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บทที่ 1
การปฏิบัติงานการเงิน
ตามระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544
การดําเนินงานการเงินในโรงเรียน
ระบบควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544 ไมใชระบบบัญชี แตเปนระบบที่จัดทําขึ้น
เพื่อควบคุมเงินในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีการรับจายเงินไมมาก ระบบดังกลาวจึงกําหนดให
จัดทําทะเบียนควบคุมเงินแทนสมุดเงินสด (สมุดบัญชี) โดยกระบวนการในการควบคุมเปนดังนี้
เงินที่โรงเรียนไดรับ
เงินนอกงบประมาณ..

ทะเบียนคุมเงินนอกฯ …

ทะเบียนคุมเงินนอกฯ …

เงินรายไดแผนดิน

ทะเบียนคุมการรับและนําสง

รายงานเงินคงเหลือประจําวัน

เงินที่โรงเรียนไดรับมี 2 ประเภท คือ
1. เงินนอกงบประมาณ
2. เงินรายไดแผนดิน
สําหรับเงินงบประมาณ โรงเรียนวางเบิกโดยใชหนังสือราชการสงเรื่องเบิก และ สํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา จะทําหนาที่จายเงินใหเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินแทนโรงเรียน
เมื่อโรงเรียนไดรับเงินจะบันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินที่เกี่ยวของ เชน เงินนอกงบประมาณ
ที่ไดรับมาและสามารถใชจายได จะบันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณระบุประเภท
เงินนอกงบประมาณที่ตองจายคืนเมื่อถึงกําหนดชําระ เชน เงินประกันสัญญา ฯลฯ จะบันทึกรายการ
ในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินฝาก สําหรับเงินรายไดแผนดินจะบันทึกรายการใน
ทะเบียนคุมการรับและนําสงเงินรายไดแผนดิน
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และดวยการทีร่ ะบบนี้มีความประสงคที่จะควบคุมตัวเงินทีโ่ รงเรียนมี กลาวคือ ตองการควบคุม
เงินสด (และรายการที่ถือวาเปนเงินสด เชน แคชเชียรเช็ค ธนาณัติ ฯลฯ) เงินฝากธนาคาร และเงินฝาก
สวนราชการผูเ บิก ระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544 จึงไมมีทะเบียนคุมเอกสารแทน
ตัวเงิน ดังนั้นเมื่อจายเงินยืมหรือจายตามใบสําคัญรองจาย จึงตองตัดจายจากทะเบียนคุมเงินที่เกีย่ วของ
ทุกสิ้นวันที่มกี ารรับจายเงินหรือเปลี่ยนสภาพเงิน โรงเรียนตองจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน
โดยจะลอกรายการเงินคงเหลือจากทะเบียนทุกประเภทมาบันทึกรายการในรายงานเงินคงเหลือประจําวัน
เพราะฉะนั้นเงินคงเหลือในรายงานเงินคงเหลือประจําวัน จะมีเฉพาะ เงินสด เงินฝากธนาคาร และ
เงินฝากสวนราชการผูเบิก เทานั้น
รายละเอียดการดําเนินการในแตละประเภทเงินเปนดังนี้
เงินงบประมาณ
หมายถึง เงินที่สวนราชการไดรับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือ
เบิกจายในรายจายงบกลาง
รายจายตามงบประมาณจําแนกออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก รายจายของสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ และรายจายงบกลาง
1. รายจายของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ หมายถึง รายจายซึ่งกําหนดไวสําหรับแตละ
สวนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ จําแนกออกเปน 5 ประเภทงบรายจายไดแก
1. งบบุคลากร
2. งบดําเนินการ
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรายจายอืน่
2. รายจายงบกลาง หมายถึง รายจายที่ตั้งไวเพื่อจัดสรรใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
โดยทั่วไปใชจา ย ตามรายการดังตอไปนี้
1. เงินเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ
2. เงินชวยเหลือขาราชการ ลูกจาง และพนักงานของรัฐ
3. เงินเลื่อนขั้นเลือ่ นอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิขาราชการ
4. เงินสํารองเงินสมทบและเงินชดเชยของขาราชการ
5. เงินสมทบของลูกจางประจํา
6. คาใชจายในการรักษาพยาบาลขาราชการ
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วิธีการเบิกจาย
1. เมื่อถึงกําหนดเวลาการเบิกจาย โรงเรียนตองยื่นหลักฐานประกอบการขอเบิกตอ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา พรอมหนังสือแจงการนําสง ซึ่ง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะทําหนาทีเ่ บิก
จายเงินใหเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินแทนโรงเรียน
2. เมื่อ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา จายเงินใหเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินแลวให มีหนังสือแจง
ใหโรงเรียนทราบดวย
3. เมื่อโรงเรียนไดรับหนังสือแจงการโอนจายเงินใหเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินจากสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ใหบันทึกไวในชอง “หมายเหตุ” ในทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
เงินนอกงบประมาณ
หมายถึง เงินที่มีกฎหมายกําหนดไมตองนําสงเปนเงินรายไดแผนดิน หรือเงินที่ไดรับอนุญาต
ใหเก็บไวใชจายไดตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 มาตรา 24
1. เงินรายไดสถานศึกษา
เงินรายไดสถานศึกษา หมายถึง รายไดตามมาตรา 59 แหง พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเกิดจาก
1.1 การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษาที่เปนที่ราชพัสดุ ตามกฎหมายวา
ดวยที่ราชพัสดุและที่เปนทรัพยสินอื่น
1.2 การบริการทางการศึกษาและคาธรรมเนียนการศึกษาที่ไมขัดหรือแยงกับนโยบาย
วัตถุประสงค และภารกิจหลักของสถานศึกษา
1.3 เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบีย้ ปรับที่เกิดจากผิดสัญญาการซื้อ
ทรัพยสินหรือจางทําของที่ดาํ เนินการโดยใชเงินงบประมาณ
การรับเงิน
สถานศึกษาตองออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูชําระเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน โดยใช
ใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการ ซึ่งสถานศึกษาจะเบิกใบเสร็จรับเงินจากสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา
อํานาจการเก็บรักษา และอํานาจการสั่งจายเงินรายไดสถานศึกษา
1. อํานาจการเก็บรักษา
ใหปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414/209 ลงวันที่ 7 มกราคม 2547
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เรื่อง การขออนุมัติวงเงินสํารองจายและวงเงินนําฝากธนาคารของสวนราชการและสถานศึกษา เงิน
รายไดสถานศึกษาสวนทีเ่ กินวงเงินที่กําหนดใหนําฝากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. อํานาจการสั่งจายเงิน
ใหปฏิบัติตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 3734/2547
เรื่อง มอบอํานาจเกีย่ วกับเงินรายไดสถานศึกษา สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2547 ซึ่งกําหนดให
2.1. ผูอํานวยการสถานศึกษา หรือผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ ครั้งละไมเกิน
1,000,000 บาท
2.2. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ครั้งละไมเกิน 3,000,000 บาท
2.3. ผูอํานวยการสํานักการคลังและสินทรัพย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ครั้งละไมเกิน 3,000,000 บาท
2.4. ผูวาราชการจังหวัด ครั้งละไมเกิน 4,000,000 บาท
2.5. ที่ปรึกษาที่รับผิดชอบการปฏิบัติราชการของสํานักการคลังและสินทรัพย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งละไมเกิน 5,000,000 บาท
2.6. รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ที่รับผิดชอบการปฏิบัติ
ราชการของสํานักการคลังและสินทรัพย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งละไมเกิน
6,000,000 บาท
นอกเหนือจากที่กําหนด ใหเปนอํานาจของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อํานาจอนุมัติในการกอหนี้ผูกพัน
ใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ และคําสั่งมอบอํานาจ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 3734/2547 สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2547
หลักเกณฑการจายเงินรายไดสถานศึกษา
ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการวาดวยหลักเกณฑ อัตราและวิธีการนําเงิน
รายไดสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐทีไ่ มเปนนิติบุคคล
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2547
2. เงินบริจาค
ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินที่มผี ูบริจาคให
ทางราชการ พ.ศ. 2526
3. เงินภาษีหัก ณ ที่จาย
เงินภาษีหัก ณ ที่จาย คือเงินที่เจาหนาทีผ่ ูจายเงินของสวนราชการหักจากผูขาย เพื่อนําสง
กรมสรรพากร
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กรณีการซื้อหรือจาง มีหลักเกณฑการหักภาษี ณ ที่จาย ดังนี้
1. ซื้อหรือจางบุคคลธรรมดา ตั้งแต 10,000 บาท ขึ้นไปหักรอยละ 1
2. ซื้อหรือจางนิตบิ ุคคล ตั้งแต 500 บาท ขึ้นไปหักรอยละ 1
กรณีสถานศึกษาเปนผูห ักภาษี ณ ที่จาย ใหออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ใหแกผูประกอบการรานคา สําหรับสําเนาใหนํา มาบันทึกรายการรับในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
ประเภทเงินภาษีหัก ณ ที่จาย
การนําสงเงินภาษีหกั ณ ที่จาย ใหนําสงอําเภอทองที่หรือสรรพากร ภายในวันที่ 7
ของเดือนถัดจากเดือนทีจ่ ายเงิน
หากไมนําสงภายในกําหนดเวลา ผูจายเงินตองรับผิดชอบชําระเงินเพิ่มเองรอยละ 1.5
ตอเดือนหรือเศษของเดือนของภาษีที่นําสง และอาจไดรบั โทษทางอาญาปรับไมเกิน 2,000 บาท
สําหรับภาษีมูลคาเพิ่ม หากสวนราชการเปนผูจายเงินใหแกผูขายหรือผูรับจาง การ
จายเงินคาสินคาหรือบริการที่มีภาษีมูลคาเพิ่มจะจายไดเมื่อ
1. ผูขาย/ผูรับจาง เปนผูประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 7
2. เปนสินคาหรือบริการที่ไมไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม
3. เปนใบเสร็จรับเงินที่แสดงราคาสินคาและภาษีมูลคาเพิ่ม และประทับคําวา
ใบกํากับภาษี ถาไมประทับตราใบกํากับภาษี ตองแนบใบกํากับภาษี (แบบ ภพ. 20) ประกอบดวย
วิธีการคํานวณภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
ตัวอยาง
ราคาซื้อครุภัณฑ
ภาษีมูลคาเพิ่ม

= 432,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
= 7 x 432,000 = 28,261.68 บาท
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ราคาครุภัณฑเปนฐานในการคิดภาษีเงินได
= 432,000 – 28,261.68 บาท
= 403,738.32
บาท
บาท
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย (นิติบุคคล) = 1 x 403,738.32
100
= 4,037.38
บาท

