได้รับเงิน 

 -  ส่วนที่เกิน  

200,000  บาท  ให้

น าฝากส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาเพื่อน า

ฝากคลัง 

 -   ไม่ต้องน าเงินฝาก

คลัง    

-  ดอกผลของเงนิอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เกิดจาการน าเงนิฝากธนาคารให้

น าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
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2.2.3  เงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรยีนประถมศึกษา 

      การเก็บรักษาเงินและวงเงินเก็บรักษา  ปฏิบัติตามระเบียบบริหารกองทุนเพื่อ

โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาว่าด้วยการรับเงินการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน  

และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันใน

โรงเรียนประถมศึกษา  พ.ศ. 2536  ดังนี้ 

       (1)  เก็บรักษาเงินสด  ณ  สถานที่ที่ท าการ  ได้ไม่เกินวันละ  20,000  บาท   

       (2)  เงนิส่วนที่เกินน าฝากธนาคารหรอืฝากส่วนราชการผูเ้บิก 

       (3)  ดอกผลของเงนิที่เกิดจากการน าเงินฝากธนาคารใหส้ถานศกึษา  เก็บ

สมทบไว้เพื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการโดยไม่ต้องส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

  2.2.4  เงินลูกเสือ   ให้น าฝากธนาคารตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ  ว่า

ด้วยการปกครอง  หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ  พ.ศ. 2509 

  2.2.5  เงนิเนตรนารี  ให้น าฝากธนาคารตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ   ว่า

ด้วยการปกครอง  หลักสูตรและวิชาพิเศษและเครื่องแบบของเนตรนารี  ฉบับช่ัวคราว  พ.ศ. 

2520 

  2.2.6  เงินยุวกาชาด   ให้น าฝากธนาคารออมสินหรือธนาคารพาณิชย์                      

ตามประกาศ  คณะกรรมการบริหารยุวกาชาด  เรื่อง  ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับยุวกาชาด  พ.ศ. 

2533 

  2.2.7  เงินภาษีหัก  ณ  ที่จ่าย  เก็บรักษาเป็นเงินสดไว้ในตู้นิรภัยตามจ านวน             

ที่จัดเก็บได้เพื่อรอน าส่งสรรพากรในท้องที่ที่สถานศึกษาตั้งอยู่  ภายใน  7  วัน  นับแต่วันสิ้นเดือน                  

ของเดือนที่จ่ายใหเ้จ้าหนี้ 

  2.2.8  เงนิประกันสัญญา  ให้น าฝากส่วนราชการผู้เบิก 

  2.3  เงนิรายได้แผ่นดิน 

       ให้น าส่งคลังอย่างน้อยเดือนละ  1  ครั้ง  ถ้าจ านวนเงินเก็บรักษาเกินกว่า                    

10,000  บาท  ให้น าส่งคลังอย่างช้าไม่เกิน  3  วันท าการ 
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 การจัดท าบัญชี 

 1.  เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกรายการบัญชี  มีดังนี้ 

  1.1  เอกสารส าหรับบันทึกรายการด้านรับ  ได้แก่ 

  1.1.1  ส าเนาใบเสร็จรับเงิน 

  1.1.2  คู่ฉบับใบเบิกเงินฝาก 

  1.1.3  สมุดคู่ฝากธนาคาร 

  1.1.4  คู่ฉบับหนังสือรับรองการหักภาษี  ณ  ที่จ่าย     

1.2  เอกสารส าหรับบันทึกรายการด้านจ่าย  ได้แก่ 

  1.2.1  คู่ฉบับใบน าฝากและสมุดคู่ฝาก  (ส่วนราชการผูเ้บิก) 

  1.2.2  หลักฐานการจ่าย  ประกอบด้วย 

   (1)  หลักฐานต้นเรื่อง/หลักฐานการด าเนินงาน 

   (2)  ใบเสร็จรับเงนิจากเจ้าหนี้หรอืบุคคลภายใน  หรอืใบส าคัญรับเงนิ 

 2.  การปฏิบัติงานและการบันทึกรายการในทะเบียนต่าง ๆ  

  2.1  เงนิงบประมาณ  มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

  2.1.1  การขอเบิกเงินงบประมาณ 

   (1)กรณีรับหลักฐานขอเบิกจากข้าราชการในสถานศกึษา  เชน่                

ค่ารักษาพยาบาล  ค่าเช่าบ้าน  และค่าการศกึษาบุตร  เป็นต้น  ให้ด าเนินการโดย 

   -  บันทึกรับหลักฐานขอเบิกในทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 

   -ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของหลักฐานขอเบิกและตรวจสอบ

หลักฐานให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ   

   -ท าหนังสอืน าส่งหลักฐานขอเบิกใหส้ านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ด าเนนิการเบิกเงินงบประมาณ (แทนการจัดท า”แบบใบขอเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ”  ที่ตอ้งรับ

เงินมาจา่ย  ทั้งนี ้ เนื่องจากปัจจุบันสถานศกึษาไม่ได้รับเงินมาจา่ยใหแ้ก่ผูม้ีสทิธิแล้ว  แตส่่งหลักฐาน

ขอเบิกใหส้ านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาวางเบิกเงินงบประมาณและด าเนินการจ่ายเงนิเข้าบัญชี

ธนาคารให้แก่ผู้มสีิทธิโดยตรง) 

   -  บันทึกวัน  เดือน  ปี  และเลขที่หนังสือน าส่งส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาในทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกในช่องหมายเหตุ 
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   (2)  กรณีขอเบิกเงินงบประมาณเพื่อจา่ยให้แก่เจ้าหนี้ส าหรับรายการ  ที่

สถานศกึษาด าเนินการจัดซื้อจัดจา้ง  ให้ด าเนนิการโดย 

   -  รวบรวมหลักฐานการด าเนินการใหค้รบถ้วนสมบูรณ์  และตรวจสอบให้

ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 

   -ท าหนังสอืน าส่งหลักฐานขอเบิกเงินให้ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ด าเนนิการเบิกเงินงบประมาณ (แทนการจัดท า”แบบใบขอเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ”  ที่ตอ้งรับ

เงิน              มาจา่ย  ทั้งนี ้ เนื่องจากปัจจุบันสถานศึกษาไม่ได้รับเงินมาจ่ายใหแ้ก่เจ้าหนี้แล้ว  แต่

จะส่งหลักฐานขอเบิกใหส้ านักงานเขตพื้นที่การศกึษาวางเบิกเงินงบประมาณและจ่ายเงนิให้แก่

เจ้าหนี้โดยตรง)   

   -การขอเบิกเงินเพื่อจ่ายเงนิตรงเข้าบัญชีธนาคารของเจ้าหนี้                       

ให้สถานศกึษาแนบแบบค าขอรับเงนิผ่านธนาคารของเจา้หนี้  เพื่อแจ้งเลขที่บัญชีเงนิฝากธนาคาร                  

ของเจา้หนี้ไปพร้อมกับหลักฐานขอเบิกด้วย 

   2.1.2  การรับและจ่ายเงนิงบประมาณ 

        ปัจจุบันเงินงบประมาณที่สถานศึกษาขอเบิกส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาหรือกรมบัญชีกลางเป็นผู้จา่ยเงนิตรงให้แก่เจ้าหนี้หรอืผู้มีสิทธิ  โดยสถานศกึษาไม่ได้รับ

เงินและไม่มีการจา่ยเงนิ  จึงไม่ต้องบันทึกรายการรับจ่ายในทะเบียนคุมเงินงบประมาณ 

   ส าหรับกรณีที่ข้าราชการในสถานศกึษาต้องการยมืเงนิงบประมาณ                    

ให้ข้าราชการรายนั้นท าสัญญาการยมืเงินและส่งใช้ใบส าคัญชดใช้เงนิยืมกับส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาโดยตรง 
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  2.2  เงนินอกงบประมาณ 

       มีขัน้ตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณและการบันทึกรายการ

ทางบัญชีโดยสรุปดังนี้ 

   2.2.1  การรับเงิน 

   (1)เจา้หนา้ที่การเงินออกใบเสร็จรับเงนิเป็นหลักฐานการรับเงนิ               

ให้ครบทุกรายการ  โดยใบเสร็จรับเงนิให้ระบุข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน  สมบูรณ์ 

   (2)บันทึกรายการรับเงนิตามส าเนาใบเสร็จรับเงนิในทะเบียนคุม               

เงินนอกงบประมาณตามประเภทเงนิ  โดยบันทึกในวันที่ได้รับเงิน  หรอืวันท าการถัดไป  ดังนี้ 

   -  กรณีรับเงินนอกงบประมาณประเภทที่สามารถเก็บไว้ใชจ้า่ยได้เอง  เช่น  

เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  เงินกองทุนเพื่อโครงการ         

อาหารกลางวัน  และเงินรายได้สถานศกึษา  เป็นต้น  ให้บันทึกการรับเงนิในทะเบียนคุม                      

เงินนอกงบประมาณ-ระบุประเภท  แยกตามประเภทเงินและแสดงยอดเงินในช่อง “คงเหลือ” เป็น

เงินสด 

   -กรณีได้รับเงินประกันสัญญาซึ่งเป็นเงนิที่ต้องจา่ยคืนแก่คู่สัญญา             

ให้บันทึกการรับเงนิและรายละเอียดในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ-เงินฝาก  ใหค้รบถ้วน 

   2.2.2  การน าเงินฝากธนาคารหรอืฝากคลัง 

   (1)  กรณีน าเงินนอกงบประมาณฝากธนาคาร 

   -ให้เจ้าหนีท้ี่การเงินที่ได้รับมอบตามค าสั่งของสถานศกึษาน าสมุด             

คู่ฝากธนาคารพร้อมเงนิสดฝากธนาคารตามบัญชีที่สถานศกึษาเปิดไว้กับธนาคาร 

   -บันทึกในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณตามประเภทของเงนิ                

ให้เปลี่ยนสถานะเงินในช่อง  “คงเหลือ”  โดยลดยอดเงินสดและเพิ่มยอดเงินฝากธนาคาร 

    (2)  กรณีน าเงินนอกงบประมาณฝากคลัง 

   -ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจัดท าใบน าฝากโดยบันทึกรายการและ

ยอดเงนิลงในใบน าฝากและในสมุดคู่ฝาก  เสนอให้ผูอ้ านวยการสถานศกึษารับทราบและอนุมัติ      

การน าเงินฝากคลัง 

   -  น าเงนิฝากส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา พร้อมกับใบน าฝากและสมุดคู่

ฝาก เพื่อใหส้ านักงานเขตพืน้ที่การศกึษารับทราบการฝากเงนิและบันทึกเพิ่มยอดเงินฝาก                   

ให้สถานศกึษา 
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   -  การน าฝากเงนินอกงบประมาณประเภทที่เก็บไว้ใชจ้า่ยได้เองให้บันทึก

ในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณตามประเภทของเงนิ  โดยเปลี่ยนสถานะเงินในช่อง  “คงเหลือ”  

