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แผนปฏิบัติการตรวจสอบ 
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ของ 
นางทัสนี  งามประดิษฐ์  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

1.ชื่องาน  :  ตรวจสอบการด าเนินงาน 

2.เรื่อง :  ตรวจสอบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้มั่นใจว่าสถานศึกษามีการควบคุมการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน 

การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และแนวทางการ
ด าเนินงานที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด และการเบิกจ่ายเงินถูกต้องตามระเบียงของ
ทางราชการ 

4. ขอบเขตของงาน 
  ตรวจงานหลักฐานเกี่ยวกับการด าเนินงาน การจัดสรรของสถานศึกษา หลักฐานการรับและ
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ปีงบประมาณ 2562) 

5. ค าจ ากัดความ 

  1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หมายถึง  งบประมาณที่รัฐจัดสรร
ให้สถานศึกษา 5 รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าใช้จ่ายรายหัวปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียน
ค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรร
มาพัฒนาผู้เรียน 

  2. การศึกษาภาคบังคับ  หมายถึง  การศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก้าของการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ.2545  โดยรับเด็กเข้าศึกษาซึ่งมีอายุย่างเข้าปีท่ีเจ็ด
จนถึงอายุย่างเจ้าปีสิบหก  เว้นแต่เด็กท่ีสอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับแล้ว 

  3. การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หมายถึง  การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 
ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา เริ่มตั้งแต่อายุ 3 ปี แต่ไม่เกิน
อายุ 20 ปีตามข้อมูลรายงานเข้าสู่ระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) 

  4. ระดับก่อนประถมศึกษา  หมายถึง  การจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 1-3 ให้แก่เด็กที่มี
อายุตั้งแต่ 3-5 ปี 

  5. ระดับประถมศึกษา  หมายถึง  การจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน เริ่มตั้งแต่ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6  

  6. ระดับมัธยมศึกษา  หมายถึง  การจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน  ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ระดับชั้น ม.1 ถึง ม.3 ) และมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
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ประเภทสามัญ (ระดับชั้น ม.4 ถึง ม.6) หรือระดับ ปวช. ที่จัดโดยสถานศึกษา และประเภทอาชีวศึกษา ที่จัด
โดยสถานประกอบการ (ปวช.) 

  7. การศึกษาพิเศษ  หมายถึง  การจัดการศึกษาให้แก่บุคคลซึ่งมีความผิดปกติอย่างใดอย่าง
หนึ่งซึ่งจ าเป็นต้องจัดการศึกษาให้เป็นรูปแบบโดยเฉพาะ และอาศัยเทคนิคต่าง ๆ ในการสอนตามลักษณะ
ความต้องการและความจ าเป็นของแต่ละบุคคล 

  8. การศึกษาสงเคราะห์  หมายถึง  การจัดการศึกษาให้กับเด็กอยู่ในภาวะยากล าบากหรืออยู่
ในสถานภาพที่ด้อยกว่าเด็กท่ัวไป  หรือที่มีลักษณะเป็นการกุศล เพ่ือให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มี
พัฒนาการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย 

  9.  เด็กท่ีไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย หมายถึง เด็กวัยเรียนที่ไม่มี
สัญชาติไทยอาศัยอยู่ในประเทศไทย ที่เข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประกอบด้วย 

   9.1 เด็กท่ีไม่มีหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร  หมายถึง เด็กที่อาศัย
อยู่ในประเทศไทย และไม่มีหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร 

   9.2 เด็กท่ีไม่ ทร 13 หมายถึง  เด็กต่างด้าวที่ไม่มีสัญชาติไทยไม่อยู่ในทะเบียนกลาง
ใช้รหัสน าหน้าด้วย G โดยได้รบัรหัสประจ าตัวจากกระทรวงมหาดไทยแล้ว 

   9.3 เด็กท่ีมี ทร 13 หมายถึง  เด็กท่ียังไม่ได้รับสัญชาติไทย แต่มีชื่อยู่ในทะเบียน
กลาง 

  10. เด็กต่างชาติ หมายถึง เด็กท่ีสัญชาติต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และมีหลักฐาน
แสดงตัวตน 

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ กระดาษท าการและตัวอย่างคู่มือในการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องเพ่ือให้เข้าใจประเด็นการตรวจสอบ วัตถุประสงค์ วิธีการเก็บข้อมูล และการสรุปผลการ
ตรวจสอบ 

 ขั้นตอนที่ 2 ส ารวจ/จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น รวบรวมหลักฐาน การได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
ของสถานศึกษา จากกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ การโอนเงินให้สถานศึกษาจากลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ 

 ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดประเด็นการตรวจสอบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การตรวจสอบ จัดท าแผน
ปฏิบัติงานตรวจสอบ พร้อมแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบเงินดุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานของสถานศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางการผู้ตรวจสอบภายใน ในการตรวจสอบและสอบทานงานตาม
ประเด็นที่ก าหนดไว้ 
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ขั้นตอนที่ 4  แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ประเด็นการตรวจสอบ ประเด็นที่ 1  การตรวจสอบเงินอุดหนุนฯที่ได้รับจัดสรร 

 เกณฑ์การตรวจสอบ  เงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรครบถ้วน ตามจ านนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง 

 วิธีการตรวจสอบ   

1. ส ารวจข้อมูลการจัดสรรเงินอุดหนุนของสถานศึกษาที่เข้าตรวจสอบว่าได้รับจัดสรรเงินแต่
ละประเภทเป็นจ านวนเท่าใด ประกอบด้วย  

- ค่าจัดการเรียนการสอน(เงินอุดหนุนรายหัว เงินอุดหนุนรายหัว เงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐาน) 

- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

2. ตรวจสอบจ านวนนักเรียนตามที่ไดรับจัดสรรเงินอุดหนุนว่า ตรงกับจ านวนนักเรียนที่มีอยู่
จริงหรือไม่ ดังนี้ 

2.1 สุ่มตรวจสอบจ านวนนักเรียนที่มีอยู่จริงตามบัญชีรายชื่อนักเรียนของแต่ละ
ระดับชั้น กับทะเบียนนักเรียนว่าข้อมูลถูกต้อง ตรงกันกรณีไม่ตรงกันให้
ตรวจสอบหาสาเหตุ 

2.2 ตรวจสอบจ านวนนักเรียนตามทะเบียนนักเรียนเปรียบเทียบกับจ านวนนักเรียน
ตามท่ีได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนว่าข้อมูล ถูกต้องตรงกันหรือไม่ กรณีไม่ตรงกันให้
ตรวจสอบหาสาเหตุ 

2.3 ตรวจสอบจ านวนเงินที่ได้รับแจ้งการโอนเงินเปรียบเทียบกับ จ านวนเงินที่ได้รับ
โอนในสมุดคู่ฝากธนาคารว่าถูกต้อง ตรงกันหรือไม่ อย่างไร 

3. ตรวจสอบว่า สถานศึกษามีการใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการตามจ านวนเงินที่
ได้รับส่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไว้เป็นหลักฐาน หรือไม่อย่างไร 

แหล่งข้อมูล 
 -ส าเนาใบเสร็จรับเงิน 
กระดาษท าการ 

   1. การดาษท าการตรวจสอบเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร 
   2. แบบสรุปผลการตรวจสอบเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด 
                                  การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ประเด็นการตรวจสอบ ประเด็นที่ 2  การควบคุมและรายงานผลการด าเนินงาน 
เกณฑ์การตรวจสอบ 

 1.มีการบันทึกควบคุมเงินอุดหนุนฯในระบบบัญชีของสถานศึกษา และสามารถควบคุมเงินที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบได้ครบถ้วน ถูกต้อง 
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 2.มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