4. เงินลูกเสือ
เงินลูกเสือ ใหถือปฏิบัติตามขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติวาดวยการปกครองหลักสูตรและ
วิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 ขอ 18-35
เงินบํารุงลูกเสือ คือ เงินคาบํารุงประจําปที่เก็บจากลูกเสือคนหนึ่งไมเกินปละ 5 บาท
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การเก็บรักษาเงินรายได ใหนําฝากธนาคารออมสิน หรือธนาคารพาณิชยประเภทออมทรัพย
การใชใบเสร็จรับเงิน ใหใชใบเสร็จรับเงิน และแบบพิมพตาง ๆ ตามแบบที่กําหนด โดยซื้อ
ไดจากกองลูกเสือ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ
หลักฐานการจายเงิน
ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับขั้นตอนการจายเงินของทางราชการและใหรวบรวมหลักฐานการ
จายเงินนี้ไวทโี่ รงเรียน โดยไมตองนําสงสํานักงานตรวจเงินแผนดิน แตจะตองจัดเก็บไวใหครบถวน
เพื่อการตรวจสอบไดเสมอ
5. เงินเนตรนารี
เงินเนตรนารี ใหใชขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ วาดวยการปกครอง หลักสูตรวิชาพิเศษ
และเครื่องแบบของเนตรนารี ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2520
เงินบํารุงเนตรนารี คือ เงินคาบํารุงประจําปที่เก็บจากเนตรนารีคนหนึ่งไมเกินปละ 5 บาท
การเก็บรักษาเงินรายได ใหนําฝากธนาคารออมสิน หรือธนาคารพาณิชยประเภทออมทรัพย
การใชใบเสร็จรับเงิน ใหใชใบเสร็จรับเงินและแบบพิมพตาง ๆ ตามแบบที่กําหนด โดยซื้อ
ไดจากกองลูกเสือสังกัดสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ (ใชใบเสร็จรับเงินเหมือนลูกเสือ)
หลักฐานการจายเงิน
ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับขั้นตอนการจายเงินของทางราชการและใหรวบรวมหลักฐานการ
จายเงินนี้ไวทโี่ รงเรียน โดยไมตองนําสงสํานักงานตรวจเงินแผนดิน แตจะตองจัดเก็บไวใหครบถวน
เพื่อการตรวจสอบไดเสมอ
การยุบหรือยกเลิกกิจการกองลูกเสือ/เนตรนารีโรงเรียน
การยุบหรือยกเลิกกิจการกองลูกเสือ/เนตรนารี กรณีมีทรัพยสิน ใหทรัพยสินของกิจการ
กองลูกเสือ/เนตรนารีโรงเรียนนั้น ๆ ตกเปนกรรมสิทธิ์ของคณะลูกเสือแหงชาติตอไป
6. เงินยุวกาชาด
ใหถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด เรื่องระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ
ยุวกาชาด พ.ศ. 2533 หมวด 4 วาดวยเรื่องเงิน
เงินคาบํารุงยุวกาชาด คือ เงินคาบํารุงประจําปที่เก็บจากยุวกาชาดคนหนึ่งไมเกินปละ 10 บาท
การเก็บรักษาเงินรายได ใหนําฝากธนาคารออมสิน หรือธนาคารพาณิชยประเภทออมทรัพย
การรับเงิน ใหใชใบเสร็จรับเงินตามแบบที่กําหนด (แบบยุวกาชาด) ทุกครั้ง
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หลักฐานการจายเงิน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับขั้นตอนการจายเงินของทางราชการ และให
รวบรวมหลักฐานการจายไวที่โรงเรียน โดยไมตองนําสงสํานักงานตรวจเงินแผนดิน แตตองจัดเก็บไว
ใหครบถวนเพือ่ การตรวจสอบไดเสมอ
7. เงินประกันสัญญา
เงินประกันสัญญา เปนเงินนอกงบประมาณประเภทหนึ่งที่โรงเรียนรับจากผูขายหรือผูรับจาง
เมื่อทําสัญญาซื้อหรือสัญญาจาง ในอัตรารอยละ 5 ของวงเงินในสัญญา เพื่อเปนการประกันความเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึน้ จากการที่ผูขายหรือผูรับจางไมปฏิบัติตามสัญญา เงินประกันสัญญาใชหลักประกันอยาง
หนึ่งอยางใด ดังนี้
1. เงินสด
2. เช็คที่ธนาคารสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คลงวันที่ที่ใชเช็คนั้นชําระตอเจาหนาที่หรือกอนวันนั้น
ไมเกิน 3 วันทําการ
3. หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางที่ กวพ. กําหนด
4. พันธบัตรรัฐบาลไทย
เมื่อสถานศึกษารับเงินประกันสัญญา จะตองนําเงินฝากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
เมื่อพนกําหนดขอผูกพันตามสัญญา สถานศึกษาตองจายคืนผูขายหรือผูรับจางโดยเร็ว อยางชาไมเกิน
15 วันนับแตวนั ที่พนขอผูกพันตามสัญญา (สําหรับหลักประกันสัญญาที่เปนพันธบัตรหรือสัญญาค้ํา
ประกันของธนาคารไมตองปฏิบัติตามขั้นตอนขางลาง)
ขั้นตอนการรับเงินประกันสัญญา
ใหออกใบเสร็จรับเงินโดยใชใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการ แลวบันทึกรายการ
รับเงินในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินฝาก
ขั้นตอนการฝากเงินประกันสัญญา
1. กรณีนําฝากสวนราชการผูเบิก
- จัดทําใบนําฝากสวนราชการผูเบิกจํานวน 2 ฉบับ
- บันทึกการฝากในสมุดคูฝากสวนราชการผูเบิก และทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
ประเภทเงินฝาก
- นําใบนําฝากและสมุดคูฝาก พรอมเงินประกันสัญญายื่นตอสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
2. กรณีนําฝากเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ที่เปดเพือ่ การนี้
- จัดทําใบนําฝากธนาคาร (pay in slip) แลวนําเงินฝากเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ธนาคารกรุงไทย
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- บันทึกการฝากในสมุดคูฝ ากสวนราชการผูเบิก พรอมทั้งหมายเหตุวา นําฝากเขาบัญชี
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา และบันทึกการฝากในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินฝากดวย
- ทุกวันที่ 15 ของเดือนใหรายงานการรับและนําสงหรือนําฝาก สงสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พรอมสําเนาใบนําฝากธนาคาร
3. กรณีนําฝากเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสํานักงานคลังจังหวัด
- จัดทําใบนําฝากธนาคาร (pay in slip) พรอมทั้งใบนําสงเงินนอกงบประมาณ ตามแบบ
ที่กระทรวงการคลังกําหนด ยื่นตอธนาคารกรุงไทย พรอมนําเงินฝากเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของ
สํานักงานคลัง
- บันทึกการฝากในสมุดคูฝ าก พรอมทั้งหมายเหตุวา นําฝากเขาบัญชี สํานักงานคลังจังหวัด
และบันทึกการฝากในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินฝากดวย
- ทุกสิ้นเดือนใหรายงานการรับและนําสงหรือนําฝาก สง สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
พรอมสําเนาใบนําฝากธนาคาร และคูฉบับใบนําสงเงินนอกงบประมาณ
ขั้นตอนการถอนเงินประกันสัญญา
- เมื่อครบกําหนด ใหโรงเรียนจัดทําหนังสือแจง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหโอนเงิน
ใหเจาหนีห้ รือผูมีสิทธิรับเงิน
- ใชหนังสือที่แจง บันทึกรายการถอนในสมุดคูฝากสวนราชการผูเบิก พรอมทั้งหมายเหตุ
ในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินฝาก ชอง “หมายเหตุ” ดวยเลขที่หนังสือแจง สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
- เมื่อไดรบั แจง สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา วา จายโอนเงินใหเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงิน
แลว ใหบันทึกวันที่จายในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินฝาก ชอง “วันที่ผูเบิกจายเงินคืน
ผูมีสิทธิ”
8. เงินอุดหนุนทั่วไป
ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปที่โรงเรียนไดรับ มีดังนี้
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐาน (คาใชจายรายหัว)
2. คาใชจายในการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐาน (ปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
การรับเงิน เมื่อรับทราบวามีเงินโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของโรงเรียน ใหโรงเรียนออก
ใบเสร็จรับเงินใหกับ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
การควบคุมเงิน
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1. บันทึกรับเงินอุดหนุน ในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนตามที่ไดรับ
เชน คาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (คาใชจายรายหัว) ฯลฯ
2. การใชจายเงินอุดหนุน เปนดังนี้
2.1 คาใชจา ยในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (คาใชจา ยรายหัว)
ใหปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนมาก ที่ ศธ
04006/643 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2547 เรื่อง การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนรายการคาใชจาย
ในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (คาใชจายรายหัว) ปงบประมาณ 2548
2.2 คาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
ใหปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04006/2991
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2547 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชจายเงินอุดหนุนใหเปนปจจัยพืน้ ฐาน
สําหรับนักเรียนยากจน
การจายเงินอุดหนุน
ใหดําเนินการจายใหเสร็จสิ้นอยางชาภายในปงบประมาณถัดไป หากมีเงินเหลือให
นําสงเปนเงินรายไดแผนดิน
เงินรายไดแผนดิน
เงินรายไดแผนดิน หมายถึง เงินที่สวนราชการจัดเก็บหรือไดรับไวเปนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ และไมมีกฎหมายอื่นใดกําหนดใหสวนราชการเก็บ
ไวหรือหักไวเพื่อจาย เชน
คาขายของเบ็ดเตล็ด เชน คาขายสิ่งของเกาชํารุดที่จัดหาจากเงินงบประมาณ ฯลฯ
เงินอุดหนุนทัว่ ไปที่เหลือจายเกิน 2 ปงบประมาณ
ดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยของเงินอุดหนุนทั่วไป
ฯลฯ
การจัดเก็บ เงินรายไดแผนดินที่โรงเรียนจัดเก็บ ใหโรงเรียนออกใบเสร็จรับเงินใหผชู ําระเงิน
รายไดแผนดินทุกราย พรอมทั้งบันทึกควบคุมไวในทะเบียนคุมการรับและนําสงเงินรายไดแผนดิน
สําหรับดอกเบีย้ ใหอางเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเปนหลักฐานการรับ โดยไมตองออกใบเสร็จรับเงิน
การนําสง
1. ใหโรงเรียนรวบรวมเงินรายไดแผนดินนําสงอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เวนแตมีเงินรายได
แผนดินในขณะใดขณะหนึ่งเกินกวา 10,000 บาท ใหนําสงอยางชาภายใน 7 วันทําการ
2. วิธีนําสง ดําเนินการเชนเดียวกับการนําฝากเงินประกันสัญญา แตไมจัดทําสมุดคูฝ ากสวน
ราชการผูเบิก
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บทที่ 2
การปฏิบัติงานตรวจสอบและขอบเขตการตรวจสอบ
การปฏิบตั ิงานตรวจสอบ ผูตรวจสอบอาจแบงงานออกเปน 2 สวน คือ
1. การเตรียมการกอนลงมือตรวจสอบ กอนปฏิบัติงานตรวจสอบ ทีมงานตรวจสอบควร
ดําเนินการดังนี้
1.1 ศึกษาคูมือการควบคุมการเงินสําหรับหนวยงานยอย ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือ
สั่งการทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการเงินการบัญชีของโรงเรียน
1.2 ศึกษาคูมือการตรวจสอบ รายละเอียดแนวทางการตรวจสอบ และกระดาษทําการ
พรอมทําความเขาใจกับทีมงานในแตละประเด็นการตรวจสอบ แลวมอบหมายงานใหทมี งานรับผิดชอบ
1.3 ดําเนินการสุมตรวจโรงเรียนในสังกัด โดยควรสุมตรวจโรงเรียนที่มีขนาดใกลเคียงกัน
อยางนอย 2 โรงเรียน ทั้งนี้เพื่อใหสามารถเปรียบเทียบลักษณะการปฏิบัติงานได
1.4 แจงหนวยรับตรวจ เพื่อขอความรวมมืออํานวยความสะดวกในการจัดเตรียมขอมูลเพื่อ
การตรวจสอบ
2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ ใหผูตรวจสอบทําการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบที่กําหนด
รวบรวมขอมูล วิเคราะห สังเคราะห พรอมทั้งบันทึกผลการตรวจสอบอยางถูกตองและชัดเจน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบเปนดังนี้
2.1 ประชุมเปดการตรวจ
วันแรกของการตรวจสอบ หัวหนาทีมงานตรวจสอบจะเปนผูดําเนินการประชุมเปด
การตรวจสอบ ซึ่งเปนการประชุมระหวางทีมงานตรวจสอบกับผูรับตรวจ เพื่อแจงวัตถุประสงคของ
การตรวจสอบ ขอบเขต และระยะเวลาในการตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อใหผูรับตรวจเขาใจและเกิดทัศนคติ
ที่ดี ซึ่งจะนํามาซึ่งความสําเร็จของงานตรวจสอบ
2.2 ดําเนินการตรวจสอบ
ทําการตรวจสอบตามประเด็นการตรวจสอบในแนวทางการตรวจสอบที่กําหนด โดย
(1) เก็บรวบรวมขอมูล ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ ดวยเทคนิคการตรวจสอบ
ตาง ๆ เชน การบันทึก สอบถาม สอบทาน ทดสอบ สอบยัน สังเกตการณ วิเคราะห สังเคราะห ฯลฯ
เพื่อรวบรวมขอมูลจากเอกสารหลักฐาน และจากเจาหนาที่เกี่ยวของ แลวบันทึกไวในกระดาษทําการ
ทั้งนี้ผูตรวจสอบสามารถปรับแบบกระดาษทําการตามความจําเปนและเหมาะสม เพื่อใหไดขอมูลที่
ครบถวน และเพียงพอที่จะสามารถสรุปผลการตรวจสอบได
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(2) ระหวางการตรวจสอบ หากผูตรวจสอบพบความเสี่ยงซึ่งมีนัยสําคัญ ควรนําเสนอ
ขอมูลใหหัวหนาทีมงานตรวจสอบทราบโดยเร็ว เพื่อพิจารณาปรับแผนการตรวจสอบ ปรับขอบเขต
การตรวจสอบ หรือปรับแนวทางการตรวจสอบ (แลวแตกรณี) ตามความจําเปนและเหมาะสมทั้งนี้เพื่อ
ทําการตรวจสอบในประเด็นซึ่งเปนความเสี่ยงนั้น
2.3 ประชุมปดการตรวจ
เมื่อดําเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้นแลว หัวหนาทีมงานตรวจสอบควรจัดใหการประชุม
ปดการตรวจสอบ เพื่อสรุปผลการตรวจสอบดวยวาจาใหผูรับตรวจไดรบั ทราบเปนการเบื้องตน ซึ่งจะ
เปนการทําความเขาใจเกีย่ วกับขอสังเกตทีต่ รวจพบ และเปนการใหโอกาสแกผูรับตรวจไดชี้แจงเหตุผล
หรือใหความเห็นเพิ่มเติมเกีย่ วกับผลการตรวจสอบ เพื่อกําหนดแนวทางในการแกไข
ขอบเขตการตรวจสอบ
การตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบที่กําหนดในคูมอื เลมนี้ กําหนดขอบเขตเรื่องทําการ
ตรวจสอบดังนี้
1. การตรวจสอบเงินคงเหลือ
2. การตรวจสอบการเก็บรักษาเงิน
3. การตรวจสอบการรับเงินและการจายเงิน
4. การตรวจสอบการเบิกเงินงบประมาณ
5. การตรวจสอบการรับและจายเงินอุดหนุน
6. การตรวจสอบเงินอาหารกลางวัน
7. การตรวจสอบการนําสงเงินรายไดแผนดิน
8. การตรวจสอบการจัดทํารายงาน
1. การตรวจสอบเงินคงเหลือ
การตรวจสอบเงินคงเหลือในโรงเรียน เปนการตรวจสอบตัวเงินสดทีม่ ี เงินฝากธนาคาร และ
เงินฝากสวนราชการผูเบิกของโรงเรียนวาถูกตองตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจําวันหรือไม พรอมทั้ง
สอบยันยอดกับธนาคาร และสวนราชการผูเบิกวา มีเงินฝากอยูจริงตามที่ปรากฏในรายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน โดยขั้นตอนการตรวจสอบแยกตามประเภทเงินเปนดังนี้
1. การตรวจนับเงินสดคงเหลือ
1.1 ตรวจนับตัวเงิน และเอกสารเทียบเทาตัวเงิน เชน แคชเชียรเช็ค ธนาณัติ ฯลฯ
1.2 เปรียบเทียบเงินสดที่ตรวจนับไดกับรายงานเงินคงเหลือประจําวัน
1.3 เปรียบเทียบเงินสดคงเหลือในรายงานเงินคงเหลือประจําวันกับทะเบียนคุมเงินทีเ่ กี่ยวของ
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2. การตรวจสอบเงินฝากธนาคาร ขั้นตอนการตรวจสอบเปนดังนี้
2.1 เปรียบเทียบสมุดคูฝากธนาคารและทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
กับ รายงานเงินคงเหลือประจําวัน
2.2 ตรวจสอบความถูกตองของสมุดคูฝากธนาคาร และ ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร
ประเภทกระแสรายวัน
2.3 ตรวจสอบสมุดคูฝากธนาคาร และทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
กับทะเบียนคุมเงินที่เกีย่ วของ
3. การตรวจสอบเงินฝากสวนราชการผูเบิก เงินฝากสวนราชการผูเบิก ตามระบบการควบคุม
การเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544 โรงเรียนสามารถนําฝากเงินได 3 วิธี คือ
1). นําเงินฝากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยตรง
2). นําเงินฝากเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
3). นําเงินฝากเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสํานักงานคลังจังหวัด
ในคูมือนี้จะกลาวถึงการตรวจสอบตามวิธีการนําฝากทั้ง 3 วิธีดังกลาวขางตน โดยขั้นตอนการ
ตรวจสอบเปนดังนี้
3.1 ตรวจเก็บขอมูลการนําฝาก จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.2 ตรวจสอบ สมุดคูฝากสวนราชการผูเบิก กับรายงานเงินคงเหลือประจําวัน และขอมูลที่
เก็บจาก สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
3.3 ตรวจสอบความถูกตองของสมุดคูฝากสวนราชการผูเบิก
3.4 ตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือประจําวัน กับทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณที่เกี่ยวของ
2. การตรวจสอบการเก็บรักษาเงิน
หลังจากที่ตรวจนับเงินคงเหลือใหถูกตองตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจําวันแลว ใหผูตรวจสอบ
ทําการตรวจสอบวงเงินและระยะเวลาในการเก็บรักษาเงินวาถูกตองตามระเบียบหรือไม
3. การตรวจสอบการรับเงินและการจายเงิน
การรับเงิน ขณะนี้เงินที่โรงเรียนไดรับมีเพียงเงินนอกงบประมาณ และเงินรายไดแผนดิน
หลักการทั่วไปในการตรวจสอบเกี่ยวกับการรับเงินในคูมือเลมนี้ จึงเปนการกลาวถึงเฉพาะการรับเงิน
นอกงบประมาณและเงินรายไดแผนดิน เทานั้น เชนเดียวกับการจายเงินซึ่งเงินที่โรงเรียนไดรับและ
สามารถนําไปใชจายไดขณะนี้มีเพียงเงินนอกงบประมาณ หลักการทั่วไปในการตรวจสอบเกี่ยวกับการ
จายเงิน จึงเปนการกลาวเฉพาะเงินนอกงบประมาณ สําหรับการตรวจสอบการรับจายเงินที่มีลักษณะ
จําเพาะในแตละประเภทเงิน เชน เงินอุดหนุน เงินอาหารกลางวัน ฯลฯ การตรวจสอบในแตละประเภทเงิน
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จะกลาวโดยละเอียดในประเด็นการตรวจสอบเงินนั้นๆ เชน การตรวจสอบการรับจายเงินอุดหนุน การ
ตรวจสอบเงินอาหารกลางวัน ฯลฯ สําหรับหลักการทั่วไปในการตรวจสอบการรับจายเปนดังนี้
1. การตรวจสอบการรับเงิน เปนการตรวจสอบเพื่อใหมนั่ ใจวา เงินทีส่ ถานศึกษาไดรับและ
ออกใบเสร็จรับเงิน บันทึกรายการครบถวน ถูกตอง โดยขั้นตอนการตรวจสอบเปนดังนี้
1.1 ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของการใชใบเสร็จรับเงิน
1.2 ตรวจสอบการบันทึกรับเงิน
2. การตรวจสอบการจายเงิน เปนการตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวา การจายเงินนอกงบประมาณ
มีหลักฐานการจาย และบันทึกบัญชีครบถวนถูกตองทุกรายการ โดยขั้นตอนตรวจสอบเปนดังนี้
2.1 ตรวจสอบวิธีการเก็บหลักฐานการจาย
2.2 ตรวจสอบความถูกตองของการเบิกจายเงิน
2.3 ตรวจสอบความสมบูรณ และเชื่อถือไดของใบสําคัญคูจาย
2.4 ตรวจสอบการบันทึกรายการจาย
2.5 ตรวจสอบการหักภาษี ณ ที่จาย
4. การตรวจสอบการเบิกเงินงบประมาณ
การตรวจสอบการเบิกเงินงบประมาณที่กลาวถึงตามคูมือนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใหมั่นใจวา การเบิก
เงินงบประมาณของโรงเรียนครบถวน รวดเร็ว และเปนไปตามลําดับกอนหลัง ทั้งยังเปนการสอบทานการ
ปฏิบัติงานในขั้นตอนการวางเบิกของโรงเรียนวา โรงเรียนไดมีการตรวจสอบความถูกตองของหลักฐาน
การเบิกเงินกอนสงเรื่องเบิกเงิน หรือไม โดยขั้นตอนการตรวจสอบเปนดังนี้
1. ตรวจเก็บขอมูลการวางเงินงบประมาณของโรงเรียน จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ตรวจสอบความถูกตองของการจัดทําทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
3. ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานขอเบิก
5. การตรวจสอบการรับและจายเงินอุดหนุน
การตรวจสอบเงินอุดหนุนที่กลาวถึงในคูมือนี้ ไดแก การตรวจสอบเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัว
และเงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐาน ซึ่งวัตถุประสงคในการตรวจสอบ เพื่อใหมั่นใจวา การรับเงินมีการ
ควบคุ ม ไว อ ย า งถู ก ต อ ง และการจ า ยเงิ น เป น ไปตามแนวปฏิ บั ติ ใ นการบริ ห ารงบประมาณตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดในปงบประมาณ 2548 ขั้นตอนการตรวจสอบ
เปนดังนี้
1. ตรวจเก็บขอมูลการจัดสรร และการจายเงินอุดหนุนใหโรงเรียนที่สุมตรวจ จาก สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
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2. กรณีเงินอุดหนุนรายหัว ใหตรวจสอบจํานวนเงินอุดหนุนทีไ่ ดรับจัดสรร กับจํานวนนักเรียน
ที่มีอยูจริง
3. ตรวจสอบความถูกตองในการรับเงินอุดหนุน
4. ตรวจสอบความถูกตองในการจายเงินอุดหนุน
6. การตรวจสอบเงินอาหารกลางวัน
โรงเรียนประถมศึกษาสวนใหญไดรับเงินอาหารกลางวันจากหลายแหลง ดังนั้นการตรวจสอบ
จึงมีวัตถุประสงคเพื่อใหมั่นใจวา โรงเรียนเบิกจายเงินอาหารกลางวันถูกตอง ในคูมือเลมนี้จะกลาวถึง
เฉพาะกรณีโรงเรียนจัดทําอาหารเอง จางเหมาทําอาหาร รวมทั้งกรณีที่โรงเรียนใหเจาหนาที่โครงการ
อาหารกลางวันยืมเงินเพื่อดําเนินการโครงการอาหารกลางวัน
7. การตรวจสอบการนําสงเงินรายไดแผนดิน
การนําสงเงินรายไดแผนดิน โรงเรียนสามารถนําสงเงินรายไดแผนดินได 3 วิธี เชนเดียวกับ
การนําฝากเงิน การตรวจสอบที่กลาวถึงในคูมือนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อใหมั่นใจวา เงินรายไดแผนดิน
ที่ไดรับ ไดนําสงคลังครบถวนถูกตอง
8. การตรวจสอบการจัดทํารายงาน
เปนการตรวจสอบเพื่อมั่นใจวา รายงานที่โรงเรียนจัดทําถูกตอง เชื่อถือได และเปนปจจุบัน
ซึ่งขณะที่จัดทําคูมือนี้ ระเบียบเงินรายไดสถานศึกษา กรณีที่สถานศึกษาเปนนิติบุคคลยังไมแลวเสร็จ
ประกอบกับยังไมมีแนวปฏิบัติทางการเงินการบัญชีของเงินรายไดสถานศึกษา แตไดมีการยกเลิกเงิน
บํารุงการศึกษา จึงทําใหเกิดชองวางของระเบียบ ตามคูมือเลมนี้เห็นวา เพื่อเปนการควบคุมเงินรายได
สถานศึกษาที่โรงเรียนไดรับ การบันทึกบัญชีและการจัดทํารายงานจึงยังควรปฏิบัติตามเดิมไปพลางกอน
จนกวาระเบียบเงินรายไดสถานศึกษา กรณีที่สถานศึกษาเปนนิติบุคคล และแนวปฏิบัติทางการเงินการ
บัญชีของเงินรายไดสถานศึกษาจะแลวเสร็จ ในการตรวจสอบการจัดทํารายงานตามคูมือนี้ จึงได
กําหนดใหมีการตรวจสอบรายงานการรับ - จาย รายไดสถานศึกษา (เงินบํารุงการศึกษาเดิม) ดวย
โดยสรุปภาพรวมขอบเขตการตรวจสอบตามที่คูมือกําหนด แสดงไดดงั ผังตอไปนี้
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การตรวจสอบการเงินการบัญชี (1)