โดยลดยอดเงนิสดและเพิ่มยอดเงนิฝากส่วนราชการผูเ้บิก 

   -  การน าฝากเงินประกันสัญญา  ให้บันทึกการฝากเงินในทะเบียนคุมเงิน

นอกงบประมาณ – เงินฝาก 

   2.2.3  การถอนเงนิธนาคารและการถอนเงนิฝากคลัง 

   (1)  กรณีถอนเงินนอกงบประมาณจากธนาคาร 

   -  การเบิกถอนเงินจากธนาคารเพื่อน ามาใช้จ่าย  ให้เจา้หน้าที่การเงินที่

ได้รับมอบหมายบันทึกเสนอผูอ้ านวยการสถานศกึษาก่อนด าเนนิการเบิกถอนเงินจากธนาคาร 

   -  น าสมุดคู่ฝากธนาคารถอนเงินสดจากธนาคารตามประเภทของเงิน   ที่

ต้องการน ามาใช้จ่าย 

   -บันทึกในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณตามประเภทของเงนิโดยเปลี่ยน

สถานะเงินในชอ่ง  “คงเหลือ”  โดยลดยอดเงนิฝากธนาคารและเพิ่มยอดเงนิสด 

   (2)  กรณีถอนเงินนอกงบประมาณจากคลัง 

   -  ท าหนังสือแจ้งส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา  ขอถอนเงินจากคลังโดย

แนบใบเบิกถอนที่ระบุรายการเงินนอกงบประมาณและยอดเงนิที่ต้องการเบิกถอนพร้อมกับสมุดคู่

ฝากใหส้ านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาถอนเงนิจากคลังและบันทึกลดยอดเงินตามประเภทของเงินที่

เบิกถอน 

   -  เมื่อได้รับโอนเงินนอกงบประมาณจากส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาเข้า

บัญชเีงินฝากธนาคารของสถานศกึษา  ให้น าสมุดคู่ฝากธนาคารไปปรับเพิ่มยอดเงินที่ธนาคาร 

   -บันทึกในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณตามประเภทของเงนิโดยเปลี่ยน

สถานะในช่อง  “คงเหลือ”  โดยลดยอดเงนิฝากส่วนราชการผู้เบิกและเพิ่มยอดเงนิฝากธนาคาร 

   (3)  กรณีถอนเงนิประกันสัญญาจากคลังเพื่อจ่ายคืนให้แก่คู่สัญญา 

   -  ท าหนังสือแจ้งส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา  พร้อมแนบใบเบิกถอนแบบ

ค าขอรับเงินผา่นธนาคารของเจ้าหนีแ้ละสมุดคู่ฝากใหส้ านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาบันทึก                     

ลดยอดเงินประกันสัญญาที่น าฝาก 

   -  กรณีส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาเป็นผู้จ่ายเงนิให้แก่คู่สัญญาโดยโอน

เงินเขา้บัญชธีนาคารตามที่ปรากฏในแบบค าขอรับเงินผา่นธนาคารของเจ้าหนี้ 



 
 

  

คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบการเงินและบัญชีสถานศึกษาตามระบบการควบคุมการเงนิของหน่วยงานยอ่ย ปี 2544 21 

 

21 

 

   - เมื่อได้รับแจง้การจา่ยเงนิประกันสัญญาคนืให้แก่คู่สัญญาจากส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาให้บันทึกลดยอดเงินประกันสัญญาในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ-              

เงินฝาก  และบันทึกวันที่ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาจ่ายเงนิที่คู่สัญญาด้วย 

  2.2.4  การใชจ้่ายเงนินอกงบประมาณ 

   (1)  ด าเนนิการตามกิจกรรม/โครงการที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปี

ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน  หรือด าเนินการตามกิจกรรม               

ที่ได้รับอนุมัติจากผูอ้ านวยการสถานศกึษา  โดยปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของทาง

ราชการ 

   (2)  เมื่อด าเนนิการตามกิจกรรม/โครงการเรียบร้อยแล้ว  ให้บันทึกเสนอ

ผูอ้ านวยการสถานศกึษาทราบและขออนุมัตเิบิกจ่ายเงนิให้แก่เจา้หนี้หรอืผูม้ีสทิธิ 

   (3)  จัดท าเช็คสั่งจา่ยเจ้าหนีห้รอืจัดท าเช็ค  เพื่อถอนเงนิจากธนาคารมา

จา่ยใหแ้ก่เจ้าหนี้หรอืผู้มีสิทธิ  และเสนอเช็คพร้อมหลักฐานการด าเนินการทั้งหมดใหผู้อ้ านวยการ

สถานศกึษาพิจารณาลงนามในเช็ค 

   (4) ด าเนนิการจา่ยเงนิให้เจ้าหนี้หรอืผู้มีสิทธิโดยการจา่ยเงิน              ทุก

รายการให้เรียกหลักฐานการจา่ยใหค้รบถ้วนและตรวจสอบให้ถูกต้อง 

   (5) บันทึกการฝากถอนเงนิในทะเบียนเงินฝากธนาคารประเภท       กระแส

รายวันตามรายการและจ านวนเงินที่มกีารฝากเข้าบัญชีและสั่งจ่ายเช็ค 

   (6)  บันทึกการจ่ายเงนิในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณตามประเภทของ

เงินที่จา่ย  โดยบันทึกรายการและจ านวนเงินใหถู้กต้องตามหลักฐานการจา่ย  ในวันที่จ่ายเงนิหรอื

ในวันท าการถัดไป 

   2.2.5  การจา่ยเงนิยืม 

   (1)  เจ้าหน้าที่จ่ายเงนิให้แก่ผูย้ืมตามสัญญาการยืมเงิน  โดยใหเ้ก็บรักษา

สัญญาการยืมเงนิไว้เป็นหลักฐาน  1  ฉบับ  และมอบใหผู้ย้ืมเก็บไว้  1 ฉบับ 

   (2)  บันทึกการจ่ายเงนิยืมในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณตามประเภท

ของเงนิที่ยืม  โดยบันทึกรายละเอียดการยืม  เลขที่สัญญายืม  และจ านวนเงินใหถู้กต้องตามสัญญา

การยืมเงิน 
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  2.3  เงนิรายได้แผ่นดิน  มีขัน้ตอนการปฏิบัติงานและบันทึกรายการบัญชี  ดังนี้ 

   2.3.1  การรับเงนิ 

   (1)ใหเ้จ้าหนา้ที่การเงินออกใบเสร็จรับเงนิเป็นหลักฐานทุกรายการ  ที่

ได้รับเงิน  โดยใบเสร็จรับเงินให้ระบุข้อมูลรายละเอียดใหค้รบถ้วน  สมบูรณ์  เพื่อประโยชน์ในการ

บันทึกรายการในทะเบียนคุมการรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดนิ 

   (2) บันทึกรายการรับเงนิในวันที่ได้รับเงนิในทะเบียนคุมการรับและน าส่ง

เงินรายได้แผน่ดิน  โดยบันทึกตามส าเนาใบเสร็จรับเงิน 

   2.3.2  การน าเงนิส่งคลัง 

   (1)  ท าบันทึกเสนอผู้อ านวยการสถานศกึษาขออนุมัติน าเงินส่งคลัง 

   (2) เมื่อได้รับอนุมัติแล้วใหน้ าเงินส่งคลัง  โดยผ่านส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษา  หลักฐานการน าส่ง  ได้แก่  ใบเสร็จรับเงนิของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

   (3)บันทึกรายการน าส่งเงนิในทะเบียนคุมการรับและน าส่งเงิน                   

รายได้แผ่นดินหลักฐานการบันทึกรายการ  ได้แก่  ใบเสร็จรับเงนิของส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

3.  การจัดเก็บหลักฐานการจ่าย 

  3.1  เก็บไว้เพื่อรอการตรวจสอบจากผู้มีหน้าที่ 

  3.2  จัดเก็บเป็นระบบ  โดย 

   3.2.1  จัดเก็บเป็นชุดตามเรื่องที่จา่ยเงิน 

   3.2.2  จัดเรียงตามล าดับการจา่ย 

  3.3  หลักฐานการจา่ยถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์  ประกอบด้วย 

   3.3.1  หลักฐานต้นเรื่อง 

   -  หลักฐานที่ได้รับการอนุมัติใหด้ าเนนิการ  ได้แก่  โครงการ  บันทึกเสนอ

ขออนุมัตดิ าเนินการ  และการอนุมัติใหด้ าเนินการ ฯลฯ 

   -  หลักฐานการด าเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  เชน่  หลักฐาน

ด าเนนิการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจา้ง  หลักฐานเกี่ยวกับการจัดประชุม/อบรม  เป็นต้น 

   -  บันทึกอนุมัตกิารเบิกจ่ายเงิน 

   3.3.2  ใบส าคัญคู่จา่ย  ได้แก่  ใบเสร็จรับเงนิของเจา้หนี/้ใบส าคัญรับเงนิ 
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 การยืมเงนิ 

 การยืมเงิน  ให้ยืมได้เฉพาะเพื่อใช้จา่ยในการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของเงนิแตล่ะ

ประเภท  หรอืกรณีอื่นซึ่งจ าเป็นเร่งด่วนแก่ราชการ  และได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการสถานศึกษา

แล้ว  ทั้งนี้  โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง  วา่ด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน  การ

จา่ยเงนิ  การเก็บรักษาเงิน  และการน าส่งเงินคลัง  พ.ศ. 2562 

 1.  การจ่ายเงินยืม 

  1.1  การจ่ายเงนิยืม  ให้จา่ยได้แต่เฉพาะที่ผู้ยืมได้ท าสัญญาการยืมเงนิตามแบบ                       

ที่กระทรวงการคลังก าหนด  และผูอ้ านวยการสถานศกึษาได้อนุมัติใหจ้่ายเงนิยืมตามสัญญาการยืม

เงินน้ันแล้ว 

  1.2  สัญญาการยืมเงนิ  ใหผู้ย้ืมจัดท า  2  ฉบับ  โดยแนบประมาณการค่าใช้จ่าย  

และยื่นตอ่ผูอ้ านวยการสถานศกึษาเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

  1.3  การพิจารณาอนุมัติใหย้ืมเงิน  ให้ผูอ้ านวยการสถานศกึษาพิจารณาอนุมัติ                   

ให้ยืมเฉพาะที่จ าเป็น  และหา้มมใิห้ยืมเงนิรายใหมใ่นเมื่อผูย้ืมมไิด้ช าระคืนเงินยืมรายเก่าใหเ้สร็จสิ้น

ไปก่อน 

 2.  หลักฐานการยืมเงนิ  ประกอบด้วย 

  2.1  บันทึกเสนอขออนุมัติยืมเงนิ 

  2.2  สัญญาการยืมเงนิ  2  ฉบับ  พร้อมประมาณการค่าใช้จ่าย 

  2.3  เอกสารหลักฐานประกอบการยืมเงินที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

   2.3.1  กรณีการจัดอบรม/จัดประชุม  ได้แก่  เอกสารโครงการที่ได้รับ

อนุมัต ิ ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน  ตารางการอบรม/ก าหนดการ  และอื่น ๆ ถ้ามี 