วิธีการตรวจสอบ 
 1.สอบทานว่า มีการบันทึกควบคุมการรับ-จ่ายเงินอุดหนุนฯ ในระบบบัญชีของสถานศึกษา ครบถ้วน 
ถูกต้อง โดยแยกควบคุมตามประเภทของเงิน 
 2.สอบทานการจัดเก็บหลักฐานการจ่ายเงินอุดหนุนฯแต่ละประเภท ว่ามีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
โดยเก็บแยกตามประเภทเงิน 
 3.สอบทานว่าสถานศึกษา มีการน าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเงินอุดหนุนฯ ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
หรือไม่อย่างไร 
 4.สอบทานว่า สถานศึกษามีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาภายในระยะเวลาที่
ก าหนดดังต่อไปนี้หรือไม่ อย่างไร ครั้งที่ 1 ภายในเดือน เมษายน   ครั้งที่ 2 ภายในเดือน ตุลาคม 

แหล่งข้อมูล/กระดาษท าการ 
 แหล่งข้อมูล 
 1.สมุดบัญชีและหรือทะเบียนคุมเงินออกงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนฯ 
 2.หลักฐานการจ่ายเงินอุดหนุนฯ แต่ละประเภท 
 3.หลักฐานการน าดอกเบี้ยเงินอุดหนุนฯ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
 กระดาษท าการ 
 -แบบสรุปผลการตรวจสอบเงินดุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ประเด็นการตรวจสอบ ประเด็นที่ 3  การตรวจสอบเงินอุดหนุนฯ รายการค่าจัดการเรยีนการสอน 
   3.1 เงินอุดหนุนรายหัว 
  เกณฑก์ารตรวจสอบ 
  1.มีการก าหนดโครงการ/กิจกรรมจากแหล่งของเงินอุดหนุนฯ ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของสถานศึกษา 
  2.การใช้จ่ายเงินสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปี 

  วิธีการตรวจสอบ 
  1.สอบทานการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ว่าสถานศึกษามีการก าหนดโครงการ/กิจกรรม 
จากแหล่งของเงินอุดหนุนฯ ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี หรือไม่อย่างไร 
  2.ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัว ในประเด็นดังต่อไป 
     2.1 การใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัว เป็นไปตามแผน ฯ ที่ก าหนด โดยมีการใช้จ่ายใน 3.
ประเภทงบรายจ่าย คือ งบด าเนินงานและงบลงทุน โดยตรวจสอบจากหลักฐานการจ่ายเงิน 
      2.2 สุ่มตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของหลักฐานการจ่ายเงินอุดหนุนรายหัวว่ามีการ
ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการและแนวทางการใช้จ่ายที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก าหนด 
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  แหล่งข้อมูล/กระดาษท าการ 
 แหล่งข้อมูล 
 1.แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 2.รายงานประชุมการจัดท าแผนฯ 
 3.รายงานการประชุมหรือหนังสือ หรือบันทึกให้ความเห็นชอบแผนฯ 
 4.หลักฐานการจ่ายเงินอุดหนุนรายหัว 
 5.เอกสารการรายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่ได้เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 กระดาษท าการ 
 1.กระดาษท าการตรวนสอบหลักฐานการจ่ายเงินและบันทึกการจ่าย  
 2.แบบสรุปผลการตรวจสอบเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
 
      3.2 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
 เกณฑก์ารตรวจสอบ 
 1.จัดสรรเงินให้กับนักเรียนยากจนตามข้อมูลในระบบ DMC 
 2.ใช้จ่ายเงินในลักษณะถัวจ่ายเป็นค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ค่าเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
นักเรียนค่าอาหารกลางวัน และค่าพาหนะเดินทาง 
 3.กรณีสถานศึกษาด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้องด าเนินการตามระเบียบที่เก่ียวข้องกับการพัสดุ 
 4.กรณีจ่ายเงินเป็น เงินสดให้แก่นักเรียน ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน ร่วมกัน
จ่ายเงิน 
 5.มีการรายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 
 
 วิธีการตรวจสอบ 
 1.ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจนในประเด็นดังต่อไปนี้ 
    1.1 มีการจัดสรรเงินให้กับนักเรียนยากจนที่สถานศึกษาคัดกรองและบันทึกในระบบ DMC 
หรือไม่ 
    1.2 การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด
หรือไม่ ดังนี้ 
  1.2.1 มีการใช้จ่ายเงินในลักษะถัวจ่าย 4 รายการ ดังนี้ 
  -ค่าหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน 
  -ค่าเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนักเรียน 
  -ค่าอาหารกลางวัน 
  -ค่าพาหนะ 
  กรณีไม่ได้จ่ายตาม 4 รายการข้างต้น สถานศึกษามีการใช้จ่ายเงินอย่างไร 
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     1.2.2 กรณีสถานศึกษาด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการพัสดุ ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   
พ.ศ.2560 หรือไม่ 
    1.2.3 กรณีจ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย    
3 คน ร่วมกันจ่ายเงิน โดยจัดท าใบส าคัญรับเงินเป็นหลักฐานการจ่าย 
   2.สอบทานว่า สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ
หรือไม่ 
 แหล่งข้อมูล/กระดาษท าการ 
 แหล่งข้อมูล 
 1.ข้อมูลนักเรียนยากจน ในระบบ DMC 
 2.รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณให้นักเรียน 
 3.หลักฐานการแต่งตั้งคณะกรรมการ กรณีจ่ายเงินสด 
 4.หลักฐานในส าคัญรับเงิน 
 5.หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.หลักฐานรายงานผลการด าเนินงาน 

 กระดาษท าการ 
 1.กระดาษท าการตรวจสอบการจ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน  
 2.แบบสรุปผลการตรวจสอบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ประเด็นการตรวจสอบ ประเด็นที่ 4 การตรวจสอบเงินอุดหนุนฯ รายการค่าหนังสือเรียน 
    เกณฑ์การตรวจสอบ 
      1.กระบวนการในการจัดหาหนังสือเรียน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
       2.มีการแจกหนังสือเรียนให้นักเรียนทุกคนทันเปิดภาคเรียน 
     วิธีการตรวจสอบ 
 1.สอบทานกระบวนการคัดเลือกหนังสือว่า มีด าเนินการ ดังนี้ 
               1.1 ครูผู้สอนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด เสนอคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและวิชาการ 
                1.2 รายการหนังสือและแบบฝึกหัดที่คัดเลือกผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการภาคี 4 
ฝ่าย(ผู้แทนครู ผู้แทน ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
             2. ตรวจสอบหลักฐานการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดว่าปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ตลอดจนมีหลักฐานการจ่ายเงินครบถ้วนถูกต้อง ตามที่ระเบียบก าหนด 
           3.สอบทานการแจกหนังสือให้นักเรียน ว่าสถานศึกษามีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
  3.1 แจกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ให้นักเรียนทุกคนก่อนเปิดภาคเรียนหรือวันแรกหรือ
สัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน 
  3.2 ก าหนัดให้มีผู้รับผิดชอบในการแจกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด เช่น ครูประจ าชั้น/
หัวหน้า และครูสายชั้น/ครูผู้รับผิดชอบตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 



- 7 - 
  3.3 มีการให้นักเรียนลงลายมือชื่อรับหนังสือเรียนไว้เป็นหลักฐาน (ในกรณีเด็กปฐมวัยให้
ผู้ปกครองเป็นผู้ลงลายมือชื่อ) กรณีไม่ได้ด าเนินการตามข้อ 3.1.3.3 สถานศึกษา มีการควบคุมอย่างไร 
สามารถควบคุมได้หรือไม่ 
 แหล่งข้อมูล/กระดาษท าการ 
 แหล่งข้อมูล 
  1.ค าสั่ง/บันทึกแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการแจกหนังสือเรียน 
  2.รายงานการประชุมหรือหนังสือ หรือบันทึกให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาคี 4ฝ่าย
และคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการพิจารณาคัดเลือกรายการหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด 
  3.หลักฐานการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด 
  4.หลักฐานการจ่ายเงินค่าหนังสือเรียน 
  5.หลักฐานแสดงการรับหนังสือเรียนที่นักเรียนหรือผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับหนังสือ 

      กระดาษท าการ 
1.กระดาษท าการตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงิน  
2.กระดาษท าการตรวจสอบการแจกหนังสือให้นักเรียน  
 
3.แบบสรุปผลการตรวจสอบเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา- 

ขั้นพ้ืนฐาน 
ประเด็นการตรวจสอบ ประเด็นที่ 5 การตรวจสอบเงินอุดหนุนฯ รายการค่าอุปกรณ์การเรียน 
    เกณฑ์การตรวจสอบ 
 1.มีการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียนหรือผู้ปกครองครบถ้วนตามจ านวนเงินที่ได้รับ
จัดสรรทันภายในวันเปิดภาคเรียน 
           2.การด าเนินการสอดคล้องกับแนวทางท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

     วิธีการตรวจสอบ 
              1. สอบทานการควบคุม การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนในประเด็นดังต่อไปนี้ 
          1.1 มีการแต่งตั้งผู้จ่ายเงินอย่างน้อย 2 คน เพ่ือร่วมกันจ่ายเงินให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครอง 
           1.2 สุ่มตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนดังนี้ 
               1.2.1 มีการจ่ายเงินให้นักเรียนแต่ละคนครบถ้วนตามจ านวนเงินที่ได้รับจัดสรรและ
ด าเนินการได้ทันภายในวันเปิดภาคเรียน 
               1.2.2 นักเรียนหรือผู้ปกครองมีการลงลายมือชื่อรับเงินในแบบหลักฐานการจ่ายเงิน
(ตามแบบฟอร์มที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด)เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน 
           1.3 กรณีสถานศึกษาอยู่ห่างไกลทุรกันดาร และได้ด าเนินการช่วยเหลือในการจัดหาอุปกรณ์
การเรียนให้กับนักเรียนมีการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายและคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดหรือไม่อย่างไร 
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           1.4 มีการติดตามใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการจัดหาอุปกรณ์การเรียนจากนักเรียนหรือ
ผู้ปกครอง กรณีไม่มีใบเสร็จรับเงิน มีการใช้แบบหลักฐานยืนยันการจัดหา (ตามแบบฟอร์มที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด) โดยให้นักเรียนหรือผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับรองเพ่ือเก็บไว้เป็น
หลักฐานประกอบการจ่ายเงิน หมายเหตุ ผู้ปกครองสามารถใช้จ่ายเงินอุปกรณ์การเรียน โดยถัวจ่ายร่วมกับค่า
เครื่องแบบนักเรียนได้ 
              2. กรณีผู้ปกครองและนักเรียนมีความประสงค์จะบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์ค่าอุปกรณ์การเรียน
ให้กับสถานศึกษาด้วยความสมัครใจ ให้สอบทานว่าสถานศึกษามีการด าเนินการดังต่อไปนี้ หรือไม่ อย่างไร 
           2.1 ให้ผู้ปกครองนักเรียนแจ้งความประสงค์การบริจาคลงในใบแสดงเจตนาจ านงบริจาค  
ค่าอุปกรณ์การเรียน (ตามแบบฟอร์มที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด) เพื่อเก็บไว้เป็น
หลักฐานในการรับบริจาค 
           2.2 ออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการให้กับผู้บริจาค ตามจ านวนเงินที่ปรากฏใน
แบบแสดงเจตจ านงบริจาคค่าอุปกรณ์การเรียนและอ้างอิงเล่มที่ เลขท่ี วัน/เดือน/ปี ที่รับเงิน ในใบแสดง
เจตจ านงบริจาคฯ 
 แหล่งข้อมูล/กระดาษท าการ 
 แหล่งข้อมูล 

1. ค าสั่ง/บันทึก แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงิน 
2. หลักฐานการจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน 
3. รายงานการประชุมหรือหนังสือ หรือบันทึกให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาคี 4 

ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกรณีสถานศึกษาเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์การ
เรียนให้กับนักเรียน 

4. แบบหลักฐานยืนยันการจัดหา 
5. ใบแสดงเจตจ านงบริจาคค่าอุปกรณ์การเรียน 
6. ส าเนาใบเสร็จรับเงินบริจาค 
กระดาษท าการ 
1.กระดาษท าการตรวจสอบการจ่ายเงินอุดหนุน รายการค่าอุปกรณ์การเรียน  
2.แบบสรุปผลการตรวจสอบเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา- 
  ขั้นพ้ืนฐาน 

ประเด็นการตรวจสอบ ประเด็นที่ 6 การตรวจสอบเงินอุดหนุนฯ รายการค่าเครื่องแบบนักเรียน 
 เกณฑ์การตรวจสอบ 
        1.มีการจ่ายเงินค่าเครื่องนักเรียนให้นักเรียนหรือผู้ปกครองครบถ้วน ตามจ านวนเงินที่ได้รับ
จัดสรรทันภายในวันเปิดภาคเรียน 

         2.การด าเนินการสอดคล้องกับแนวทางท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ก าหนด 
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     วิธีการตรวจสอบ 
           1.สอบทานการควบคุม การจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนในประเด็นดังต่อไปนี้ 
           1.1 มีการแต่งตั้งผู้จ่ายเงินอย่างน้อย 2 คน เพ่ือร่วมกันจ่ายเงินให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครอง 
           1.2 สุ่มตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ดังนี้ 
                 1.2.1 มีการจ่ายเงินให้นักเรียนแต่ละคนครบถ้วนตามจ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร 
และด าเนินการได้ทันภายในวันเปิดภาคเรียน 
                 1.2.2 นักเรียนหรือผู้ปกครอง มีการลงลายมือชื่อรับเงินในแบบหลักฐานการ
จ่ายเงิน (ตามแบบฟอร์มที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด) เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานการ
จ่ายเงิน 
  1.3 กรณีสถานศึกษาอยู่ห่างไกลทุรกันดาร และได้ด าเนินการช่วยเหลือในการจัดหาอุปกรณ์
การเรียนให้กับนักเรียน มีการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายและคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดหรือไม่อย่างไร 
  1.4 มีการติดตามใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการจัดหาเครื่องแบบนักเรียนจากนักเรียนหรือ
ผู้ปกครอง กรณีไม่มีใบเสร็จรับเงิน มีการใช้ แบบหลักฐานยืนยันการจัดหา (ตามแบบฟอร์มที่ส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด) โดยให้นักเรียนหรือผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับรองเพ่ือเก็บไว้เป็น
หลักฐานประกอบการจ่ายเงิน  
 หมายเหตุ ผู้ปกครองสามารถใช้จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน โดยถัวจ่ายร่วมกับค่าเครื่องแบบนักเรียน
ได้ 
  2.กรณีผู้ปกครองและนักเรียนมีความประสงค์จะบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์ค่าเครื่องแบบ
นักเรียนให้กับสถานศึกษาด้วยความสมัครใจ ให้สอบทานว่าสถานศึกษามีการด าเนินการดังต่อไปนี้ หรือไม่ 
อย่างไร 
      2.1 ให้ผู้ปกครองนักเรียนแจ้งความประสงค์การบริจาคลงในใบแสดงเจตนาจ านง
บริจาคค่าเครื่องแบบนักเรียน(ตามแบบฟอร์มที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด) เพ่ือเก็บ
ไว้เป็นหลักฐานในการรับบริจาค 
   2.2 ออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการให้กับผู้บริจาค ตามจ านวนเงินที่
ปรากฏในแบบแสดงเจตจ านงบริจาคค่าเครื่องแบบนักเรียนและอ้างอิงเล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี ที่รับเงิน ในใบ
แสดงเจตจ านงบริจาคฯ 
 แหล่งข้อมูล/กระดาษท าการ 
 แหล่งข้อมูล 
  1.ค าสั่ง/บันทึก แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงิน 
  2.หลักฐานการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน 
  3.รายงานการประชุมหรือ หนังสือ หรือบันทึกให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาคี 4 
ฝ่ายและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกรณีสถานศึกษาเป็นผู้จัดหาเครื่องแบบนักเรียนให้กับนักเรียน 
  4.แบบหลักฐานยืนยันการจัดหา 
  5.ใบแสดงเจตจ านงบริจาคค่าเครื่องแบบนักเรียน 
  6.ส าเนาในเสร็จรับเงินบริจาค 
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           กระดาษท าการ 
  1.กระดาษท าการตรวจสอบการจ่ายเงินอุดหนุน รายการค่าอุกปกรณ์การเรียน 
  2.แบบสรุปผลการตรวจสอบเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา- 
                       ขั้นพ้ืนฐาน 
ประเด็นการตรวจสอบ ประเด็นที่ 7 การตรวจสอบเงินอุดหนุนฯ รายการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 เกณฑ์การตรวจสอบ 
     1.การก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการพิจารณา 
  2.กิจกรรมที่ก าหนดครบถ้วนทั้ง 4 กิจกรรม 
  3.การเบิกจ่ายเงินสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