เพื่อใหมั่นใจวา เงินสด เงินฝาก
ธนาคาร และเงินฝากสวนราชการ
ผูเบิก คงเหลือถูกตองตรงกับ
รายงานเงินคงเหลือประจําวัน

เพื่อใหมั่นใจวา การเก็บ
รักษาเงินของโรงเรียนเปนไป
ตามที่กําหนดไวในระเบียบที่
เกี่ยวของ

การตรวจสอบการรับเงิน

การตรวจสอบการจายเงิน

เพื่อใหมั่นใจวา เงินที่สถานศึกษาไดรับ
และออกใบเสร็จรับเงิน บันทึกรายการ
ครบถวนถูกตอง

เพื่อใหมั่นใจวา การจายเงินนอก
งบประมาณ มีหลักฐานการจาย
และบันทึกบัญชีครบถวนถูกตอง
ทุกรายการ

การตรวจสอบ
เงินฝากสวนราชการผูเบิก

การตรวจนับเงินสดคงเหลือ
เพื่อใหมั่นใจวา เงินสดที่ตรวจนับ
ถูกตองตรงกับรายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน

การตรวจสอบการรับจายเงิน

การตรวจสอบ
การเก็บรักษาเงิน

การตรวจสอบเงินคงเหลือ

เพื่อใหมั่นใจวา เงินฝากสวน
ราชการผูเบิก คงเหลือถูกตองตรง
กับรายงานเงินคงเหลือประจําวัน

การตรวจสอบเงินฝากธนาคาร
เพื่อใหมั่นใจวา เงินฝากธนาคาร
ถูกตองตรงกับรายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน

การตรวจสอบความ
ถูกตอง ครบถวนของการ
ใชใบเสร็จรับเงิน

การตรวจสอบการรับ
เงินนอกงบประมาณและ
เงินรายไดแผนดิน

เพื่อใหมั่นใจวา
ใบเสร็จรับเงินของโรงเรียน
ทุกฉบับที่ถูกใชไปนํามา
บันทึกบัญชีครบถวน
ถูกตอง

เพื่อใหมั่นใจวา เงินที่
ไดรับมาและออกใบเสร็จ
รับเงินมีการบันทึกบัญชี
ครบถวนถูกตอง
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การตรวจสอบการเงินการบัญชี (2)

การตรวจสอบการเบิกเงิน
งบประมาณ

การตรวจสอบ
การรับและจายเงินอุดหนุน

การตรวจสอบ
เงินอาหารกลางวัน

การตรวจสอบ
การนําสงเงินรายไดแผนดิน

การตรวจสอบ
การจัดทํารายงาน

เพื่อใหมั่นใจวา การเบิกเงิน
งบประมาณครบถวน รวดเร็ว
และเปนไปตามลําดับกอนหลัง

เพื่อใหมั่นใจวา การรับจายเงินมีการ
ควบคุมไว อยางถูกตอง และเปนไป
ตามแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณ
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนด

เพื่อใหมั่นใจวา โรงเรียน
เบิกจายเงินอาหารกลางวัน
ถูกตอง

เพื่อใหมั่นใจวา เงินรายไดแผนดิน
ที่ไดรับ ไดนําสงคลังครบถวน
ถูกตอง

เพื่อใหมั่นใจวา รายงาน
มีความถูกตอง เชื่อถือได
และเปนปจจุบัน
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แนวทางการตรวจสอบ
ประเด็นการตรวจสอบ : การตรวจสอบเงินคงเหลือ
วัตถุประสงค : เพื่อใหมั่นใจวา เงินสด * เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสวนราชการผูเบิกคงเหลือ ถูกตองตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจําวัน
ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย

วิธีการตรวจสอบ
ณ วันแรกที่เขาตรวจ ผูตรวจสอบควรเขาตรวจกอนเวลาเปดการรับ
จายเงินของสถานศึกษา เพือ่ ทําการตรวจนับเงินคงเหลือของสถานศึกษา วา
ตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจําวัน ณ วันตัดยอด (วันทําการกอนวันเขา
ตรวจ) หรือไม โดยดําเนินการดังนี้
1. ตรวจนับเงินสดคงเหลือ
2. ตรวจสอบสมุดคูฝากธนาคาร และทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร
ประเภทกระแสรายวัน (ถามี)
3. ตรวจสอบสมุดคูฝากสวนราชการผูเบิก
แลว เปรียบเทียบกับ รายการที่ปรากฏในรายงานคงเหลือประจําวัน ชอง
“เงินสด” “เงินฝากธนาคาร” และ “เงินฝากสวนราชการผูเบิก” แลว บันทึก
ไวในใบตรวจนับเงินคงเหลือ ใหหวั หนาสถานศึกษารับรองยอดที่ตรวจนับได

กระดาษทําการ/แหลงขอมูล
ใบตรวจนับเงินคงเหลือ
(กระดาษทําการหมายเลข 2)
แหลงขอมูล
- รายงานเงินคงเหลือประจําวัน
- เงินสด
- สมุดคูฝากธนาคาร และ
ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร
ประเภทกระแสรายวัน
- สมุดคูฝากสวนราชการผูเบิก

* เงินสด หมายถึง ตัวเงินสดรวมถึงเอกสารเทียบเทาเงินสด เชน เช็ค ธนาณัติ ดราฟท ฯลฯ
คูมือการตรวจสอบภายใน : ระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544
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แนวทางการตรวจสอบ
ประเด็นการตรวจสอบ : การตรวจสอบเงินคงเหลือ
วัตถุประสงค : เพื่อใหมั่นใจวา เงินสด * เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสวนราชการผูเบิกคงเหลือ ถูกตองตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจําวัน
ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย
วิธีการตรวจสอบ
กระดาษทําการ/แหลงขอมูล
ก. การตรวจสอบเงินสดคงเหลือ
วัตถุประสงค
เพื่อใหมนั่ ใจวาเงินสดที่ตรวจนับ
ถูกตองตรงกับรายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน
1. ตรวจนับตัวเงิน

รายละเอียดการดําเนินการในแตละประเภทเงินเปนดังนี้

ใหผูตรวจสอบตรวจนับเงินสดคงเหลือในมือ ในขั้นตอนการตรวจสอบนี้
ไมควรทําการตรวจสอบคนเดียว ควรมีทีมงานตรวจสอบรวมอยูดว ย อยางนอย
1 คน (เพื่อเปนพยานการตรวจนับ) และทําการตรวจนับตอหนา หัวหนา
สถานศึกษา คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน และเจาหนาทีท่ ี่เกี่ยวของ
กรณีที่สถานศึกษามีที่เก็บเงิน (ตูนิรภัย , กําปน , ตูเหล็ก , หีบ)
1. กอนการเปดที่เก็บเงิน
1.1 ใหผูตรวจสอบสังเกตการดังนี้

คูมือการตรวจสอบภายใน : ระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544

กระดาษทําการบันทึก
(กระดาษทําการหมายเลข 1)
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ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย

วิธีการตรวจสอบ
กระดาษทําการ/แหลงขอมูล
- สถานที่ตั้งของที่เก็บเงินอยูในที่ปลอดภัย เชน ตั้งอยูภ ายใน
หองผูอํานวยการใสกุญแจทุกวันหลังเลิกงาน ฯลฯ
- ลักษณะของที่เก็บเงินตองอยูใ นลักษณะมัน่ คงแข็งแรง และ
ใหมีกุญแจอยางนอย 2 ดอก อยางมาก 3 ดอก แตละดอก
มีลักษณะแตกตางกัน โดยใหกรรมการเก็บรักษาเงินถือกุญแจ
คนละดอก
1.2 ตรวจสอบวามีคาํ สั่งแตงตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน หรือไม
คําสั่งแตงตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน
- กรณีมีการแตงตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน ใหตรวจดูวาคําสั่ง
แตงตั้งใคร และระบุใหใครเปนผูถือกุญแจ และใครถือรหัส
- กรณีไมมกี ารแตงตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินใหตรวจสอบวา
ใครเปนผูถือกุญแจ
2. ระหวางการเปดที่เก็บเงิน
- กรณีเปนตูนริ ภัยหรือกําปน ใหผูตรวจสอบสังเกตการปฏิบัติหนาที่
ของผูรับผิดชอบเปรียบเทียบกับคําสั่งแตงตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน
(ถามี) เชน ผูเปดตูนิรภัย มีกี่คน ใครบาง ถือกุญแจกี่ดอก ถามีรหัส
ใชรหัสหรือไม ฯลฯ พรอมทั้งสังเกตวากรรมการที่ไดรับแตงตั้งทํา
หนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายหรือไม

คูมือการตรวจสอบภายใน : ระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544

กระดาษทําการบันทึก
(กระดาษทําการหมายเลข 1)
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วิธีการตรวจสอบ
- กรณีเปนตูเหล็กหรือหีบเหล็ก ใหผูตรวจสอบสังเกตการปฏิบัตหิ นาที่
ของผูรับผิดชอบ เชน ใครเปนผูเ ปดที่เก็บเงิน มีกุญแจกีด่ อก ฯลฯ
3. เมื่อเปดแลว ใหผูรับผิดชอบนําสิ่งของที่เก็บไวในที่เก็บเงินทั้งหมด
มาใหตรวจสอบ และใหสังเกตลักษณะการเก็บเงิน เชน การหีบหอ /
ใสถุง /ใสซอง หรือ การแยกประเภทเงิน ฯลฯ

กระดาษทําการ/แหลงขอมูล

กระดาษทําการบันทึก
(กระดาษทําการหมายเลข 1)

4. นําเงินสดที่มที ั้งหมดมาตรวจนับ และบันทึกไวในใบตรวจนับเงิน
คงเหลือ

ใบตรวจนับเงินคงเหลือ
(กระดาษทําการหมายเลข 2)
แหลงขอมูล
กรณีที่สถานศึกษาไมมที ี่เก็บเงิน ใหตรวจนับเงินสดที่หัวหนาสถานศึกษา
- เงินสด
เปนผูเก็บรักษาเงินเปรียบเทียบกับ “บันทึกการรับเงินเพือ่ เก็บรักษา”
- บันทึกการรับเงินเพือ่ เก็บ รักษา
- รายงานเงินคงเหลือประจําวัน
2. เปรียบเทียบเงินสดที่ตรวจนับได
กับรายงานเงินคงเหลือประจําวัน

เปรียบเทียบจํานวนเงินทีต่ รวจนับได กับรายงานเงินคงเหลือประจําวัน
ชอง “เงินสด” แลวบันทึกผลการเปรียบเทียบ ไวในใบตรวจนับเงินคงเหลือ
แลวใหหวั หนาสถานศึกษา ลงชื่อรับรอง\\

คูมือการตรวจสอบภายใน : ระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544
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ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย

3. เปรียบเทียบเงินสดคงเหลือใน
รายงานเงินคงเหลือประจําวัน กับ
ทะเบียนคุมเงินที่เกี่ยวของ

วิธีการตรวจสอบ

กระดาษทําการ/แหลงขอมูล

ตรวจสอบ จํานวนเงินคงเหลือใน รายงานเงินคงเหลือประจําวัน ชอง
“เงินสด” ในแตละประเภทเงิน วา ตรงกับจํานวนเงินคงเหลือในทะเบียนคุม
การรับและนําสงเงินรายไดแผนดิน และทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณแตละ
ประเภท ชอง “คงเหลือ เงินสด”หรือไม หากไมตรงกันใหหาสาเหตุ

กระดาษทําการตรวจสอบเงินสด
(กระดาษทําการหมายเลข 3)
แหลงขอมูล
- รายงานเงินคงเหลือประจําวัน
- ทะเบียนคุมการรับและนําสง
เงินรายไดแผนดิน
- ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

คูมือการตรวจสอบภายใน : ระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544
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แนวทางการตรวจสอบ
ประเด็นการตรวจสอบ : การตรวจสอบเงินคงเหลือ
วัตถุประสงค : เพื่อใหมั่นใจวา เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสวนราชการผูเบิกคงเหลือ ถูกตองตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจําวัน
ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย
วิธีการตรวจสอบ
กระดาษทําการ/แหลงขอมูล
ข. การตรวจสอบเงินฝากธนาคาร
วันที่เขาตรวจสอบ
กระดาษทําการบันทึก
1. ใหสอบถามและบันทึก รายละเอียดการเปดบัญชีเงินฝากธนาคารของ
(กระดาษทําการหมายเลข 1)
วัตถุประสงค
สถานศึกษา วา มีประเภทใดบาง กี่บัญชี จํานวนเงินคงเหลือในสมุดคูฝ าก
แหลงขอมูล
เพื่อใหมนั่ ใจวา เงินฝากธนาคาร และทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ทุกเลม
- สมุดคูฝากธนาคาร
คงเหลือถูกตองตรงกับรายงานเงิน
มีสมุดคูฝากธนาคาร
* หมายเหตุ เงินฝากออมทรัพย/ประจํา
- สมุดเช็คหรือ ใบแจงยอด
คงเหลือประจําวัน
เงินฝากกระแสรายวัน (ใชเช็ค) มีทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคาร
ประเภทกระแสรายวันแตละ
- ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร
บัญชี
ประเภทกระแสรายวัน
1. เปรียบเทียบสมุดคูฝากธนาคาร 2. ใหตรวจสอบ โดยเปรียบเทียบยอดคงเหลือในสมุดคูฝากธนาคาร และ
ใบตรวจนับเงินคงเหลือ
และทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร
ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันทุกเลม กับรายงานเงิน
(กระดาษทําการหมายเลข 2)
แหลงขอมูล
ประเภทกระแสรายวันกับรายงาน
คงเหลือประจําวัน ชอง “เงินฝากธนาคาร” วา ถูกตองตรงกันหรือไม และ
- รายงานเงินคงเหลือประจําวัน
เงินคงเหลือประจําวัน
ใหบันทึกผลการเปรียบเทียบไวในใบตรวจนับเงินคงเหลือ เพื่อใหหัวหนา
- สมุดคูฝากธนาคาร
สถานศึกษารับรอง
- ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร
ประเภทกระแสรายวัน
คูมือการตรวจสอบภายใน : ระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544
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วิธีการตรวจสอบ

กระดาษทําการ/แหลงขอมูล

2. ตรวจสอบความถูกตองของเงิน
คงเหลือในสมุดคูฝากธนาคาร และ
ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารประเภท
กระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยและ
ประจํา
(1). ใหสถานศึกษาประสานกับ
1. ใหสถานศึกษาประสานกับธนาคาร เพื่อดําเนินการดังนี้
ธนาคาร
o ขอหนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร ทุกบัญชี ณ วันทีต่ ัดยอด
(วันทําการกอนวันเขาตรวจ)
o ใหสถานศึกษานําสมุดคูฝากธนาคารไปปรับยอดใหเปนปจจุบัน
(2). ตรวจสอบสมุดคูฝากธนาคาร
กับทะเบียนคุมเงินที่เกีย่ วของ

2. ตรวจสอบสมุดคูฝากธนาคารกับรายการที่บันทึกในทะเบียนคุมเงินที่
เกี่ยวของ โดย
(1) เปรียบเทียบ รายการฝากและถอนเงินในสมุดคูฝากธนาคาร
กับ รายการฝาก และถอนเงินที่ปรากฏในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
แตละประเภท ชอง “คงเหลือ เงินฝากธนาคาร” และทะเบียนคุมการรับ
และนําสงเงินรายไดแผนดิน (ถามี) วาถูกตองตรงกันหรือไม

คูมือการตรวจสอบภายใน : ระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544

กระดาษทําการตรวจสอบเงินฝาก
ธนาคาร (กระดาษทําการหมายเลข 4)
แหลงขอมูล
- สมุดคูฝากธนาคาร
- หนังสือยืนยันยอดเงินฝาก
ธนาคาร
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วิธีการตรวจสอบ
กรณีที่ไมตรงกัน ในเบื้องตนใหถือวา สมุดคูฝากธนาคารถูกตอง
และใหหาสาเหตุ วา เกิดจากรายการใด เพราะเหตุใด บันทึกไวในกระดาษ
ทําการเปนหลักฐาน