   2.3.2  กรณีเดินทางไปราชการ  ได้แก่  บันทึกอนุมัตกิารไปราชการ                      

เอกสารต้นเรื่องการไปราชการ  และอื่น ๆ ถ้ามี 

 3.  การควบคุมเงินยืม 

  3.1  สัญญาการยืมเงนิที่ยังมิได้สง่ใชเ้งินยมืตามสัญญาให้เสร็จสิน้  ให้สถานศกึษา               

เก็บรักษาไว้ให้ครบถ้วนในทีป่ลอดภัยอย่าให้สูญหาย  และเมื่อลูกหนี้สง่ใช้เงนิยืมตามสัญญาเสร็จ

สิน้ให้     เก็บไว้เป็นหลักฐานการจ่าย  เพื่อรอการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่ 

  กรณีสถานศกึษามีลูกหนี้เงินยืมจ านวนมากราย  อาจพิจารณาจัดท าทะเบียนคุม              

ลูกหนี้รายตัวก็ได้ 
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  3.2  ทุกสิ้นเดือนเก็บรายละเอียดลูกหนี้คงค้างเสนอให้ผูบ้ริหารทราบ  เพื่อเร่งรัด

ติดตามลูกหนีร้ายที่ครบก าหนดแต่ยังไม่ส่งใชเ้งินยืมตามสัญญา 

 4.  การส่งใช้เงินยืม 

  4.1  ให้ลูกหนี้สง่ใช้เงินยมืเมื่อครบก าหนดการยืมเงนิตามสัญญา  กรณีที่มเีงินยืม

คงเหลือใหน้ าเงินสง่คืนทันที  โดยไม่ต้องรอส่งพรอ้มหลักฐานใบส าคัญ 

  4.2  เมื่อลูกหนี้ส่งใชเ้งินยืมตามสัญญา  สถานศกึษาด าเนินการ  ดังนี้ 

   4.2.1  ออกใบเสร็จรับเงนิและหรือใบรับใบส าคัญให้ลูกหนีท้ันที 

   4.2.2  บันทึกหักล้างลูกหนี้ในทะเบียนคุมที่เกี่ยวข้องตามใบเสร็จรับเงิน

และหรือใบรับใบส าคัญ  โดยไม่ต้องรอการตรวจสอบหลักฐาน 

   4.2.3  ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของหลักฐาน  หากไม่ถูกต้อง

ให้แจ้งลูกหนี้มาท าการแก้ไข  หรอืเรียกเงนิคืนแล้วแตก่รณี 

 5.  การติดตามการส่งใช้เงนิยืม 

  5.1  กรณีผูย้ืมเงนิมิได้ช าระคืนเงนิยืมภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ใหผู้อ้ านวยการ

สถานศกึษาเรียกชดใช้เงนิยืมตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงนิให้เสร็จสิน้โดยเร็ว  อย่างช้าภายใน  

30  วัน  นับแต่วันครบก าหนดตามสัญญาการยืมเงนิ 

  5.2  ก าหนดมาตรการเร่งรัดการส่งใช้เงนิยืมเป็นลายลักษณ์อักษร  แจ้งเวียนให้

ทุกคนถือปฏิบัติและให้ด าเนินการตามมาตรการโดยเคร่งครัด 

 

การตรวจสอบรับจ่ายประจ าวัน 

 สถานศกึษาจัดใหม้ีการตรวจสอบการรับจ่ายประจ าวันเพื่อเป็นการสอบทานว่าการรับ

จา่ยเงนิและ  การบันทึกควบคุมเงินของสถานศกึษาถูกต้อง ครบถ้วน โดยปฏิบัติตามระบบการ

ควบคุมการเงนิของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544  มีขอ้ก าหนดว่าทุกสิน้วันใหผู้้อ านวยการ

สถานศกึษาหรอืผูไ้ด้รับมอบหมายด าเนินการตรวจสอบการบันทึกรายการเคลื่อนไหวในทะเบียน

คุมต่าง ๆ โดยตรวจสอบยอดรวมเงินที่ได้รับแต่ละประเภท  หัก  จ านวนเงนิที่จ่ายน าส่ง/น าฝาก  

เท่ากับยอดที่แสดงในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
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การควบคุมใบเสร็จรับเงิน 

 1.  การใช้ใบเสร็จรับเงนิ 

  1.1  โดยปกติให้ใชใ้บเสร็จรับเงนิทุกประเภท  เว้นแตก่รณีสถานศึกษามีการรับเงิน

ประเภทใดเป็นประจ า  และเป็นจ านวนมากราย  จะแยกเล่มใบเสร็จรับเงนิเพื่อรับเงนิประเภทนั้น ๆ 

ก็ได้ 

  1.2  กรณีใบเสร็จรับเงนิฉบับใดไม่ใช้  ให้ยกเลิกทั้งตัวใบเสร็จรับเงนิและส าเนา 

  1.3  ห้ามขูดลบ  แก้ไข  เพิ่มเติม  จ านวนเงิน  ชื่อผู้ช าระเงิน  กรณีลงรายการ

ผดิพลาดให้ขีดฆ่าแล้วเขียนใหม่แล้วให้เจ้าหน้าที่การเงินลงลายมือชื่อก ากับ 

  1.4 ใบเสร็จรับเงินเล่มใดใช้รับเงินของปีงบประมาณใด  ให้ใชร้ับเงนิภายใน

ปีงบประมาณนั้นเท่านั้น  โดยใบเสร็จรับเงินฉบับใดยังไม่ใช้ให้คงติดไว้กับเล่ม  และให้  ปรุ  เจาะ  

หรอืประทับตราไม่ให้น าใบเสร็จรับเงินมาใช้ได้อกี  และเมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ให้ใช้ใบเสร็จรับเงนิ

เล่มใหม่ 

  1.5  ใบเสร็จรับเงนิเล่มที่ใช้หมดแล้วให้จัดเก็บไว้เป็นหลักฐานในที่ปลอดภัย อย่าให้  

สูญหาย  และเมื่อส านักงานการตรวจเงินแผน่ดินได้ตรวจสอบแล้วจงึเก็บอย่างเอกสารธรรมดา 

 2.  การควบคุม 

  2.1  ให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบใหจ้ัดเก็บใบเสร็จรับเงนิของสถานศกึษา  จัดท า

ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงนิโดยควบคุมให้ทราบว่าได้รับใบเสร็จรับเงนิเล่มใด  เลขที่ใดถึงเลขที่ใด  

และมีการจ่ายใบเสร็จรับเงินเล่มใด  เลขที่ใดถึงเลขที่ใด 

  2.2  การจา่ยใบเสร็จรับเงินให้จา่ยตามความเหมาะสมที่จะใช้งานโดยได้รับอนุมัติ

จากผู้อ านวยการสถานศกึษา  มีหลักฐานรับส่งต่อกันและควรจา่ยเรียงตามเลขที่เล่ม  เพื่อให้

ควบคุมได้รัดกุม 

 3.  การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน 

      สิน้ปีงบประมาณให้เจา้หนา้ที่ผู้ที่ได้รับมอบให้จัดเก็บใบเสร็จรับเงนิของสถานศึกษา

รายงานการใชใ้บเสร็จรับเงินให้ผู้อ านวยการสถานศกึษาทราบว่า  มีใบเสร็จรับเงินเล่มใด  เลขที่ใด

ถึงเลขที่ใด  และได้ใชไ้ปแล้วเล่มใด  เลขที่ใดถึงเลขที่ใด  อย่างช้าไม่เกินวันที่  31  ตุลาคมของ

ปีงบประมาณถัดไป 
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การจัดท ารายงานการเงิน 

 รายงานการเงินที่สถานศกึษาต้องจัดท าและรายงานให้หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

ประกอบด้วยรายงานการเงิน  ดังนี้ 

 1.  รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 

      ทุกสิน้วันให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการ  โดย 

  1.1  สรุปยอดเงนิคงเหลือแตล่ะประเภทตามทะเบียนคุมต่าง ๆ จัดท ารายงาน                      

เงินคงเหลือประจ าวัน  โดยจ านวนเงินคงเหลอืที่ปรากฏในรายงานประกอบด้วย 

  1.1.1  รายการเงินสด  ต้องเท่ากับตัวเงินสด  เช็ค  หรือธนาณัติ  ที่ตรวจนับได้ 

  1.1.2รายการเงินฝากธนาคารต้องเท่ากับยอดที่ปรากฏใน                                       

บัญชเีงินฝากธนาคาร 

  1.1.3รายการเงนิฝากส่วนราชการผู้เบิกต้องเท่ากับยอดที่ปรากฏใน                    

สมุดคู่ฝาก 

  1.2  เสนอรายงานเงินคงเหลอืประจ าวันพร้อมทั้งเงนิสด  เช็ค  หรอืธนาณัติให้

กรรมการเก็บรักษาเงินตรวจสอบ  เมื่อกรรมการตรวจสอบและลงนามในรายงานแล้วให้น าเงนิสด  

เช็ค หรอืธนาณัติเก็บในตู้นิรภัย 

  1.3  เสนอรายงานเงนิคงเหลอืประจ าวันให้ผูอ้ านวยการสถานศกึษารับทราบและ

ลงนามกรณีวันใดไม่มีการรับ-จา่ยเงนิก็ให้จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันโดยหมายเหตุใน

รายงานว่าไม่มี การรับ – จ่ายเงนิ  

2.  รายงานประจ าเดือน 

      ทุกสิน้เดือนจัดส่งรายงานการเงินให้ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาทราบเพื่อการ

ตรวจสอบและก ากับดูแล  ได้แก่ 

  2.1  รายงานการเงินประจ าเดือน  ประกอบด้วย 

  2.1.1  ส าเนารายงานเงินคงเหลอืประจ าวัน  ณ  วันท าการสุดท้ายของเดือน 

  2.1.2  งบเทียบยอดเงนิฝากธนาคาร  ประเภทกระแสรายวัน 

  ทุกสิน้เดือน ให้จัดท างบเทียบยอดเงนิฝากธนาคาร โดยตรวจสอบ                            

ใบแจ้งยอดเงนิฝากธนาคาร  (Bank  Statement)  แตล่ะบัญชีเปรียบเทียบกบัทะเบียนเงินฝาก

ธนาคารประเภทกระแสรายวันใหต้รงกัน  โดยกรณียอดเงนิในทะเบียนเงินฝากธนาคารประเภท

กระแสรายวัน   ไม่ตรงกับใบแจ้งยอดเงนิฝากธนาคารอาจเกิดจากสาเหตุ  ดังนี้ 
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  -  เช็คสั่งจ่ายใหเ้จ้าหนี้/ผูม้ีสิทธิแล้ว  แตย่ังไม่น าไปขึน้เงนิ 

  -  เงินที่ได้รับโอนเข้าบัญชธีนาคารแล้ว  แต่สถานศกึษายังไม่บันทึกรับ 

  2.2  รายงานการรับและน าส่งเงนิรายได้แผ่นดิน 

  2.2.1  กรณีสถานศกึษาน าส่งเงินรายได้แผน่ดินเข้าคลังโดยตรง 

  ทุกสิน้เดือนให้สถานศึกษาสรุปข้อมูลจากทะเบียนคุมการรับและน าส่งเงินรายได้

แผ่นดนิ  จัดท ารายงานการรับและน าส่งเงนิรายได้แผ่นดนิ  จ านวน  2  ฉบับ                                               

ส่งให้ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา  1  ฉบับ  และเก็บส าเนาไว้เป็นหลักฐาน  1  ฉบับ 

