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บทท่ี 1 
การปฏิบติังานการเงิน 

คูมือการบญัชสีําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515 
 

 คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515 เปนระบบบัญชีที่กระทรวงการคลังกําหนดให            
หนวยงานยอยทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคที่มีการรับและนําสงเงินรายไดแผนดิน และ/หรือมีการเบิกจาย        
เงินงบประมาณโดยที่เงินงบประมาณดังกลาวนั้น หนวยงานยอยมิไดเบิกตรงตอกรมบัญชกีลาง คลังจงัหวดัหรือ   
คลังอําเภอ  สามารถบันทึกรายการเกี่ยวกับการเงินใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน ทําใหตรวจสอบและควบคุม
เงินท่ีอยูในความรับผิดชอบได  โดยกําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีของหนวยงานยอยเปนระบบบัญชีคู  ซึ่ง
ไดรวมสมุดบันทึกรายการขั้นตนและขั้นปลายไวในสมุดเงินสดแบบหลายชองเพียงเลมเดียว และกําหนดใหมี      
การจัดทําทะเบียนคุมเงินแตละประเภทประกอบดวย    ทั้งนี้เพื่อใหสามารถควบคุมการใชจายเงินแตละประเภทไว
ไดอยางถูกตอง 

ประเภทของเงนิท่ีสถานศึกษาไดรับ มี  3 ประเภท ดังนี ้
                1.  เงินนอกงบประมาณ 
             2.  เงินงบประมาณ 
                   3.  เงินรายไดแผนดิน 
 

รายละเอียดการดาํเนินการในแตละประเภทเงินเปนดังนี้ 
                                                                                                                                                                                                       
1.  เงินนอกงบประมาณ   

หมายถึง  เงินที่มีกฎหมายกาํหนดไมตองนําสงเปนเงินรายไดแผนดิน หรือเงินที่ไดรับอนุญาตใหเก็บ
ไวใชจายไดตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502  มาตรา 24  ไดแก 
            -  เงินรายไดสถานศึกษา 
            -  เงินบริจาค 
            -  เงินภาษีหัก ณ ที่จาย 
            -  เงินลูกเสือ 
            -  เงินเนตรนารี 
            -  เงินยวุกาชาด 
            -  เงินประกันสัญญา 
            -  เงินอุดหนุนทัว่ไป 
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 1.1   เงินรายไดสถานศกึษา    
                      เงินรายไดสถานศึกษา  หมายถึง  รายไดตามมาตรา 59  แหงพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542  ซึ่งเกิดจาก 
  (1)  การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษาที่เปนท่ีราชพัสดุ  ตามกฎหมาย
วาดวยท่ีราชพัสดุและที่เปนทรัพยสินอื่น   
  (2)  การบริการทางการศึกษาและคาธรรมเนียนการศึกษาที่ไมขัดหรือแยงกับนโยบาย  
วัตถุประสงค  และภารกิจหลักของสถานศึกษา 
      (3)  เบ้ียปรับท่ีเกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา  และเบี้ยปรบัที่เกิดจากผิดสัญญาการซื้อ
ทรัพยสินหรือจางทําของที่ดาํเนินการโดยใชเงินงบประมาณ 
    การรับเงิน 
   สถานศึกษาตองออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูชําระเงินทุกคร้ัง   โดยใชใบเสร็จรับเงิน         
ตามแบบของทางราชการ   ซึ่งเปนใบเสร็จรับเงินที่สถานศึกษาเบกิจากสวนราชการผูเบิก  
     อํานาจการเก็บรกัษา และอํานาจการสั่งจายเงินรายไดสถานศึกษา 
        1. อํานาจการเก็บรักษา   ใหปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414/209  ลงวันท่ี 7 
มกราคม  2547 เรื่อง การขออนุมัติวงเงินสํารองจายและวงเงินนําฝากธนาคารของสวนราชการและสถานศึกษา   
เงินรายไดสถานศึกษาสวนที่เกินวงเงินที่กําหนดใหนําฝากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    2.  อํานาจการสั่งจายเงิน   ใหปฏิบัติตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน       
ที่  3734/2547  เรื่อง  มอบอํานาจเกี่ยวกบัเงินรายไดสถานศกึษา สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2547  ซึ่งกําหนดให 

2.1  ผูอํานวยการสถานศึกษา หรอืผูอํานวยการศูนยการศกึษาพิเศษ  คร้ังละไมเกิน  
1,000,000  บาท 

   2.2   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา  คร้ังละไมเกิน  3,000,000  บาท 
  2.3   ผูอํานวยการสํานักการคลังและสินทรัพย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐาน  ครั้งละไมเกนิ  3,000,000  บาท 
     2.4   ผูวาราชการจังหวดั   ครั้งละไมเกิน  4,000,000  บาท 
  2.5   ที่ปรึกษาที่รับผิดชอบการปฏิบัติราชการของสํานักการคลังและสินทรัพย     
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คร้ังละไมเกิน  5,000,000  บาท 

                2.6   รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ท่ีรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของ  
สํานักการคลังและสินทรัพย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  คร้ังละไมเกนิ  6,000,000  บาท 

    นอกเหนือจากที่กําหนด ใหเปนอํานาจของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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   อํานาจอนุมติัในการกอหนีผู้กพัน 
                         ใหเปนไปตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  และคําสั่งมอบอํานาจสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 3734/2547  สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2547 
     หลกัเกณฑการจายเงินรายไดสถานศึกษา 
          ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการวาดวยหลักเกณฑ อัตราและวิธีการนําเงินรายได
สถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐที่ไมเปนนิติบุคคล  ประกาศ    
ณ วนัที่  30  กันยายน  2547 
 

              1.2  เงินบรจิาค 
                          ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคให      
ทางราชการ พ.ศ. 2526 
 

  1.3  เงินภาษหัีก ณ ท่ีจาย 
                             เงินภาษีหัก ณ ที่จาย คือ เงนิท่ีเจาหนาที่ผูจายเงินของสวนราชการหักจากผูขายหรือผูรับจาง       
เพื่อนําสงกรมสรรพากร 
             กรณีการซ้ือหรือจาง มีหลักเกณฑการหักภาษ ีณ ท่ีจาย ดังนี ้
           1.  ซ้ือหรือจางบุคคลธรรมดา ตั้งแต 10,000 บาท ข้ึนไปหักรอยละ 1 ของมูลคา               
สินคา/บริการกอนบวกภาษมีูลคาเพิ่ม 
              2.  ซื้อหรือจางนิติบคุคล  ตั้งแต 500 บาท  ข้ึนไปหักรอยละ 1 ของมูลคาสินคา/บริการกอน
บวกภาษีมูลคาเพิ่ม 
         การรับเงิน 
            สถานศึกษาเปนผูหักภาษ ี ณ  ที่จาย  ใหออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูชําระเงิน 
         การนําสง 
               ใหสถานศึกษารวบรวมเงินภาษีหัก ณ ที่จาย   นําสงสรรพากรในทองท่ีที่สถานศึกษาตั้งอยู   
ภายในวันที ่7 ของเดือนถัดจากเดือนท่ีจายเงิน  หากไมนําสงภายในกําหนดเวลา  ผูจายเงินตองรับผิดชอบ
ชําระเงินเพิ่มเองรอยละ 1.5  ตอเดือนหรือเศษของเดือนของภาษีท่ีนําสง  และอาจไดรับโทษ ทางอาญาปรับ
ไมเกิน 2,000 บาท 
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วธิกีารคาํนวณภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 
ตัวอยาง    ราคาซ้ือครุภัณฑ                                            =   432,000                      บาท  (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
                 ภาษีมูลคาเพิ่ม                                                =     7   x 432,000            บาท 
                                                                                            107 
                                                                                       =   28,261.68                   บาท                                            
                 ราคาครุภัณฑเปนฐานในการคิดภาษีเงนิได   =   432,000 – 28,261.68  บาท 
                 นิติบุคคล                                                        =   403,738.32                 บาท                           
                 ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย                                   =   1  x  403,738.32         บาท 
                                                                                            100 
                                                                                        =    4,037.38                    บาท 
 1.4   เงินลูกเสอื 
             ใหถือปฏิบัติตามขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติวาดวยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษ 
ลูกเสือ  พ.ศ. 2509  ขอ 18-35 
         เงินบํารุงลกูเสือ  คือ  เงินคาบํารุงประจําปที่เก็บจากลูกเสือคนหนึง่ไมเกินปละ  5  บาท   
         การรับเงิน   
                           ใหใชใบเสร็จรับเงินตามแบบที่กําหนด (ใบเสร็จรับเงินลูกเสือ)   
                      การเก็บรกัษาเงิน   
                           ใหนําฝากธนาคารออมสิน หรือธนาคารพาณิชยประเภทออมทรัพย   
                      หลกัฐานการจายเงิน    
                           ใหถือปฏิบัติเชนเดยีวกับขั้นตอนการจายเงินของทางราชการ  และใหรวบรวมหลักฐาน  
การจายเงนินี้ไวที่สถานศึกษา โดยไมตองนําสงสํานักงานการตรวจเงนิแผนดนิ     แตจะตองจดัเกบ็ไวให
ครบถวน   เพือ่การตรวจสอบไดเสมอ 
  

 1.5   เงินเนตรนารี 
              ใหใชขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ  วาดวยการปกครอง หลักสูตรวิชาพิเศษและ         
เครื่องแบบของเนตรนาร ี ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2520 
         เงินบํารุงเนตรนารี  คือ  เงินคาบํารุงประจําปที่เก็บจากเนตรนารีคนหนึ่งไมเกินปละ  5  บาท  
         การรับเงิน  
                           ใหใชใบเสร็จรับเงินตามแบบที่กําหนด (ใบเสร็จรับเงินลูกเสือ) 
                      การเก็บรักษาเงิน   
                           ใหนําฝากธนาคารออมสิน หรือธนาคารพาณิชยประเภทออมทรัพย 
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                    หลักฐานการจาย   
                          ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับขั้นตอนการจายเงินของทางราชการและใหรวบรวมหลักฐาน       
การจายเงินนี้ไวที่สถานศึกษา โดยไมตองนําสงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน แตจะตองจัดเก็บไวให
ครบถวน  เพื่อการตรวจสอบไดเสมอ 

1.6  เงินยุวกาชาด 
           ใหถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด เร่ืองระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ           

ยุวกาชาด  พ.ศ. 2533   
           เงินคาบํารุงยุวกาชาด คือ  เงินคาบํารุงประจําปท่ีเก็บจากยุวกาชาดคนหนึ่งไมเกินปละ  10  บาท 
                   การรับเงิน   
                          ใหใชใบเสร็จรับเงินตามแบบที่กําหนด (ใบเสร็จรับเงินยุวกาชาด)  
         การเก็บรักษาเงิน   
                           ใหนําฝากธนาคารออมสิน หรือธนาคารพาณิชยประเภทออมทรัพย   
                      หลักฐานการจายเงนิ   
                              ใหปฏิบัติเชนเดียวกับขั้นตอนการจายเงินของทางราชการ  และใหรวบรวมหลักฐานการจายไวที่  
สถานศึกษา โดยไมตองนําสงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน   แตตองจัดเก็บไวใหครบถวนเพื่อการตรวจสอบได
เสมอ 
 