กระดาษทําการ/แหลงขอมูล
- ทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณ
- ทะเบียนคุมการรับและนําสง
เงินรายไดแผนดิน

(2) ให เปรียบเทียบ หนังสือยืนยันยอด กับ สมุดคูฝากธนาคาร และ กระดาษทําการตรวจสอบเงินฝาก
รายการที่บันทึกไว ณ วันแรกที่เขาตรวจ (กระดาษทําการบันทึกในขัน้ ตอนที่ 1) ธนาคาร (กระดาษทําการหมายเลข 4)
แหลงขอมูล
วาตรงกันหรือไม
- สมุดคูฝ ากธนาคาร / หนังสือ
กรณีที่ไมตรงกัน ใหบันทึกไวแลวตรวจสอบหาสาเหตุ
ยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร
- ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
(1). ใหสถานศึกษาประสานกับ
ใหสถานศึกษา ประสานกับธนาคาร เพื่อดําเนินการดังนี้
กระดาษทําการบันทึก
ธนาคาร
o ขอหนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร ทุกบัญชี ณ วันทีต่ ัดยอด
(กระดาษทําการหมายเลข 1)
(วันทําการกอนวันเขาตรวจ)
o ขอใบแจงยอดเงินฝากธนาคาร (bank statement) ตั้งแตวนั ที่ตัดยอด
ยอนถึงวันที่ 1 ของเดือนที่เขาตรวจ

คูมือการตรวจสอบภายใน : ระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544
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วิธีการตรวจสอบ

กระดาษทําการ/แหลงขอมูล

(2). ตรวจสอบความถูกตองของ
จํานวนเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน
โดย
(2.1) ตรวจสอบการควบคุมการ
ตรวจสอบการควบคุมการใชเช็ค โดย ขอสมุดเช็คของทุกบัญชี ในชวง กระดาษทําการบันทึก
(กระดาษทําการหมายเลข 1)
ใชเช็ค
ระยะที่สุมตรวจ (ควรสุมตรวจสอบอยางนอย 2 เดือน) ตรวจสอบ วา
แหลงขอมูล
ตนขั้วเช็คระบุรายการตอไปนี้หรือไม
- สมุดเช็ค
- ชื่อผูรับเช็ค
- วันที่เขียนเช็ค
- จํานวนเงินคงเหลือกอนและหลังการเขียนเช็ค
- ลายมือชื่อผูรับเช็ค พรอมวันที่รับเช็ค
และ เขียนเช็คเรียงลําดับตามเลขที่เช็คหรือไม มีเช็คติดเลมที่ยังไมจายใหเจาหนี้
หรือผูมีสิทธิโดยไมยกเลิก หรือไม
กรณีที่ยกเลิกเช็ค มีตวั เช็คติดกับตนขั้วเช็คและขีดฆา หรือไม
(2.2) ตรวจสอบการจัดทํา
ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารประเภท
กระแสรายวันถูกตองและมีตัวเงินอยู
จริง

ตรวจสอบวา สถานศึกษาจัดทําทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารประเภท
กระแสรายวัน เพื่อแสดงรายการเคลื่อนไหวของเงินฝากธนาคาร หรือไม และ
จัดทํางบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เปนประจําทุกเดือน หรือไม

คูมือการตรวจสอบภายใน : ระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544

กระดาษทําการตรวจสอบเงินฝาก
ธนาคาร (กระดาษทําการหมายเลข 4)
แหลงขอมูล
- ใบแจงยอดเงินฝากธนาคาร
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วิธีการตรวจสอบ
กรณีที่ไมจัดทํา ใหเสนอแนะใหสถานศึกษาจัดทําใหถูกตองตามระเบียบ
และใหผูตรวจสอบ ใชใบแจงยอดเงินฝากธนาคาร (bank statement) เพื่อ
ประโยชนในการตรวจสอบแทนทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร ประเภทกระแส
รายวัน

กระดาษทําการ/แหลงขอมูล
- ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร
ประเภทกระแสรายวัน
- ใบนําฝากธนาคาร
- สมุดเช็ค

กรณีที่จัดทํา
(2.2.1) ตรวจสอบความ ถูกตอง
ใหตรวจสอบความถูกตองในการจัดทําทะเบียนคุม เงินฝากธนาคาร
ของทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารประเภท ประเภทกระแสรายวัน โดย
กระแสรายวัน
• ตรวจสอบรายการฝาก โดยนําหลักฐานการนําฝาก เชน ใบนําฝาก
ธนาคาร (pay in slips) ฯลฯ ตรวจสอบกับรายการที่บันทึกฝากในทะเบียน
คุมเงินฝากธนาคาร ชอง “วันที่ เลขที่เอกสาร และจํานวนเงิน” วาบันทึก
รายการถูกตอง ครบถวนทุกรายการหรือไม แลวบันทึกไวในกระดาษทํา
การ
• ตรวจสอบรายการถอน โดยนําตนขั้วเช็ค ตรวจสอบกับรายการที่บันทึก
ถอนในทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร “วันที่ เลขที่เอกสาร (เช็ค) และ
จํานวนเงินทีจ่ า ยตามเช็ค” วา บันทึกรายการถูกตองครบถวนทุกรายการ
หรือไม แลวบันทึกไวในกระดาษทําการ
คูมือการตรวจสอบภายใน : ระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544

26

ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย

วิธีการตรวจสอบ
• ตรวจสอบ การลงลายมือชื่อของหัวหนาสถานศึกษา ในทะเบียนคุมเงิน
ฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน วา ครบถวนทุกรายการหรือไม

กระดาษทําการ/แหลงขอมูล

(2.2.2) ตรวจสอบยืนยันเงิน
ตรวจสอบวา ยอดคงเหลือในทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร มีอยูจริง โดย งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
(กระดาษทําการหมายเลข 5)
คงเหลือในทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร ใหจดั ทํางบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เพื่อพิสูจนวา เงินที่คงเหลือ อยูใ น
แหลงขอมูล
ประเภทกระแสรายวัน มีอยูจ ริง
ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน มีตวั เงินอยูในธนาคารจริง
- หนังสือยืนยันยอดและใบแจง
โดยเปรียบเทียบ ใบแจงยอดเงินฝากธนาคาร (bank statement) ทุกรายการ กับ
รายการใน ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน เพื่อพิสูจนให
ยอดเงินฝากธนาคาร
ตรงกัน
- ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร
กรณีที่ทาํ งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารแลว พบวา มีเงินขาดหรือเกินบัญชี
ประเภทกระแสรายวัน
ใหตรวจสอบหาสาเหตุ
(3). ตรวจสอบเงินคงเหลือในบัญชี
เงินฝากกระแสรายวันกับรายงาน
เงินคงเหลือประจําวัน

คูมือการตรวจสอบภายใน : ระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544
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กระดาษทําการ/แหลงขอมูล
(3.1) ตรวจสอบทะเบียนคุมเงินฝาก
เปรียบเทียบ รายการฝากและถอนเงินในทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร
กระดาษทําการตรวจสอบเงินฝาก
ธนาคารประเภทกระแสรายวัน กับ
ประเภทกระแสรายวัน หรือ ใบแจงยอดเงินฝากธนาคาร(กรณีไมจัดทําทะเบียน) ธนาคาร (กระดาษทําการหมายเลข 4)
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณที่
แหลงขอมูล
กับ รายการฝาก และถอนเงินที่ปรากฏในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ แต
เกี่ยวของ
- ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
ละประเภท ชอง “คงเหลือ เงินฝากธนาคาร” วา ถูกตองตรงกันหรือไม
- ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร
กรณีที่ไมตรงกัน ใหหาสาเหตุ วาเกิดจากรายการใด เพราะเหตุใด
บันทึกไวในกระดาษทําการเปนหลักฐาน
ประเภทกระแสรายวัน
(3.2) ตรวจสอบเงินฝากธนาคาร
คงเหลือตามทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณ กับ รายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน

ตรวจสอบ ชอง “เงินคงเหลือ เงินฝากธนาคาร” ตามทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณแตละประเภท วาตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจําวัน ชอง “เงิน
ฝากธนาคาร” ในแตละประเภทเงิน หรือไม หากไมตรงกันใหหาสาเหตุ

คูมือการตรวจสอบภายใน : ระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544

กระดาษทําการตรวจสอบเงินฝาก
ธนาคาร (กระดาษทําการหมายเลข 4)
แหลงขอมูล
- รายงานเงินคงเหลือประจําวัน
- ทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณ

28

แนวทางการตรวจสอบ
ประเด็นการตรวจสอบ : การตรวจสอบเงินคงเหลือ
วัตถุประสงค : เพื่อใหมั่นใจวา เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสวนราชการผูเบิก คงเหลือ ถูกตองตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจําวัน
ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย

วิธีการตรวจสอบ

กระดาษทําการ/แหลงขอมูล

ค. การตรวจสอบเงินฝากสวนราชการ
ผูเบิก
วัตถุประสงค
เพื่อใหมนั่ ใจวาเงินฝากสวน
ราชการผูเบิกคงเหลือถูกตองตรงกับ
รายงานเงินคงเหลือประจําวัน
1. ตรวจเก็บขอมูลจาก สพท.

เก็บขอมูลเงินฝากสวนราชการผูเบิกของสถานศึกษาที่เขาตรวจ จาก บัญชียอย - กระดาษทําการบันทึก
เงินรับฝาก ที่ สพท. วา สถานศึกษามีเงินฝาก อยูจ ํานวนเทาใด เพือ่ นําไปสอบยัน (กระดาษทําการหมายเลข 1)
แหลงขอมูล
กับ ยอดเงินฝากสวนราชการผูเบิกในสมุดคูฝ ากสวนราชการผูเบิก (กรณีที่ สพท.
- บัญชียอ ยเงินรับฝากของ
ไมจัดทําบัญชียอย หรือจัดทําแตไมถูกตอง ไมสามารถใหขอมูลไดโดยเร็ว ให
สพท. หรือ
ผูตรวจสอบขอหนังสือยืนยันยอดจาก สพท. เปนหลักฐาน)
- หนังสือยืนยันยอดของ สพท.

คูมือการตรวจสอบภายใน : ระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544
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หมายเหตุ เงินนอกงบประมาณของสถานศึกษา แยกเปน 2 ลักษณะ ไดแก
1. เงินนอกงบประมาณ ที่สถานศึกษารับและสามารถเก็บไวใชจายเอง
เชน เงินรายไดสถานศึกษา เงินบริจาค ฯลฯ การรับ – จายเงินจะบันทึกใน
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ (ระบุประเภท) การนําฝาก และการเบิกถอน
จะบันทึกไวในสมุดคูฝากสวนราชการผูเบิก
2. เงินนอกงบประมาณซึ่งตองจายคืนเมื่อถึงกําหนดระยะเวลา เชน เงิน
ประกันสัญญา ฯลฯ การรับ การนําฝาก และเบิกถอนจะบันทึกในสมุดคูฝาก
สวนราชการผูเบิกและทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภท เงินฝาก

กระดาษทําการ/แหลงขอมูล

ใบตรวจนับเงินคงเหลือ
2. ตรวจสอบสมุดคูฝากสวน
วันที่เขาตรวจ
(กระดาษทําการหมายเลข 2)
ราชการผูเบิก กับรายงานเงินคงเหลือ
1. ใหตรวจสอบ โดยเปรียบเทียบ
แหลงขอมูล
ประจําวัน และขอมูลที่เก็บจาก สพท.
1) ยอดคงเหลือในสมุดคูฝากสวนราชการผูเบิก วาถูกตองตรงกับ
- รายงานเงินคงเหลือประจําวัน
จํานวนเงินฝากสวนราชการผูเบิกที่คงเหลือใน รายงานเงิน
- สมุดคูฝากสวนราชการผูเบิก
คงเหลือประจําวัน ชอง “เงินฝากสวนราชการผูเบิก”
- ทะเบียนคุมเงินนอก
2) บันทึกผลการเปรียบเทียบไวในใบตรวจนับเงินคงเหลือแลว ให
งบประมาณ แตละประเภท
หัวหนาสถานศึกษาลงลายมือชื่อรับรอง
- กระดาษทําการบันทึกหรือ
- หนังสือยืนยันยอดจาก สพท.

คูมือการตรวจสอบภายใน : ระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544

30

ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย

วิธีการตรวจสอบ
2. ใหเปรียบเทียบ จํานวนเงินฝากสวนราชการผูเบิกที่เก็บขอมูล จาก สพท.
กับจํานวนเงินคงเหลือในสมุดคูฝากสวนราชการผูเบิก วา ถูกตองตรงกัน
หรือไม
กรณีทไี่ มตรงกัน ใหบันทึกไวในกระดาษทําการ และตรวจสอบหา
สาเหตุ

กระดาษทําการ/แหลงขอมูล

3. ตรวจสอบความถูกตองของสมุด การตรวจสอบความถูกตองในสมุดคูฝากสวนราชการผูเบิก โดย
กระดาษทําการบันทึก
คูฝากสวนราชการผูเบิก
1. ตรวจสอบรายการฝาก ใหนาํ หลักฐานการนําฝาก ตรวจสอบกับรายการที่ (กระดาษทําการหมายเลข 1)
บันทึกไวในสมุดคูฝากสวนราชการผูเบิก โดยตรวจสอบวันที่ฝาก การอาง
แหลงขอมูล
เลขที่เอกสาร และจํานวนเงินที่ฝาก วา บันทึกรายการถูกตองครบถวนทุก
- หลักฐานการนําฝาก
รายการหรือไม แลวบันทึกไวในกระดาษทําการ
- สมุดคูฝ ากสวนราชการผูเบิก
- ใบเบิกเงินฝาก
*หมายเหตุ
• กรณีนําฝากเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร ของสวนราชการผูเบิก
หลักฐานการนําฝาก คือ ใบนําฝากธนาคาร (pay in slips)
• กรณีนําฝากเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร ของสํานักงานคลัง
หลักฐานการนําฝาก คือ ใบนําฝากธนาคาร (pay in slips) และ
ใบนําสงเงินนอกงบประมาณ
• กรณีนําเงินสดไปสงให สพท. หลักฐานการนําฝาก คือ ใบนําฝาก
คูมือการตรวจสอบภายใน : ระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544
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2. ตรวจสอบรายการถอน ใหนาํ หลักฐานการเบิกถอน ไดแก ใบเบิกเงินฝาก
ตรวจสอบกับรายการที่บันทึกถอนในสมุดคูฝากสวนราชการผูเบิก โดย
ตรวจสอบรายการวันเดือนป การอางเลขทีใ่ บเบิกเงินฝาก หรือเลขที่หนังสือ
แจงการถอนเงินใหเจาหนี้ และจํานวนเงินที่ถอน วา บันทึกรายการถูกตอง
ครบถวนทุกรายการหรือไม แลวบันทึกไวในกระดาษทําการ

กระดาษทําการ/แหลงขอมูล

3. ตรวจสอบการลงลายมือชื่อผูรับฝากและผูนําฝาก/ผูเบิกถอนในสมุดคูฝาก
สวนราชการผูเบิก วาครบถวนทุกรายการหรือไม หากไมครบถวนให
ตรวจสอบหลักฐานวาเปนกรณีที่สถานศึกษานําฝากเขาบัญชีเงินฝาก สพท.
หรือนําฝากสํานักงานคลังโดยตรงหรือไม ซึ่งสถานศึกษาควรจะบันทึก
วิธีการนําฝากไวในชอง “หมายเหตุ” ของสมุดคูฝากสวนราชการผูเบิก
4. กรณีนําฝากโดยโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร ใหตรวจสอบวามีการ
จัดทํารายงานการรับและนําสงหรือนําฝาก หรือไม และจัดทําครบถวน
ถูกตองตรงกับรายการทีบ่ ันทึกฝากไวในสมุดคูฝากสวนราชการผูเบิก

คูมือการตรวจสอบภายใน : ระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544
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4. เงินนอกงบประมาณทีส่ ถานศึกษา
รับและสามารถเก็บไวใชเอง
ใหเปรียบเทียบจํานวนเงินคงเหลือในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ แตละ
• ตรวจสอบยอดคงเหลือใน
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ (ระบุ ประเภท ชอง “คงเหลือ เงินฝากสวนราชการผูเบิก” วา ถูกตองตรงกันกับ
ประเภท ตรงกับรายงานเงินคงเหลือ จํานวนเงินคงเหลือในชอง “เงินฝากสวนราชการผูเบิก” ในรายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน รายการเงินนอกงบประมาณ ประเภทนัน้ ๆ หรือไม
ประจําวัน
กรณีที่ไมตรงกัน ใหหาสาเหตุ วาเกิดจากรายการใด เพราะเหตุใด บันทึก
ไวในกระดาษทําการเปนหลักฐาน
5. เงินนอกงบประมาณซึง่ ตองจาย
คืนเมื่อถึงกําหนดระยะเวลา
5.1 ตรวจสอบความถูกตองของ
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
ประเภทเงินฝาก