  2.2.2กรณีสถานศกึษาน าส่งเงินรายได้แผ่นดินเข้าบัญชีธนาคารของ                    

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

  ทุกวันที่  15  ของเดือน  ให้สถานศกึษาสรุปข้อมูลจากทะเบียนคุมการรับและ

น าส่งเงินรายได้แผน่ดิน  จัดท ารายงานการรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน  จ านวน  2  ฉบับ                                   

ส่งให้ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา  1  ฉบับ  พร้อมแนบใบน าฝาก  (Pay-in  Slip)  และเก็บส าเนา

รายงานไว้เป็นหลักฐาน  1  ฉบับ 

  2.2.3  กรณีสถานศกึษาน าส่งเงินรายได้แผน่ดินที่ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาไม่

ต้องจัดท ารายงานการรับและน าส่งเงนิรายได้แผ่นดิน 

 3.  รายงานอื่น ๆ  

      รายงานอื่น ๆ ที่สถานศกึษาจัดท าและส่งให้ส่วนราชการผูเ้บิกตามระยะเวลาและ

รูปแบบ       ที่ก าหนดในระเบียบหรอืหนังสือสั่งการของระบบเงินนอกงบประมาณที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

  3.1  รายงานการรับ – จ่ายเงนิรายได้สถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ 

  3.1.1ให้เก็บรายละเอียดการรับจ่ายเงนิจากทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภทเงนิรายได้สถานศึกษา  และจัดท ารายงานการรับ – จา่ยเงนิรายได้สถานศกึษาประจ าปี

งบประมาณ  โดยแสดง  ยอดยกมาจากปีงบประมาณที่ผ่านมา  บวกกับ  รายรับที่ได้รับโดยแยก

ตามประเภทของเงิน  หักด้วย  รายจ่ายที่เกิดโดยแยกตามหมวดรายจา่ย  ผลตา่งเป็นยอดคงเหลอื

ยกไป 

  3.1.2เสนอรายงานให้คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานและ                   

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา  ทราบภายใน  30  วันนับแตว่ันสิ้นปีงบประมาณ 
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  3.2  รายงานผลการด าเนินงานกองทุนโรงเรียนประชารัฐ 

  ส าหรับสถานศกึษาที่เป็นโรงเรยีนประชารัฐ ใหร้ายงานผลการด าเนินงาน                    

ตามแบบที่ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยกองทุนสานพลัง                       

ประชารัฐ : โรงเรียนประชารัฐ  พ.ศ. 2559  และคู่มอืกองทุนโรงเรียนประชารัฐ  ส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานก าหนด  ดังนี้ 

  3.2.1  รายงานผลการด าเนินงานกองทุน  คณะกรรมการบริหารกองทุนโรงเรยีน

ประชารัฐ : โรงเรียน.............................. 

  - ให้สถานศกึษาจัดท ารายงานผลการด าเนินงานกองทุน (แบบ ปชร. 1)                   

โดยรายงานผลการด าเนินงานแยกตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค 

  -เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนโรงเรียนเพื่อพิจารณา                             

ภายใน  15  วัน  นับจากวันสิน้ภาคเรียน  เพื่อให้คณะกรรมการบริหารกองทุนโรงเรียนรายงานผล                 

ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรยีนประชารัฐของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา  ภายใน  

30  วัน  นับจากวันสิน้ภาคเรียน 

  3.2.2  รายงานการรับ – จ่ายเงนิกองทุนโรงเรียนประชารัฐ 

  -  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนโรงเรียนจัดท ารายงานการรับ-จ่ายเงนิกองทุน

โรงเรียนประชารัฐ  (แบบ ปชร. 2)  โดยรายงานให้แสดงยอดยกมาตน้ปี  บวกกับรายรับที่ได้รับ

ตั้งแตต่้นปีโดยแยกตามหมวดรายจ่าย  ผลตา่งเป็นยอดคงเหลือยกไป 

  -  เสนอรายงานต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรยีนประชารัฐของ

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา  เป็นรายไตรมาส 

 

 

   

   

 

 

   

 

 

 

*  การตรวจสอบตามแนวการตรวจสอบที่ก าหนดในคู่มือเล่มนี้ใช้ส าหรับ 

สถานศึกษาที่เป็นหน่วยงานย่อย  ซ่ึงมิใช่สถานศึกษาที่เป็นหน่วยเบิก 
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บทท่ี 3 

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

  กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้                        

ผูต้รวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมั่นใจและได้ผลงานที่มีคุณภาพ ทั้งนี้

ขั้นตอนของการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ส าคัญ ประกอบด้วย  

1. การวางแผนตรวจสอบ  

2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ  

3. การรายงานผลการตรวจสอบ 

4. การติดตามผลการตรวจสอบ 

1. การวางแผนตรวจสอบ  

การวางแผนตรวจสอบ การวางแผนเป็นการคิดลว่งหน้าก่อนที่จะลงมอืปฏิบัติงานจริงว่า                      

จะตรวจสอบเรื่องใด ด้วยวัตถุประสงค์อะไร ที่หน่วยรับตรวจใด ณ เวลาไหน และใช้เวลาตรวจสอบ

เท่าไร โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ คือ บุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์อย่างเหมาะสม การ

วางแผนที่ดช่ีวยใหก้ารปฏิบัติงานเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลา งบประมาณ และ

อัตราก าลังที่ก าหนด 

2.  การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบภายในอาจแบ่งงานออกเป็น 2 สว่น คือ 

1.  การเตรียมการก่อนลงมอืตรวจสอบ ก่อนปฏิบัติงานตรวจสอบ  ควรด าเนินการดังนี้ 

1.1 ศกึษาคู่มอืการควบคุมการเงนิส าหรับหน่วยงานย่อย ระเบียบ กฎหมาย และ                     

หนังสือสั่งการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเงินการบัญชีของสถานศึกษา 

1.2 ศกึษาคู่มอืการตรวจสอบ รายละเอียดแนวทางการตรวจสอบ และกระดาษท าการ 

พร้อมท าความเข้าใจกับทีมงานในแต่ละประเด็นการตรวจสอบ แล้วมอบหมายงานใหท้ีมงาน

รับผิดชอบ 

1.3 ด าเนนิการสุ่มตรวจสถานศึกษาในสังกัด โดยการสุ่มตรวจสถานศกึษาที่มขีนาด

ใกล้เคียง 

กันอย่างนอ้ย 2 แหง่ ทั้งนีเ้พื่อให้สามารถเปรียบเทียบลักษณะงานได้ 

1.4 แจ้งหน่วยรับตรวจเพื่อขอความร่วมมอือ านวยความสะดวกในการจัดเตรยีมข้อมูล            

เพื่อการตรวจสอบ 
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2.  การปฏิบัติงานตรวจสอบ ใหผู้ต้รวจสอบท าการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบ           

ที่ก าหนด รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห ์ พร้อมทั้งบันทึกผลการตรวจสอบอย่างถูกต้องและ

ชัดเจน  ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ดังนี้ 

2.1 ประชุมเปิดการตรวจ 

วันแรกของการตรวจสอบ หัวหนา้ทีมงานตรวจสอบจะเป็นผู้ด าเนินการประชุมเปิด 

การตรวจสอบ ซึ่งเป็นการประชุมระหว่างทีมงานตรวจสอบกับผูร้ับตรวจ เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ของ                         

การตรวจสอบ ขอบเขต และระยะเวลาในการตรวจสอบ ทั้งนีเ้พื่อให้ผู้รับตรวจเข้าใจและเกิด

ทัศนคตทิี่ดจีะน ามาซึ่งความส าเร็จของงานตรวจสอบภายใน 

2.2 ด าเนนิการตรวจสอบ 

ท าการตรวจสอบตามประเด็นการตรวจสอบในแนวทางการตรวจสอบที่ก าหนด 

โดยเก็บรวมรวบข้อมูล ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ด้วยเทคนิคการตรวจสอบต่างๆเช่นการ

บันทึก สอบถาม สอบทาน ทดสอบ สอบยัน สังเกตการณ์ วิเคราะห ์สังเคราะหฯ์ลฯ เพื่อรวบรวม

ข้อมูล                  จากเอกสารหลักฐาน และจากเจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้อง แล้วบันทึกไว้ในกระดาษท า

การทั้งนี้ผู้ตรวจสอบสามารถปรับแบบกระดาษท าการตามความจ าเป็นและเหมาะสม  เพื่อให้ได้

ข้อมูลที่ครบถ้วน และ เพียงพอที ่ จะสรุปผลการตรวจสอบได้ 

           (1) ระหว่างการตรวจสอบ หากผู้ตรวจสอบพบความเสี่ยงซึ่งมนีัยส าคัญ ควร

น าเสนอข้อมูลให้หัวหน้าทีมงานตรวจสอบทราบโดยเร็ว เพื่อพิจารณาปรับแผนการตรวจสอบ ปรับ

ขอบเขต             การตรวจสอบ หรอืปรับแนวทางการตรวจสอบ (แล้วแต่กรณี) ตามความจ าเป็น

และเหมาะสมทั้งนี้เพื่อท าการตรวจสอบในประเด็นซึ่งเป็นความเสี่ยงนัน้  

    2.3  ประชุมปิดตรวจ 

  เมื่อด าเนินการตรวจสอบเสร็จสิน้แลว้ หัวหน้าทีมงานตรวจสอบควรจัดใหม้ีการ

ประชุมปิดการตรวจสอบเพื่อสรุปผลการตรวจสอบด้วยวาจาให้ผูร้ับตรวจรับทราบเป็นการเบือ้งตน้ 

ซึ่งจะเป็น  การท าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อสังเกตที่ตรวจพบและเป็นการให้โอกาสแก่ผู้รับตรวจได้

ชีแ้จงเหตุผลหรอืให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการตรวจสอบเพื่อก าหนดแนวทางในการแก้ไข 
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3. การรายงานผลการตรวจสอบ 

 การรายงานผลการปฏิบัติงานหรอืผลการตรวจสอบเป็นกระบวนงานที่จัดท าภายหลังเสร็จ

สิน้ กระบวน การตรวจสอบ นับเป็นหนา้ที่ส าคัญของผู้ตรวจสอบภายในที่จะน าเสนอผลการ

ตรวจสอบ  จากข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ การวิเคราะหผ์ลกระทบ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการ

ปรับปรุงแก้ไขที่ เป็นประโยชน์ตอ่ผูร้ับตรวจและต่อองค์กร โดยคุณภาพของรายงานผลการ

ตรวจสอบที่ดขีึน้อยู่กับคุณภาพของการปฏิบัติงานตรวจสอบ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่

รวบรวมได้ และสาระส าคัญของรายงาน คือ การดึงประเด็นที่ส าคัญและน าเสนอในรูปแบบที่

กระชับ งา่ยต่อการน าไปปฏิบัติ ดังนั้น รายงานผล  การตรวจสอบจึงเปรียบเสมือนกระจกเงาที่

สะท้อนผลการปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรและของผู้ตรวจสอบภายในขององค์กรนั้นๆ ตอ่ผูบ้ริหาร 

ประเภทของการรายงานผลการตรวจสอบ 

 1. รายงานระหว่างกาล (Interim Report) เป็นรายงานที่จัดท าขึน้ทันทีเมื่อพบปัญหาหรือ               