วิธีการตรวจสอบ 
  1.สอบทานกระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในประเด็นดังต่อไปนี้ 
   1.1 การวางแผนก าหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการพิจารณา 
   1.2 กิจกรรมที่ก าหนดประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้ 
   (1) กิจกรรมวิชาการ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดเพ่ิมเติมนอกจากการเรียนปกติในชั้นเรียน 
โดยก าหนดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
   (2) กิจกรรมคุณธรรม/จริยธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
โดยก าหนดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
   (3) กิจกรรมทัศนศึกษา โดยเน้นภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของชาติและท้องถิ่น 
และหรือทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ โดยก าหนดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
   (4) กิจกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เป็นการ
ให้บริการ ICT บริการคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียนเพ่ิมเติมจากการเรียนคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานตามหลักสูตรปกติ 
โดยก าหนดอย่างน้อย 40 ชั่วโมง/คน/ปี 
  2.สุ่มตรวจตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ว่าการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานก าหนด และหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 

 แหล่งข้อมูล/กระดาษท าการ 
 แหล่งข้อมูล 

1. รายงานการประชุมหรือหนังสือ หรือบันทึกให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการพิจารณาก าหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

2. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา 
3. หลักฐานการจ่ายเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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กระดาษท าการ 
1. กระดาษท าการตรวจสอบการจ่ายเงินอุดหนุน รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
2. แบบสรุปผลการตรวจสอบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
 

 (ลงชื่อ) ทัสนี  งามประดิษฐ์   ผู้เสนอแผนปฏิบัติการตรวจสอบ 
                      (นางทัสนี  งามประดิษฐ์) 

ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติการตรวจสอบ 
เรื่อง  เงินรายได้สถานศึกษา   

 
 
 
 
 

นางทัสนี  งามประดิษฐ์ 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 
 
 
 
 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 

 

 

 



แผนปฏิบัติการตรวจสอบ 
เงินรายได้สถานศึกษา 

ของ 
นางทัสนี  งามประดิษฐ์  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

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

1. ชื่องาน  :  ตรวจสอบการด าเนินงาน 

2. เรื่อง :  ตรวจสอบเงินรายได้สถานศึกษา 

3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้มั่นใจว่าเงินรายได้สถานศึกษาที่โรงเรียนได้รับ โรงเรียนปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นไป
ตามกฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่ สพฐ.ก าหนดและการก่อหนี้ผูกพันและการใช้
จ่ายเงินโรงเรียนใช้จ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 

4. ขอบเขตของงาน 
  ตรวจงานหลักฐานเกี่ยวกับการด าเนินงาน การรับ-จ่ายเงิน การควบคุมเงิน การใช้จ่ายเงิน 
(ปีงบประมาณ 2562) 

5. ค าจ ากัดความ 
  เงินรายได้สถานศึกษา คือ บรรดาเงินรายได้ ผลประโยชน์ที่เกิดจากที่ราชพัสดุ เบี้ยปรับที่เกิด
จากการผิดสัญญาลาศึกษาและเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อทรัพย์สินหรือจ้างท าของที่ด าเนินการ
โดยใช้เงินงบประมาณเงินที่มีผู้มอบให้และเงินหรือผลประโยชน์อื่นที่สถานศึกษาได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ เช่น 
เงินรายได้สถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลและเงินรายได้สถานศึกษาที่ไม่เป็นนิติบุคคล 
6. วิธีการตรวจสอบ 
  1. ระบบการควบคุมเงิน 

1.1  สอบทานจากโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีว่ามีโครงการใดใช้จ่ายเงินจากเงิน 
รายไดส้ถานศึกษาหรือสอบทานว่าสถานศึกษาได้จัดท าโครงการที่ระบุว่าใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา  ไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีหรือไม่ 

1.2  สอบทานรายการจ่ายเงินจากหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายว่ารายการดังกล่าวมี 
โครงการหรือแผนการใช้จ่ายเงินหรือไม่ 

1.3  ตรวจสอบว่าเงินรายได้สถานศึกษาที่ได้รับมาจากแหล่งใด จ านวนเท่าใดและโรงเรียน 
ไดอ้อกใบเสร็จรับเงินครบถ้วนหรือไม่ 

1.4 ตรวจสอบว่าโรงเรียนได้จัดท าทะเบียนคุมรับ – จ่ายเงินหรือไม่ 
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2. การใช้จ่ายเงิน 

2.1  ตรวจสอบรายการจ่ายเงินว่าจ่ายในด้านใด จ านวนเท่าใด 
2.2  ตรวจสอบการจ่ายเงินที่ระบุวัตถุประสงค์ไว้ชัดแจ้งว่าโรงเรียนได้ใช้จ่ายเงินตาม 

วัตถุประสงค์หรือไม่ 
2.3  ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินว่าถูกต้องและด าเนินการถูกต้องตามระเบียบ 

พัสดุหรือไม่ 
2.4  ตรวจสอบว่าการใช้จ่ายเงินถูกต้องตามประเภท/รายการ ที่ได้ระบุไว้ในแผนปฏิบัติ 

การประจ าปีหรือไม่ 

7. แหล่งข้อมูล/กระดาษท าการ 
 แหล่งข้อมูล 

1. สมุดคู่ฝาก 
2. ใบเสร็จรับเงิน 
3. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
4. หลักฐานการจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา 

กระดาษท าการ 
       - กระดาษท าการตรวจสอบเงินรายได้สถานศึกษา  

 

 
         (ลงชื่อ) ทัสนี งามประดิษฐ์    ผู้เสนอแผนปฏิบัติการตรวจสอบ 

                                      (นางทัสนี  งามประดิษฐ์) 
                                                ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนปฏิบัติการตรวจสอบ 
เรื่อง 

การควบคุมด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษา     
 
 
 
 
 

นางทัสนี  งามประดิษฐ์ 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 
 
 
 
 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 

 
 
 



แผนปฏิบัติการตรวจสอบ 
การควบคุมด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษา 

ของ 
นางทัสนี  งามประดิษฐ์  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

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

1. ชื่องาน  :  ตรวจสอบการด าเนินงาน 

2. เรื่อง :  การควบคุมด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษา 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มั่นใจว่าสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีครอบคลุมเงินทุกประเภท และมีความ
โปร่งใสสามารถควบคุมการใช้จ่ายเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือมั่นใจว่าสถานศึกษามีเงินคงเหลืออยู่จริงครบถ้วน มีการควบคุมทางการเงินที่รัตกุม และปฏิบัติ
ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

3. เพ่ือมัน่ใจว่าสถานศึกษาจัดท าบัญชีถูกต้องเป็นปัจจุบัน มีการควบคุมทางบัญชีรัตกุม และปฏิบัติ
ถูกต้องเป็นไปตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

4. เพ่ือทราบปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขที่ถูกต้องให้แก่
สถานศึกษา 

4. ประเด็นการตรวจสอบ 
4.1 การตรวจสอบเงินคงเหลือ 
เกณฑ์การตรวจสอบ 

     สถานศึกษามีเงินสดเงินฝากธนาคาร และเงินฝากส่วนราชการผู้เบิกคงเหลืออยู่จริงและถูกต้อง
ครบถ้วนตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 