1.7 เงินประกันสญัญา 
          เงินประกันสัญญา   เปนเงินนอกงบประมาณประเภทหนึ่งที่สถานศึกษารับจากผูขายหรือผูรับจาง       

เมื่อทําสัญญาซ้ือหรือสัญญาจาง ในอัตรารอยละ   5   ของวงเงินในสัญญา     เพื่อเปนการประกันความเสียหายที ่    
อาจจะเกิดขึน้จากการที่ผูขายหรือผูรับจางไมปฏิบัติตามสญัญา     เงินประกนัสัญญาใชหลักประกนัอยางหน่ึง
อยางใด ดังนี ้
      1.  เงินสด 
      2.  เช็คที่ธนาคารสั่งจาย  ซึ่งเปนเช็คลงวันที่ท่ีใชเช็คนั้น  ชําระตอเจาหนาที่หรือกอนวันนั้น  
ไมเกิน 3 วันทาํการ 
      3.  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางที ่กวพ. กําหนด 
      4.  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
      เมื่อสถานศึกษารับเงินประกันสัญญา  จะตองนําเงินฝากสวนราชการผูเบิก  และเมือ่พนกําหนด
ขอผูกพันตามสัญญา  สถานศึกษาตองจายคืนผูขายหรือผูรับจางโดยเรว็  อยางชาไมเกิน 15 วันนับแตวันที ่
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พนขอผูกพันตามสัญญา (สําหรับหลักประกันสัญญาที่เปนพันธบัตรหรือสัญญาค้ําประกันของธนาคารไม
ตองปฏิบัติตามขั้นตอนขางลาง) 
                    ข้ันตอนการรับเงินประกันสัญญา 
          ใหออกใบเสร็จรับเงินโดยใชใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการ    แลวบันทึกรายการ
รับเงินในสมุดเงินสด  และทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงนิประกันสัญญา 
                    ข้ันตอนการฝากเงินประกนัสัญญา 
      1.  กรณีนําเงินสดฝากสวนราชการผูเบิก 
           -  จัดทําใบนําฝากสวนราชการผูเบิกจาํนวน   2 ฉบับ 
                           -  บันทึกการฝากในสมุดคูฝากสวนราชการผูเบิก   
                           -   นําใบนําฝากและสมุดคูฝาก  พรอมเงินประกันสัญญายื่นตอสวนราชการผูเบิก 
      2.  กรณีนําฝากเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของ สวนราชการผูเบิกที่เปดเพื่อการนี ้
             -  จัดทาํใบนาํฝากธนาคาร (Pay - in)  แลวนําเงินฝากเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสวนราชการ 
ผูเบิกที่ธนาคารกรุงไทย 
            -  บันทึกการฝากในสมุดคูฝากสวนราชการผูเบิก   พรอมทั้งหมายเหต ุ วานําฝากเขาบัญชี 
ธนาคารสวนราชการผูเบิก 
            -  ทุกวนัที่  15  ของเดือนใหรายงานการรับและนําสงหรือนําฝาก  สงสวนราชการผูเบิก
พรอมสําเนาใบนําฝากธนาคาร 
      3.  กรณีนําฝากเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสํานักงานคลังจังหวัด 
              -  จัดทําใบนําฝากธนาคาร (Pay - in) พรอมทั้งใบนําสงเงินนอกงบประมาณ ตามแบบ        
ที่กระทรวงการคลังกําหนด    ยื่นตอธนาคารกรุงไทย   พรอมนําเงินฝากเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของ        
สํานักงานคลัง 
            -  บันทึกการฝากในสมุดคูฝาก  พรอมทั้งหมายเหตวุานําฝากเขาบญัชีธนาคารสํานักงานคลัง
จังหวดั 
            -  ทุกสิ้นเดือนใหรายงานการรับและนําสงหรือนําฝาก  สงสวนราชการผูเบิก  พรอมสําเนา     
ใบนําฝากธนาคาร และคูฉบับใบนําสงเงินนอกงบประมาณ 
               ข้ันตอนการถอนเงนิประกันสัญญา 
                    1.  กรณีที่สถานศึกษาแจงใหสวนราชการผูเบิกโอนเงินใหเจาหนีห้รือผูมีสิทธิ 
          -  เมื่อครบกําหนด  ใหโรงเรียนจัดทําหนังสือแจง สวนราชการผูเบิกใหโอนเงินใหเจาหนี้
หรือผูมีสิทธิรับเงิน 
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          -  เมื่อไดรับแจงจากสวนราชการผูเบิก วา จายโอนเงินใหเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินแลว     
ใหบันทกึรายการถอน ในสมุดคูฝากสวนราชการผูเบิก  พรอมทั้งหมายเหตวุาไดโอนเงินใหกับเจาหนี้หรือ         
ผูมีสิทธิแลว   และบันทึกการจายในสมุดเงนิสดและทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินประกัน
สัญญา  โดยใชหนังสือแจงจากสวนราชการผูเบิก 
                    2.  กรณีสถานศึกษาขอถอนเงินประกันสัญญาเพื่อนํามาจายเงินใหเจาหนี้หรอืผูมีสิทธิ 

    -  จัดทําใบเบิกถอน 2 ฉบับ 
    -  บันทึกการถอนในสมุดคูฝากสวนราชการผูเบิก 
    -  นําใบเบกิถอนและสมุดคูฝากยื่นตอสวนราชการผูเบิก เพื่อขอถอนเงิน 

-  เมื่อจายคนืเงินใหเจาหนี้หรือผูมีสิทธิแลว  บันทึกในสมุดเงินสดและทะเบียนคุมเงินนอก 
งบประมาณประเภทเงนิประกันสัญญา 

1.8 เงินอุดหนุนท่ัวไป 
        1.8.1   เงินอุดหนนุคาใชจายในการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐานที่สถานศึกษาไดรับ  มีดังนี ้

                    (1)  เงินอุดหนุน(คาใชจายรายหวั) 
   (2)  เงินอุดหนุนใหเปนปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน ม.ตน 

                1.8.2  เงินอุดหนนุโครงการสงเสรมิการประกอบอาชีพอิสระเพือ่การมรีายไดระหวางเรียน(สอร.) 
                   การรับเงิน 
                           เม่ือรับทราบวา มีเงินโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษา  ใหออกใบเสร็จรับเงิน
ใหกับสวนราชการผูเบิก  
                     การควบคุมเงิน 
             1.  นําเช็คที่ไดรับไปเปดบัญชีเงนิฝากธนาคารประเภทออมทรพัย   ช่ือบัญชีเงินอุดหนุนทัว่ไป
โรงเรียน………  บัญชีดังกลาวใชสําหรับการฝากเงินอุดหนุนท่ัวไปทุกประเภท     พรอมกันนี้ใหเปดบัญชี
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันอีกหนึ่งบัญช ี  โดยใชช่ือบัญชีเดียวกันเพื่อสําหรับการจายชาํระหนี้
เปนเช็ค   โดยวิธีการโอนยอดจากบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพยไปเขาบัญชีเงินฝากธนาคารประเภท 
กระแสรายวันเทาจํานวนทีจ่ายชําระ 
              2.  บันทึกบัญชีรับเงินอุดหนุนไวเปนเงินนอกงบประมาณในสมุดเงินสดและทะเบียนคุม เงิน
นอกงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนตามที่ไดรับ   เชน  เงินอุดหนุน(คาใชจายรายหัว)         
                          3.  เงินอุดหนุนดังกลาวโรงเรียนสามารถถอนเงินจากธนาคารมาเก็บไวเปนเงนิสดสํารองจาย
ไวในตูนิรภยัไดประเภทละ 10,000 บาท 
                     การใชจายเงินอุดหนุนทั่วไป 
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             1.  เงินอุดหนุนคาใชจายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
                  1.1  เงินอุดหนุน(คาใชจายรายหวั)    ใหถือปฏิบัติตามแนวทางการใชงบประมาณตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด   ตามหนังสือ  ดวนมาก ที่  ศธ 04006/643  ลงวันที ่12  
พฤศจิกายน  2547   เร่ือง  การบริหารงบประมาณเงนิอุดหนุนรายการคาใชจายในการจดัการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
(คาใชจายรายหัว)  ปงบประมาณ  2548 
                  1.2  เงินอุดหนุน (ปจจัยพืน้ฐานสําหรับนักเรียนยากจน ม.ตน)   ใหถือปฏิบัติตามหนังสอื
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่  ศธ 04006/2991   ลงวันที ่ 23  พฤศจิกายน  2547   เร่ือง  
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชจายเงินอุดหนุนใหเปนปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรยีนยากจน 
                      ระยะเวลาในการจายเงินอุดหนุน 
                            ใหดําเนินการจายใหเสร็จส้ินอยางชาภายในปงบประมาณถัดไป  หากมีเงินเหลือ
หรือมีดอกผลจากการนําฝากธนาคารใหนาํสงคลังเปนเงินรายไดแผนดนิ 
           2.  เงินอุดหนุนโครงการสงเสริมการประกอบอาชพีอิสระเพื่อการมรีายไดระหวางเรียน (สอร.) 
                     ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2533  กรมสามัญศึกษาเดิม  ไดจัดสรรเงินอุดหนนุโครงการ     
สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อการมีรายไดระหวางเรียน  (ตามโครงการจัดรูปแบบและวิธีการขยาย
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ใหกบัสถานศึกษาบางแหง ๆ  ละ  70,000  บาท   
                 การใชจายเงินอุดหนุน (สอร.) 
                                        ใหดําเนินการตามแนวปฏิบัติของกรมสามัญศึกษาเดิม  ที่ไดกําหนดหลักเกณฑในการ
ดําเนินงานตามโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อการมีรายไดระหวางเรียน   ซึ่งกรมสามัญศึกษาได 
ซอมความเขาใจในเรื่องดังกลาว   ตามหนังสือ  ท่ี  ศธ  0811/4847  ลงวันที่  20  กุมภาพันธ  2540  โดยจายเปนเงิน
ยืมใหนักเรียนนําไปดําเนินการตามโครงการที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการสงเสริมอาชีพอิสระ ดังนั้น จึง
สามารถดําเนินการตอไป    จนกวาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จะมีคําสั่งยุบเลิกโครงการ   หรือ
กรณีที่โรงเรียนมัธยมศึกษาใดที่หมดความจําเปนในการใชเงินอุดหนุน (สอร.) ก็สามารถโอนเงินใหโรงเรียน
ประถมศึกษาที่เปดสอนระดับมัธยมศึกษาตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  ท้ังนี้สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดมอบอํานาจ        ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อนุมัติโอนเงินอุดหนุน 
(สอร.) ตามคําสั่งสพฐ. ที่ 1446/2547               สั่ง   ณ  วันที่ 30 เมษายน  2547 
 