เรื่องส าคัญที่ตอ้งแก้ไขเร่งด่วน มีผลกระทบต่อความเสียหายขององค์กร และใช้ในกรณีมีการ

เปลี่ยนแปลงขอบเขตการตรวจสอบหรอืขยายระยะเวลาการตรวจสอบ โดยอาจเป็นการรายงานด้วย

วาจาหรือเป็น  ลายลักลักษณ์อักษรก็ได้ 

 2. รายงานสรุป (Summary Report) เป็นรายงานที่จัดท าขึน้เพื่อน าเสนอหัวหนา้ส่วน

ราชการ โดยสรุปภาพรวมของการตรวจสอบ เรื่องที่ควรแก้ไข และเรื่องส าคัญที่หัวหน้าส่วน

ราชการควรทราบ 

 3. รายงานการตรวจสอบครั้งสุดท้าย (Final Audit Report) เป็นรายงานที่ตอ้งจัดท าหลัง                    

จากมีการ ประชุมสรุปผลการตรวจสอบ และต้องจัดท าทุกครั้งแมว้่าจะได้มีการรายงานระหว่าง

กาลแล้ว หรอืหนว่ยรับตรวจได้ด าเนนิการแก้ไขตามประเด็นที่ตรวจพบเรียบร้อยแล้ว 

 4. สรุปรายงานการตรวจสอบประจ าปี (Annual Reports) รายงานประเภทนีม้ีความส าคัญ

และเป็นประโยชน์ตอ่ผูบ้ริหารระดับสูง Audit Committee และหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในเพื่อที่จะ

น ามาพัฒนาภาพรวมการตรวจสอบภายในรอบปีที่ผา่นมา 
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รูปแบบของการรายงาน 

 1. รายงานด้วยวาจา ใช้ในกรณีที่เป็นเรื่องเร่งด่วน เพื่อแจ้งข้อเท็จจรงิให้หัวหนา้ส่วน

ราชการ และหัวหน้าหนว่ยรับตรวจรับทราบทันทีที่ตรวจพบ 

 2. รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นรายงานที่มีลักษณะเป็นทางการ ใช้รายงานผล               

การตรวจสอบตามปกติ และหลังการตรวจสอบเสร็จสิ้น 

ลักษณะของการเขียนรายงานที่ดี 

 1. ตรงประเด็น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบมีสาระส าคัญที่เป็นประโยชน์                       

ต่อผู้บริหารและหนว่ยรับตรวจ 

 2. ความถูกต้อง ตรงตามข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ ไม่บิดเบือน มีหลักฐานประกอบสามารถสรุป

ผลได้ 

 3. ความชัดเจน เข้าใจง่าย มีความเป็นเหตุเป็นผลสัมพันธ์ตอ่เนื่องกัน ไม่ใช้ถ้อยค าที่

คลุมเครอื หลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยค าทางวิชาการ 

 4. ความเที่ยงธรรม เป็นรายงานเขียนขึน้โดยปราศจากอคติ 

 5. ความกะทัดรัด สั้นกระชับ แต่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตรงประเด็น หลกีเลี่ยงรายละเอียดที่ไม่

ชัดเจน 

 6. ความสร้างสรรค์ เป็นรายงานเชิงบวก หลีกเลี่ยงการเน้นข้อผดิพลาด มีข้อเสนอแนะและ

แนวทางในการแก้ไขที่เป็นประโยชน์ น าไปสู่การปรับปรุงที่ดีขึ้น 

 7. ทันเวลา เป็นการน าเสนอรายงานในเวลาที่เหมาะสม สามารถน าไปปรับปรุงแก้ไขได้

ทันเวลา 

สิ่งท่ีควรค านึงถึงในการเขียนรายงาน 

 1. หัวหนา้ส่วนราชการอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย สามารถสั่งการได้ 

 2. หนว่ยรับตรวจเข้าใจและสามารถน าไปปฏิบัติได้ 

 3. เนือ้หาสาระในรายงานมีความส าคัญสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ มีหลักฐาน

ประกอบอ้างอิง มีการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบ เชน่ กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน แนวปฏิบัติที่เป็น

สากลใช้ทั่วไป 
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เน้ือหาสาระของรายงานควรครอบคลุมถึง 

 1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ เพื่อบ่งบอกว่าท าไมต้องตรวจสอบ ตรวจสอบเพื่ออะไร 

 2. ขอบเขตของงานตรวจสอบ จะต้องก าหนดไว้ว่าจะตรวจสอบกิจกรรม งาน/โครงการใด 

และก าหนดระยะเวลาในการตรวจสอบด้วย เช่น เดือนมกราคม – มีนาคม 25XX เพื่อให้ผู้อ่าน

รายงานทราบกรอบการปฏิบัติงานตรวจสอบตามรายงานดังกล่าว 

 3. ผลสรุปการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ เป็นบทสรุปความเห็นใน “เรื่องที่ตรวจพบ”                            

แล้วเสนอแนะ ถึงแนวทางแก้ไขและอาจรวมถึงความเห็นของหน่วยรับตรวจ การชมเชยผลการ

ด าเนนิงาน การปฏิบัติงาน ที่ดขีองหน่วยรับตรวจ 

 ปัจจุบันจะมุ่งเน้นการตรวจสอบในเชิงพัฒนา ปรับปรุงเสริมสร้างสิ่งที่ดีกว่าในอดีตที่เคย

ปฏิบัติมา ดังนัน้ การสรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องใดๆ ในรายงานจงึควรสอดคล้องกับ

ประเภทของ       การตรวจสอบและสามารถสื่อให้เห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

 1. มาตรฐานที่อ้างอิงเปรียบเทียบ เชน่ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐาน

ส าหรับเรื่องนั้นๆ เป้าหมายที่ก าหนด เป็นต้น 

 2. หลักฐานประกอบข้อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ ซึ่งอาจได้จากการสัมภาษณ์ 

สังเกตการณ์      การรวบรวมข้อมูลจากการตรวจ 

 3. เหตุผลของความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ควรจะเป็นกับสิ่งที่ตรวจพบ/ที่เป็นอยู่จรงิ 

 4. ผลของความแตกต่างที่เกิดขึ้นนัน้ สามารถก่อให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายแก่

องค์กรเพียงใด 

ขั้นตอนการท ารายงานผลการตรวจสอบ 

 เมื่อผู้ตรวจสอบปฏิบัติงานตรวจสอบเสร็จสิน้แล้ว จะต้องจัดท ารายงานเพื่อเสนอหัวหนา้                  

ส่วนราชการ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

 1. รวบรวมข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ในกระดาษท าการ เพื่อเป็นหลักฐานอ้างองิในการเขียน

รายงาน 

 2. สอบทาน วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลที่ได้จากกระดาษท าการ โดยน าหลักฐานข้อเท็จจริง                   

ที่ตรวจพบ (Condition) มาเปรียบเทียบกับหลักเกณฑม์าตรฐานหรอืสิ่งที่ควรจะเป็น (Criteria)                         

แล้วหาสาเหตุ (Cause) หรือเหตุผลของความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ควรจะเป็นกับข้อเท็จจริงหรือสิ่ง

ที่ตรวจพบว่าเกิดจากสาเหตุใด รวมทั้งมีผลกระทบ (Effect) มากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้ก าหนด

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข ไว้ในรายงานต่อไป 
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 3. พิจารณาและคัดเลือกเรื่องที่จะเสนอในรายงาน โดยแยกออกเป็นเรื่องที่ส าคัญ 

จ าเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วน หรอืมีความส าคัญน้อย ซึ่งผู้ตรวจสอบควรจะรายงานเฉพาะปัญหาที่อาจ

สร้างความเสียหายแก่องค์กรได้อย่างมนีัยส าคัญ ส าหรับปัญหาที่ไม่มีความส าคัญอาจชีแ้จง

โดยตรงตอ่ผูป้ฏิบัติหรอืผูบ้ังคับบัญชาของผูป้ฏิบัติเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 

 4. ร่างรายงาน เมื่อพิจารณารูปแบบรายงานแลว้ ในกรณีที่จะเสนอรายงานเป็นลายลักษณ์

อักษร เมื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายงานแลว้ ผู้ตรวจสอบควรน าร่างรายงานไป

หารอืกับหนว่ยรับตรวจด้วยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิธีการแก้ปัญหาเพื่อให้ได้ข้อสรุปแนว

ทางแก้ไขปัญหาที่ดใีห้เกิดการยอมรับและเกิดผลดีต่อหน่วยงานสามารถไปสู่การปฏิบัติได้ อีกทั้ง

เป็นการสรา้งความสัมพันธ์ที่ดกีับหนว่ยรับตรวจ 

 5. ปรับปรุงร่างรายงาน ให้สมบูรณ์ และน าเสนอหัวหน้าหน่วยตรวจสอบพิจารณาก่อนเสนอ

หัวหน้าส่วนราชการ ได้รับทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึน้ เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 

 

การติดตามผลการตรวจสอบ 

 การตดิตามผลการตรวจสอบ เป็นหนา้ที่ของผูต้รวจสอบภายในที่จะต้องด าเนินการ เพื่อให้

มั่นใจว่าข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานนั้น หนว่ยรับตรวจสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่าง                           

มีประสิทธิภาพประสิทธิผลหรอืไม่ โดยมีวิธีการตดิตามคือ  

1. ติดตามโดยวาจาเพื่อทราบปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อเสนอแนะได้  

2. ติดตามเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นการด าเนินการกรณีที่ตดิตามโดยวาจาแล้วไม่เกิดผล       

ทางปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

  

คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบการเงินและบัญชีสถานศึกษาตามระบบการควบคุมการเงนิของหน่วยงานยอ่ย ปี 2544 35 

 

35 

 

ตอนที่ 4 

แนวการตรวจสอบการควบคุมด้านการเงนิการบัญชี 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 

 1.  เพื่อให้มั่นใจว่า  สถานศกึษาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีครอบคลุมเงินทุกประเภท

และ  มีความโปร่งใสสามารถควบคุมการใช้จ่ายเงนิที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานศกึษาได้อย่าง                             

มีประสิทธิภาพ 

 2.  เพื่อมั่นใจว่า  สถานศึกษามีเงินคงเหลืออยู่จรงิครบถ้วน  มีการควบคุมทางการเงินที่

รัดกุมและปฏิบัติถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

 3.  เพื่อมั่นใจว่า  สถานศกึษาจัดท าบัญชีถูกต้องเป็นปัจจุบัน  มีการควบคุมทางบัญชีที่

รัดกุมและปฏิบัติถูกต้องเป็นไปตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย  และหนังสอืสั่ง

การที่เกี่ยวข้อง   

 4.  เพื่อทราบปัญหา  อุปสรรค  ในการปฏิบัติงาน  และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขที่

ถูกต้องให้แก่สถานศึกษา 

 



  

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

(ส าหรับโรงเรียนที่ปฏิบัติตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544) 

โรงเรียน....................................... สังกัด ............................................. 

เพียงวันที่............................................. 