วิธีการตรวจสอบ 
 1.ตรวจตัดยอดเงินคงเหลือว่ามีอยู่จริงถูกต้องและครบถ้วนตรงตามประเภทของเงินที่ปรากฏใน
รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ณ วันที่ตัดยอด หรือไม่ ดังนี้ 
      1.1 ตรวจนับเงินสดคงเหลือเทียบกับช่องเงินสดในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
      1.2 ตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือของเงินแต่ละประเภทจากสมุดคู่ฝากธนาคาร       
ออมทรัพย์และประจ าทุกบัญชีและทะเบียนเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน เทียบกับช่องเงินฝาก
ธนาคารในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 

แหล่งข้อมูล/กระดาษท าการ 
แหล่งข้อมูล 

 1.เงินสด 
 2.สมุดคู่ฝากธนาคารและทะเบียนเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 
 3.สมุดคู่ฝาก(ส่วนราชการผู้เบิก 
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 4.รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
 5.ทะเบียนคุมต่าง ๆ  

กระดาษท าการ 
 1.ใบตรวจนับเงินคงเหลือ (หมายเลข 2-1) 
 2.กระดาษท าการตรวจสอบเงินสด (หมายเลข 2-2) 
 3.กระดาษท าการตรวจสอบเงินฝากธนาคาร (หมายเลข 2-3) 
 4.กระดาษท าการตรวจสอบเงินฝากส่วนราชการผู้เบิก (หมายเลข 2-5) 
 5.กระดาษท าการบันทึก (หมายเลข2-12) 
 6.แบบสรุปผลการตรวจสอบการควบคุมด้านการเงินการบัญชี 
  

4.2 การตรวจสอบการเก็บรักษาเงิน 
เกณฑ์การตรวจสอบ 

 1.การเก็บรักษาเงินสดปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังในหน้าที่ของ
อ าเภอและกิ่งอ าเภอ พ.ศ.2520 และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
 2.เก็บรักษาเงินคงเหลือแต่ละประเภทในรูปเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากส่วนราชการผู้เบิก
ตามอ านาจและวงเงินที่ได้รับอนุญาตให้จัดเก็บได้ 

วิธีการตรวจสอบ 
 1.ตรวจสอบการเก็บรักษาเงินสดโดย 
     1.1 ตรวจสอบว่าสถานศึกษามีการแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน ตามที่ระเบียบก าหนดหรือไม่ 
 1.2  ตรวจดวู่าตู้นิรภัยตั้งอยู่ที่ใดและเหมาะสมหรือไม่ 
     1.3 สอบทานการปฏิบัติหน้าของกรรมการเก็บรักษาเงิน ดังนี้ 
  1.3.1 การเก็บรักษากุญแจตู้นิรภัย เป็นไปตามค าสั่งมอบหมาย 
  1.3.2 สอบทานว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบตามค าสั่ง และตามที่ระเบียบก าหนอ
หรือไม่ โดย (1) สัมภาษณ์กรรมการเก็บรักษาเงิน และหน้าที่การเงิน (2) สอบทานการลงนามของกรรมการ
จากรายงานเงินคงเหลือประจ าวันตั้งแต่วันที่ตรวจตัดยอด ย้อนหลังขึ้นไปตามเหมาะสม 
      1.4 กรณีสถานศึกษาไม่มีตู้นิรภัย แต่มีเงินสดคงเหลือให้ตรวจสอบว่าเก็บรักษาเงินสดอย่างไร 
  1.4.1 กรณีผู้อ านวยการสถานศึกษารับเงินไปจัดเก็บได้มีการจัดท าบันทึกการรับเงิน เพ่ือเก็บ
รักษาตามจ านวนเงินและ ตามประเภทของเงินเสนอให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาลงนาม และรับเงินไปเก็บ
รักษาถูกต้อง หรือไม่ 
  1.4.2 กรณีผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่ได้รับเงินไปเก็บรักษา ตรวจสอบว่าเป็นผู้เก็บรักษา 
เพราะเหตุใด เก็บรักษาอย่างไร และผู้อ านวยการสถานศึกษารับทราบหรือไม่ 
   1.ตรวจสอบการเก็บรักษาเงินนอกงบประมาณ โดย ตรวจสอบยอดเงินสด เงินฝาก
ธนาคาร และเงินฝากส่วนราชการผู้เบิก ของเงินแต่ละประเภทตามรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ว่า
สถานศึกษาเก็บรักษาเงินเป็นไปตามอ านาจและวงเงินที่ก าหนดตามระเบียบและหนังสือสั่งการ หรือไม่ ได้แก่ 
    1.1 เงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวม 5 รายการ 
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    1.2 เงินรายได้สถานศึกษา 
    1.3 เงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
    1.4 เงินกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน 
    1.5 เงินลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
    1.6 เงินประกันสัญญา 
  2.ตรวจสอบการเก็บและน าส่งรายได้แผ่นดินเป็นไปตามระเบียบก าหนด โดย 
      2.1ตรวจสอบยอดเงินรายได้แผ่นดินคงเหลือจากรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ณ วัด
ตรวจตัดยอด  
      2.2 สอบทานยอดคงเหลือว่าเป็นเงินที่ได้รับมาตั้งแต่เมือใด เก็บรักษาเกินระยะเวลาและ
เงื่อนไขท่ีระเบียบก าหนดหรือไม่ 

แหล่งข้อมูล/กระดาษท าการ 
แหล่งข้อมูล 
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 
2. บันทึกการรับเงินเพ่ือเก็บรักษา 
3. รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
กระดาษท าการ 

 1.กระดาษท าการตรวจสอบการเก็บรักษาเงินนอกงบประมาณ (หมายเลข 2-6)  
 2.กระดาษท าการตรวจสอบการเก็บรักษาเงินรายได้แผ่นดิน (หมายเลข 2-7) 
 3.แบบสรุปผลการตรวจสอบการควบคุมด้านการเงินการบัญชี 
 
 4.3 การตรวจสอบ การรับ-จ่ายเงิน 

เกณฑ์การตรวจสอบ 
 1.การรับเงิน 
      1.1 มีการมอบหมายงานด้านการเงินชัดเจนเหมาะสม 
      1.2 การรับเงินมีการออกในเสร็จรับเงินหลักฐานทุกครั้งและถูกต้องตามระเบียบ 
      1.3 ใบเสร็จรับเงินที่ใช้เป็นใบเสร็จรับเงินของ สพฐ. 

วิธีการตรวจสอบ 
 1.ตรวจสอบว่าสถานศึกษามีค าสั่งหรือบันทึกท่ีแสดงถึงการมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงิน โดยท าหน้าที่รับเงิน จ่ายเงิน หรือไม่ 
 2.สอบถามเจ้าหน้าที่การเงินว่ามีการออกใบเสร็จรับเงินทุกรายการ ที่ได้รับเงิน หรือไม่ 
 3.ตรวจดูใบเสร็จรับเงินที่ใช้ต้องเป็นในเสร็จรับเงินของ สพฐ. 
 4.ตรวจทานการออกใบเสร็จรับเงิน ว่า 
    4.1 ผู้ลงลายมือชื่อรับเงินเป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือไม่ 
    4.2 ใบเสร็จรับเงินระบุข้อมูลรายละเอียดครบถ้วน ชัดเจนสามารถน าข้อมูลบันทึกในทะเบียนคุม
ต่าง ๆ ได้ 
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แหล่งข้อมูล/กระดาษท าการ 
แหล่งข้อมูล 

 1.เจ้าหน้าที ่
 2.ค าสั่งมอบงาน 
 3.ใบเสร็จรับเงิน 
 4.หลักฐานการน าส่งเงิน 

กระดาษท าการ 
 1.กระดาษท าการตรวจสอบการใช้ใบเสร็จรับเงินและการบันทึกรับเงิน (หมายเลข 2-8) 
 2.กระดาษท าการบันทึก (หมายเลข 2-12)  
 3.แบบสรุปผลการตรวจสอบการควบคุมด้านการเงินการบัญชี 
 2. การจ่ายเงิน 

เกณฑ์การตรวจสอบ 
    2.1 การจ่ายเงินแต่ละประเภทเป็นไปตามข้อก าหนดของเงินนั้น ๆ 
    2.2 การจ่ายเงินได้รับจากผู้มีอ านาจและจ่ายถูกต้อง 
    2.3 มีหลักฐานการจ่ายครบถ้วยและถูกต้อง 