2.  เงินงบประมาณ   หมายถึง  เงินที่สวนราชการไดรับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  หรือ
เบิกจายในรายจายงบกลาง 
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       รายจายตามงบประมาณจําแนกออกเปน 2  ลักษณะ ไดแก รายจายของสวนราชการ  รัฐวิสาหกจิ   
และรายจายงบกลาง 

 

    2.1  รายจายของสวนราชการและรัฐวิสาหกจิ    หมายถึง    รายจายซึง่กําหนดไวสําหรับ       
แตละสวนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ  จําแนกออกเปน  5  ประเภทงบรายจายไดแก 

       1.  งบบุคลากร 
2.  งบดําเนินการ 
3.  งบลงทุน 
4.  งบเงินอุดหนุน 
5.  งบรายจายอ่ืน 

               

 2.2  รายจายงบกลาง   หมายถึง   รายจายทีต่ั้งไวเพื่อจัดสรรใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ       
โดยทั่วไปใชจาย  ตามรายการดังตอไปนี ้

        1.  เงินเบ้ียหวัดบําเหน็จบํานาญ 
        2   เงินเล่ือนขั้นเล่ือนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวฒิุขาราชการ 
        3.  เงินสํารองเงินสมทบและเงินชดเชยของขาราชการ 
        4.  เงินสมทบของลูกจางประจํา   
        5.  คาใชจายสวัสดกิารของขาชการและลูกจาง 

                        วธิกีารเบกิจาย 
1. เมื่อถึงกําหนดเวลาการเบิกจาย  สถานศึกษาตองยื่นใบเบกิเงินเพื่อจายในราชการ 

(4244)  พรอมหลักฐานประกอบการขอเบกิตอสวนราชการผูเบิก 
2. เมื่อสถานศึกษาไดรับเงินตามที่ขอเบิกจากสวนราชการผูเบิกแลวตองจายเงินนัน้      

ใหแกผูมีสิทธิรับเงินหรือเจาหนี้โดยเร็วแลวใหนําหลักฐานการจาย   (ใบเสร็จรับเงินท่ีผูรับเงินออกใหหรือ 
หลักฐานการจายตามแบบทีก่ระทรวงการคลงักําหนด  ซ่ึงผูรับเงินลงลายมือช่ือรับเงิน) สงใหสวนราชการผูเบิก
โดยเร็วอยางชาภายใน  15  วัน  (สําหรับในสวนกลาง)  หรือภายใน 30 วัน   (สําหรับในสวนภูมิภาค)  นบัแตวัน
รับเงินจากสวนราชการผูเบิก 
 
3.  เงินรายไดแผนดนิ   หมายถึง    เงินท่ีสวนราชการจดัเก็บหรือไดรับไวเปนกรรมสิทธ์ิตามกฎหมาย   
ระเบียบ   ขอบังคับ   หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ  และไมมีกฎหมายอื่นใดกําหนดใหสวนราชการเก็บไว
หรือหักไวเพ่ือจาย    โดยแบงออกเปน  2 ประเภท คือ  



คูมือการตรวจสอบภายใน  :  คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515 10

               3.1  เงินรายไดแผนดินของสถานศึกษาที่มีการจดัเก็บมีประเภทตาง ๆ ดังนี้ 
                      3.1.1   คาขายของเบ็ดเตล็ด 

      -  คาขายส่ิงของเกาชํารุดที่จัดหาจากเงนิงบประมาณ 
      -  คาขายแบบรูปรายการที่ใชเงินจากเงนิงบประมาณ 

             3.1.2.  คาธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด 
                            -  คาธรรมเนียมสอบแขงขันลูกจางประจํา 
                       3.1.3.  เงินเหลือจายปเกาสงคนื 
                            -  เงินงบประมาณที่เบกิจากคลังแลวมีการสงคืนคลังภายหลังสิ้นปงบประมาณ 

 3.2  ดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยของเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 การจัดเก็บ    
            เงินรายไดแผนดินที่สถานศึกษาจดัเกบ็ตาม ขอ 3.1  ใหสถานศึกษาออกใบเสร็จรับเงินใหแกผู
ชําระ    

เงินรายไดแผนดินทุกราย  และนําลงบัญชีทุกวันเมื่อสิ้นระยะเวลารับจายเงิน  สําหรับเงินรายไดแผนดินตามขอ 
3.2   
ใหสถานศึกษานํามาบันทึกบญัชีรับในสมุดเงินสดและอางเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเปนหลักฐานการรับ  โดย
ไมตองออกใบเสร็จรับเงิน     

  การนาํสง 
           1. ใหสถานศึกษารวบรวมเงินรายไดแผนดินนําสงอยางนอยเดือนละ  1  ครั้ง  เวนแตม ี       

เงินรายไดแผนดินในขณะใดขณะหนึ่งเกนิกวา 10,000  บาท  ใหนําสงอยางชาภายใน  7  วันทําการ 
           2.  วิธีนําสง   มี  3  วิธี คือ 

(1) นําสงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสวนราชการผูเบิก  หลักฐานการนําสง คือ            
ใบนําฝากธนาคาร (Pay – in) 

                (2)  นําสงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสํานักงานคลัง  หลักฐานการนําสง คือ ใบนําฝาก
ธนาคาร และใบนําสงเงินรายไดแผนดิน (ตามแบบที่กระทรวงการคลงักําหนด) 

                (3)  นําเงนิสดสงสวนราชการผูเบิก   หลักฐานการนําสง คือ   ใบเสร็จรับเงนิของสวนราชการ   
ผูเบิก และใบนาํสงเงนิรายไดแผนดิน  ตามแบบคูมือการบญัชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ. 2515 กําหนด  
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 2.  เงินงบประมาณ  หมายถึง  เงินที่สวนราชการไดรับตามพระราชบญัญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป  หรือเบิกจายในรายจายงบกลาง 
      รายจายตามงบประมาณจําแนกออกเปน 2  ลักษณะไดแก    รายจายของสวนราชการ  และ
รัฐวิสาหกจิ   และรายจายงบกลาง 

2.1 รายจายของสวนราชการและรัฐวิสาหกจิ  หมายถึง  รายจายซ่ึงกําหนดไวสําหรับแตละ 
สวนราชการและรัฐวิสาหกจิโดยเฉพาะ  จําแนกออกเปน 5  ประเภทงบรายจายไดแก 

1.  งบบุคลากร 
2 งบดําเนินการ 
3 งบลงทุน 
4 งบเงินอุดหนนุ 
5 งบรายจายอ่ืน 

2.2  รายจายงบกลาง  หมายถึง  รายจายทีต่ั้งไวเพื่อจัดสรรใหสวนราชการและรัฐวิสาหกจิ                
โดยทั่วไปใชจาย  ตามรายการดังตอไปนี ้

1. เงินเบี้ยหวดับาํเหน็จบํานาญ 
2. เงินชวยเหลือขาราชการ ลูกจาง และพนักงานของรัฐ 
3. เงินเล่ือนขั้นเล่ือนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิขาราชการ 
4. เงินสํารองเงินสมทบและเงินชดเชยของขาราชการ 
5. เงินสมทบของลูกจางประจํา   
6. คาใชจายในการรักษาพยาบาลขาราชการ 
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 วธิกีารเบกิจาย 
  1.  เม่ือถึงกําหนดเวลาการเบกิจาย  โรงเรียนตองยื่นใบเบกิเงินเพื่อจายในราชการพรอม
หลักฐานประกอบการขอเบกิตอสวนราชการผูเบิก 

3. เมื่อไดรับเงินตามที่ขอเบิกจากสวนราชการผูเบิกแลวตองจายเงินนั้นใหแกผูมีสิทธิรับ 
เงินหรือเจาหนี้โดยเร็วแลวใหนําหลักฐานการจาย (ใบเสร็จรับเงินที่ผูรับเงินออกใหหรือหลักฐานการจายตาม
แบบที่กระทรวงการคลังกําหนด  ซึ่งผูรับเงินลงลายมือช่ือรับเงิน)  สงใหสวนราชการผูเบิกโดยเรว็อยางชา
ภายใน 30 วัน นับแตวนัรับเงนิจากสวนราชการผูเบิก 

 
/3. เงินนอกงบประมาณ... 

-3- 
 

3.  เงินนอกงบประมาณ  หมายถึง  เงินที่มีกฎหมายกําหนดไมตองนําสงเปนเงินรายได 
แผนดิน หรือเงินที่ไดรับอนญุาตใหเก็บไวใชจายไดตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502  มาตรา 24 
 

      3.1  เงินรายไดสถานศึกษา    
              ใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงนิรายไดสถานศึกษาของรัฐทีไ่มเปน 
นิติบุคคล พ.ศ. 2546 
  เงินรายไดสถานศึกษา  หมายความวา  บรรดารายไดผลประโยชนที่เกิดจากการจดัหา
ประโยชนในที่ราชพัสดุซ่ึงไดดําเนนิการตามกฎหมายที่ราชพัสดุ  และเงินหรือผลประโยชนอื่นที่สถานศึกษา
ไดรับไวเปนกรรมสิทธ์ิ  แตไมรวมถึงเงินงบประมาณรายจาย 
   การรับเงิน 
   สถานศึกษาตองออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูชําระเงินทุกคร้ังที่มีการรับเงิน  โดยใช
ใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการ   ซ่ึงสถานศึกษาจะเบิกใบเสรจ็รับเงินจากสาํนักงานเขตพืน้ที่
การศึกษา 
    อํานาจการเกบ็รกัษา และอํานาจการสั่งจายเงินรายไดสถานศึกษา 
    อํานาจการเกบ็รกัษา 
    ใหปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0414/209  ลงวันที่ 7 มกราคม  2547  
เรื่อง การขออนุมัติวงเงนิสํารองจายและวงเงินนําฝากธนาคารของสวนราชการและสถานศึกษา   เงนิรายได
สถานศึกษาสวนท่ีเกินวงเงนิที่กําหนดใหนําฝากสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
    อํานาจการสัง่จายเงิน 



คูมือการตรวจสอบภายใน  :  คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515 15

    ใหปฏิบัติตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 3734/2547              
เรื่อง  มอบอํานาจเกีย่วกับเงนิรายไดสถานศึกษา สั่ง ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2547  ซึ่งกําหนดให 
    1.  ผูอํานวยการสถานศึกษา หรือผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ  คร้ังละไมเกิน 
1,000,000  บาท 
    2.  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งละไมเกิน  3,000,000  บาท 
    3.  ผูอํานวยการสํานักการคลังและสินทรพัย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ครั้งละไมเกนิ  3,000,000  บาท 
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    4.  ผูวาราชการจังหวดั   ครั้งละไมเกิน  4,000,000  บาท 
    5.  ที่ปรึกษาที่รับผิดชอบการปฏิบัติราชการของสํานักการคลังและสินทรัพย สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ครั้งละไมเกนิ  5,000,000  บาท 
    6.  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทีรั่บผิดชอบการปฏิบัติราชการ
ของสํานักการคลังและสินทรัพย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน  คร้ังละไมเกิน  6,000,000  
บาท 
    นอกเหนือจากที่กําหนด ใหเปนอํานาจของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
    อํานาจอนุมัตใินการกอหนีผ้กูพัน 
    ใหเปนไปตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  และคําสั่งมอบอํานาจ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 3734/2547  สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2547 
     หลกัเกณฑการจายเงินรายไดสถานศกึษา 
     ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการวาดวยหลักเกณฑ อัตราและวิธีการนําเงิน
รายไดสถานศกึษาไปจดัสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐทีไ่มเปนนิติบุคคล  
ประกาศ ณ วนัที่  30  กันยายน  2547 
        3.2   เงินบริจาค 
   ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาค
ใหทางราชการ  พ.ศ. 2526  
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        3.3  เงินภาษีหัก ณ ท่ีจาย 
             เงินภาษีหัก ณ ท่ีจาย คือเงินที่เจาหนาที่ผูจายเงินของสวนราชการหักจากผูขาย เพื่อนําสง
กรมสรรพากร 
               กรณกีารซื้อหรือจาง มีหลักเกณฑการหักภาษ ีณ ที่จาย ดังนี ้
               1.  ซื้อหรือจางบุคคลธรรมดา  ตั้งแต  10,000  บาท  ข้ึนไปหักรอยละ 1 
          2.  ซื้อหรือจางนิติบุคคล  ตั้งแต 500 บาท  ข้ึนไปหกัรอยละ 1  

              -  กรณีสถานศึกษาเปนผูหักภาษ ี ณ  ที่จาย  ใหออกใบเสร็จรับเงินและหนังสือรับรอง 
การหักภาษ ีณ ที่จาย  โดยโรงเรียนจะใหหนังสือรับรองการหักภาษ ีณ ที่จาย แกผูประกอบการรานคา  
สําหรับใบเสร็จรับเงินจะนํามาบันทึกรายการรับในสมุดเงินสด และทะเบียนคุมเงนินอกงบประมาณประเภท
เงินภาษีหัก ณ ที่จาย 
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               - การนําสงเงินภาษีหัก ณ ที่จาย ใหนําสงอําเภอทองที่หรือสรรพากร ภายในวันที ่7  

ของเดือนถัดจากเดือนทีจ่ายเงิน 
             หากไมนําสงภายในกําหนดเวลา ผูจายเงินตองรับผิดชอบชําระเงินเพิ่มเองรอยละ 1.5 ตอ
เดือนหรือเศษของเดือนของภาษีท่ีนําสง  และอาจไดรับโทษทางอาญาปรับไมเกิน 2,000 บาท 
         สําหรับภาษีมูลคาเพิ่ม  สวนราชการเปนผูจายใหแกผูขายหรือผูรับจาง  การจายเงนิคาสินคา
หรือบริการ  ที่มีภาษีมูลคาเพิม่จะจายไดเมือ่ 
         1.  ผูขาย/ผูรับจาง  เปนผูประกอบการที่จดทะเบยีนภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 7 
         2.  เปนสินคาหรือบริการท่ีไมไดรับการยกเวนภาษีมลูคาเพิ่ม 
             3.  เปนใบเสร็จรับเงนิท่ีแสดงราคาสินคาและภาษีมูลคาเพิ่ม และประทับคําวา ใบกํากับภาษี   
ถาไมประทับตราใบกํากับภาษี ตองแนบใบกํากับภาษ ี(แบบ ภพ. 20) ประกอบดวย 
 
วธิกีารคาํนวณภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 
 
ตัวอยาง    ราคาซ้ือครุภัณฑ                                         =   432,000  บาท (รวมภาษมีูลคาเพิ่ม) 
             ภาษีมลูคาเพิ่ม                                           =   7  x  432,000 =  28,261.68  บาท                                            
                                                                           107 
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             ราคาครุภัณฑเปนฐานในการคิดภาษีเงินได             =  432,000 – 28,261.68   บาท 
             นิติบุคคล                                                =   403,738.32                   บาท                           
                    ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย                                 =  1  x  403,738.32          บาท 
                                                                           100 
�������������������������������         =   4,037.38                      
บาท 
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 3.4  เงินลูกเสือ 
 

 เงินลูกเสอื    ใหถือปฏิบัติตามขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติวาดวยการปกครองหลักสูตรและวิชา
พิเศษลูกเสือ  พ.ศ. 2509  ขอ 18-35 
 เงินบํารุงลกูเสอื  คือ  เงินคาบํารุงประจําปท่ีเก็บจากลูกเสือคนหนึ่งไมเกินปละ 5 บาท   
 การเก็บรกัษาเงินรายได  ใหนําฝากธนาคารออมสิน หรือธนาคารพาณิชยประเภทออมทรัพย   
 การใชใบเสร็จรับเงิน  ใหใชใบเสร็จรับเงิน และแบบพิมพตาง ๆ ตามแบบที่กําหนด  โดยซือ้ไดจาก
กองลูกเสือ  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาต ิ
 หลกัฐานการจายเงิน 
 ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับขัน้ตอนการจายเงนิของทางราชการและใหรวบรวมหลักฐานการจายเงินนี้
ไวที่โรงเรียน  โดยไมตองนําสงสํานักงานตรวจเงินแผนดนิทุกเดือน  แตจะตองจดัเก็บไวใหครบถวน  เพ่ือ
การตรวจสอบไดเสมอ 
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 3.5  เงินเนตรนาร ี
 

 เงินเนตรนาร ี ใหใชขอบังคบัคณะลูกเสือแหงชาต ิ วาดวยการปกครอง หลักสูตรวิชาพิเศษและ
เครื่องแบบของเนตรนาร ี ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2520 
 เงินบํารุงเนตรนาร ี คือ  เงินคาบํารุงประจําปที่เก็บจากเนตรนารีคนหนึ่งไมเกนิปละ 5 บาท  
 การเก็บรกัษาเงินรายได  ใหนําฝากธนาคารออมสิน หรือธนาคารพาณิชยประเภทออมทรัพย 
 การใชใบเสร็จรับเงิน  ใหใชใบเสร็จรับเงินและแบบพิมพตาง ๆ ตามแบบที่กําหนด  โดยซ้ือไดจาก
กองลูกเสือ  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาต ิ(ใชใบเสร็จเหมือนลูกเสือ) 
 หลกัฐานการจายเงิน 
 ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับขัน้ตอนการจายเงนิของทางราชการและใหรวบรวมหลักฐานการจายเงินนี้
ไวที่โรงเรียน  โดยไมตองนําสงสํานักงานตรวจเงินแผนดนิทุกเดือน  แตจะตองจดัเก็บไวใหครบถวน  เพ่ือ
การตรวจสอบไดเสมอ 
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การยุบหรือยกเลิกกิจการกองเนตรนารีโรงเรียน 
 การยุบกองเนตรนารี หรือเลิกกิจการเนตรนารี     กรณีมทีรัพยสินใหทรัพยสินของลูกเสือโรงเรียน    
นั้น ๆ ตกเปนกรรมสิทธิของคณะลูกเสือแหงชาติตอไป 
 
 3.6  เงินยุวกาชาด 

 

 ใหถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด  เร่ืองระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับยวุกาชาด  
พ.ศ. 2533  หมวด  4  วาดวยการเงิน 
 เงินคาบํารุงยวุกาชาด  คือ  เงินคาบํารุงประจําปที่เก็บจากยุวกาชาดคนหนึ่งไมเกนิปละ 10 บาท 
 การเก็บรกัษาเงินรายได  ใหนําฝากธนาคารออมสิน หรือธนาคารพาณิชยประเภทออมทรัพย 
 การรับเงิน  ใหใชใบเสร็จรบัเงินตามแบบที่กําหนด (แบบยุวกาชาด) ทุกคร้ัง 
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 หลกัฐานการจายเงิน  ใหปฏิบัติเชนเดยีวกบัขั้นตอนการจายเงินของทางราชการ  และใหรวบรวม
หลักฐานการจายไวที่โรงเรยีน  โดยไมตองนําสงสํานักงานตรวจเงนิแผนดิน  แตตองจัดเก็บไวใหครบถวน
เพื่อการตรวจสอบไดเสมอ 
 
3.7 เงินประกนัสัญญา 

 

 เงินประกันสญัญา  เปนเงนินอกงบประมาณประเภทหนึ่ง  ท่ีโรงเรียนรับจากผูขายหรือผูรับจาง    
เมื่อทําสัญญาซื้อหรือสัญญาจาง ในอัตรารอยละ 5  ของวงเงินในสัญญา  เพื่อเปนการประกันความเสียหาย       
ที่อาจจะเกิดขึน้จากการที่ผูขายหรือผูรับจางไมปฎิบัติตามสัญญา  เงินประกันสัญญาใชหลักประกนัอยางหนึ่ง
อยางใด ดังนี ้
 1.  เงินสด 
 2.  เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย  ซึ่งเปนเช็คลงวันที่ท่ีใชเช็คนั้นชําระตอเจาหนาที่หรือกอนวันนั้นไมเกิน 
3 วันทําการ 
 3.  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตวัอยางท่ี กวพ. กําหนด 
 4.  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 

/เมื่อสถานศึกษา... 
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 เมื่อสถานศึกษารับเงินประกนัสัญญา  จะตองนําเงินฝากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และเม่ือพน
กําหนดขอผูกพันตามสัญญา  สถานศึกษาตองจายคืนผูขายหรือผูรับจางโดยเร็ว  อยางชาไมเกิน 15 วนันับแต
วันที่พนขอผูกพันตามสัญญา (สําหรับหลักประกันสัญญาที่เปนพันธบัตรหรือสัญญาค้ําประกันของธนาคาร
ไมตองปฏิบัติตามขั้นตอนขางลาง) 
 ขั้นตอนการรบัเงินประกันสญัญา 
 ออกใบเสร็จรบัเงินโดยใชใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการ    แลวบันทกึรายการรับเงินใน  
สมุดเงินสด  และทะเบยีนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินประกนัสัญญา 
 ขั้นตอนการฝากเงินประกันสัญญา 
  -  จัดทําใบนําฝาก 2 ฉบับ 
   -  บันทึกการฝากในสมุดคูฝากเงินประกนัสัญญา 
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   -  นําใบนําฝากและสมุดคูฝากพรอมเงินประกันสัญญายืน่ตอสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 ขั้นตอนการถอนเงินประกันสัญญา 
   -  จัดทําใบเบกิถอน  2  ฉบับ 
   -  บันทึกการถอนในสมุดคูฝากเงินประกนัสัญญา 
        -  นําใบเบิกถอนและสมุดคูฝากยื่นตอสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาผูรับฝากเงินเพ่ือขอถอนเงิน 
 การคนืเงินแกผูขายหรอืผูรบัจาง 
 ใหผูขายหรือผูรับจางลงชื่อรับเงินในใบสําคัญรับเงินแลว  บันทึกรายการจายในสมุดเงนิสดและ
ทะเบียนคุมเงนินอกงบประมาณ 
 