ส่วนที่ 1 การตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ที ่ รายการ ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 

1 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
1.1 สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
1.2 แผนปฏิบัติการประจ าปีมีความสอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษา
และจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1.3 แผนปฏิบัติการประจ าปีครอบคลุมแหล่งเงินทุกประเภทที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของสถานศึกษา 
1.4 แผนปฏิบัติการประจ าปีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
1 

0.5 
 

0.5 
 

0.5 

 

2 การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 การใช้จ่ายแต่ละโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
กรณีมีความจ าเป็นไม่สามารถด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีได้ สถานศึกษาได้รายงานปัญหา/อุปสรรค
การด าเนินงานให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบ 

 
1 

 

3 การติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 
3.1 สถานศึกษามีการติดตามเร่งรัดการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้มี 
การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างน้อยทุกภาคเรียน 
3.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานครบถ้วนทุกโครงการ/กิจกรรม 
ตามท่ีก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปี เสนอให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาทราบ 

 
0.5 

 
1 
 

 

 รวม 5  

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2 การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี 

ที ่ รายการ ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 

1 การควบคุมเงินคงเหลือ 
1.1 จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันทุกสิ้นวัน โดยถูกต้อง  
เป็นปัจจุบัน และเสนอรายงานให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาลงนาม 

 
5 

 

 1.2 ยอดเงินคงเหลือแต่ละประเภทที่แสดงตามรายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวัน ตรงกับยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ และ
ทะเบียนคุมการรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน 

5  

1.3 ยอดเงินสดคงเหลือ มีอยู่จริงครบถ้วนและตรงกับรายงานเงิน
คงเหลือประจ าวัน  

2  

1.4 ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคาร (ประเภทออม
ทรัพย์/ประจ า) และทะเบียนเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันรวม
ทุกบัญชีตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 

5  

1.5 ยอดเงินฝากส่วนราชการผู้เบิกตามสมุดคู่ฝาก (ส่วนราชการผู้เบิก) 
ตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 

3  

รวม 20  
2 การเก็บรักษาเงิน 

2.1 มีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน 
 

1 
 

 2.2 กรรมการเก็บรักษาเงินปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบก าหนด 1  

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

2  

2.4 น าส่งเงินรายได้แผ่นดิน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง วันใดมีเงิน
รายไดเ้ก็บไว้เกินกว่า 10,000 บาท มีการน าเงินสง่คลังอย่างช้าไม่เกิน 7 
วันท าการ 

0.5  

2.5 เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย มีการน าส่งสรรพากรในท้องที่ ภายใน 7 วัน 
นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงิน 

0.5  

รวม 5  
 

3 การควบคุมการรับเงิน 
3.1 มีค าสั่งหรือบันทึกมอบหมายผู้ท าหน้าที่รับ – จ่ายเงินอย่างชัดเจน 

 
1 

 

 3.2 ผู้ท าหน้าที่จัดเก็บ หรือรับช าระเงิน เป็นเจ้าหน้าที่การเงิน หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมาย 

2  



ที ่ รายการ ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 

 3.3 มีการออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้แก่ผู้ที่ช าระเงินทุกครั้ง  

4  

 3.4 ใบเสร็จรับเงินระบุข้อมูล รายละเอียด ครบถ้วน สมบูรณ์ 2  

 3.5 ยอดเงินในใบเสร็จรับเงินถูกต้องตรงกับรายการที่บันทึกไว้ใน
ทะเบียนคุมต่าง ๆ 

1  

 รวม 10  
4 การควบคุมการจ่ายเงิน 

4.1 การจ่ายเงินแต่ละประเภทตรงตามวัตถุประสงค์ และระเบียบหรือ
ข้อก าหนดของเงินนั้น ๆ 

 
5 

 
 

 4.2 การจ่ายเงินทุกรายการได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 5  

 4.3 มีหลักฐานการจ่ายครบถ้วน สมบูรณ์ทุกรายการที่จ่ายเงิน และ
ยอดเงินที่จ่ายตรงกับที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 

5  

 4.4 ใบส าคัญคู่จ่าย ที่เป็นใบเสร็จรับเงินเจ้าหนี้ มีสาระส าคัญครบถ้วน 
ตามแบบท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 

3  

 4.6 ผู้จ่ายเงินได้ลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายพร้อมทั้งชื่อตัวบรรจง และ  
วัน เดือน ปี ที่จ่ายเงินก ากับไว้ที่หลักฐานการจ่ายทุกรายการ 

2  

 รวม 20  
5 การจัดท าบัญชี   

 5.1 มีการจัดท าทะเบียนคุมการรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน  
เป็นปัจจุบัน และบันทึกรายการรับและน าส่งเงินถูกต้องตรงตามหลักฐาน 

5  

 5.2 มีการจัดท าทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ เพ่ือควบคุมเงินแต่ละ
ประเภท ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและการบันทึกรายการรับ-จ่าย ถูกต้อง
ตรงตามหลักฐาน 

5  

 5.3 มีการจัดท าทะเบียนเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน เพ่ือใช้
ควบคุมเงินฝากธนาคาร ครบทุกบัญชี และบันทึกรายการถูกต้องตาม
หลักฐาน  

4  

 5.4 มีการจัดท าสมุดคู่ฝาก (ส่วนราชการผู้เบิก) เป็นปัจจุบัน และมีการ
บันทึกควบคุมการฝากถอนเงินกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาถูกต้อง
ครบถ้วน 

3  

 5.5 ทุกสิ้นวันท าการ ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ท า
การตรวจสอบการบันทึกรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนต่าง ๆ ตามที่
ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อยก าหนด 

3  

 รวม 20  



ที ่ รายการ ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 

6 การจัดท ารายงานการเงิน 

6.1 ทุกสิ้นเดือนมีการจัดท ารายงานการเงินประจ าเดือน ดังต่อไปนี้ 
     6.1.1 ส าเนารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ณ วันท าการสุดท้าย 
ของเดือน โดยยอดเงินคงเหลือแต่ละประเภทในรายงานฯ ถูกต้องตรงกับ
ทะเบียนคุมทุกทะเบียน 

 
 

2 

 

      6.1.2 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันทุกบัญชี 
โดยยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement) ตรงกับ
ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน กรณีไม่ตรงกัน 
สถานศึกษาสามารถระบุรายละเอียดความแตกต่างได้ครบถ้วน 

1  

 6.2 มีการจัดส่งรายงานการเงินประจ าเดือนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทราบเพ่ือตรวจสอบและก ากับดูแล ภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไป โดยประกอบด้วย 
     6.2.1 ส าเนารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ณ วันท าการสุดท้าย 
ของเดือน 

 
 
 

1 

 

      6.2.2 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันทุกบัญชี 0.5  

 6.3 รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ ตาม
แบบที่ก าหนด เสนอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบภายใน 30 
วันนับแต่วันสิ้นปี งบประมาณ 

0.5  

 รวม 5  
 

7 การตรวจสอบการรับ-จ่ายประจ าวัน   
 7.1 มีการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้มีผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบการรับ-จ่าย

ประจ าวันตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังในหน้าที่
ของอ าเภอและก่ิงอ าเภอ พ.ศ. 2520 ข้อ 20 และ ข้อ 37 

2  

 7.2 ผู้ที่ได้รับมอบหมายมีการตรวจสอบการรับ – จ่ายประจ าวันตามท่ี
ระเบียบก าหนด  

3  

 รวม 5  
8 การควบคุมเงินยืม 

8.1 การจ่ายเงินยืม 
     8.1.1 สัญญาการยืมเงินเป็นแบบที่กระทรวงการคลังก าหนด      และมี
สาระส าคัญครบถ้วน 

 
 

1 

 

     8.1.2 มีการจัดท าประมาณการคา่ใช้จา่ยประกอบสัญญาการยืมเงิน 1  
     8.1.3 ไม่มีการให้ลูกหนี้ยมืเงินครั้งใหม่โดยที่ยังมิได้ส่งใช้เงินยืมรายเดิม  1  

 8.2 การส่งใช้เงนิยืมเป็นไปตามระยะเวลาที่ระเบียบก าหนด 1  



ที ่ รายการ ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 

 8.3 ไม่มีลูกหนี้เงินยืมค้างเกินระยะเวลาที่ระเบียบก าหนด 1  

 รวม 5  
9 การควบคุมใบเสร็จรับเงิน 

9.1 มีการจัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน โดยบันทึกรายการถกูต้อง 
ครบถ้วน เป็นปัจจุบนั 

 
1 

 

 9.2 ใบเสร็จรับเงินที่ลงรายการผิดพลาด สถานศึกษาใช้วธิีการขีดฆ่าจ านวน
เงิน และเขียนใหม่ทั้งจ านวน โดยผู้รับเงินลงลายมือชื่อก ากับ กรณียกเลิก
ใบเสร็จรับเงินมีการแนบใบเสรจ็รับเงินไว้กบัส าเนาในเล่ม 

1  

 9.3 ไม่มีการใช้ใบเสร็จข้ามปีงบประมาณ 1  

 9.4 ใบเสร็จรับเงินของปีงบประมาณก่อนที่ใชไ้ม่หมดเล่ม สถานศึกษามีการ
ประทับตราเลิกใช้ ปรุ หรือ เจาะรูใบเสร็จรับเงินฉบบัที่เหลือติดอยู่ 
กับเล่มไม่ให้น ามาใช้รับเงินได้อกี 

1  

 9.5 สิ้นปีงบประมาณ มีการรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ให้ผูอ้ านวยการ
สถานศึกษาทราบ ไม่เกินวันที่ 15 ตุลาคมของปีงบประมาณถัดไป 

1  

 รวม 5  
 รวมทั้งสิ้น (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2) 100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กระดาษท าการบันทึก 
หน่วยรับตรวจ  โรงเรียน...........................................อ าเภอ....................................  

เพียงวันที่.................................................(.....) ระดับประถมศึกษา    (......) ระดับมัธยมขยายโอกาส  
ข้อมูลทั่วไป 
ผู้รับตรวจ.................................................... ต าแหน่ง...........................................จ านวน นักเรียน.............คน ขาย.........คน  หญิง..........คน 
จ านวนบุคลากร...........คน  ประกอบด้วย ผอ......คน  ครู.......คน  พนักงานราชการ.....คน  อัตราจ้าง......คน  ภารโรง.....คน  ธุรการ......คน 

ประเด็น ข้อความที่บันทึก หมายเหตุ 
การเงิน เงินสด  ตรวจนับเงินสด (    ) ถูกต้อง ครบถ้วน   เงิน.......................บาท  
 (    ) ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน เนื่องจาก............................................. 