วิธีการตรวจสอบ 
 1.การจ่ายเงินแต่ละประเภทตรงตามวัตถุประสงค์หรือข้อก าหนดของเงินได้แก่ 
      1.1 เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ที่รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      1.2 เงินรายได้สถานศึกษา 
      1.3 เงินค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว 
      1.4 เงินค่าจัดการเรียนการสอน รายการเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน 
      1.5 เงินค่าหนังสือเรียน 
      1.6 เงินค่าอุปกรณ์การเรียน 
      1.7 เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน 
      1.8 เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
      1.9 เงินค่าเครื่องแบบลูกเสือ/เนตรนารี 
 2.การจ่ายเงินทุกรายการได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือไม่ 
 3.ยอดเงินจ่ายตามใบเสร็จรับเงินของเจ้าหนี้หรือใบส าคัญรับเงินของผู้มีสิทธิถูกต้องตรงกับยอดท่ีได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอ านาจ และตรงกับต้นข้ันเซ็ค หรือไม่ 
 4.ตรวจสอบต้นขั้นเซ็คกับทะเบียนเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ 
 5.มีหลักฐานการจ่ายครบทุกรายการที่จ่ายเงิน และถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้ 
     5.1 หลักฐานต้นเรื่องหรือหลักฐานด าเนินการที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
     5.2 หลักฐานการด าเนินการตามระเบียบที่เก่ียวข้อง เช่นหลักฐานด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้าง หลักฐานเกี่ยวกับการจัดประชุม/อบรม เป็นต้น 
    5.3 บันทึกอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน 
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    5.4 ใบเสร็จเงินของเจ้าหนี้/ใบส าคัญรับเงิน ซึ่งผู้จ่ายเงินลงลายมือชื่อ พร้อม วัน เดือน ปี ที่
จ่ายเงินด้วย 

แหล่งข้อมูล/กระดาษท าการ 
แหล่งข้อมูล 

 1.หลักฐานการจ่าย 
 2.ต้นขั้นเซ็ค 
 3.ทะเบียนคุมเงิน 
 กระดาษท าการ 
 1.กระดาษท าการตรวจสอบฐานการจ่ายและการบันทึกการจ่าย (หมายเลข 2-9) 
 2.กระดาษท าการบันทึก (หมายเลข 2-12) 
 3.แบบสรุปผลการตรวจสอบการควบคุมด้านการเงินการบัญชี 
 
 4.4 การตรวจสอบการจัดท าบัญชี 

เกณฑ์การตรวจสอบ 
 1.บันทึกการรับเงินและการน าส่งน าฝากเงินในทะเบียนคุมการรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดินเป็น
ปัจจุบันและแสดงยอดเงินคงเหลือถูกต้อง 
 2.บันทึกรายการรับจ่ายเงินในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณเป็นปัจจุบัน ทุกทะเบียนและแสดง
ยอดเงินคงเหลือถูกต้อง 
 3.บันทึกรายการเบิกถอนเงินจากคลังในสมุดคู่ฝาก (ส่วนราชการผู้เบิก) เป็นปัจจุบันทุกบัญชีและ
แสดงยอดเงินคงเหลือถูกต้อง 

วิธีการตรวจสอบ 
     ตรวจสอบการจัดท าทะเบียนคุมการรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน ทะเบียนคุมเงินออกงบประมาณ 
และสมุดคู่ฝากดังนี้ 
 1.ตรวจการจัดท าทะเบียนต่าง ๆ เป็นปัจจุบัน หรือไม่ 
 2.ตรวจสอบการบันทึกรายทะเบียนต่าง ๆ โดย 
    2.1 สุ่มตรวจหลักฐานรับเงินหลักฐานการจ่าย และหลักฐานการเบิกถอน กับทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณทุกทะเบียน 
   2.2 สุ่มตรวจหลักฐานการรับเงินและหลักฐานการส่งเงินกับทะเบียนคุมการรับและน าส่งเงินรายได้
แผ่นดิน 
   2.3 สุ่มตรวจหลักฐานการเบิกถอนเงินจากคลังกับสมุดคู่ฝาก (ส่วนราชการผู้เบิก 
 3.ตรวจสอบยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมการรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน ทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณทุกทะเบียนและสมุดคู่ฝาก ณ วันตรวจ 
 4.กรณีสถานศึกษาไม่จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันหรือจัดท าแต่ไม่เป็นปัจจุบันให้ตรวจสอบ
ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมการรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน และทะเบียนเงินนอกงบประมาณทุกทะเบียน
เทียบกับผลรวมของ  
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  4.1 เงินสดที่ตรวจนับได้ 
  4.2เงินฝากธนาคารทุกเล่มและทะเบียนเงินฝากกระแสรายวัน 
  4.3 เงินฝากส่วนราชการผู้เบิกตามสมุดคู่ฝาก 

แหล่งข้อมูล/กระดาษท าการ 
แหล่งข้อมูล 

 1.ทะเบียนคุมการรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน 
 2.ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
 3.สมุดคู่ฝาก (ส่วนราชการผู้เบิก 
 4.หลักฐานการจ่าย 
 5.ใบเสร็จรับเงิน 
 6.หลักฐานการน าส่งน าฝากเงิน 
 7.ใบน าฝาก 
 8.ใบฝากถอน 

กระดาษท าการ  
 1.กระดาษท าการตรวจสอบหลักฐานการจ่ายและการบันทึกรายจ่าย (หมายเลข 2-9) 
 2.กระดาษท าการบันทึก (หมายเลข 2-12) 
 3.แบบสรุปผลการตรวจสอบการควบคุมด้านการเงินการบัญชี 
 
 4.5 การตรวจสอบการจัดท ารายงานการเงิน 

เกณฑ์การตรวจสอบ 
 1.จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันทุกสิ้นวันท าการและแสดงยอดเงินถูกต้อง 
 2.จัดท ารายงานประจ าเดือนทุกเดือนและส่งให้ส่วนราชการผู้เบิก 
 3.จัดท ารายงานอื่น ๆ ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของระบบเงินนอกงบประมาณท่ีมีการ
ก าหนดให้รายงาน 

วิธีการตรวจสอบ 
 1.ตรวจสอบว่าสถานศึกษามีการจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน หรือไม่ 
     1.1 กรณีจัดท า ตรวจสอบว่า (1) จ าท าทุสิ้นวันท าการ หรือไม่ (2) รายงานแสดงยอดงเงิน
คงเหลือแต่ละประเภทเงินถูกต้อง (3) มีการเสนอรายงานให้หัวหน้าสถานศึกษาทราบและลงนาม 
     1.2 กรณีไม่จัดท าหรือจัดท าไม่เป็นปัจจุบันเกิดจากสาเหตุใดและสถานศึกษามีการควบคุมเงิน
คงเหลืออย่างไร ถูกต้องหรือไม่ 
 2.ตรวจสอบว่าทุกสิ้นเดือนสถานศึกษามีการส่งรายงานประจ าเดือนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
หรือไม่ 
     2.1 กรณีจัดส่ง ได้จัดส่งเอกสารครบถ้วนหรือไม่ ได้แก่ 

 (1) ส าเนารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ณ วันท าการสุดท้ายของเตือน 
(2) งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันประจ าทุกเดือน 

     2.2 กรณีไม่จัดส่ง หรือจัดส่งแต่เอกสารไม่ครบ เกิดจากสาเหตุใด 
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 3.ตรวจสอบว่ามีการจัดท ารายงานอื่น ๆ และรายงานตามเวลาที่ระเบียบหรือหนังสือสั่งการนั้น
ก าหนด หรือไม่ เช่น 
  3.1 รายงานการรับ-จ่ายเงินรายไดสถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ 
  3.2 รายงานผลการด าเนินงานกองทุน คณะกรรมการบริหารกองทุนโรงเรียนประชารัฐ : โรง
เรียน...........(ปชร.1)  
  3.3 รายงานการรับ-จ่ายเงินกองทุนโรงเรียนประชารัฐ (ปชร.2) 