  3.8  เงินอุดหนุนทั่วไป 
  ประเภทเงนิอุดหนุนท่ัวไปทีโ่รงเรียนไดรบั  มีดังนี ้
  3.8.1  คาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (คาใชจายรายหวั) 
  3.8.2  คาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปจจัยพ้ืนฐานสําหรบันักเรียนยากจน) 
  การรับเงิน 
              โรงเรียนออกใบเสร็จรับเงินใหกับสวนราชการผูเบิก  
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               การควบคุมเงิน 
  1.  นําเช็คที่ไดรับไปเปดบญัชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย  ช่ือบัญชีเงินอุดหนุนท่ัวไป         
โรงเรียน.......  บัญชีดังกลาวใชสําหรับการฝากเงินอุดหนุนท่ัวไปทุกประเภทหากเกิดดอกเบี้ยจากบัญชเีงิน
ฝากใหนําสงเปนเงินรายไดแผนดิน  พรอมกันนี้ใหเปดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันอีกหนึ่งบัญช ี โดยใชช่ือ
บัญชีเดียวกันเพื่อสําหรับการจายชําระหนี้เปนเช็ค  โดยวธีิการโอนยอดจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยไปเขา
บัญชีประเภทกระแสรายวันเทาจํานวนที่จายชําระ 
  2.  บันทึกบัญชีรับเงินอุดหนุนไวเปนเงินนอกงบประมาณในสมุดเงินสด  และทะเบยีนคุมเงินนอก
งบประมาณประเภทเงนิอุดหนุนตามทีไ่ดรับ เชน คาใชจายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (คาใชจายรายหัว) 
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  3.  เงินอุดหนนุดังกลาวโรงเรียนสามารถถอนเงินจากธนาคารมาเก็บไวเปนเงินสดสํารองจายไวใน    
ตูนิรภัยได   10,000  บาท 
               การใชจายเงินอดุหนุนแตละประเภท 
  1.  คาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (คาใชจายรายหวั) 
              ใหปฏิบัติตามหนังสอืสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ดวนมาก ที่ ศธ 
04006/643  ลงวันที ่12  พฤศจิกายน  2547   เร่ือง  การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนรายการคาใชจายใน
การจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน (คาใชจายรายหัว)  ปงบประมาณ  2548 
  2.  คาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน) 
              ใหปฏิบัติตามหนังสอืสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ที่ ศธ 04006/2991ลง
วันที ่ 23  พฤศจิกายน  2547  เรื่อง  การปฏิบัติงานเกีย่วกบัการใชจายเงนิอุดหนนุใหเปนปจจยัพื้นฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน 
  การจายเงินอดุหนุน 
              ใหดําเนินการจายใหเสร็จส้ินอยางชาภายในปงบประมาณถัดไป  หากมีเงินเหลือใหนําสง
เปนเงินรายไดแผนดิน 
 3.9  เงินอุดหนนุโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อการมีรายไดระหวางเรยีน 
     ไดรับเงินอุดหนุนโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อการมีรายไดระหวาง
เรียน(ตามโครงการจัดรูปแบบและวิธีการขยายการศกึษาขั้นพื้นฐาน) โรงเรียนละ  70,000  บาท   
ประมาณป พ.ศ. 2533 
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 การจายเงินอุดหนุน 
   จายเปนเงินยืมใหนักเรียนนําไปดําเนนิการตามโครงการที่ไดรับอนุมัตจิาก
คณะกรรมการสงเสริมอาชีพอิสระ 
    เงินอุดหนุนโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพือ่การมีรายไดระหวางเรียน
เปนโครงการตอเนื่อง  ดังนั้น จึงสามารถดําเนินการตอไปจนกวาสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานจะมีคําสั่งยุบเลิกโครงการ 
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การควบคุมทางดานการเงิน  ตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลงัในหนาที่ของ

อําเภอและกิ่งอําเภอ พ.ศ. 2520 
 

 1.  ขอปฏิบตัิเกี่ยวกับการเงนิ 
1.1 ใบเสร็จรับเงิน 

(1) จัดทําทะเบยีนคุมใบเสร็จรับเงิน 
(2) ใบเสร็จรับเงินแตละเลมใชเปนปงบประมาณ 
(3) เบิกจายใหเจาหนาที่ไปใชในจํานวนที่เหมาะสม 
(4) เงินประเภทใดมีการรับชําระเปนประจําและมีจํานวนมาก  ใหแยกเลมเฉพาะก็ได 
(5) หามขูดลบใบเสร็จรับเงิน 
(6) สิ้นปงบประมาณใบเสร็จรับเงินเลมใดใชยังไมหมดเลมใหยกเลิกทั้งตนฉบับและ 

สําเนาที่ยังไมไดใช 
(7) การเก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน 

(7.1)   เลมที่ยังไมไดเบิกไปใชจะตองเก็บรักษาใหครบถวนตามที่คงเหลืออยูใน 
ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 
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          (7.2)  เลม ที่ใชชําระเงินแลวใหเก็บไวเพื่อสําหรับการตรวจสอบ  โดยตองเก็บไวใน
ที่ปลอดภัย  อยาสูญหาย  และเมื่อไดตรวจสอบแลวใหเกบ็รักษาตามระเบียบงานสารบรรณ 

1.2 การรับเงิน 
(1) การรับชําระเงนิทุกประเภทตองออกใบเสร็จรับเงินทุกคร้ัง 
(2) ทุกสิ้นวันเมื่อหมดเวลารับชําระเงินใหเจาหนาผูจัดเก็บเงินรวมยอดเงนิที่รับตามใบ 

เสร็จรับเงินแตละเลมแลวจดบันทึกยอดเงินท่ีรับไวท่ีดานหลังของสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทายของทุก
เลมที่มีการรับเงิน 

(3) นําเงินท่ีรับพรอมใบเสร็จรับเงินสงตอเจาหนาท่ีการเงิน  โดยตรวจนับจํานวนเงนิที่นํา 
สงกับยอดเงินตามใบเสร็จรับเงินของทุกเลม  หากถูกตองตรงกันก็ใหลงลายมือช่ือผูรับผูสงไวดานหลังของ
สําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทายตามที่เจาหนาท่ีผูจัดเกบ็บันทึกไว 

(4) เจาหนาทีก่ารเงินนําใบเสร็จรับเงินทุกเลมที่มีการรับชําระเงินสงใหเจาหนาที่บัญชีทันที 
(5) เจาหนาที่บัญชีลงบัญชีในสมุดเงินสดภายในวนัที่รับเงิน  โดย 

    (5.1)  ใบเสร็จรับเงินทุกเลมตองตรวจนับจาํนวนเงินทุกฉบับท่ีรับเงินในวัน
นั้นวา  เมื่อรวมแลวตองตรงกับเจาหนาที่ผูจัดเก็บเงินบันทึกไวดานหลงัของสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทาย
หรือไม 
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    (5.2)  เมื่อตรวจสอบแลวถูกตองก็ใหนํายอดเงินรวมในแตละเลมไปลงบัญชี   
โดยแยกรายการละเลม  พรอมท้ังอางเลมท่ีและเลขที่ฉบับของใบเสร็จรับเงินดวย 

(6) ผูตรวจสอบทําการตรวจสอบการรับเงิน  โดย 
    (6.1)  ตรวจสอบทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินวามีใบเสร็จรับเงินเลมใดนําไปใช          
รับชําระเงิน 
    (6.2)  เรียกใบเสร็จรับเงินทุกเลมที่นําไปใชรับชําระเงินมาตรวจสอบวา ณ วัน
นั้น  เลมใดมีการรับชําระเงินบางจากนั้นตรวจสอบจํานวนเงินที่รับตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับของเลมนั้น
แลวรวมยอดเงินวาตรงกนักบัยอดเงินทีเ่จาหนาที่ผูจัดเก็บนําสงตอเจาหนาท่ีการเงินหรือไม  และตรงกับ
รายการที่       ลงบัญชีไวในสมุดเงินสดหรือไม 

1.3 การจายเงิน 
 1.3.1  หลักฐานการจายมี  2  ประเภท  ดังนี้   

(1) หลักฐานการจายที่ผูรับเงินออกให เรียกวา  ใบสําคัญคูจาย  ซ่ึงอยางนอยตองม ี
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รายการดังตอไปนี ้
1. ช่ือ สถานที่อยู หรือทําการของผูรับเงิน 
2. วัน  เดือน  ป  ที่รับเงิน 
3. รายการแสดงการรับเงินระบุวาเปนคาอะไร 
4. จํานวนเงินทั้งตัวเลข และตวัอักษร 
5. ลายมือช่ือของผูรับเงิน 

    (2)  หลักฐานการจายท่ีสวนราชการจัดทําตามแบบที่กระทรวงการคลงั
กําหนด มีดังนี้ 

1. หลักฐานการจายเงินเดือนและคาจางประจํา 
2. หลักฐานการจายเงินสําหรับหนวยงานยอย  เปนคารักษาพยาบาล         

คาการศึกษาบุตร  คาเชาบาน 
3. หลักฐานการจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
4. หลักฐานการจายคาอาหารทําการนอกเวลา 
5. หลักฐานการจายเงินชวยเหลือบุตร 
6. หลักฐานการจายเงินอ่ืน 
7. ใบสําคัญรับเงิน 
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1.3.2 หลักฐานการจายตองพิมพหรือเขียนดวยหมึก  การแกไขไขตองใชวิธีขีดฆาแลว 
พิมพหรือเขียนใหม  และผูรับเงินตองลงลายมือช่ือกํากบัขอความที่ขีดฆา  หรือพิมพใหม 
   1.3.3  การใชใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  ผูจายเงินทําใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินใน
กรณีตอไปนี ้

(1) การจายเงินรายใด  ซึ่งตามลักษณะไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรับเงินได   
เชน  การซื้อจากหาบเร  แผงลอย  กรณีนีใ้หช้ีแจงเหตุผลลงในใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินดวย 

(2) การจายเงินคาไปรษณยีากร  กรณีน้ีหากเปนการชําระในขณะที่ฝากสงให 
แสดงจํานวนและเลขที่ของหนังสือหรือไปรษณียที่สงลงในใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  หากเปนการซื้อ
ดวงตราไปรษณียากรไปเก็บไวสํารองใชไมเกิน 100 บาท  ก็ใหระบุในใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  วาเปน
การซื้อไวเพื่อสํารองใช 
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    (3)  กรณีท่ีใบรับรองของผูรับเงินมีรายการไมครบถวนตาม 1.3.3 (1)  ก็ใหผู
จายเงินทําใบรบัรองแทนใบเสร็จรับเงิน เชน ใบรับเงินที่เปนสลิป 
   1.3.4   ขอปฏิบัติเกี่ยวกับการจายเงิน 

(1) การจายเงินตองเปนไปตามกฎหมาย  ระเบยีบ  ขอบังคับ  หรือ ค.ร.ม. หรือ 
ตามที่ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง 