กระดาษทําการ/แหลงขอมูล
กระดาษทําการตรวจสอบเงินฝาก
สวนราชการผูเบิก
(กระดาษทําการหมายเลข 6)
แหลงขอมูล
- รายงานเงินคงเหลือประจําวัน
- ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ใหตรวจสอบความถูกตองของทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภท กระดาษทําการตรวจสอบเงินฝากสวน
ราชการผูเบิก
เงินฝากโดย
(กระดาษทําการหมายเลข 6)
ตรวจสอบรายการฝาก ใหนาํ หลักฐานการนําฝาก ตรวจสอบกับรายการ
แหลงขอมูล
ที่บันทึกไวในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภท เงินฝาก ชอง
- หลักฐานการนําฝาก
“การฝาก” โดยตรวจสอบวันที่ฝาก การอางเลขที่เอกสาร และจํานวนเงิน
- ทะเบียนคุมเงินนอก
ที่ฝาก วา บันทึกรายการถูกตองครบถวนทุกรายการหรือไม แลวบันทึกไว
งบประมาณ ประเภท เงินฝาก
ในกระดาษทําการ

คูมือการตรวจสอบภายใน : ระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544
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วิธีการตรวจสอบ

กระดาษทําการ/แหลงขอมูล

ตรวจสอบรายการถอน โดย
1) ตรวจสอบ หนังสือที่สถานศึกษาแจง สพท. เพื่อจายคืนเงินใหผูมีสิทธิ วา
มีการบันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภท เงินฝาก
ชอง “หมายเหตุ” ครบถวน หรือไม
2) ตรวจสอบ หนังสือของ สพท. ที่แจงวาไดจายเงินใหผูมสี ิทธิแลว กับ
รายการที่บันทึกในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภท เงินฝาก
ชอง “วันที่ผูเบิกจายเงินคืนผูมีสิทธิ”
3) กรณีที่ สพท. ไมแจง ใหนําขอมูลที่เก็บรายละเอียดจาก สพท. มาสอบยัน
กับรายการในทะเบียน แลวรายงานให สพท. ทําหนังสือแจงโรงเรียนเปน
ทางการเพื่อเปนหลักฐานใหโรงเรียนตัดจายออกจากทะเบียน
5.2 ตรวจสอบทะเบียนคุมเงิน
นอกงบประมาณ ประเภทเงินฝาก
กับรายงานเงินคงเหลือประจําวัน

ตรวจสอบจํานวนเงินคงเหลือในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภท กระดาษทําการตรวจสอบเงินฝากสวน
เงินฝาก รายการที่ยังไมบันทึก “เลขที่หนังสือแจง สพท. ใหเบิกจายเงินใหผูมี ราชการผูเบิก
สิทธิ” ในชอง “หมายเหตุ” วา มีจํานวนเงินรวมตรงกับจํานวนเงินคงเหลือใน (กระดาษทําการหมายเลข 6)
แหลงขอมูล
รายงานเงินคงเหลือประจําวัน ประเภท เงินประกันสัญญา ชอง “เงินฝากสวน
ราชการผูเบิก” หรือไม หากไมตรงกันใหหาสาเหตุ
- รายงานเงินคงเหลือประจําวัน
- ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
ประเภทเงินฝาก

คูมือการตรวจสอบภายใน : ระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544
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แนวทางการตรวจสอบ
ประเด็นการตรวจสอบ : การตรวจสอบการเก็บรักษาเงิน
วัตถุประสงค : เพื่อใหมั่นใจวาการเก็บรักษาเงินของโรงเรียนเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบทีเ่ กี่ยวของ
ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย

วิธีการตรวจสอบ
หลังจากตรวจสอบเงินคงเหลือ คือเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสวน
ราชการผูเบิกแลว ใหผูตรวจสอบทําการตรวจสอบการเก็บรักษาเงินของ
สถานศึกษา โดย

1. ตรวจสอบแยกรายละเอียดเงิน
คงเหลือในทะเบียนคุมเงินที่เกี่ยวของ

1. ตรวจสอบโดยแยกรายละเอียด จํานวนเงินที่คงเหลือ ในทะเบียนคุมการรับ กระดาษทําการตรวจสอบการเก็บ
และนําสงเงินรายไดแผนดิน และทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภท รักษาเงิน
ที่มีระยะเวลาการนําสงหรือจายคืน เชน เงินภาษีหัก ณ ที่จาย เงินประกัน (กระดาษทําการหมายเลข 7)
แหลงขอมูล
สัญญา ฯลฯ วา เงินที่คงเหลืออยูในทะเบียน รับมาตั้งแตวันใด และ
- ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
จํานวนเงินเทาใด อยูใ นสภาพเงินสดหรือเงินฝากธนาคาร แลวบันทึกไว
- ทะเบียนคุมการรับและนําสงเงิน
ในกระดาษทําการ
รายไดแผนดิน

คูมือการตรวจสอบภายใน : ระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544

กระดาษทําการ/แหลงขอมูล
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2. เปรียบเทียบจํานวนเงินที่แยก
รายละเอียดแลวกับระยะเวลาและ
วงเงินที่เก็บรักษา วา เปนไปตาม
ระเบียบกําหนด

วิธีการตรวจสอบ
2. ตรวจสอบระยะเวลาและวงเงินเก็บรักษา วา เกินกวาที่ระเบียบกําหนด
หรือไม แลวบันทึกไวในกระดาษทําการ โดยวงเงินและระยะเวลาเก็บ
รักษาเงินเปนดังนี้ (ดูหนังสืออางอิงในภาคผนวก)
- เงินรายไดแผนดิน ใหนําสงอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เวนแตมเี งิน
รายไดแผนดินเกินกวา 10,000 บาทใหนาํ สงอยางชาภายใน 7 วันทําการ
- เงินอุดหนุนอาหารกลางวันที่ไดรับจากองคการบริหารสวนทองถิ่น
เงินสด ไมเกิน
20,000 บาท
เงินฝากธนาคารไดไมเกิน
100,000 บาท
สวนที่เกินใหนําฝาก สพท.
- เงินรายไดสถานศึกษา
o เงินรายไดสถานศึกษา (บกศ. เดิม)
เงินสดไมเกิน
5,000 บาท
o เงินโครงการอาหารกลางวัน (บกศ. เดิม)
เงินสด ไมเกิน
20,000 บาท
สวนที่เหลือนําฝากธนาคารภายในวงเงินทีก่ าํ หนด นอกนัน้
ใหนําฝาก สพท.
- เงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
เงินสด ไมเกิน
20,000 บาท
สวนที่เหลือนําฝากธนาคารไดไมจํากัดวงเงิน

คูมือการตรวจสอบภายใน : ระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544

กระดาษทําการ/แหลงขอมูล
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วิธีการตรวจสอบ

กระดาษทําการ/แหลงขอมูล

- ภาษี หัก ณ ทีจ่ าย
ใหนําสงสรพพากร ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
- เงินประกันสัญญา ใหนําฝากสวนราชการผูเบิก

คูมือการตรวจสอบภายใน : ระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544
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แนวทางการตรวจสอบ
ประเด็นการตรวจสอบ : การตรวจสอบการรับเงิน
วัตถุประสงค : เพื่อใหมั่นใจวา เงินที่สถานศึกษาไดรับและออกใบเสร็จรับเงินบันทึกรายการครบถวน ถูกตอง
ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย

วิธีการตรวจสอบ

กระดาษทําการ/แหลงขอมูล

1. ตรวจสอบความถูกตองครบถวน
ของการใชใบเสร็จรับเงิน

การสุมตรวจ ควรสุมตรวจ 1 ปงบประมาณ เนื่องจาก การรับใบเสร็จรับเงิน
สวนใหญจะดําเนินการปละประมาณ 1 – 2 ครั้งเทานั้น

วัตถุประสงค
เพื่อใหมนั่ ใจวา ใบเสร็จรับเงิน
ของโรงเรียนทุกฉบับที่ใชไป นํามา
บันทึกรายการครบถวนถูกตอง

กระดาษทําการบันทึก
(กระดาษทําการหมายเลข 1)
กอนเขาตรวจโรงเรียน
แหลงขอมูล
หาก สพท. เปนผูแจกจายใบเสร็จรับเงินใหโรงเรียน ก็ใหเก็บขอมูล
ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินของ
ใบเสร็จรับเงิน ที่ สพท. จายใหโรงเรียนที่เขาตรวจ ในชวงเวลาที่สุมตรวจเพื่อนํา
สพท.
ขอมูลที่ไดไปตรวจสอบกับใบเสร็จรับเงินที่โรงเรียนวา ถูกตองตรงกันหรือไม
เมื่อเขาตรวจสอบโรงเรียน
ก. กรณีโรงเรียนจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
1. ใหตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ ของทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินของ
โรงเรียน โดย

คูมือการตรวจสอบภายใน : ระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544

กระดาษทําการบันทึก
(กระดาษทําการหมายเลข 1)
แหลงขอมูล
- ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินของ
โรงเรียน
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วิธีการตรวจสอบ
การรับ ตรวจสอบวามีการบันทึกวันที่รับ และ “เลขที่เลมใบเสร็จรับเงิน”
ที่รับมาทั้งหมดกับหลักฐานการรับใบเสร็จฯ ไดแก
หลักฐานขอเบิกใบเสร็จรับเงิน (กรณีเบิกจาก สพท.) หรือ
หลักฐานการจัดซื้อ (กรณีซื้อใบเสร็จรับเงินไวใชงาน) เชน
ใบเสร็จรับเงินลูกเสือ/ยุวกาชาด ฯลฯ

กระดาษทําการ/แหลงขอมูล
- หลักฐานการรับใบเสร็จรับเงิน
- หลักฐานการจายใบเสร็จรับเงิน

การจาย ตรวจสอบวามีการบันทึกวันที่จาย และ “เลขที่เลมใบเสร็จรับเงิน”
ที่จายทั้งหมด กับหลักฐานการจายใบเสร็จรับเงิน
จํานวนคงเหลือ ตรวจสอบวา จํานวนที่คงเหลือในทะเบียน มีการระบุ
“เลขที่เลมใบเสร็จรับเงิน” หรือไม
2. ใหตรวจนับใบเสร็จรับเงินทุกประเภท รวมทั้ง ใบเสร็จรับเงินลูกเสือ /
ยุวกาชาดที่คงเหลืออยูในโรงเรียน กระทบยอดคงเหลือกับทะเบียนคุม
ใบเสร็จรับเงิน แลวบันทึกไวในกระดาษทําการตรวจนับ ใบเสร็จรับเงิน

คูมือการตรวจสอบภายใน : ระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544

กระดาษทําการตรวจนับใบเสร็จรับเงิน
(กระดาษทําการหมายเลข 10)
แหลงขอมูล
- ใบเสร็จรับเงินคงเหลือทั้งหมด
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2. การรายงานการใชใบเสร็จรับเงิน

วิธีการตรวจสอบ
3. ตรวจสอบการใชใบเสร็จรับเงิน โดยนําใบเสร็จรับเงินที่ใชไปจริงทุกเลม
ในชวงเวลาที่ สุมตรวจ เปรียบเทียบกับ เลมที่บันทึกจายในทะเบียนคุม
ใบเสร็จรับเงิน แลวบันทึกไวในกระดาษทําการตรวจนับ ใบเสร็จรับเงิน

กระดาษทําการ/แหลงขอมูล
กระดาษทําการตรวจนับใบเสร็จรับเงิน
(กระดาษทําการหมายเลข 10)
แหลงขอมูล
- ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินของ
โรงเรียน
- ใบเสร็จรับเงินที่ใชแลวทั้งหมด

ข. กรณีโรงเรียนไมจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
ใหผูตรวจสอบแนะนําโรงเรียนจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินให
ถูกตอง พรอมทั้งใหตรวจนับใบเสร็จรับเงินทุกประเภท รวมทั้ง ใบเสร็จรับเงิน
ลูกเสือ / ยุวกาชาด ทั้งหมด (ทั้งที่ใชแลวและยังไมใช) กระทบยอดกับขอมูล
ใบเสร็จรับเงินที่เก็บรายละเอียดจาก สพท. และหรือหลักฐานการจัดซื้อ
ใบเสร็จรับเงินของโรงเรียน แลวบันทึกไวในกระดาษทําการ

กระดาษทําการตรวจนับใบเสร็จรับเงิน
(กระดาษทําการหมายเลข 10)
แหลงขอมูล
- ใบเสร็จรับเงินทั้งหมด

ตรวจสอบวา โรงเรียนไดจัดทํารายงานการใชใบเสร็จรับเงิน ณ สิน้
ปงบประมาณ หรือไม โดยขอดูรายงานการใชใบเสร็จในสิ้นปงบประมาณที่
ผานมา

รายงานการใชใบเสร็จรับเงินของ
โรงเรียน

คูมือการตรวจสอบภายใน : ระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544
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ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย

วิธีการตรวจสอบ
3. การรับเงินนอกงบประมาณและเงิน การสุมตรวจ ในการตรวจสอบการรับจายเงิน และการบันทึกรายการ โดยปกติ
รายไดแผนดิน
ในกรณีทไี่ มมคี วามเสีย่ ง ควรสุมตรวจอยางนอย 2 เดือน นับถึงวันทีต่ ัดยอด

กระดาษทําการ/แหลงขอมูล

วัตถุประสงค
เพื่อใหมนั่ ใจวา เงินที่ไดรับมา
และออกใบเสร็จรับเงิน มีการบันทึก
รายการครบถวนถูกตอง
(1) ตรวจสอบความนาเชือ่ ถือของ
ใบเสร็จรับเงิน

1. ตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง สมบูรณ ของใบเสร็จรับเงินที่ใชไป
ทั้งหมดในชวงเวลาที่สุมตรวจ โดย ตรวจสอบวา

กระดาษทําการตรวจสอบการใช
ใบเสร็จรับเงินและการบันทึกรับ
(กระดาษทําการหมายเลข 11)
(1) มีการบันทึกรายการในใบเสร็จรับเงิน ครบถวนทุกชอง ตั้งแตชอง
แหลงขอมูล
“วันที่รับเงิน รับจากใคร รายการอะไร จํานวนเทาใด (ตัวเลข และตัวอักษร)
- ใบเสร็จรับเงินที่ใชไปทั้งหมด
ใครเปนผูรับ ลายมือชื่อผูรับพรอมตัวบรรจง”
- ทะเบียนคุมเงินนอก
(2) ผูรับเงินเปนผูที่มีชอื่ ในคําสั่งใหทาํ หนาที่รับเงินหรือไม
งบประมาณ ทุกประเภท และ
(3) ใบเสร็จรับเงินเขียนชัดเจน โดยเฉพาะจํานวนเงิน ตัวเลข และตัวอักษร
- ทะเบียนคุมการรับและนําสง
ตองถูกตองตรงกัน
เงินรายไดแผนดิน

คูมือการตรวจสอบภายใน : ระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544
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ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย

วิธีการตรวจสอบ
(4) กรณีที่มีการแกไขใบเสร็จรับเงิน มีการขีดฆาและลงลายมือชื่อกํากับ
เสมอ
(5) กรณียกเลิกใบเสร็จรับเงินฉบับใด มีการนําตนฉบับ (ตัวจริง) ติดกับ
สําเนาฉบับที่ยกเลิกไวดว ย
(6) เมื่อสิ้นปงบประมาณ หากมีใบเสร็จรับเงินเหลือในเลม มีการปุทําลาย
(ฉบับที่เหลือ) และตองตรวจสอบดวยวา เหลือทั้งตนฉบับและสําเนา

(2 ) ตรวจสอบสําเนาใบเสร็จรับเงิน แนวทางการตรวจสอบสามารถดําเนินการไดเปน 2 กรณี
ทุกฉบับ กับการบันทึกรายการ
กรณีที่ 1 สําหรับการตรวจสอบโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการรับจายเงินไมมาก
1. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินทุกเลมที่มีการใชในการรับเงิน โดยบันทึก
รายละเอียดในกระดาษทําการวา ใบเสร็จรับเงินแตละเลม มีการรับเงินใน
วันที่ใด จํานวนกี่ฉบับ รวมเปนเงินเทาใด
2. ตรวจสอบรายการที่บันทึกไวในกระดาษทําการ วา มีการบันทึกรับเงินใน
ทะเบียนคุมการรับและนําสงเงินรายไดแผนดิน และทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณที่เกี่ยวของ ถูกตองครบถวนทุกรายการหรือไม

คูมือการตรวจสอบภายใน : ระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544

กระดาษทําการ/แหลงขอมูล

กระดาษทําการตรวจสอบการใช
ใบเสร็จรับเงินและการบันทึกรับ
(กระดาษทําการหมายเลข 11)
แหลงขอมูล
- ทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณ ทุกประเภท
- ทะเบียนคุมการรับและนําสง
เงินรายไดแผนดิน
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ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย

วิธีการตรวจสอบ
กรณีที่ 2 สําหรับการตรวจสอบโรงเรียนขนาดใหญที่มีการรับจายเงินมาก
ใหดําเนินการสุมตรวจตามความเหมาะสม
1. ตรวจสอบ วันที่ และจํานวนเงินที่รับ ตามใบเสร็จรับเงินที่ใชไปทุกฉบับ
ในชวงระยะเวลาที่สุมตรวจ วา ไดนํามาบันทึกในทะเบียนคุมการรับและ
นําสงเงินรายไดแผนดิน และทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณที่เกี่ยวของ
ครบถวนถูกตองหรือไม

กระดาษทําการ/แหลงขอมูล

2. หากมีรายการที่บันทึกในทะเบียนฯ ไมครบถวน ไมถูกตองตรงกันกับ
รายการในใบเสร็จรับเงิน ใหบันทึกเหตุดงั กลาวลงในกระดาษทําการ
การรับดอกเบี้ย กรณีรบั ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยของ
เงินอุดหนุนทัว่ ไป ซึ่งสถานศึกษาจะตองบันทึกรับไวเปนเงินรายไดแผนดิน
โดยไมตองออกใบเสร็จรับเงินเปนหลักฐานการรับ ไดมกี ารอางอิงเลขที่บัญชี
ฝากเงินธนาคารประเภทออมทรัพยเปนหลักฐานการรับเงินในทะเบียนคุมเงิน
นอกงบประมาณประเภทนัน้ ๆ