แหล่งข้อมูล/กระดาษท าการ 
แหล่งข้อมูล 

 1.รายเงินคงเหลือประจ าวัน 
 2.หนังสือแจ้งการจัดส่งรายงานให้ส่วนราชการผู้เบิก 
 3.ส าเนารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ณ วันท าการสุดท้ายของเดือน 
 4.งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 
 
กระดาษท าการ 
 1.กระดาษท าการบันทึก (หมายเลข 2-12) 
 2.แบบสรุปผลการตรวจสอบการควบคุมด้านการเงินการบัญชี 
 
 4.6 การตรวจสอบการรับ-จ่ายประจ าวัน 

เกณฑ์การตรวจสอบ 
 ตรวจสอบการรับจ่ายประจ าวันตาม 
 1.ระเบียบการเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลังในหน้าที่ของอ าเภอและกิ่งอ าเภอ พ.ศ.2520 ข้อ
20 และข้อ 37 
 2.ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544  
วิธีการตรวจสอบ 
 1.ตรวจสอบว่าสถานศึกษามีการด าเนินการตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังใน
หน้าที่ของอ าเภอและกิ่งอ าเภอ พ.ศ.2520 ดังนี้ 
  1.1 จัดให้มีการตรวจสอบเงินที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บและน าส่งกับหลักฐานและรายการที่บันทึก
ไว้ในทะเบียนคุมต่าง  ๆ หรือไม่ (ระเบียบฯ ข้อ 20) 
  1.2 ผู้ตรวจสอบตามข้อ 1.1 ได้แสดงยอดรวมเงินรับทั้งสิ้นตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับที่ได้รับ
ในวันนั้นไว้ในส าเนาใบเสร็จรับฉบับสุดท้ายและลงลายมือชื่อก ากับไว้ด้วย หรือไม่ 
  1.3 เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงินจัดให้มีผู้ตรวจสอบรายการจ่ายเงินที่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมต่าง 
ๆ กับหลักฐานการจ่ายในวันนั้น และลงลายมือชื่อก ากับยอดเงินคงเหลือในทะเบียนหรือไม่ (ระเบียบฯ ข้อ 37) 
     2.ทุกสิ้นวันท าการ ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีการตรวจสอบการบันทึก
รายการรับจ่ายในทะเบียนคุมต่าง ๆ ตามที่ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544 ก าหนด 
หรือไม่ 
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     3.สอบทานการปฏิบัติงานว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือไม่โดย 
  3.1 ดูร่องรอยในเอกสารหลักฐาน ได้แก่ ใบเสร็จรับเงินทะเบียนคุมต่าง ๆ ของเงินแต่ละ
ประเภทที่สถานศึกษาศึกษาได้รับพร้อมตรวจสอบลายมือชื่อที่ลงก ากับไว้ ว่าใช้บุคคลเดียวกันที่ได้รับแต่งตั้ง
หรือไม่ 
  3.2ดูร่องรอยการรวมยอดเงินรับทั้งสิ้นตามในเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ายและลงลายมือชื่อ
ก ากับไว้หรือไม่ 
  3.3ดูร่องรอยการจ่ายเงินที่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมต่าง ๆของเงินแต่ละประเภทกับหลักฐาน
การจ่ายในวันนั้นและลายมือก ากับไว้ในทะเบียนคุมต่างๆ ของเงินแต่ละประเภทนั้น ๆ  
  

แหล่งข้อมูล/กระดาษท าการ 
แหล่งข้อมูล 

 1.ค าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับ-จ่ายประจ าวัน 
 2.ใบเสร็จรับเงิน 
 3.รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
 4.ทะเบียนคุมต่าง ๆ 
 5.สมุดเงินฝากธนาคาร 

กระดาษท าการ 
 1.กระดาษท าการบันทึก (หมายเลข 2-12) 
 2.แบบสรุปผลการตรวจสอบการควบคุมด้านการเงินบัญชี 
 
 4.7 การตรวจสอบการยืมเงิน 
  1 ตรวจสอบการยืมเงิน 

เกณฑ์การตรวจสอบ 
1.จ่ายเงินให้ยืมตามวัตถุประสงค์ของเงินและได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการสถานศึกษา 
วิธีการตรวจสอบ 

1.ตรวจสอบการจ่ายเงินยืมว่ามีหลักฐานประกอบการยืมเงินดังนี้ 
              1.1 บันทึกเสนอขออนุมัติยืมเงิน 
              1.2 สัญญาการยืมเงินพร้อมประมาณการยืมเงิน 
              1.3 หลักฐานเอกสารประกอบการยืมเงินที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
  (1) กรณีการจัดอบรม/จัดประชุม ได้แก่ เอกสารโครงการที่ได้รับอนุมัติ ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ/คณะท างาน/ตารางอบรม/ก าหนดการ และอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  (2) กรณีเดินทางไปราชการ ได้แก่ บันทึกอนุมัติการไปราชการ เอกสารต้นเรื่องที่เสนอขอไป
ราชการ และอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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 2.ตรวจสอบสัญญายืมเงิน มีข้อมูลรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้ 
     2.1 ผู้ยืมควรเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจ า และควรเป็นผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ หรือ เป็น
คณะกรรมการ/คณะท างานในโครงการ หรือเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ไปราชการในแต่ละครั้งด้วย 
        2.2 ระบุรายละเอียดวัตถุประสงค์ของการยืมเงินและระยะเวลาในการด าเนินงานหรือไปราชการที่
ชัดเจน 
     2.3 ได้รับการอนุมัติจากผู้อ านวยการสถานศึกษา 
     2.4 มีการลงลายมือของผู้ยืมพร้อมทั้งลงลายมือชื่อและวันที่ได้รับเงินยืม 
     2.5 ระบุวันครบก าหนดส่งใช้เงินยืม 
     2.6 มีประมาณการประกอบสัญญาการยืมเงินทุกครั้งต้นเรื่องการไปราชการและอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
     3.ตรวจสอบว่ามีการบันทึกการจ่ายเงินยืมในทะเบียนคุมที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 

แหล่งข้อมูล/กระดาษท าการ 
แหล่งข้อมูล 

 1.สัญญาการยืมเงินและประมาณการยืมเงิน 
 2.หลักฐานประกอบการยืมเงิน 
 3.ทะเบียนคุมลูกหนี้ (ถ้ามี) 
 4.ใบเสร็จรับเงิน 
 5.ใบรับใบส าคัญ 
 6.หลักฐานการส่งใช้เงินยืม 
 7.รายงานรายละเอียดลูกหนี้คงค้าง (ถ้ามี) 
 8.หลักฐาน หรือ ร่องรอยการติดตามเร่งรัดลูกหนี้เงินยืม 

กระดาษท าการ 
 1.กระดาษท าการตรวจสอบลูกหนี้เงินยืม (หมายเลข 2-10) 
 2.กระดาษท าการบันทึก (หมายเลข 2-12) 
 3.แบบสรุปผลการตรวจสอบการควบคุมด้านการเงินการบัญชี 

2.ตรวจสอบการควบคุมลูกหนี้เงินยืม 
เกณฑ์การตรวจสอบ 

 1.ควบคุมลูกหนี้เงินยืมได้ครบทุกราย 
 2.ควบคุมได้ว่าลูกหนี้แต่ละรายครบก าหนดส่งใช้เงินยืมเมือใด 