(2) ผูมีอํานาจอนมุัติใหจายได  (ก็คือการลงลายมือช่ือผูอนุมัติในหลักฐาน 
ประกอบการขอเบิกหรือหนางบหลักฐานประกอบการขอเบิก) 

(3) การจายเงินตองมีหลักฐานการจาย 
(4) เจาหนาทีก่ารเงินที่เปนผูจายเงินตองลงลายมือช่ือรับรองการจายพรอมดวยช่ือ 

ตัวบรรจงกํากบัไวในหลักฐานการจาย 
(5) หามมิใหเจาหนาที่การเงินเรียกใบสําคัญคูจาย หรือใหผูรับเงินลงลายมือช่ือ      

รับเงินในหลักฐานการจายเงินโดยยังมิไดจายเงินใหแกเจาหนี้หรือผูมีสิทธิ 
(6) การจายเงินทุกรายการ  ตองบันทึกรายการจายในสมุดเงนิสดในวันที่จายเงิน 
(7) หลักฐานการจายที ่สตง. ยังไมไดตรวจสอบตองเก็บไวในที่ปลอดภัย  อยาให 

สูญหายหรือเสียหายได  และเมื่อผานการตรวจสอบแลวก็ใหเกบ็ตามระเบียบงานสารบรรณ 
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   1.3.5  การตรวจสอบรายการจายเงิน  ใหผูตรวจสอบดําเนนิการดังนี ้
    (1)  ตรวจสอบรายการจายทกุรายการที่บันทกึในสมุดเงนิสดกับหลักฐานการ
จายวามีหลักฐานการจายครบทุกรายการ  และใหสังเกตหลักฐานการจายท่ีผานการลงบัญชี  ดังนี ้

- ผูมีอํานาจไดอนุมัติการจายเงนิ 
- เจาหนาที่ผูจายเงินไดลงลายมือช่ือกํากับในหลักฐาน 

(3) หากตรวจสอบ (1)  แลวพบวา  รายการจายในสมุดเงินสดมีหลักฐานจาย 
ครบถวน  ก็ใหตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในสมุดเงินสดถูกตองหรือไม  หากพบวาถูกตองใหทําสัญลักษณ  
การตรวจสอบไวในหลักฐานการจายเอกสารประกอบการขอเบิกท่ีเปนใบเสร็จรับเงินและรายการจายใน    
สมุดเงินสด  พรอมทั้งลงลายมือช่ือกํากับยอดคงเหลือในสมุดเงินสด 
  1.4  การเก็บรกัษาเงิน 



คูมือการตรวจสอบภายใน  :  คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515 26

   1.4.1  เมื่อเจาหนาท่ีผูรับเงินและเจาหนาท่ีผูจายเงินไดนําเงินพรอมหลักฐานสงให
เจาหนาท่ีการเงินของโรงเรียนแลว  เจาหนาที่การเงินจะตองดําเนินการจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวนั 
   1.4.2  เจาหนาที่การเงินตองนําเงินท่ีเหลือพรอมหลักฐานแทนตวัเงินสงมอบและรายงาน 
เงินคงเหลือประจําวนัใหกับคณะกรรมการเก็บรักษาเงนิ 
   1.4.3  คณะกรรมการเก็บรักษาเงินตรวจนบัเงินสดและหลักฐานแทนตวัเงินวาคงเหลือ 
ตรงตามรายงานเงินคงเหลือประจําวนัหรือไม  หากถูกตองก็ใหนําเงินสดและหลักฐานแทนตวัเงินเก็บรักษา
ในตูนิรภัยและลงลายมือช่ือในรายงานเงินคงเหลือประจาํวัน 

2.   การตรวจสอบที่กําหนดตามคูมือการบัญชีหนวยงานยอย  พ.ศ. 2515 
2.1 ทุกสิ้นวัน  หัวหนาสถานศึกษาตองกระทบยอดระหวางยอดคงเหลือตามรายงานเงิน       

คงเหลือประจาํวันกับยอดคงเหลือในสมุดเงินสด 
2.2 การตรวจสอบทุกสิ้นเดือน 

2.2.1 เงินงบประมาณ 
(1) ตรวจสอบการเก็บตัวเลข  ยอดคงเหลือของเงินงบประมาณตาม            

ใบเบิกเงนิเพื่อจายในราชการแตละฉบับจากทะเบยีนคุมเงินงบประมาณกับรายงานประเภทเงินคงเหลือ 
(2) ถาตาม (1)  ถูกตองตรงกันกใ็หกระทบยอดเงินกับยอดคงเหลือยกไป 

ในสมุดเงินสดชองเงินงบประมาณ 
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2.2.2 เงินรายไดแผนดิน 
(1) ตรวจสอบการเก็บตัวเลขของยอดคงเหลือของเงินรายไดแผนดินท่ียัง 

ไมไดนําสงจากทะเบยีนคุมเงินรายไดแผนดินกับรายงานประเภทเงนิคงเหลือ 
(2) ถาตาม (1)  ถูกตองตรงกันกใ็หกระทบยอดเงินกับยอดคงเหลือยกไป 

ในสมุดเงินสดชองเงินรายไดแผนดิน 
2.2.3 เงินนอกงบประมาณ 

(1) ตรวจสอบการเก็บตัวเลขยอดคงเหลือของเงินนอกงบประมาณแตละ 
ประเภทจากทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ  กับรายงานประเภทเงินคงเหลือ 

(2) ถาตาม (1)  ถูกตองตรงกันกใ็หกระทบยอดเงินกับยอดคงเหลือยกไป 
ในสมุดเงินสดชองเงินนอกงบประมาณ 
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    2.2.4  เมื่อการตรวจสอบตามขอ 2.2.1 – 2.2.3  ถูกตองตรงกันก็ใหนํายอดเงิน        
รวมทั้งส้ินในรายงานประเภทเงินคงเหลือไปกระทบกับยอดคงเหลือในรายงานเงนิคงเหลือประจําวัน ณ วัน
สิ้นเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดทํารายงาน 
 1.  รายงานเงนิคงเหลือประจําวัน ณ วันสิ้นเดือน  
 คือ การเก็บยอดเงินสดคงเหลือ  ตลอดจนหลักฐานแทนตัวเงินตาง ๆ ของวันทําการสุดทายของเดอืน  
เมื่อรวมกันแลวจะตองเทากบัเงินคงเหลือยกไปในสมุดเงินสด 
 2.  รายงานประเภทเงินคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน  
 รายงานนี้เปนรายงานที่เก็บตัวเลขจากทะเบียนคุมเงินงบประมาณ  ทะเบียนคุมเงินรายไดแผนดิน  
และทะเบยีนคมุเงินนอกงบประมาณ  เมื่อวนัสิ้นวันทําการสุดทายของเดือน  ยอดคงเหลือของประเภทเงิน
จากทะเบียนแตละเลมดังกลาวจะเทากับยอดคงเหลือของประเภทเงนิแตละชองในสมุดเงินสด  เพื่อใหทราบ
วา   เงินคงเหลือ  ณ  สํานักงานเปนเงินประเภทใด  และเมือ่รวมยอดทั้ง 1 ประเภทเขาดวยกันจะเทากับเงินสด        
คงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจําวนั ณ วันสิ้นเดอืนพอด ี
 ใหสถานศึกษาเสนอรายงานทั้ง  2  แบบตอสวนราชการผูเบิกซึ่งเปนเจาสังกัด 1 ชุด  และอีก 1 ชุดให
เก็บไวเปนหลักฐานที่สถานศึกษา  ทั้งนี้ตองจัดทํารายงานดังกลาวใหเสร็จภายในวนัที่ 15 ของเดือนถัดไป 
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 การตรวจสอบรายงานประเภทเงินคงเหลือ และรายงานเงนิคงเหลือประจําวัน ณ วันส้ินเดือนวา
จัดทําและนําสงสวนราชการผูเบิกถูกตองหรือไม   
 3.  รายงานการรับ – จายเงินนอกงบประมาณประเภทเงินฝาก  (แบบ 102)  จัดทําเพื่อ 

    (1)  แสดงใหเห็นถึงภาพรวมการรับ – จายเงินสดของบัญชีเงินฝากของสวนราชการตาง ๆ  
                      (2)  แสดงใหเห็นถึงการเคลื่อนไหวในรายการยอดเงนิสดยกมา  เงินสดรับ – จาย และยอดเงิน         
คงเหลือในแตละบัญชีเงินฝากนั้น ๆ 
                      (3)  แสดงใหเห็นถึงแหลงเกบ็รักษาเงินของหนวยงานวาอยูที่ใดบาง 
   ในการจดัทํารายงานใหเก็บตัวเลขทางดานรับและจายท่ีเกิดขึ้นในแตละเดือนของ
ทะเบียนคุมเงนินอกงบประมาณประเภทตาง ๆ    ซึ่งในรายงานชอง “ยอดเงินสะสมยกไป”  จะตองยอดเงิน
เทากับยอดเงินคงเหลือยกไปในสมุดเงินสด ณ วันสิ้นเดือนนั้น ๆ     โดยรายงานดังกลาวจะตองใหนําสง
กรมบัญชีกลางภายในวันที ่7  ของเดือนถัดไป  สําหรับสวนราชการทีม่ีหนวยงานในสวนภูมิภาคใหสวน
ราชการในสวนกลางเปนผูรวบรวมและตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนสงใหกรมบัญชีกลาง 
  4.   การจัดทํารายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 
      ในการฝากเงินกับธนาคารประเภทกระแสรายวัน  ซ่ึงหนวยงานยอยจะตองจัดทําทะเบียนเงนิ
ฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันนั้น  ใหโรงเรียนทําการตรวจสอบยอดเงินฝากกับธนาคาร  ซึ่งโดยปกติ
ธนาคาร 
 