คูมือการตรวจสอบภายใน : ระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544
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แนวทางการตรวจสอบ
ประเด็นการตรวจสอบ : ตรวจสอบการจายเงิน
วัตถุประสงค : เพื่อใหมั่นใจวา การจายเงินนอกงบประมาณมีหลักฐานและบันทึกรายการครบถวน ถูกตอง
ขั้นตอนการตรวจสอบ
การจายเงินนอกงบประมาณ

วิธีการตรวจสอบ

กระดาษทําการ/แหลงขอมูล

วัตถุประสงค
เพื่อใหมนั่ ใจวา การจายเงินนอก
งบประมาณ มีหลักฐานการจาย และ
บันทึกรายการครบถวนถูกตองทุก
รายการ
1. ตรวจสอบวิธีการเก็บหลักฐานการจาย 1. ตรวจสอบ วิธีการเก็บหลักฐานการจายเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษาวา
ครบถวน และสามารถคนหาไดโดยงาย โดย
1.1 ตรวจสอบวา เก็บเอกสารหลักฐานการจายครบถวนหรือไม ซึง่ การเก็บ
หลักฐานการจายที่ครบถวน ตองประกอบดวยรายการตอไปนี้
1.1.1 ตนเรื่องเบิกทั้งหมด ไดแก
- โครงการ (ถามี)

คูมือการตรวจสอบภายใน : ระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544

กระดาษทําการบันทึก
(กระดาษทําการหมายเลข 1)
แหลงขอมูล
- หลักฐานการจายทั้งหมด
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ขั้นตอนการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ
- เรื่องดําเนินการ และ บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน ที่มีลายมือชื่อ
ผูมีอํานาจอนุมัติ
- บันทึกขออนุมัติจาย ที่มลี ายมือชื่อของผูมีอํานาจอนุมัติ
1.1.2 หลักฐานทีแ่ สดงวา ไดมีการจายเงินใหเจาหนี้ หรือผูมสี ิทธิรับเงิน
แลว เชน ใบเสร็จรับเงินรานคา ใบสําคัญรับเงิน ฯลฯ ครบถวนถูกตองตาม
ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําสงคลังในหนาที่ของอําเภอและกิ่งอําเภอ
พ.ศ. 2520
กรณีที่โรงเรียนเก็บหลักฐานไมถูกตองใหเสนอแนะใหดําเนินการใหถูกตอง

กระดาษทําการ/แหลงขอมูล

ตัวอยางเชน กรณีพานักเรียนไปเขาคาย
หลักฐานการจายประกอบดวย
1. ตนเรื่องขอเบิก ไดแก
• โครงการพานักเรียนไปเขาคาย ที่มีรายการตอไปนี้คือ
o กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนกีค่ น ครูกี่คน
o รายละเอียดการใชจายงบประมาณ วา ใชเพื่อการใดบาง
จํานวนเทาใด เชน คาจางเหมารถ ประมาณคาใชจายไว
เทาใด คาอาหาร และคาที่พกั ฯลฯ
o ระยะเวลาในการดําเนินการ

คูมือการตรวจสอบภายใน : ระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544
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ขั้นตอนการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ
• เรื่องดําเนินการ เชน กรณียมื เงินนอกงบประมาณ เพื่อสํารอง
จาย ตองมีสําเนาสัญญายืมแนบ และมีรายละเอียดการ
ดําเนินงานไดแก
o การเบิกคาจางเหมารถ ประกอบดวย เอกสารการ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ ไดแก รายงานขอจาง
สัญญา/ใบสั่งจาง ฯลฯ
o การเบิกจายคาที่พัก และอาหาร ประกอบดวย บันทึกขอ
อนุมัติเบิกคาอาหารและที่พกั บัญชีรายชื่อนักเรียนและครู
ที่เขาคาย ฯลฯ
2. หลักฐานการจาย คาจางเหมารถ เงินคาอาหาร และคาที่พัก ซึ่งอาจ
เปนใบเสร็จรับเงิน และ/หรือใบสําคัญรับเงิน (แลวแตกรณี)

กระดาษทําการ/แหลงขอมูล

1.2 ตรวจสอบวา เก็บหลักฐานการจาย แยกตามประเภทเงินนอก
กระดาษทําการบันทึก
งบประมาณ แตละประเภทหรือไม เรียงตามลําดับเพื่อใหสะดวกแกการ
(กระดาษทําการหมายเลข 1)
สืบคนไดโดยงายหรือไม ในกรณีที่โรงเรียน ดําเนินการไมถูกตองใหเสนอแนะ
แหลงขอมูล
ใหดําเนินการใหถูกตอง เหมาะสม
- หลักฐานการจายทั้งหมด

คูมือการตรวจสอบภายใน : ระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544
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ขั้นตอนการตรวจสอบ
วิธีการตรวจสอบ
2. ตรวจสอบความถูกตองของการเบิก 2. ตรวจสอบวา การเบิกจายดําเนินการถูกตอง ตามระเบียบที่เกี่ยวของหรือไม
จายเงิน
เชน
กรณีดําเนินการจัดซื้อจัดจาง หลักฐานการดําเนินงานและการเบิกจาย
เปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไข
เพิ่มเติม หรือไม
กรณีเดินทางไปราชการ หลักฐานการดําเนินการและหลักฐานการจาย
เปนไปตามระเบียบคาใชจายในการเดินทางไปราชการหรือไม เปนตน
3. ตรวจสอบ ความสมบูรณ และ
เชื่อถือไดของ ใบสําคัญคูจาย

3.1 ตรวจสอบวา ใบสําคัญคูจาย (ใบเสร็จรับเงินของผูขาย/ผูรับจาง หรือ
ใบสําคัญรับเงิน) มีรายละเอียดดังตอไปนี้ครบถวน
- ชื่อ สถานที่อยู หรือที่ทําการ
- วันเดือนป
- รายการแสดงการรับเงิน ระบุคา อะไร
- จํานวนเงินทั้ง ตัวเลขและตัวอักษร
- ลายมือชื่อผูรับเงิน
ในกรณีที่เปนใบสําคัญรับเงินควรมีสําเนาบัตรประชาชน หรือควรบันทึกเลขที่
บัตรประจําตัวประชาชนไวที่ใบสําคัญรับเงินเพื่อประโยชนในการยืนยันชื่อ
และสถานที่อยูของผูรับเงิน

คูมือการตรวจสอบภายใน : ระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544

กระดาษทําการ/แหลงขอมูล
กระดาษทําการตรวจสอบหลักฐาน
การจายและการบันทึกจาย
(กระดาษทําการหมายเลข 12)
แหลงขอมูล
- หลักฐานการเบิกจายทั้งหมด
กรณีโรงเรียนขนาดใหญที่มีหลักฐาน
การจายเงินมาก อาจเลือกใช กระดาษ
ทําการรายการที่ทักทวง
กระดาษทําการตรวจสอบหลักฐาน
การจายและการบันทึกจาย
(กระดาษทําการหมายเลข 12)
แหลงขอมูล
- ใบสําคัญคูจาย (แนบใน
หลักฐานการจาย)
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ขั้นตอนการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ
3.2 ตรวจสอบหลักฐานการจายเงินทุกฉบับ วา เจาหนาทีก่ ารเงินได
ประทับตรา “จายเงินแลว” พรอมทั้งลงลายมือชื่อ วันทีจ่ าย กํากับ
หลักฐานการจายเงินทุกฉบับหรือไม

กระดาษทําการ/แหลงขอมูล

4. ตรวจสอบการบันทึกรายการจาย

4. ตรวจสอบการบันทึกรายการจายครบถวน โดยตรวจสอบจํานวนเงินที่
จายตามหลักฐานการจายทุกฉบับ ในชวงเวลาที่สุมตรวจ วา มีการบันทึก
รายการจายไวในทะเบียนทีเ่ กี่ยวของ ไดแก ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
แยกตามประเภทเงิน ฯลฯ ถูกตองหรือไม ในรายการตอไปนี้
- วันที่จายเงิน
- เลขที่หลักฐานการจาย เชน บจ. บค. บย. ฯลฯ
- จํานวนเงิน และประเภทของเงินที่จาย ไดแก จายจากเงินสด หรือ
ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือจายเปนเช็ค

กระดาษทําการตรวจสอบหลักฐาน
การจายและการบันทึกจาย
(กระดาษทําการหมายเลข 12)
แหลงขอมูล
- หลักฐานการจาย
- ทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณ ทุกประเภท

5. ตรวจสอบการหักภาษี ณ ที่จาย

5.1 กรณีที่มีการจายเงินใหผูขาย/ผูรับจางในวงเงินเขาขายตองหักภาษี ณ ที่จาย
ใหตรวจสอบวาสถานศึกษาหักถูกตอง ครบถวน หรือไม
5.2 สถานศึกษาออกใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย (บก.28) ใหกับผูขาย/ผูรับ
จาง หรือไม

กระดาษทําการบันทึก
(กระดาษทําการหมายเลข 1)
แหลงขอมูล
- สําเนาใบรับรองการหักภาษี ณ
ที่จาย

คูมือการตรวจสอบภายใน : ระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544
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ขั้นตอนการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ
5.3 ตรวจสอบการบันทึกรายการหักภาษี ณ ที่จาย ในทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณ ประเภท เงินภาษีหัก ณ ที่จาย
5.4 ตรวจสอบวาสถานศึกษานําสงภาษีใหสํานักงานสรรพกรภายในวันที่ 7 ของ
เดือนถัดไป

คูมือการตรวจสอบภายใน : ระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544

กระดาษทําการ/แหลงขอมูล
- ทะเบีนคุมเงินนอกงบประมาณ
ประเภท เงินภาษีหัก ณ ที่จาย
- ใบเสร็จรับเงินของสรรพากร
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แนวทางการตรวจสอบ
ประเด็นการตรวจสอบ : การตรวจสอบการเบิกเงินงบประมาณ
วัตถุประสงค : เพื่อใหมั่นใจวา การเบิกเงินงบประมาณครบถวน รวดเร็วและเปนไปตามลําดับกอนหลัง
ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย

1. ตรวจเก็บขอมูลการวางเบิกจาก
สพท.

วิธีการตรวจสอบ
การสุมตรวจ ควรสุมตรวจ อยางนอย 2 เดือน นับถึงวันที่ตัดยอด

กระดาษทําการ/แหลงขอมูล

กอนเขาตรวจสอบ ใหเก็บขอมูลการวางเงินของสถานศึกษา จาก สพท. ดังนี้
1. เก็บขอมูลรายละเอียดการขอเบิกเงินงบประมาณของสถานศึกษาที่สมุ ตรวจ
ทุกรายการ (ยกเวน เงินดือน คาจางประจําและเงินทีจ่ ายควบ เชน เงิน
ประจําตําแหนง ฯลฯ) จากทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก ของ สพท. โดย
ใหแยกวา รายการใด สพท. เบิกและจายเงินใหเจาหนี้หรือผูมีสิทธิ แลว
รายการใดยังไมเบิกจาย และรายการใดวางเบิกแลวแตยงั ไมจายเงิน เพื่อ
นํามาตรวจสอบกับขอมูลการขอเบิกของสถานศึกษา

กระดาษทําการตรวจสอบหลักฐาน
ขอเบิก (กระดาษทําการหมายเลข 8)
แหลงขอมูล
- ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
ของสพท.
- หลักฐานการจายเงินของ
สถานศึกษา

2. ตรวจสอบวา เมื่อ สพท. จายเงินใหเจาหนี้และผูมีสิทธิรับเงินของสถานศึกษา
แลวไดแจงใหสถานศึกษาทราบ หรือไม
กรณีที่แจง ใหจดเลขที่หนังสือที่แจงในชวงระยะเวลาทีส่ ุมตรวจ
กรณีที่ไมแจง ใหเสนอแนะ สพท.ใหดําเนินการใหถกู ตอง

กระดาษทําการตรวจสอบหลักฐาน
ขอเบิก (กระดาษทําการหมายเลข 8)
แหลงขอมูล
- หนังสือ สพท. แจงสถานศึกษา

คูมือการตรวจสอบภายใน : ระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544
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ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย

วิธีการตรวจสอบ
กระดาษทําการ/แหลงขอมูล
3. สุมตรวจสอบการเบิกจายเงินบางประเภทของสถานศึกษาที่ สพท. (งบเดือน) กระดาษทําการบันทึก
เชน การจัดซื้อจัดจาง ฯลฯ เพื่อทราบวิธีการปฏิบัติงานของสถานศึกษาวา (กระดาษทําการหมายเลข 1)
ปฏิบัติถูกตองตามระเบียบหรือไม เพียงใด เพื่อจะไดเสนอแนะแนวทาง
แหลงขอมูล
ปฏิบัติงานที่ถูกตองเมื่อเขาตรวจสอบ
- งบเดือน
- หลักฐานการจายเงิน
2. ตรวจสอบความถูกตองของการ เมื่อเขาตรวจสอบ
จัดทําทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
1. กรณีที่สถานศึกษาจัดทําทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
1.1 ตรวจสอบ ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกของสถานศึกษา วา บันทึก
กระดาษทําการบันทึก
รายการสมบูรณ ครบถวน ทุกชอง เพื่อใหทราบวา หลักฐานขอเบิกใด (กระดาษทําการหมายเลข 1)
วางเบิกแลว และหลักฐานขอเบิกใดยังไมไดวางเบิก และใหมกี ารเรง
แหลงขอมูล
ดําเนินการเบิกจายเงินโดยเร็วตามลําดับกอนหลัง
- หลักฐานขอเบิกเงิน
1.2 ตรวจสอบวันที่สงหลักฐานขอเบิก ในสําเนาหนังสือสงหลักฐานขอ
- ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
เบิกเงินงบประมาณของสถานศึกษา โดยเปรียบเทียบกับวันที่บันทึกรับ
หลักฐานขอเบิกในทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกวา สงเรื่องขอเบิกเงิน
เรียงตามลําดับกอนหลังหรือไม วางเบิกชาหรือเร็ว
สําหรับการเบิกจายคาพัสดุ ใหตรวจสอบดูวา วางเบิกเงิน
ใหเจาหนีภ้ ายใน 5 วันทําการนับจากวันที่ตรวจรับถูกตอง หรือไม

คูมือการตรวจสอบภายใน : ระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544
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ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย

วิธีการตรวจสอบ
1.3 สอบทานรายการที่เก็บขอมูลจาก สพท. กับทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
ของสถานศึกษา วา มีรายการใด ที่วางเบิกโดย ไมมหี นังสือสงเรื่อง
เบิก และหรือมีรายการใดทีไ่ มบันทึกรายการในทะเบียนคุมหลักฐาน
ขอเบิกเงินของสถานศึกษา

กระดาษทําการ/แหลงขอมูล

2. กรณีที่สถานศึกษาไมจัดทําทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
กระดาษทําการบันทึก
ใหสอบถามเจาหนาที่วาดําเนินการอยางไรในการควบคุมหลักฐานขอเบิก (กระดาษทําการหมายเลข 1)
และเสนอแนะใหจัดทําใหถูกตองตามระบบควบคุมการเงินของหนวยงานยอย
พ.ศ. 2544
3. ใหสอบถามสถานศึกษา วาไดรับการแจงจาก สพท. เปนลายลักษณอกั ษร
เมื่อ สพท. เบิกจายเงินใหเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินแลวหรือไม
3.1 กรณีที่ไดรับแจง ใหเสนอแนะใหสถานศึกษาควบคุมรายการเบิกจาย
เพื่อใหทราบวา หลักฐานขอเบิกรายการใด ผูเบิกไดเบิกจายเงินให
เจาหนีห้ รือผูมีสิทธิแลว โดยอาจเสนอแนะ ใหบันทึกควบคุมไวใน
ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก ชอง “หมายเหตุ”
3.2 กรณีที่สถานศึกษาไมไดรับแจง ใหเสนอแนะใหทําหนังสือทวงถาม
เปนลายลักษณอกั ษร ในคราวตอไป

คูมือการตรวจสอบภายใน : ระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544

กระดาษทําการบันทึก
(กระดาษทําการหมายเลข 1)
แหลงขอมูล
- หลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ
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คูมือการตรวจสอบภายใน : ระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544
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แนวทางการตรวจสอบ
ประเด็นการตรวจสอบ : การตรวจสอบการรับจายเงินอุดหนุน - รายการคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วัตถุประสงค : เพื่อใหมั่นใจวา การรับจายเงินมีการควบคุมไวอยางถูกตองตามระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544 และ
เปนไปตามแนวปฏิบัตกิ ารบริหารงบประมาณ ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน กําหนด
ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย

วิธีการตรวจสอบ
การสุมตรวจ ควรตรวจสอบอยางนอย 1 ภาคเรียน

1. ตรวจเก็บขอมูลจาก สพท.