วิธีการตรวจสอบ 
 1.สอบถามสถานศึกษาว่ามีการควบคุมลูกหนี้เงินยืมหรือไม่ 
     1.1 กรณีมีการควบคุมตรวจสอบว่าควบคุมอย่างไรและควบคุมได้ครบทุกรายหรือไม่สามารถใช้ใน
การติดตามเร่งรัดลูกหนี้เงินยืมที่ครบก าหนดส่งใช้เงินยืม หรือไม่ 
     1.2 กรณีที่ไม่มีการควบคุมลูกหนี้เงินยืม เกิดจากสาเหตุใดและมีการด าเนินการติดตามเร่งรัด
ลูกหนี้เงินยืมที่ครบก าหนดหรือไม่ อย่างไร 
 2.ตรวจสอบว่ามีการให้ลูกหนี้ยืมเงินรายใหม่โดยที่ผู้ยืมยังมิได้ช าระคืนเงินยืมรายเก่าให้เสร็จสิ้น
หรือไม่ 
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 3.ตรวจสอบว่าทุกสิ้นเดือนมีการเก็บรายละเอียดลูกหนี้คงค้างเสนอให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบ 
และเร่งรัดลูกหนี้รายที่ครบก าหนดแต่ยังไม่ส่งใช้เงินยืม ตามสัญญา หรือไม่ 
ประเด็นการตรวจสอบ 

3 ตรวจสอบการส่งใช้เงินยืม 
เกณฑ์การตรวจสอบ 

 มีการออกหลักฐานให้ผู้ยืมเงินทุกครั้งที่มีการส่งใช้เงินยืม  
วิธีการตรวจสอบ 

 1.ตรวจสอบว่าเมื่อลูกหนี้ส่งใช้เงินยืมตามสัญญายืมเงินสถานศึกษามีการออกใบเสร็จรับเงินและหรือ
ใบรับใบส าคัญให้ลูกหนี้ทันที หรือไม่ 
 2.ตรวจสอบว่ามีการบันทึกล้างลูกหนี้ออกจากทะเบียนคุมที่เกี่ยวข้อง  หรือไม่ 

 3.ตรวจสอบทานว่าสถานศึกษามีการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของหลักฐานที่ลูกหนี้ส่งใช้ 
หรือไม่ 

  4 ตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมคงค้าง 
เกณฑ์การตรวจสอบ 

 ไม่มีลูกหนี้ค้างเกินระยะเวลาที่ระเบียบก าหนด 
วิธีการตรวจสอบ 

 1.ตรวจสอบสัญญาการยืมเงินกับทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม (ถ้ามี) 
 2.เก็บรายละเอียดลูกหนี้เงินยืมคงค้างทุกราย และตรวจสอบว่า 
    2.1 มีลูกหนี้เงินยืมคงค้างจ านวนกี่ราย และเป็นรายใดบ้าง 
    2.2 มีลูกหนี้ค้างเกินเวลาที่ระเบียบก าหนดเป็นเวลานานหรือไม่ รายใดบ้าง 
 3.ตรวจสอบว่ามีการติดตามเร่งรัดหนี้ หรือไม่ อย่างไร และมีการรายงานให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
ทราบ หรือไม่ 
 
 4.8 การตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน 
     1. ตรวจสอบการใช้ใบเสร็จรับเงิน 

เกณฑ์การตรวจสอบ 
 การใช้ในเสร็จรับเงินปฏิบัติตามระเบียบก าหนด 

วิธีการตรวจสอบ 
 ตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ใบเสร็จรับเงิน ดังนี้ 
 1.ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มเดียวส าหรับรับเงินทุกประเภทหรือไม่ 
 2.กรณีมีการใช้ใบเสร็จรับเงินพร้อมกันหลายเล่ม เกิดจากสาเหตุใดและผู้อ านวยการสถานศึกษา
รับทราบหรือไม่รวมทั้งมีการควบคุมการใช้รับเงินอย่างไร 
 3.ใบเสร็จรับเงินเล่มใดใช้ส าหรับรับเงินของปีงบประมาณใดให้ใช้รับเงินภายในปีงบประมาณนั้นเมื่อ
ขึ้นปีงบประมาณใหม่ให้ใช้เสร็จรับเงินเล่มใหม่ 
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 4.ใบเสร็จรับเงินของปีงบประมาณก่อนที่ใช้ไม่หมดเล่มสถานศึกษามีการประทับตราเลิกใช้ ปรุ หรือ
เจาะรู ใบเสร็จเงินฉบับที่เหลือติดอยู่กัลป์เล่มเพ่ือไม่ให้น าไปใช้รับเงินได้อีก หรือไม่ 
 5.ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ใช้หมดแล้ว มีการจัดเก็บเป็นหลักฐานในที่ปลอดภัย เพื่อรอการตรวจสอบจาก
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้วจึงเก็บอย่างเอกสารธรรมดา หรือไม่  

แหล่งข้อมูล/กระดาษท าการ 
แหล่งข้อมูล 

 1.ใบเสร็จรับเงินเล่มที่การใช้งาน 
 2.ใบเสร็จรับเงินทั้งหมดที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานศึกษา 
 3.ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 
 4.รายงานการใช้ในเสร็จรับเงิน 
 5.ค าสั่งแต่งตัง้ผู้ท าหน้าที่ควบคุมใบเสร็จรับเงิน 
 6.หลักฐานการเบิกจ่ายใบเสร็จเงินและการอนุมัติของผู้อ านวยการสถานศึกษา 

กระดาษท าการ 
 1.กระดาษท าการตรวจนับในเสร็จรับเงินและการควบคุม (หมายเลข 2-11) 
 2.กระดาษท าการบันทึก (หมายเลข 2-12) 
 3.แบบสรุปผลการตรวจสอบการควยคุมด้านการเงินการบัญชี 
 
  2. ตรวจสอบการควบคุมใบเสร็จรับเงิน 

เกณฑ์การตรวจสอบ 
 จัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังในหน้าที่ของ
อ าเภอและกิ่งอ าเภอ พ.ศ.2520 

วิธีการตรวจสอบ 
 1.ตรวจสอบว่าสถานศึกษามีการแต่งตั้งหรือมีการมอบหมายให้มีเจ้าหน้าทีจัดเก็บหรือควบคุม
ใบเสร็จรับเงิน หรือไม่ 
 2.ตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบให้จัดเก็บในเสร็จรับเงินของสถานศึกษา จัดท าทะเบียนคุม
ใบเสร็จรับเงิน หรือไม่ 
 3.กรณีสถานศึกษาจัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินให้ตรวจสอบดังนี้ 
  3.1 ตรวจสอบหลักฐานการรับใบเสร็จรับเงินจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กับการบันทึก
รับใบเสร็จรับเงินในทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ 
  3.2 ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายใบเสร็จรับเงิน กับการบันทึกจ่ายใบเสร็จในทะเบียนคุม
ใบเสร็จรับเงินว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ 
 4. ตรวจสอบการจ่ายใบเสร็จรับเงินเป็นไปตามความเหมาะสมที่จะใช้งานและได้รับอนุมัติจาก
ผู้อ านวยการสถานศึกษามีหลักฐานการเบิกและจ่ายใบเสร็จรับเงิน หรือไม่ อย่างไร 
 5.ตรวจสอบการจ่ายใบเสร็จรับเงินว่ามีความรัดกุม โดยจ่ายเรียงตามเลขที่เล่มเพ่ือให้ควบคุมได้รัดกุม 
 6.ตรวจนับใบเสร็จรับเงินคงเหลือว่าถูกต้องตรงกับท่ีควบคุมไว้ในทะเบียนใบเสร็จรับเงิน หรือไม่ 
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  3 ตรวจสอบการรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน 
เกณฑ์การตรวจสอบ 

 รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินหัวหน้าส่วนราชการทราบภายในวันที่ 15 ตุลาคมของปีงบประมาณ
ถัดไปตามระเบียบก าหนด 

วิธีการตรวจสอบ 
 1.ตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบให้จัดเก็บหรือควบคุมใบเสร็จรับเงินมีการจัดท ารายงานการใช้
ในเสร็จรับเงินหรือไม่ 
 2.ตรวจสอบรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบเล่มใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด และได้ใช้
ไปแล้วเล่มใดเลขที่ใดถึงเลขที่ใด ใช่หรือไม่ 
 3.ตรวจสอบว่ามีการเสนอรายงายให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบไม่เกินวันที่ 15 ตุลาคมของ
ปีงบประมาณถัดไปหรือไม่ 
 

 
                                                    (ลงชื่อ) ทัสนี  งามประดิษฐ์     ผู้เสนอแผนปฏิบัติการตรวจสอบ 
                       (นางทัสนี  งามประดิษฐ์) 

ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