 
จะแจงยอดพรอมทั้งรายละเอียดการรับ–จายเงินกับธนาคารเปนประจาํเดือนมาให  วาถูกตองตรงกันเพยีงใด  
เนื่องจากบางครั้งยอดเงินในทะเบียนเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันท่ีโรงเรียนจัดทําอาจ   ไมตรงกัน
กับยอดเงนิในบัญชีของธนาคาร  เนื่องมาจากสาเหตุ ดังนี ้
      4.1  นําเงินสดไปเขาบัญชีแลว  แตธนาคารยังไมไดเพ่ิมยอดบัญชีให 
      4.2  เขียนเชค็สั่งจายเงินออกจากบัญชีแลว  แตผูทรงเช็คยังไมไดนําไปขึ้นเงินกับธนาคาร 
      4.3  ยอดเงนิที่ธนาคารไดหักบัญชีของโรงเรียนแลว  แตยังไมไดรวบรวมหลักฐานสงมาให      
ทางโรงเรียนทราบ 
      4.4  ยอดผลตางอื่น ๆ ที่แตละฝายยังไมไดบันทึกรายการใหตรงกัน 
       ดังนั้น  เพื่อความถูกตองของการบันทึกรายการในทะเบียนเงินฝากธนาคารประเภทกระแส  - 
รายวันของโรงเรียนของการบันทึกรายการในทะเบยีนเงนิฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันของโรงเรียน    
ใหเจาหนาทีจ่ดัทํางบเทียบยอดเงินฝากธนาคารทุกสิ้นเดอืน  โดยตรวจสอบใบแจงยอดเงินฝากของธนาคาร 
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เปรียบเทียบกบัทะเบียนเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันของโรงเรียนใหตรงกัน (แตละบัญชีเงินฝาก)  
แลวจัดสงใหสวนราชการผูเบิกพรอมกับรายงานประเภทเงินคงเหลือ  และรายงานเงนิคงเหลือประจําวัน ณ   
วันสิ้นเดือน  ตามแบบดังนี ้
 5.  รายงานการควบคุมการใชใบเสรจ็รับเงินเมื่อสิ้นปงบประมาณ 
 ตรวจสอบวาเจาหนาที่ผูเบิกใบเสร็จรับเงินไปใช  ไดทํารายงานการใชใบเสร็จรับเงินเสนอหัวหนา
สถานศึกษาอยางชาไมเกินวนัท่ี 15  ตุลาคมของปงบประมาณถัดไปหรือไม  และสถานศึกษาไดรายงาน      
การใชใบเสร็จรับเงินตอผูมีหนาที่ควบคุมใบเสร็จรับเงินอยางชาไมเกนิวันที่ 31 ตุลาคมของปงบประมาณ      
ถัดไปหรือไม 
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 การจัดทํารายงาน 
 

 ๑.  รายงานเงินคงเหลือประจําวัน ณ วันสิ้นเดือน  
 คือ การเก็บยอดเงินสดคงเหลือ  ตลอดจนหลักฐานแทนตัวเงินตาง ๆ ของวันทําการสุดทายของเดอืน  
เมื่อรวมกันแลวจะตองเทากบัเงินคงเหลือยกไปในสมุดเงินสด 
 ๒.    รายงานประเภทเงนิคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน  
 รายงานนี้เปนรายงานที่เก็บตัวเลขจากทะเบียนคุมเงินงบประมาณ  ทะเบียนคุมเงินรายไดแผนดิน  
และทะเบยีนคมุเงินนอกงบประมาณ  เมื่อวนัสิ้นวันทําการสุดทายของเดือน  ยอดคงเหลือของประเภทเงิน
จากทะเบียนแตละเลมดังกลาวจะเทากับยอดคงเหลือของประเภทเงนิแตละชองในสมุดเงินสด  เพื่อใหทราบ
วาเงินคงเหลือ ณ สํานักงานเปนเงินประเภทใด  และเมื่อรวมยอดทั้ง ๓ ประเภทเขาดวยกันจะเทากบัเงินสด
คงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจําวนั ณ วันสิ้นเดอืนพอด ี
 ใหสถานศึกษาเสนอรายงานทั้ง  ๒  แบบตอสวนราชการผูเบิกซ่ึงเปนเจาสังกัด ๑ ชุด  และอีก ๑ ชุด
ใหเก็บไวเปนหลักฐานที่สถานศึกษา  ทั้งนีต้องจัดทํารายงานดังกลาวใหเสร็จภายในวันที ่๑๕ ของเดือนถัดไป 
 การตรวจสอบรายงานประเภทเงินคงเหลือ และรายงานเงนิคงเหลือประจําวัน ณ วันส้ินเดือนวา
จัดทําและนําสงสวนราชการผูเบิกถูกตองหรือไม   
 ๓.  รายงานการรับ – จายเงินนอกงบประมาณประเภทเงินฝาก 
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 ๔.   การจัดทํารายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 
      ในการฝากเงินกับธนาคารประเภทกระแสรายวัน  ซ่ึงหนวยงานยอยจะตองจัดทําทะเบียนเงนิฝา
กะนาคารประเภทกระแสรายวันนั้น  ใหโรงเรียนทําการตรวจสอบยอดเงินฝากกับธนาคาร  ซ่ึงโดยปกติ
ธนาคารจะแจงยอดพรอมทั้งรายละเอียดการรับ–จายเงินกบัธนาคารเปนประจําเดือนมาให  วาถูกตองตรงกัน
เพียงใด  เนื่องจากบางครั้งยอดเงินในทะเบียนเงินฝากะนาคารประเภทกระแสรายวนัที่โรงเรียนจดัทําอาจ   
ไมตรงกันกับยอดเงินในบัญชีของธนาคาร  เนื่องมาจากสาเหต ุดังนี้ 
      ๔.๑.  นําเงินสดไปเขาบัญชีแลว  แตธนาคารยังไมไดเพิ่มยอดบัญชีให 
      ๔.๒.  เขียนเช็คสั่งจายเงินออกจากบัญชแีลว  แตผูทรงเช็คยังไมไดนําไปขึ้นเงินกับธนาคาร 
      ๔.๓.  ยอดเงินที่ธนาคารไดหักบัญชีของโรงเรียนแลว  แตยังไมไดรวบรวมหลักฐานสงมาให
ทางโรงเรียนทราบ 
      ๔.๔.  ยอดผลตางอื่น ๆ ที่แตละฝายยังไมไดบันทึกรายการใหตรงกัน 
       ดังนั้น  เพื่อความถูกตองของการบันทึกรายการในทะเบียนเงินฝากธนาคารประเภทกระแส
รายวันของโรงเรียนของการบันทึกรายการในทะเบยีนเงนิฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันของโรงเรียน  
ใหเจาหนาทีจ่ดัทํางบเทียบยอดเงินฝากธนาคารทุกส้ินเดอืน  โดยตรวจสอบใบแจงยอดเงินฝากของธนาคาร 
เปรียบเทียบกบัทะเบียนเงินฝากะนาคารประเภทกระแสรายวันของโรงเรียนใหตรงกัน (แตละบัญชีเงินฝาก)  
แลวจัดสงใหสวนราชการผูเบิกพรอมกับรายงานประเภทเงินคงเหลือ  และรายงานเงนิคงเหลือประจําวัน ณ 
วันสิ้นเดือน  ตามแบบดังนี ้
 ๕.  รายงานการควบคุมการใชใบเสรจ็รับเงินเมื่อสิ้นปงบประมาณ 
 ตรวจสอบวาเจาหนาที่ผูเบกิใบเสร็จรับเงินไปใช  ไดทํารายงานการใชใบเสร็จรับเงินเสนอหัวหนา
สถานศึกษาอยางชาไมเกินวนัท่ี ๑๕  ตุลาคมของปงบประมาณถัดไปหรือไม  และสถานศึกษาไดรายงานการ
ใชใบเสร็จรับเงินตอผูมีหนาท่ีควบคุมใบเสร็จรับเงินอยางชาไมเกินวันที ่๓๑ ตุลาคมของปงบประมาณถัดไป
หรือไม 
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4.1  เงินบริจาคมีวตัถุประสงค    ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับ
เงิน 

หรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหทางราชการ  พ.ศ.2526    
 หลักเกณฑการรับเงินหรือทรัพยสินตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสิน
ที่มีผูบริจาคใหทางราชการ พ.ศ. 2526  ขอ 5 (1) (2) (3)   มีดังนี้ 

1.  การรับบริจาคเงินหรือทรัพยสินไมวากรณใีด ๆ ใหสถานศึกษาผูรับบริจาคคํานึงถึงผลไดผลเสีย 
              และประโยชนที่ทางราชการจะพึงไดรับและจะพึงตองใหตอบแทนทั้งในปจจุบันและอนาคตเปนสําคัญ 

 2.  การรับบริจาคที่มีเงื่อนไขเปนการผูกพันจะตองไมใหประโยชนตอผูใดโดยเฉพาะ 
3.  การรับบริจาคเงินหรือทรัพยสินที่มีภาระติดพัน  หรือมีภาระตองเรียกรองหรือซอมบํารุงสถานศึกษา   

ผูรับบริจาคจะตองพิจารณาวาผลตอบแทนที่ไดรับคุมกับคาใชจายที่รัฐตองเสียไปหรอืไม 
 การรับบริจาค ใหหัวหนาสถานศึกษาเปนผูพิจารณารับเงินหรือทรัพยสิน โดยไมขัดกับ   

หลักเกณฑตามขอ 5 (1) (2) และ (3)  แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผู
บริจาคใหทางราชการ พ.ศ. 2526 

1.  เงินบริจาคเพื่อเปนทุนการศึกษา 
 2.  เงินบริจาคเพื่อเปนสวัสดิการขาราชการ ลูกจาง และนักเรียน 

3.  เงินบริจาคเพื่อเปนคารับรอง 
 4.  เงินบริจาคเพื่อใชจายในรายการที่เปนประโยชนตอการศึกษา     ยกเวนเงินบริจาคเพื่อซื้อ               
เครื่องปรับอากาศ  ใหพิจารณารับไดเฉพาะกรณีทีห่นวยงานมีความจําเปนเพื่อใชในกรณี ดังนี ้

      4.1  หองทํางานของหัวหนาหนวยงานหรือหัวหนาหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทา 
                   4.2  หองหรืออาคารที่ไมตองการใหเสียงจากภายนอกเขามารบกวน   เชน   หองสมุด   
หองประชุม  หองดนตร ี   หองทดลอง 

     4.3  หองหรืออาคารตางๆ ท่ีตองการใหปลอดจากมลภาวะเปนพิษ เชน กล่ิน  ควัน ฯลฯ 
                   4.4  หองหรืออาคารสําหรับเก็บรักษาสิ่งของ  หรืออุปกรณที่ตองควบคุมอุณหภูมิ   เชน  
ยารักษาโรคเคมีภัณฑ  เครื่องมือแพทย  เครื่องมือวิทยาศาสตร  ฯลฯ 
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เมื่อไดดําเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแลว  ใหหนวยงานรายงานสํานักงบประมาณและสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบทุกครั้ง โดยแจงรายการพรอมรายละเอียดการติดตั้ง รวมทั้งคํา
รับรองและรายละเอียดความจําเปนเกี่ยวกับแหลงเงินที่ไดเตรียมการไวสําหรับคากระแสไฟฟาที่จะเพิ่มขึ้น 

การบันทึกการรับเงินบริจาค ใหออกใบเสร็จรับเงินใหกับผูบริจาคตามจํานวนเงินท่ีไดรับ (ใช
ใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการ)  แลวบันทึกรายการรับเงินในระบบบัญชีของทางราชการ   โดยแยก
ควบคุมตามวัตถุประสงคของผูบริจาค 