กอนเขาตรวจสอบ
1. ใหเก็บขอมูล การจัดสรรเงินอุดหนุนทุกประเภท ที่ สพท. จัดสรรให
สถานศึกษาที่เขาตรวจ วา ไดรับเงินอุดหนุนอะไรบาง จํานวนเทาใด
2. ใหเก็บขอมูล การจายเงินอุดหนุนทุกประเภท ที่ สพท. จายใหกับ
สถานศึกษาที่เขาตรวจ วา จายโดยวิธีการใด จํานวนเทาใด และจาย
เมื่อวันทีใ่ ด แลวบันทึกไวในกระดาษทําการ

2. ตรวจสอบการแจงการโอนเงินให
สถานศึกษาทราบ

กระดาษทําการ/แหลงขอมูล

กระดาษทําการตรวจสอบเงินอุดหนุน
(กระดาษทําการหมายเลข 9)
แหลงขอมูล
- บัญชีจัดสรร/หนังสือแจงการจัดสรร
- ทะเบียนนักเรียน
- ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
ประเภท เงินอุดหนุน
ใหตรวจสอบวา เมื่อ สพท. โอนเงินเขาบัญชีของสถานศึกษาแลวไดแจง กระดาษทําการบันทึก
(กระดาษทําการหมายเลข 1)
ใหสถานศึกษาทราบ หรือไม
แหลงขอมูล
กรณีที่แจง ใหจดเลขที่หนังสือที่แจงในชวงระยะเวลาที่สมุ ตรวจ
- หนังสือแจงการโอนเงิน
กรณีที่ไมแจง ใหเสนอแนะ สพท.ใหดําเนินการใหถูกตอง

คูมือการตรวจสอบภายใน : ระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544
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ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย

วิธีการตรวจสอบ

กระดาษทําการ/แหลงขอมูล

เมื่อเขาตรวจสอบ
กรณีเงินอุดหนุนรายหัว ใหตรวจสอบจํานวนเงินอุดหนุนที่ไดรับจัดสรร กับ กระดาษทําการตรวจสอบเงินอุดหนุน
(กระดาษทําการหมายเลข 9)
จํานวนนักเรียนที่มี อยูจริง โดย
ใหตรวจสอบจํานวนเงินอุดหนุนทีไ่ ดรบั จัดสรร วาตรงกับจํานวนนักเรียนที่ แหลงขอมูล
มีอยูจริงหรือไม โดยตรวจนับจํานวนนักเรียนที่มีอยูจ ริง จากทะเบียนนักเรียน - บัญชีจัดสรร/หนังสือแจงการจัดสรร
- ทะเบียนนักเรียน
เปรียบเทียบกับจํานวนนักเรียนที่ไดรับจัดสรร

3. ตรวจสอบความถูกตองในการรับ
เงินอุดหนุน

1. รายการรับ
กระดาษทําการตรวจสอบเงินอุดหนุน
1.1 ตรวจสอบขอมูลที่เก็บรายละเอียดจาก สพท. กับสมุดคูฝากธนาคาร
(กระดาษทําการหมายเลข 9)
ออมทรัพย- เงินอุดหนุนทั่วไป ของสถานศึกษา วา จํานวนเงินที่รับ
แหลงขอมูล
ตรงกัน และวันที่รับโอนเงินเปนวันเดียวกับวันที่ สพท.จาย
- สมุดคูฝากธนาคาร
1.2 ใหสอบถามสถานศึกษา วา ไดรับแจงการโอนเงินเขาบัญชี จาก
สพท. เปนลายลักษณอักษร หรือไม
1) กรณีที่สถานศึกษาไมไดรับแจง ใหเสนอแนะใหทําหนังสือทวง
ถามเปนลายลักษณอกั ษรในคราวตอไป เพื่อใหสถานศึกษา
สามารถดําเนินการเบิกจายเงินอุดหนุนใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ไดโดยเร็ว

คูมือการตรวจสอบภายใน : ระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544
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4. ตรวจสอบความถูกตองในการ
จายเงินอุดหนุน

วิธีการตรวจสอบ
2) กรณีที่ สถานศึกษา ไดรับแจงการโอนเงินเขาบัญชี ใหตรวจสอบ
วันที่สถานศึกษาออกใบเสร็จรับเงิน และวันที่บันทึกรับใน
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภท เงินอุดหนุน วา เปนไป
โดยเร็วหรือไม

2. รายการจาย
1) ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของหลักฐานการจายเงินทั้งหมดใน
ชวงระยะเวลาที่สุมตรวจ เชนเดียวกับ การตรวจสอบความถูกตอง
หลักฐานการจายเงินนอกงบประมาณ
2) เงินอุดหนุนคาใชจายรายหัว
2.1) ใหตรวจสอบวา มีแผนการใชจายเงินที่กําหนดสัดสวนการใช
จายเงินตามเกณฑที่ สพฐ. กําหนด หรือไม
ถามีใหตรวจสอบแผนการใชจาย พรอมทั้งสุมตรวจสอบหลักฐาน
การจายเงินวา เปนไปตามแผนกําหนดหรือไม
ถาไมมี ใหตรวจสอบโดยแยกประเภทหลักฐานการจายทั้งหมด
ในชวงระยะเวลาที่สุมตรวจวา เปนไปตามสัดสวนที่ สพฐ. กําหนดหรือไม
กลาวคือ

คูมือการตรวจสอบภายใน : ระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544

กระดาษทําการ/แหลงขอมูล
กระดาษทําการบันทึก
(กระดาษทําการหมายเลข 1)
แหลงขอมูล
- ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
ประเภท เงินอุดหนุน
- ใบเสร็จรับเงิน
กระดาษทําการตรวจสอบเงินอุดหนุน
(กระดาษทําการหมายเลข 9)
แหลงขอมูล
- หลักฐานการจายเงิน
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วิธีการตรวจสอบ
งบดานวิชาการ รอยละ 60 – 70 ของวงเงินงบประมาณ
งบดานบริหารทั่วไป รอยละ 20 – 30 ของวงเงินงบประมาณ
งบสํารองจาย รอยละ 10 – 20 ของวงเงินงบประมาณ
แลวใหบันทึกไวในกระดาษทําการ
2.2). ตรวจสอบวา รายจายเงินอุดหนุน (คาใชจายรายหัว) มีลกั ษณะการ
ใชงบประมาณเปน 3 งบรายจาย คือ งบบุคลากร งบดําเนินงาน และงบ
ลงทุน
3). เงินอุดหนุน ปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
ใหตรวจสอบหลักฐานการจายเงินทั้งหมด ในชวงเวลาที่สุมตรวจ
วา เปนไปใน 4 ลักษณะ คือ คาวัสดุเครื่องแตงกายนักเรียน คาอาหาร
กลางวัน คาหนังสือและอุปกรณการเรียน และคาพาหนะไป - กลับ
หรือไม แลวใหบันทึกไวในกระดาษทําการ

คูมือการตรวจสอบภายใน : ระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544

กระดาษทําการ/แหลงขอมูล

กระดาษทําการบันทึก
(กระดาษทําการหมายเลข 1)
แหลงขอมูล
- หลักฐานการจาย
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แนวทางการตรวจสอบ
ประเด็นการตรวจสอบ : การตรวจสอบเงินอาหารกลางวัน
วัตถุประสงค : เพื่อใหมั่นใจวา สถานศึกษาเบิกจายเงินอาหารกลางวันถูกตอง
ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย

วิธีการตรวจสอบ

กระดาษทําการ/แหลงขอมูล

การดําเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ทําได 2 กรณี
1. องคการบริหารสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการ สถานศึกษาบางแหงอาจไมได
ดําเนินการเบิกจายเงินโครงการอาหารกลางวัน เนื่องจาก องคการบริหารสวน
ทองถิ่น เปนผูดําเนินการจัดหา และเบิกจาย โดยสถานศึกษาเปนเพียงผูรับ
อาหารมาเพื่อแจกจายใหนกั เรียนกลุมเปาหมาย
2. สถานศึกษาเปนผูดําเนินการอาหารกลางวัน ในกรณีนี้สถานศึกษาอาจไดรับ
เงินอาหารกลางวันจากองคการบริหารสวนทองถิ่น หรือจากกองทุนเพือ่
โครงการอาหารกลางวัน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งโอนผาน สพฐ. หรือจาก
เงินรายไดสถานศึกษา (เงินบํารุงการศึกษา ประเภท เงินโครงการอาหารกลางวัน
เดิม) - เงินที่เรียกเก็บจากผูปกครองนักเรียน – เชน อาหารกลางวันโรงเรียน
อนุบาลประจําจังหวัด ฯลฯ

คูมือการตรวจสอบภายใน : ระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544
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การตรวจสอบหลักฐานการจาย

วิธีการตรวจสอบ
ซึ่งแนวการตรวจสอบครั้งนี้ จะกลาวเฉพาะกรณีที่ 2 สําหรับการตรวจสอบ
การรับเงิน ใหดําเนินการตรวจสอบเชนเดียวกับการรับเงินนอกงบประมาณ
1. การตรวจสอบการจายเงินอาหารกลางวัน เชน
1.1 กรณีที่สถานศึกษาจัดทําอาหารเอง และใหเจาหนาทีโ่ ครงการอาหาร
กลางวันยืมเงินเพื่อสํารองจาย
1) ตรวจสอบ ระยะเวลาตามสัญญายืม ระยะเวลาที่กําหนดตามสัญญา
ยืมตองไมเกิน 1 ภาคเรียน
2) ตรวจสอบวงเงินยืม วงเงินยืมตามสัญญายืมไมควรมากเกินความ
จําเปน กลาวคือ ใหเพียงพอใชจายสําหรับ 5 วันทําการ (ประมาณ
1 สัปดาห)
3) ตรวจสอบการจายเงินจากเงินยืม ใหนําไปสํารองเพื่อซื้ออาหารสด
หากตองการซือ้ อาหารแหงตองซื้อในกรณีที่จําเปนตองใชดวนและ
ซื้อในปริมาณนอย
4) การซื้อวัสดุอุปกรณหรืออาหารแหงเพื่อสํารองไวใชในปริมาณมาก
เชน ขาวสาร เครื่องปรุงรส ฯลฯ ใหตรวจสอบวา สถานศึกษา
ดําเนินการจัดซื้อตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม และมีการบันทึกจายจากทะเบียน
คุมเงินนอกงบประมาณที่เกี่ยวของ (อาหารกลางวัน)

คูมือการตรวจสอบภายใน : ระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544

กระดาษทําการ/แหลงขอมูล

กระดาษทําการบันทึก
(กระดาษทําการหมายเลข 1)
แหลงขอมูล
- สัญญายืมเงิน
- หลักฐานการจายเงิน
- ทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณ ประเภท
อาหารกลางวัน
- ใบเสร็จรับเงิน
- ใบรับใบสําคัญ
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วิธีการตรวจสอบ
5) หลักฐานการจายเงินอาหารกลางวัน ในแตละวันครูโภชนาการ
หรือเจาหนาทีผ่ ูรับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน ตองระบุ
รายการอาหารที่จัดทําในวันนั้น เพื่อประกอบหลักฐานการจายดวย
6) ตรวจสอบวา หลักฐานการจายเงินอาหารทั้งหมด มีหลักฐานการ
จายครบถวนถูกตอง กรณีซอื้ ของสดจากตลาด จํานวนเล็กนอย
อาจใชใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน กรณีซื้อของสดในปริมาณ
มาก เชน ทําอาหารสําหรับนักเรียน 1,000 คน ฯลฯ ใหใช
ใบเสร็จรับเงินเปนหลักฐาน หากเปนรานคาที่ไมมีใบเสร็จรับเงิน
ใหลงลายมือชือ่ รับเงินในใบสําคัญรับเงิน

กระดาษทําการ/แหลงขอมูล

1.2 กรณีที่สถานศึกษาจางเหมาทําอาหาร
1) ใหตรวจสอบการดําเนินการจัดจาง วา ดําเนินการตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไข
เพิ่มเติมหรือไม
2) ใหตรวจสอบหลักฐานการจายเงิน ถูกตอง ครบถวน และเปนไป
ตามเงื่อนไขในสัญญา/ใบสั่งจาง
ฯลฯ

คูมือการตรวจสอบภายใน : ระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544
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วิธีการตรวจสอบ
2. การตรวจสอบการบันทึกจายเงินอาหารกลางวัน ใหตรวจสอบหลักฐาน
การจายเงินอาหารกลางวันทัง้ หมด เปรียบเทียบกับทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณที่เกี่ยวของ (อาหารกลางวัน) วา บันทึกรายการครบถวนถูกตอง
หรือไม เชน

กระดาษทําการ/แหลงขอมูล

กรณีใหเจาหนาที่โครงการยืมเงินอาหารกลางวัน
1) เมื่อใหยืม ใหตรวจสอบการบันทึกการยืมเงินในทะเบียนคุมเงิน
นอกงบประมาณที่เกีย่ วของ (อาหารกลางวัน) วา มีการบันทึกจายลูกหนี้ ในชอง
“จาย ลูกหนี”้ และออกยอด ชอง “คงเหลือ” หรือไม
2) กรณีเบิกชดเชยใบสําคัญคูจาย ใหตรวจสอบการบันทึกการเบิก
ชดเชยในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณที่เกีย่ วของ (อาหารกลางวัน) ชอง
“จาย ใบสําคัญ” วาจํานวนเงินถูกตองตรงกับจํานวนเงินในหลักฐานการจายที่
สงใชในวันนัน้ ซึ่งถาสถานศึกษายืมเงินในจํานวนที่เหมาะสม จะตองบันทึก
การเบิกชดเชยสัปดาห ละ 1 ครั้ง
หมายเหตุ เมื่อเจาหนาที่ผูยืมใชเงินใกลหมดวงเงิน จะนํา
หลักฐานการจายมาเบิกเงินสดจากเจาหนาที่การเงินของสถานศึกษา
เพื่อใหวงเงินสํารองจายเทากับวงเงินยืม โดยยังไมสงคืนเงินยืม

คูมือการตรวจสอบภายใน : ระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544
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วิธีการตรวจสอบ
3) เมื่อสงใชเงินยืมสิ้นภาคเรียน ใหตรวจสอบการบันทึกเปลี่ยนสภาพ
จากสัญญายืม เปน ใบสําคัญ และ เงินสด ในทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณที่เกี่ยวของ (อาหารกลางวัน) ถูกตองหรือไม กรณีที่สงใช
เปนเงินสด เจาหนาที่การเงินออกใบเสร็จรับเงินหรือไม และกรณีที่สง
ใชเปนสําคัญ ออกใบรับใบสําคัญหรือไม
ฯลฯ

กระดาษทําการ/แหลงขอมูล

3. ตรวจสอบหลักฐานการจายที่บันทึกจายทัง้ หมดจากทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณที่เกี่ยวของ (อาหารกลางวัน) ในชวงระยะเวลาที่สุมตรวจ วา
เปนการจายเพือ่ การดําเนินการอาหารกลางวันตามโครงการหรือไม ทั้งนี้
เพื่อใหนักเรียนรับประทานอาหารที่มีประโยชน และครบ 5 หมู
4. ตรวจสอบวา มีการจายเงินสดใหนักเรียนเปนอาหารกลางวันหรือไม
เนื่องจากนักเรียนเปนเด็กประถม ดังนั้นเพือ่ ใหนกั เรียนรับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน และครบ 5 หมู *** หามนําเงินอาหารกลางวันแจกนักเรียน
เปนเงินสด***

คูมือการตรวจสอบภายใน : ระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544
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ประเด็นการตรวจสอบ : การตรวจสอบการนําสงเงินรายไดแผนดิน
วัตถุประสงค : เพื่อใหมั่นใจวาเงินรายไดแผนดินที่ไดรับ ไดนําสงคลังครบถวนถูกตอง
ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย

วิธีการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบการบันทึกการนําสงเงิน 1. ตรวจสอบหลักฐานการนําสงเงินรายไดแผนดินกับทะเบียนคุมการรับและ
รายไดแผนดิน
นําสงเงินรายไดแผนดินวามีการบันทึกถูกตอง ครบถวนหรือไม
หมายเหตุ
- กรณีนําสงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของ สพท. หลักฐานการนําสง
คือ ใบนําฝากธนาคาร (pay in slips)
- กรณีนําสงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสํานักงานคลังโดยตรง
หลักฐานการนําสง คือ ใบนําฝากธนาคารและใบนําสงเงินรายไดแผนดิน
(ตามแบบของกระทรวงการคลัง)
- กรณีนําเงินสดสง สพท. หลักฐานการนําสง คือ ใบเสร็จรับเงินของ สพท.

กระดาษทําการ/แหลงขอมูล
กระดาษทําการบันทึก
(กระดาษทําการหมายเลข 1)
แหลงขอมูล
- ใบนําฝากธนาคาร
- ใบนําสงเงินรายไดแผนดิน
- ใบเสร็จรับเงินของ สพท.