 
รายละเอียด 
ตามแนบ 

 (    ) มี   (    ) ไม่ บันทึกการรับเงินเพื่อเก็บรักษา  
 เนื่องจาก  
 เงินฝากธนาคาร (    ) ถูกต้อง   (    ) ไม่ถูกต้อง  
 เนื่องจาก 

 
 

การควบคุม (    ) มี   (    ) ไม่ ค าสั่งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน  
 (    ) มี   (    ) ไม่ ผู้ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงิน  
ใบเสร็จรับเงิน (    ) มี   (    ) ไม่ ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน  
 (    ) มี   (    ) ไม่ รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินต่อ สพป.  
 ที่ ศธ 04183.       /          ลงวันที่  
การรับเงิน (    ) มี   (    ) ไม่ ออกใบเสร็จรับเงินทุกรายการ/ไม่ทุกรายการ  
การน าส่งเงิน (    ) มี   (    ) ไม่ เงินรายได้แผ่นดินน าส่งคลังตามก าหนด  
 ได้แก่  
   
การจ่ายเงิน (    ) มี   (    ) ไม่ จ่ายเงินโดยไม่มีหลักฐานการจ่ายเงิน/ใบส าคัญ  
 (    ) มี   (    ) ไม่ รหัสก ากับการจ่ายเพื่ออ้างอิงบันทึกบัญชี  
 (    ) มี   (    ) ไม่ รับรองงบประมาณตามแผนฯ  
 (    ) มี   (    ) ไม่ ประทับตราจ่ายเงินแล้วบนหลักฐานการจ่าย  
การบัญชี (    ) เป็นปัจจุบัน   (    ) ถูกต้อง  (    ) ไม่เป็นปัจจุบัน   (    ) ไม่ถูกต้อง  
การรายงาน (    ) มี   (    ) ไม่ รายงานเงินคงเหลือประจ าวันและรายงานการรับและ 

น าส่งเงินรายได้แผ่นดิน 
 

 (    ) มี   (    ) ไม่ รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา  
 
   
 
 
 
 

    



แบบกระดาษท าการตรวจสอบการควบคุมด้านการเงินการบัญชี 
(ส าหรับโรงเรียนที่ปฏิบัติตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544) 

           
  1. ใบตรวจนับเงินคงเหลือ           
 2. กระดาษท าการตรวจสอบเงินสด            
 3. กระดาษท าการตรวจสอบเงินฝากธนาคาร          
 4. กระดาษท าการงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร           
 5. กระดาษท าการตรวจสอบเงินฝากส่วนราชการผู้เบิก          
 6. กระดาษท าการตรวจสอบการเก็บรักษาเงินนอกงบประมาณ         
 7. กระดาษท าการตรวจสอบการเก็บรักษาเงินรายได้แผ่นดิน         
 8. กระดาษท าการตรวจสอบการใช้ใบเสร็จรับเงินและการบันทึกรับเงิน       
 9. กระดาษท าการตรวจสอบหลักฐานการจ่ายและการบันทึกการจ่าย        
 10. กระดาษท าการตรวจสอบลูกหนี้เงินยืม          
 11. กระดาษท าการตรวจนับใบเสร็จรับเงินและการควบคุม       
 12. กระดาษท าการบันทึก             
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 หมายเลข 2-1 
ใบตรวจนับเงินคงเหลือ 

หน่วยรับตรวจ  โรงเรียน………………………………………… 
 

วันที่ตรวจนับเงิน...........................เทียบกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวันที่............................  
ชื่อผู้รับตรวจ................................................................ต าแหน่ง...................... ....................... 

1. เงินสดคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน จ านวน.........................................บาท  
 เงินสดที่ตรวจนับได้ 

ชนิดธนบัตร/เหรียญกษาปณ์ จ านวนเงิน 
ธนบัตร                     1,000 บาท ...................ฉบับ   
                                 500 บาท ...................ฉบับ   
                                 100 บาท ...................ฉบับ   
                                   50 บาท ...................ฉบับ   
                                   20 บาท ...................ฉบบั   
เหรียญกษาปณ ์              10 บาท ...................เหรียญ   
                                    5 บาท ...................เหรียญ   
                                    1 บาท ...................เหรียญ   
                                   50 สตางค์...............เหรียญ               
                                   25 สตางค์...............เหรียญ   
เอกสารเทียบเท่าเงิน   
     เช็คธนาคาร ................................. (cashier cheque)   
     ธนาณัติ....................................................    
     อ่ืน ๆ ระบุ................................................    
                               จ านวนเงินสดที่ตรวจนับได้ทั้งสิ้น   

 

 

 

 

 

 

 



2. เงินฝากธนาคารคงเหลือ ตามรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน จ านวน............................บาท 

จ านวนเงินฝากธนาคารคงเหลือตามสมุดคู่ฝากและทะเบียนเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 

 

เลฃที่บัญชี ชื่อบัญชี ประเภท จ านวนเงินคงเหลือ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 จ านวนเงินฝากธนาคารรวมทั้งสิ้น    

 

 

3. เงินฝากส่วนราชการผู้เบิกคงเหลือ  
          ตามรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน     จ านวน............... บาท 
          ตามสมุดคู่ฝาก (ส่วนราชการผู้เบิก)    จ านวน................บาท 

4. จ านวนเงินที่ตรวจนับได้ทั้งสิ้น 
   เงินสด    จ านวน  .......................... บาท 
   เงินฝากธนาคาร    จ านวน  .......................... บาท 
   เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก   จ านวน  .......................... บาท 
         รวมเงินที่ตรวจนับได้ทั้งสิ้น    จ านวน  .......................... บาท 
   จ านวนเงินคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  .......................... บาท 
   ผลต่าง    .......................... บาท   
 
 
 
 
 
 



5. การเก็บรักษาเงิน 
 5.1 วงเงินรายได้สถานศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้จัดเก็บเป็นเงินสดส ารองจ่าย.................บาท 
    มีนักเรียน จ านวน..........คน ฝากธนาคารออมทรพัย/์กระแสรายวนั....................บาท 
 5.2 สถานที่เก็บเงิน.................................................. ที่เก็บเงินเป็นแบบ ดังนี้  
   (....) ตู้นิรภัย   ขนาด...................................กุญแจ.....ดอก รหัส (...) มี (... ..) ไม่มี 
           (....) ตู้เหล็ก   ขนาด..................................กุญแจ.....ดอก  
   อ่ืน ๆ ระบุ.....................................................................................  
 5.3 บันทึกการรับเงินเพ่ือเก็บรักษา..............ฉบับ จ านวนเงิน............................บาท 
6. กรรมการเก็บรักษาเงิน   (...)  มี   ค าสั่งที่............................ลงวันที่......................  
      (...) ไม่มี 
 กรรมการ 1. ชื่อ..................................ต าแหน่ง.......................  ......ถือกุญแจหมายเลข....... 
 กรรมการ 2. ชื่อ..................................ต าแหน่ง............................ถือกุญแจหมายเลข.......  
 กรรมการ 3. ชื่อ..................................ต าแหน่ง............................ถือกุญแจหมายเลข.......  
7. ความเห็น.......................................................................................................................... 
............................................................................................................................................. 
 ลงชื่อ...................................ผู้ตรวจสอบ    ลงชื่อ...........................ผู้สอบทาน 
  (.....................................)         (.................................) 
 ต าแหน่ง.......................................    ต าแหน่ง.................................... 

ค ารับรองของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้น าตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงินมาให้ตรวจนับทั้งหมดแล้วตามรายการที่ปรากฏ
ข้างต้น และได้รับคืนตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงินที่น ามาให้ตรวจนับทั้งหมดครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว หากปรากฏใน
ภายหลังว่ามีเงินอ่ืนที่สถานศึกษามิได้แจ้งให้ทราบ ซึ่งอาจเป็นปัญหาหรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในภายหลัง ข้าพเจ้าขอ
รับผิดชอบในฐานะหัวหน้าสถานศึกษาและผู้รับตรวจ 

   ลงชื่อ................................................... 
         (..................................................) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียน..................................... 
    วันที่ ....... เดือน ...................... พ.ศ. .......... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมายเลข 2-2 

กระดาษท าการตรวจสอบเงินสด 
หน่วยรับตรวจ  โรงเรียน…………………………………………. 

เพียงวันที.่.................................. 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ   ................................................................................................ ...................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............
  

 
ประเภทเงิน 

ยอดคงเหลือ  
ผลต่าง รายงานเงินคงเหลือ

ประจ าวัน 
ทะเบียนคุมเงิน
นอกงบประมาณ 

ทะเบียนคุมการรับและ
น าส่งเงินรายได้แผ่นดิน 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

สรุปผลการตรวจสอบ ……………………………………………………………………………………………………….………...................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…................... 

ข้อสังเกต  ....……………………………………………………………………………………………………………………………...................… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….….................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…................ 

ข้อเสนอแนะ  ............................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…................ 
 

ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ    ลงชื่อ......................................ผู้สอบทาน 
          (.....................................)         (.................................... .) 

วันที่.........................................     วันที่.......................................... 



 
 

 

หมายเลข 2-3 
กระดาษท าการตรวจสอบเงินฝากธนาคาร 

หน่วยรับตรวจ  โรงเรียน………………………………………. 
เพียงวันที.่.............................. 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ   ................................................................................................ ..................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………............... 

 
ประเภทเงิน 

ยอดเงินคงเหลือ 
ยอดคงเหลือ
ตามหนังสือ
ยืนยันยอด 

ทะเบียนคุม
เงินนอกฯ  

ทะเบียนคุม
เงินรายได้ฯ 

รายงานเงิน
คงเหลือ

ประจ าวัน 

สมุดคู่ฝากธนาคาร/ทะเบียนเงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน 

เลขที่บัญช ี ชื่อบัญช ี เงินคงเหลือ 
        
        
        
        
        
        

สรุปผลการตรวจสอบ ……………………………………………………………………………………………………….………..................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….….................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….….................. 

ข้อสังเกต  ....………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…................ 

ข้อเสนอแนะ  ................................................................................................................. ............................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…................. 
 
 
 

ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ    ลงชื่อ......................................ผู้สอบทาน 
           (.....................................)         (.....................................) 

วันที่.........................................     วันที่.......................................... 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

หมายเลข 2-4 
กระดาษท าการงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 

ธนาคาร...........................................สาขา.........................เลขท่ีบัญช.ี........................... 
หน่วยรับตรวจ  โรงเรียน……………………………………….. 

ณ วันที่.......................................  
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement)     

หัก (1) เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่น าไปขึ้นเงินที่ธนาคาร 
         จ านวน .... ฉบับ ประกอบด้วย 

    

1. เลขที่เช็ค........ลว............จ านวนเงิน.................     
2. เลขที่เช็ค........ลว............จ านวนเงิน.................     
3. เลขที่เช็ค........ลว............จ านวนเงิน.................     
     
     (2) เงินที่ส านักงานเขตพ้ืนที่โอนเข้าบัญชีธนาคาร 
แต่โรงเรียนยังไม่บันทึกรับเงิน ประกอบด้วย 

    

1. วันที…่……………………. จ านวนเงิน...............…………..     
2. วันที…่……………………. จ านวนเงิน...............…………..     
3. วันที…่……………………. จ านวนเงิน...............…………..     
     
บวก ………………………………………………………………………     
     
     
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคารหลังปรับปรุง     

ยอดคงเหลือในทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร     

 

 
ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ    ลงชื่อ......................................ผู้สอบทาน 

            (.....................................)          (.....................................) 
วันที่.........................................     วันที่.......................................... 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

หมายเลข 2-5 
กระดาษท าการตรวจสอบเงินฝากส่วนราชการผู้เบิก 
หน่วยรับตรวจ  โรงเรียน………………………………………. 

เพียงวันที.่.............................. 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ   ....................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………............... 