กระดาษทําการบันทึก
2. ตรวจสอบการจัดทํารายงาน การรับ 2 . กรณีการนําสงโดยโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร :
(กระดาษทําการหมายเลข 1)
และนําสงหรือนําฝาก
ใหตรวจสอบวามีการจัดทํารายงานการรับและนําสงหรือนําฝาก หรือไม
และจัดทําถูกตองตรงกับทะเบียนคุมการรับและนําสงเงินรายไดแผนดิน หรือไม แหลงขอมูล
พรอมทั้ง ตรวจสอบระยะเวลาการรายงาน โดย
1. ทะเบียนคุมการรับและนําสงเงิน
รายไดแผนดิน
คูมือการตรวจสอบภายใน : ระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544
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ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย

วิธีการตรวจสอบ
กรณีนําสงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของ สพท.
• ใหรายงานทุกวันที่ 15 ของเดือน
กรณีนําสงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสํานักงานคลัง
• ใหรายงานทุกสิ้นเดือน

คูมือการตรวจสอบภายใน : ระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544

กระดาษทําการ/แหลงขอมูล
2. รายงานการรับและนําสงหรือนํา
ฝาก
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แนวทางการตรวจสอบ
ประเด็นการตรวจสอบ : การตรวจสอบการจัดทํารายงาน
วัตถุประสงค : เพื่อใหมั่นใจวา รายงานทางการเงินมีความถูกตอง เชื่อถือได และเปนปจจุบัน
ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย

1. ตรวจสอบกระทบยอดรายงาน
ทางการเงินกับทะเบียนคุมเงินที่
เกี่ยวของ และรายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน

วิธีการตรวจสอบ
กระดาษทําการ/แหลงขอมูล
1. ตรวจสอบกระทบยอดรายงานทางการเงินกับทะเบียนคุมเงินที่เกีย่ วของ และ กระดาษทําการบันทึก
(กระดาษทําการหมายเลข 1)
รายงานเงินคงเหลือประจําวัน ดังนี้
แหลงขอมูล
1.1 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน ณ วันสิ้นเดือน กระทบยอดเงินสดในมือ
- รายงานการเงิน ประจําเดือน
เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสวนราชการผูเบิก ของวันทําการสุดทายของเดือน
- รายงานเงินคงเหลือประจําวัน
โดยรวมยอดจะตองเทากับ ยอดคงเหลือในรายงานเงินคงเหลือประจําวัน และ
- ทะเบียนคุมเงินนอก
กระทบยอดเงินคงเหลือในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณแตละประเภท
งบประมาณแตละประเภท
ทะเบียนคุมการรับและนําสงเงินรายไดแผนดินใหถูกตองตรงกับรายงานเงิน
- ทะเบียนคุมการรับและนําสง
คงเหลือประจําวัน
เงินรายไดแผนดิน
1.2 รายงานการรับ - จาย รายไดสถานศึกษา (เงินบํารุงการศึกษาเดิม)
- ใบแจงยอดเงินฝากธนาคาร
กระทบยอดตัวเลขในรายงานดานรับและดานจาย กับยอดรวม ณ วันสิ้นเดือน
ของชอง “รับ” “จาย” ในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรายได
สถานศึกษา
1.3 รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารใหตรวจสอบยอดเงินคงเหลือที่
แสดงในใบแจงยอดเงินฝากธนาคาร (bank statement) กับยอดเงินคงเหลือตาม
ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันใหถูกตองตรงกัน
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ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย

2. ตรวจสอบการจัดทําและจัดสง
รายงานใหกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ

วิธีการตรวจสอบ
กระดาษทําการ/แหลงขอมูล
2. ตรวจสอบการจัดทํารายงานประจําเดือนวา จัดทําถูกตอง ครบถวน และ กระดาษทําการบันทึก
ไดนําสงตามระยะเวลาทีก่ ําหนด กลาวคือ
(กระดาษทําการหมายเลข 1)
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
แหลงขอมูล
- รายงานประจําเดือน
1). รายงานเงินคงเหลือประจําวัน ณ วันสิ้นเดือน สงภายในวันที่ 15
ของเดือนถัดไป
2). รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร สงภายในวันที่ 15 ของ
เดือนถัดไป
3). รายงานการใชใบเสร็จรับเงิน สงอยางชาไมเกินวันที่ 31 ของ
ปงบประมาณถัดไป
สวนราชการอื่น
1). รายงานการรับ – จายรายไดสถานศึกษา (เงินบํารุงการศึกษาเดิม)
สงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ภูมิภาค แลวแตกรณี ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นเดือน
2). รายงานการรับ – จายรายไดสถานศึกษา งวด 6 เดือน
ประจําเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน ของทุกป จัดสงใหกรมบัญชีกลาง
1 ชุด สํานักงบประมาณ 1 ชุด ภายใน 30 วัน นับแตวนั สิ้นเดือนนั้น ๆ
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กระดาษทําการหมายเลข 1

กระดาษทําการบันทึก
หนวยรับตรวจ...........................................
เพียงวันที…
่ ………………………
เรื่องที่บันทึก/จดยอขอมูล
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
วันที่จดบันทึก.....................................................................................................................................
ประเด็น

ขอความที่บันทึก

คูมือการตรวจสอบภายใน : ระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544

ผูบันทึก

66

กระดาษทําการหมายเลข 2

ใบตรวจนับเงินคงเหลือ
โรงเรียน.....................................................
อําเภอ...........................
วันที่ตรวจนับ ..................................... โดยเปรียบเทียบกับรายงานเงินคงเหลือประจําวันที่..........................
ชื่อผูรับตรวจ...................................................................ตําแหนง.....................................................
1. เงินสดคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจําวัน ......................................................................บาท
เงินสดที่ไดจากการตรวจนับ
ชนิดธนบัตร/เหรียญกษาปณ
ธนบัตร

เหรียญกษาปณ

1,000
500
100
50
20
10
10
5
1
50
25

จํานวนเงิน

บาท ………………..ฉบับ
บาท ………………..ฉบับ
บาท ………………..ฉบับ
บาท ………………..ฉบับ
บาท ………………..ฉบับ
บาท ………………..ฉบับ
บาท ………………..เหรียญ
บาท ………………..เหรียญ
บาท ………………..เหรียญ
สตางค ………………..เหรียญ
สตางค ………………..เหรียญ

เอกสารเทียบเทาเงิน
เช็คธนาคาร.......................... (cashier cheque)
ธนาณัติ
อื่น ๆ ระบุ........................................
จํานวนเงินสดที่ตรวจนับไดทั้งสิ้น
/2. เงินฝากธนาคาร ...
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2. เงินฝากธนาคารคงเหลือ ตามรายงานเงินคงเหลือประจําวัน .....................................................บาท
จํานวนเงินฝากธนาคารคงเหลือตาม
สมุดคูฝากและทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน
เลขที่บัญชี
ชื่อบัญชี
ประเภท
จํานวนเงินคงเหลือ

จํานวนเงินฝากธนาคารรวมทั้งสิ้น
3. เงินฝากสวนราชการผูเบิกคงเหลือ ตามรายงานเงินคงเหลือประจําวัน.............................................บาท
จํานวนเงินฝากสวนราชการผูเบิกคงเหลือ
ตามสมุดคูฝากสวนราชการผูเบิก
จํานวน........................................บาท
4. จํานวนเงินที่ตรวจนับไดทั้งสิ้น
เงินสด.........................................................................................บาท
เงินฝากธนาคาร...........................................................................บาท
เงินฝากสวนราชการผูเบิก...........................................................บาท
จํานวนเงินรวม ............................................................บาท
(ตัวอักษร).....................................................................................................................................................
5. การเก็บรักษาเงิน
5.1 วงเงินรายไดสถานศึกษาที่ไดรบั อนุมัติใหเก็บรักษาเปนเงินสดสํารองจาย ณ ที่ทําการ ...............บาท
มีจํานวนหองเรียน ……… หอง ฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน/ออมทรัพย.......................บาท
5.2 สถานที่ตั้ง ที่เก็บเงิน .................................................................................................................
5.3 ที่เก็บเงิน
(.....) ตูนิรภัย ขนาด ................................. กุญแจ............ดอก
รหัส (.....) มี (.....) ไมมี
(.....) กําปน ขนาด .................................... กุญแจ............ดอก
รหัส (.....) มี (.....) ไมมี
(.....) ตูเหล็ก ขนาด .................................... กุญแจ............ดอก
/(.....) หีบ ...
คูมือการตรวจสอบภายใน : ระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544
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(.....) หีบ ชนิด..................................... ขนาด .................................... กุญแจ............ดอก
อื่นๆ ระบุ ......................................................................................................
5.4 บันทึกการรับเงินเพื่อเก็บรักษา.............ฉบับ. จํานวน................................................บาท
6. กรรมการเก็บรักษาเงิน (....) มี คําสั่งที่.............................ลงวันที.่ ................................................
(....) ไมมี
ผูเก็บรักษาเงิน 1. ชื่อ ...............................ตําแหนง.......................................ถือกุญแจหมายเลข............
2. ชื่อ ...............................ตําแหนง.......................................ถือกุญแจหมายเลข............
3. ชื่อ ...............................ตําแหนง.......................................ถือกุญแจหมายเลข............
7. ความเห็น ..............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
8. คํารับรองของหัวหนาสถานศึกษา
ขาพเจาขอรับรองวา ไดนําตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงินมาใหตรวจนับทั้งหมดแลว ดังปรากฏตาม
รายการขางตน และไดรับตัวเงินและเอกสารที่นํามาใหตรวจนับทั้งหมดคืนครบถวนเรียบรอยแลว หาก
ปรากฏในภายหลังวามีเงินอืน่ ที่สถานศึกษามิไดแจงใหทราบ ซึ่งอาจเปนปญหาหรือขอผิดพลาดเกิดขึ้นใน
ภายในหลัง ขาพเจาขอรับผิดในฐานะหัวหนาสถานศึกษาและผูรับตรวจ
ลงชื่อ .............................ผูตรวจสอบ
(.........................................)
ตําแหนง.......................................

ลงชื่อ .............................ผูตรวจสอบ
(.........................................)
ตําแหนง.......................................

ลงชื่อ .............................ผูตรวจสอบ
(.........................................)
ตําแหนง.......................................
ลงชื่อ .................................................หัวหนาสถานศึกษา
(....................................................)
ตําแหนง................................................
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กระดาษทําการตรวจสอบเงินสด

กระดาษทําการหมายเลข 3

หนวยรับตรวจ...........................................
เพียงวันที…
่ ………………………
วัตถุประสงคการตรวจสอบ................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
รายงานเงินคงเหลือประจําวัน
ประเภทเงิน

จํานวนคงเหลือ

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
/ทะเบียนรับและนําสงเงินรายไดแผนดิน
ประเภท
จํานวนคงเหลือ

ขอสังเกตจากการตรวจสอบ ............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ..............................................................................................................................................................................................
ผูตรวจสอบ...................................................................
วันที่ตรวจสอบ ............................................................
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กระดาษทําการตรวจสอบเงินฝากธนาคาร

กระดาษทําการหมายเลข 4

หนวยรับตรวจ...........................................
เพียงวันที…
่ ………………………
วัตถุประสงคการตรวจสอบ................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
ทะเบียนคุมเงินนอกฯ และเงินรายไดฯ
ประเภท
คงเหลือ

รายงานเงินคงเหลือประจําวัน
ประเภทเงิน
คงเหลือ

สมุดคูฝากธนาคาร/ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร
เลขที่บัญชี
ชื่อบัญชี
คงเหลือ

จํานวนคงเหลือตาม
หนังสือยืนยันยอด

ขอสังเกตจากการตรวจสอบ ............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ..............................................................................................................................................................................................
ผูตรวจสอบ...................................................................
วันที่ตรวจสอบ ............................................................

คูมือการตรวจสอบภายใน : ระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544
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งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคาร..............................สาขา...................................เลขที่บัญชี ................................................
หนวยรับตรวจ ........................................................................
ณ วันที่ ...............................................
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร (bank statement)
หัก (1) เช็คสั่งจายที่ยังไมนําไปขึ้นเงินทีธ่ นาคาร
.....ฉบับ ประกอบดวย
1. เลขที่เช็ค....ลว........ชื่อผูรับ..........จํานวนเงิน…….….บาท
2. เลขที่เช็ค....ลว........ชื่อผูรับ..........จํานวนเงิน…….….บาท
3. เลขที่เช็ค....ลว........ชื่อผูรับ..........จํานวนเงิน…….….บาท

*********
***

(2) เงินที่ สพท. โอนเขาบัญชีแลวแตโรงเรียนยัง
ไมลงรับ ประกอบดวย
1. วันที่.............................จํานวนเงิน..............................บาท
2. วันที่.............................จํานวนเงิน..............................บาท

**

*****

บวก ………………………………………

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคารหลังปรับปรุง
ยอดคงเหลือในทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร

****
****
ผูจัดทํา................................................
วันที่จดั ทํา...........................................
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หนวยรับตรวจ...........................................
เพียงวันที…
่ ………………………
วัตถุประสงคการตรวจสอบ................................................................................................................................................................................................................
จํานวนเงิน
ฝากสวนราชการผูเบิก
(เก็บขอมูลจาก สพท.)

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
ประเภท
คงเหลือ

รายงานเงินคงเหลือประจําวัน
ประเภท
คงเหลือ

จํานวนคงเหลือ
สมุดคูฝากสวนราชการผูเบิก

ขอสังเกตจากการตรวจสอบ ............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ..............................................................................................................................................................................................
..... .......................................................................................................................................................................................
ผูตรวจสอบ...................................................................
วันที่ตรวจสอบ ............................................................
คูมือการตรวจสอบภายใน : ระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544
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กระดาษทําการตรวจสอบเก็บรักษาเงิน
หนวยรับตรวจ.....................................................
เพียงวันที่ .........................................
วัตถุประสงคของการตรวจสอบ .........................................................................................................................................
1. แยกรายละเอียดเงินสดคงเหลือในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ และทะเบียนรับและนําสงเงินรายไดแผนดิน
ประเภท
…………………………………....
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

จํานวนเงิน
…………......
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................

วันที่รับเงิน

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน*

รายการ

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………

.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

ขอสังเกตจากการตรวจสอบ ............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
หมายเหตุ* ใชเฉพาะเงินรายไดแผนดิน
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........................
........................
........................
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…
…
…
…
…
…
…
…
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2. แยกรายละเอียดเงินฝากธนาคารคงเหลือทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
ประเภท
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

จํานวนเงิน
......................
......................
......................
......................
......................
......................

วันที่ฝาก

เลขที่ใบนําฝาก

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………

จํานวนเงิน
........................
........................
........................
........................
........................
........................

ขอสังเกตจากการตรวจสอบ ............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ

..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

ผูตรวจสอบ...................................................................
วันที่ตรวจสอบ ............................................................
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หนวยรับตรวจ....................................................
ตรวจเพียงวันที่ ......................................................................
ระยะเวลาการสุมตรวจ ตั้งแตวันที่...................................ถึงวันที่....................................................
ขอมูลจาก สพท.
ขอมูล ของโรงเรียน
วันที่รับ
รายการ
จํานวนเงิน วันทีว่ างเบิก เลขที่ฎีกา วันที่จาย/ วันทีว่ างเบิก วันที่ไดรับ
ผลการตรวจสอบ
วันที่แจง
แจงวาจายเงิน

ขอสังเกต

................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ ................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
ผูตรวจสอบ............................
วันที่ตรวจสอบ..................................
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กระดาษทําการตรวจสอบเงินอุดหนุน
หนวยรับตรวจ ........................................................................
เพียงวันที่ ...............................................
สุมตรวจขอมูลระหวางวันที่ ...........................................ถึงวันที่ ....................................................
1. การจัดสรรเงิน

ประเภท

ขอมูลจาก สพท.
จํานวนนักเรียน

จํานวนเงิน

ขอมูลโรงเรียน
จํานวนที่ไดจัดสรร จํานวนนักเรียนมีจริง

ขอสังเกต.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

2. การใชจายเงินอุดหนุน
เดือน

จํานวนเงินที่จาย

งบวิชาการ

งบบริหารทั่วไป
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เดือน

จํานวนเงินที่จาย

งบวิชาการ

งบบริหารทั่วไป

หมายเหตุ

ขอสังเกต.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ผูตรวจสอบ.....................................
วันที่ตรวจสอบ................................

คูมือการตรวจสอบภายใน : ระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544
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กระดาษทําการตรวจนับใบเสร็จรับเงิน
หนวยรับตรวจ.....................................
เพียงวันที่..............................................................
วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
1........................................................................................................
2........................................................................................................
ระยะเวลาที่สมุ ตรวจ ตั้งแตวันที่ ............................................ถึงวันที่................................................
ประเภท

ใบเสร็จรับเงินคงเหลือ
เลมที่
เลขที่

ใบเสร็จรับเงินใชไป
เลมที่
เลขที่

ขอสังเกต
....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ผูตรวจสอบ..................................
วันที่ตรวจสอบ.......................................
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กระดาษทําการตรวจสอบการใชใบเสร็จรับเงินและการบันทึกรับ
หนวยรับตรวจ.....................................
เพียงวันที่..............................................................
วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
1 ........................................................................................................
2........................................................................................................
ระยะเวลาที่สมุ ตรวจ ตั้งแตวันที่ ............................................ถึงวันที่................................................
ประเภท

ใบเสร็จรับเงินที่ใชไป
เลขที่
วันที่
จํานวนเงิน

ผลการตรวจสอบการบันทึกรับ
ถูกตอง
ครบถวน

ขอสังเกต
....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ผูตรวจสอบ..................................
วันที่ตรวจสอบ………………………..
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กระดาษทําการตรวจสอบหลักฐานการจายและการบันทึกจาย
หนวยรับตรวจ.....................................
เพียงวันที่..............................................................
วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
1........................................................................................................
2........................................................................................................
ระยะเวลาที่สมุ ตรวจ ตั้งแตวันที่ ............................................ถึงวันที่................................................
วันที่จาย

เลขที่
หลักฐานจาย

รายการ

จํานวนเงิน

ขอสังเกต

การบันทึกจาย
ถูกตอง ครบถวน

ขอสังเกต
....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ผูตรวจสอบ..................................
วันที่ตรวจสอบ………………………..
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หนวยรับตรวจ....................................................
ตรวจเพียงวันที่ ......................................................................
ใบสําคัญ
ว.ด.ป.
ที่
ตามใบสําคัญ

ว.ด.ป.ที่ลง
จายในบัญชี

รายการ

จํานวนเงิน
เรียกเงินคืน

เรียกหลักฐาน
หรือใหชี้แจง

เหตุที่ทักทวง

การแกไข

ผูตรวจสอบ............................
วันที่ตรวจสอบ..................................
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