ประเภทเงิน 

ยอดเงินคงเหลือ ยอดเงินคงเหลือ
ตามสมุดคู่ฝาก
ส่วนราชการ 

ข้อมูลเก็บจาก 
ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา 

ทะเบียนคุมเงิน
นอกงบประมาณ 

รายงานเงิน
คงเหลือประจ าวัน 

     
     
     
     
     
     
     

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

ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ    ลงชื่อ......................................ผู้สอบทาน 
           (.....................................)          (.....................................) 

วันที่.........................................     วันที่......................................... 
 
 
 
 
 



 
 

 

หมายเลข 2-6 
กระดาษท าการตรวจสอบการเก็บรักษาเงินนอกงบประมาณ 

หน่วยรับตรวจ โรงเรียน……………………………………. 
เพียงวันที่ ................................ 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ   ................................................................................................ .................................. 

 
ประเภทเงินนอกงบประมาณ 

ยอดรายงาน
เงินคงเหลือ
ประจ าวัน 

การเก็บรักษาเงิน 
เงินสด เงินฝาก

ธนาคาร 
เงินฝากส่วน
ราชการผู้เบิก 

1. เงินรายได้สถานศึกษา 
          มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน 
           (มีจ านวน ...................คน) 
          มีนักเรียนเกิน 120 คน ขึ้นไป 
           (มีจ านวน ...................คน) 

    

2. เงินสนับสนุนจาก อปท. 
       เงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
จากส่วนท้องถิ่น 
       เงินสนับสนุนโครงการ/กจิกรรมต่าง ๆ  
        1. โครงการ................................ 
        2. โครงการ...............................   

    

3. เงินลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด     
4.      
5.      

 

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

ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ    ลงชื่อ......................................ผู้สอบทาน 
            (.....................................)         (.....................................) 

วันที่.........................................     วันที่........................................ 
 
 
 
 
 



 
 

 

หมายเลข 2-7 
กระดาษท าการตรวจสอบการเก็บรักษาเงินรายได้แผ่นดิน 

หน่วยรับตรวจ โรงเรียน………………………………. 
เพียงวันที่ .......................................... 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ   ............................................................................................. .......................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………................ 

ยอดรายได้แผ่นดนิตามรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ณ วนัที่............................................จ านวน...........................บาท 
ประกอบด้วยรายการดังนี้ :- 

ที ่ รายการ จ านวนเงิน วันที่รับเงิน เล่มท่ี/เลขท่ีใบเสร็จเงิน หมายเหตุ 

      
      
      
      
      
      
      

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

ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ    ลงชื่อ......................................ผู้สอบทาน 
            (.....................................)         (.....................................) 

วันที่.........................................     วันที่..........................................  
 
 
 
 
 



 
 

 

หมายเลข 2-8 
กระดาษท าการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินที่ใช้ไปและการบันทึกรับเงิน 

หน่วยรับตรวจ โรงเรียน………………………………………….. 
เพียงวันที.่.................................... 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ   ................................................................................................ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
สุ่มตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ตั้งแต่วันที่..............................................ถึงวันที่................................. ............................. 
1. ผลการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินที่ใช้ไป 

ที ่ ใบเสร็จรับเงินที่ใช้ไป ผลการบันทึกรับเงินใน
ทะเบียนคุม............ 

ข้อสังเกต 

เล่มที ่ เลขที่....ถึง เลขที่..... จ านวนฉบับ ถูกต้อง ไม่ถูต้อง 
       
       
       
       
       
       
       
       
รวม       

2. สถานศึกษามีค าสั่งหรือบันทึกมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติท าหน้าที่รับ จ่ายเงิน  
 (...) มี  (...) ไม่มี  สาเหตุ............................................................................... .................................. 
3. ใบเสร็จรับเงินที่สถานศึกษาใช้รับเงิน 

(...) เป็นใบเสร็จรับเงินของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
          (...) อื่น ๆ ระบุ........................................................................................................... ...................................... 

 สาเหตุ.......................................................................................................... ..................................... 
4. การออกใบเสร็จรับเงิน 
    4.1 ด าเนินการโดย 
 (...) เจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่ง……………………………………………....………........................... 
 (...) อ่ืน ๆ ระบุ....................................      สาเหตุ.................................................. ............................... 
 
 4.2 ระบุข้อมูลรายละเอียดครบถ้วน ชัดเจน 
  (...) ครบถ้วน  
  (...) ไม่สมบูรณ์ เนื่องจาก........................................................................................... .................................. 
  
 
 



 
 

 

   4.3 การยกเลิกใบเสร็จมีต้นฉบับแนบติดกับส าเนา 
 (...) มี  
 (...) ไม่มี เนื่องจาก.................................................................................. ....................................................... 

 มีการติดตามหรือไม่อย่างไร.......................................................................... ............................... 

   4.4 ใบเสร็จรับเงินไม่มีร่องรอยการขูดลบหรือมีข้อผิดปกติ 
 (...) ไม่มี   

(...) มี เนื่องจาก................................................................................................. ........ 
 และมีการด าเนินการอย่างไร......................................................................... 

สรุปผลการตรวจสอบ ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 

ข้อสังเกต .................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 
.................................................................................................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................. ............................................ 
.................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 

ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ    ลงชื่อ......................................ผู้สอบทาน 
             (.....................................)         (.....................................) 

วันที่.........................................     วันที่..........................................  
 
 



 
 

 

หมายเลข 2-9 
กระดาษท าการตรวจสอบหลักฐานการจ่ายและการบันทึกการจ่าย  

หน่วยรับตรวจ โรงเรียน…………………………………………. 
เพียงวันที่..................................... 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ ................................................................................................................................................................................................................................................................... 
สุ่มตรวจสอบหลักฐานการจ่าย ตั้งแต่เดือน.....................................................ถึงเดือน........................................ 

ที ่ เลขท่ี  
หลักฐาน

จ่าย 

วันที่จ่าย ประเภทเงินท่ีจ่าย รายการ จ านวนเงิน การเบิกจ่าย
ถูกต้องตาม
ระเบียบ 
ใช่ Xไม่ใช่ 

หลักฐานการ
จ่ายครบถ้วน

ถูกต้อง 
ใช่ Xไม่ใช่ 

จัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบ 

 
ใช่ Xไม่ใช่ 

บันทึกการจ่าย 
ในทะเบียนคุม 

ถูกต้อง ครบถ้วน 
ใช่ Xไม่ใช่ 

อุดหนุน
ทั่วไป 

รายได้
สถาน 
ศึกษา 

อาหาร
กลางวัน 
อปท. 

บกศ. ........ 

              
              
              
              
              

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

   ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ        ลงชื่อ........................................ผู้สอบทาน 
                       (.....................................)                         (.......................................) 

วันที่.........................................          วันที่..........................................



 
 

 

หมายเลข 2-10 
กระดาษท าการตรวจสอบลูกหนี้เงินยืม......................... 
หน่วยรับตรวจ โรงเรียน……………………………………………. 

เพียงวันที.่.................................... 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ   
................................................................................................ ........................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
1. ผลการตรวจสอบลูกหนี้คงค้าง 

ที ่ สัญญายืม ชื่อผู้ยืม วัตถุประสงค์การยืม จ านวนเงิน
ยืม 

จ านวนเงิน
ค้าง 

วันครบ
ก าหนด เลขที ่ วันที่รับ

เงินยืม 
        
        
        
        

2. ผลการตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินยืม   .....................................................................................    
.............................................................................................................................................................................. 
3. ผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการส่งใช้เงินยืม   .....................................................................................................    
.............................................................................................................................................................................. 
4. ผลการตรวจสอบการควบคุมลูกหนี้เงินยืมและการติดตามเร่งรัดหนี้  .............................................................  
............................................................................................................................... ............................................... 

สรุปผลการตรวจสอบ   ........................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

ข้อสังเกต    ...........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................                                 

ข้อเสนอแนะ  ...................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................ ................................. 
 

ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ    ลงชื่อ......................................ผู้สอบทาน 
                (.....................................)            (.....................................) 

วันที่.........................................     วันที่..........................................  
 
 
 
 



 
 

 

หมายเลข 2-11 
กระดาษท าการตรวจนับใบเสร็จรับเงินและตรวจสอบการควบคุม 

หน่วยรับตรวจ โรงเรียน………………………………………… 
เพียงวันที.่.................................... 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ   ............................................................................................................................... 
ระยะเวลาที่สุ่มตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่.....................................ถึงวันที่......................................  
1. ผลการตรวจนับใบเสร็จรับเงิน 

ประเภท 
ใบเสร็จรับเงิน 

ผลการตรวจนับ คงเหลือตามทะเบียนคุมฯ ผลต่าง 
เล่มที่ใบเสร็จรับเงิน 

(เล่มที่ใด ถึงเล่มที่ใด) จ านวนเล่ม เล่มที่ใบเสร็จรับเงิน 
(เล่มที่ใด ถึงเล่มที่ใด) จ านวนเล่ม  

      
      
      
      

2. การควบคุมใบเสร็จรับเงิน 
 2.1 การจัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 
   (...) จัดท าและบันทึกควบคุมครบถ้วนถูกต้อง 
   (...) จัดท าแต่บันทึกควบคุมไม่ครบถ้วน   
     สาเหตุ................................................................................................. .................................... 
   (...) ไม่จัดท า   สาเหตุ.................................................................................... ................................... 
  2.2 การจ่ายใบเสร็จรับเงินให้ผู้รับผิดชอบน าไปใช้รับเงิน 
   (...) ได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการสถานศึกษาก่อนทุกครั้ง 
   (...) ไม่มีการเสนอขออนุมัติ  สาเหตุ............................................................. ................................... 
 (...) มีหลักฐานการเบิกจ่าย 
 (...) ไม่มีหลักฐานการเบิกจ่าย สาเหตุ......................................................... .................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

3. การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน 
 (...) จัดท ารายงานทุกสิ้นปีงบประมาณและรายงานผู้อ านวยการสถานศึกษาภายในวันที่ 15 ตุลาคมของ
ปีงบประมาณถัดไป 
 (...) จัดท ารายงานทุกสิ้นปีงบประมาณแต่ไม่รายงานผู้อ านวยการสถานศึกษา 
    สาเหตุ……………………………………………………………………………………………………………….............................. 
 (...) ไม่จัดท ารายงานการใช้ใบเสร็จ             
สาเหตุ……………………………………………………………………………………………………………….............................. 
 (...) อ่ืน ๆ ระบุ...................................................................................................... .................................... 
 
สรุปผลการตรวจสอบ .................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

ข้อสังเกต ................................................................................................................................ ............................. 
.............................................................................................................................................................................. 

ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................. ..................................... 
............................................................................................................................................. ................................. 
...................................................................................................................... ........................................................ 
 
 
 

ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ    ลงชื่อ......................................ผู้สอบทาน 
               (.....................................)         (.....................................) 

วันที่.........................................     วันที่..........................................  
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

หมายเลข 2-12 

กระดาษท าการบันทึก 
หน่วยรับตรวจ โรงเรียน…………………………………………. 

เพียงวันที.่................................... 
 

เรื่องท่ีบันทึก........................................................................................................................................................ 
วันที่บันทึก.......................................................................................................................... 

ประเด็น ข้อความที่บันทึก ผู้บันทึก 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 