5.  เงินบริจาคเพื่อนําดอกผลไปใชจายตาม 1 – 4 
 6.  การรับบริจาคทรัพยสินใหหัวหนาหนวยงานพจิารณารับบริจาคทรัพยสินที่เปนประโยชนตอ       
กิจการของหนวยงานได  ยกเวน 
      6.1  ที่ดินที่มีเง่ือนไขใหรายงานขอความเห็นชอบจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                   6.2  ที่ดินพรอมอาคาร และสิ่งปลูกสราง หรืออาคารและสิ่งปลูกสราง ใหหนวยงานที ่รับบริจาค    
ถือปฏิบัติดังนี้               
                             6.2.1  อาคารและสิ่งปลูกสรางท่ีมีมูลคาไมเกิน 5 ลานบาท ใหหนวยงานมีอํานาจ                 
ในการพจิารณาการรับบริจาค 
                6.2.2  อาคารและส่ิงปลูกสราง  ที่มีมูลคาตั้งแต  5  ลานบาทขึ้นไป   แตไมเกิน   10 ลาน
บาท  ใหรายงานขอความเหน็จากผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา 
                          6.2.3  อาคารและสิ่งปลูกสราง ท่ีมีมูลคาตั้งแต  10  ลานบาทขึ้นไป    ใหรายงานขอ
ความเหน็ชอบจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

6.3 รถยนตเพื่อนํามาใชเปนรถราชการใหหัวหนาหนวยงานพิจารณารับได   โดยรถน้ันจะตอง
มี 

อายุการใชงานมาแลวไมเกิน 5 ป หรือคณะกรรมการตรวจสอบสภาพรถที่หัวหนาหนวยงานแตงตั้งพิจารณา
แลวมีความเหน็วามีสภาพดีเทาเทียมกับรถท่ีมีอายุการใชงานมาไมเกนิ  5  ป  เวนแตเปนการรับ เพือ่นํามาใช
เปนอุปกรณการเรียนการสอน 
     6.4  เครื่องปรับอากาศใหพิจารณารับไดโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑทีก่ําหนดไวใน   ขอ 4 
  7.  กรณีการรับบริจาคเงิน    หรือทรัพยสนิที่นอกเหนือจากหลักเกณฑ ท่ีกลาวไวขางตนให         
เสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพิจารณาเปนราย ๆ ไป 
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 การกอหนี้ผูกพันและการอนุมัติจายเงิน 
  1.  การกอหนีผู้กพัน   ใหถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยการพัสด ุ พ.ศ. 2535   
และที่แกไขเพิม่เติม  โดยการดําเนินการดวยเงนิงบประมาณที่ไดรับมอบอํานาจจากเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2.  การจายเงิน ใหหวัหนาหนวยงานมีอํานาจอนุมัติจายเงินบริจาคตามวตัถุประสงคของผูบริจาคที่
หัวหนาหนวยงานมีอํานาจรบับริจาคได  ท้ังนี้ หลักฐานการจายใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ 
  การบันทึกรายการจาย ใหบันทึกรายการตามระบบบัญชีของทางราชการ โดยใชหลักฐานการ
จายเงินเปนเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี 
  สําหรับหลักฐานการรับ – จายเงินบริจาคใหเก็บรวบรวมไวที่หนวยงานเพื่อการตรวจสอบ 
  การเก็บรักษาเงินบริจาค   
  1.  การเก็บรักษาเงินสดไวในตูนิรภัย  ใหเก็บรักษาไดเฉพาะเงินบริจาคที่มีวัตถุประสงคใหใชจาย
ในดานสวัสดิการ  ใหเก็บรักษาเงินสดไวไดวัตถุประสงคละไมเกิน 20,000  บาท 
  2.  การนําเงินฝากธนาคาร 
         2.1  เงินบริจาคเพื่อหาดอกผลใหใชจายเฉพาะดอกผลที่เกิดขึ้น  มิใหใชจายจากเงินตน 
                  2.2  เงินที่ผูบริจาคระบุไวในหนังสอืแจงความจํานงขอบริจาควาใหฝากธนาคารใด   ก็ให
หนวยงานนําฝากธนาคารตามที่ระบุไวได 
  3.  เงินบริจาคนอกเหนือจากเงินตามขอ 2.1 และ 2.2  ใหนําฝากคลัง 
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บทท่ี 2 
การปฏิบัติงานตรวจสอบและขอบเขตการตรวจสอบ 

 
การปฏิบัติงานตรวจสอบ  ผูตรวจสอบอาจแบงงานออกเปน  2  สวน คือ 

 1. การเตรียมการกอนลงมือตรวจสอบ  กอนปฏิบัติงานตรวจสอบทีมงานตรวจสอบควร
ดําเนินการดังนี้ 

1.1 ศึกษาคูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย  ระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสือส่ังการ 
ทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการเงินการบัญชีของสถานศึกษา   
     1.2  ศึกษาคูมือการตรวจสอบ  รายละเอียดแนวทางการตรวจสอบ  และกระดาษทําการ  
พรอมทําความเขาใจกับทีมงานในแตละประเดน็การตรวจสอบ  แลวมอบหมายงานใหทมีงานรับผิดชอบ 

     1.3  ดําเนินการสุมตรวจสถานศึกษาในสังกัด  โดยควรสุมตรวจโรงเรียนที่มีขนาด
ใกลเคียงกันอยางนอย  2  โรงเรียน   ทั้งนี้เพื่อใหสามารถเปรียบเทียบลักษณะการปฏิบัติงานได 

     1.4  แจงหนวยรับตรวจ  เพื่อขอความรวมมืออํานวยความสะดวกในการจัดเตรียมขอมูล 
เพื่อการตรวจสอบ 

2.  การปฏิบัติงานตรวจสอบ  ใหผูตรวจสอบทําการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบที่กําหนด    
รวบรวมขอมูล  วิเคราะห  สังเคราะห  พรอมทั้งบันทึกผลการตรวจสอบอยางถูกตองและชัดเจน    
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบเปนดังนี้ 
       2.1  ประชุมเปดการตรวจ 
   วันแรกของการตรวจสอบ หัวหนาทีมงานตรวจสอบจะเปนผูดําเนินการประชุม      
เปดการตรวจสอบ ซ่ึงเปนการประชุมระหวางทีมงานตรวจสอบกับผูรับตรวจ เพื่อแจงวัตถุประสงคของ      
การตรวจสอบ ขอบเขตและระยะเวลาในการตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อใหผูรับตรวจเขาใจและเกิดทัศนคติ
ที่ดี  ซ่ึงจะนํามาซึ่งความสําเร็จของงานตรวจสอบ 
      2.2  ดําเนินการตรวจสอบ 
             ทําการตรวจสอบตามประเด็นการตรวจสอบในแนวทางการตรวจสอบที่กําหนด โดย             
                        (1)  เก็บรวบรวมขอมูล ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ ดวยเทคนิคการตรวจสอบ  
ตาง ๆ  เชน  การบันทกึ สอบถาม สอบทาน   ทดสอบ   สอบยนั   สังเกตการณ   วิเคราะห   สังเคราะห ฯลฯ     
เพื่อรวบรวมขอมูลจากเอกสารหลักฐาน   และจากเจาหนาที่เกี่ยวของแลวบันทึกไวในกระดาษทําการ  
ทั้งนี้ผูตรวจสอบสามารถปรับแบบกระดาษทําการตามความจําเปนและเหมาะสม  เพื่อใหไดขอมูลที่
ครบถวน  และเพียงพอที่จะสามารถสรุปผลการตรวจสอบได 
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               (2)  ระหวางการตรวจสอบ  หากผูตรวจสอบพบความเสี่ยง  ซ่ึงมีนัยสําคัญควรนําเสนอ
ขอมูลใหหัวหนาทีมงานตรวจสอบทราบโดยเร็ว   เพื่อพจิารณาปรับแผนการตรวจสอบ  ปรับขอบเขตการ
ตรวจสอบหรือปรับแนวทางการตรวจสอบ(แลวแตกรณ)ี ตามความจําเปนและเหมาะสม  ทั้งนี้เพือ่ทําการ
ตรวจสอบ   ในประเด็นซึ่งเปนความเสี่ยงนั้น 

     2.3  ประชุมปดการตรวจ 
  เมื ่อดํา เน ินการตรวจสอบเสร ็จสิ ้นแลว  หัวหนาทีมงานตรวจสอบควรจ ัดให         
การประชุมปดการตรวจสอบ เพื่อสรุปผลการตรวจสอบดวยวาจาใหผูรับตรวจไดรับทราบเปนการเบื้องตน  
ซึ่งจะเปนการทําความเขาใจเกี่ยวกับขอสังเกตที่ตรวจพบ และเปนการใหโอกาสแกผูรับตรวจได  
ช้ีแจงเหตุผลหรือใหความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการตรวจสอบ  เพื่อกําหนดแนวทางในการแกไข   
 
ขอบเขตการตรวจสอบ 
 การตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบที่กําหนดในคูมือเลมนี้   กําหนดขอบเขตเรื่อง        
ทําการตรวจสอบดังนี้ 
     1.  การตรวจสอบเงินคงเหลือ 

  2.  การตรวจสอบการเก็บรักษาเงิน 
    3.  การตรวจสอบการควบคุมใบสําคัญรองจาย 
   4.  การตรวจสอบการควบคุมเงินยืม  
   5.  การตรวจสอบการรับและการบันทึกบัญชีเงินนอกงบประมาณ 
   6.  การตรวจสอบการจายและการบันทึกบัญชีเงินนอกงบประมาณ 
   7.  การตรวจสอบการเบิกจายเงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   8.  การตรวจสอบเงนิอุดหนุนโครงการสงเสริมอาชพีอิสระเพื่อการมีรายไดระหวางเรียน
(สอร.) 
   9.  การตรวจสอบการรับและการบันทึกบัญชีเงินงบประมาณ 
            10.  การตรวจสอบการจายและการบันทึกบัญชีเงินงบประมาณ 
                 11.  การตรวจสอบการรับ  การนําสง  และการบันทึกบัญชีเงินรายไดแผนดิน 
                 12.  การตรวจสอบการจัดทํารายงานการเงินประเภทตาง  ๆ    
                 13.  การตรวจสอบรับ-จายประจําวัน 

 
1.   การตรวจสอบเงินคงเหลือ 
 การตรวจสอบเงินคงเหลือในสถานศึกษา   เปนการตรวจสอบตัวเงินสดที่มีอยู     เอกสารแทนตัวเงิน       
เงินฝากธนาคาร  และเงินฝากสวนราชการการผูเบิกของสถานศึกษา วาถูกตองตรงกับรายงานเงินคงเหลือ
ประจําวันหรือไม     พรอมทั้งสอบยันยอดเงินกับธนาคารและสวนราชการผูเบิก  วามีเงินฝากอยูจริงตามที่
ปรากฏใน    รายงานเงินคงเหลือประจําวันหรือไม    โดยขั้นตอนการตรวจสอบแยกตามประเภทเงินเปนดังนี้ 
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1.1 การตรวจนับตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงินคงเหลือ 

(1)   ตรวจนับเงินสดคงเหลือในมือและเอกสารเทียบเทาเงินสด  เชน เช็ค  ธนาณัติ  ฯลฯ   
เปรียบเทียบกับรายงานเงินคงเหลือประจาํวัน 

 (2)   ตรวนับเอกสารแทนตัวเงิน  เชน สัญญาการยืมเงิน  ใบสําคัญรองจาย  เปรียบเทียบ
กับรายงานเงินคงเหลือประจําวัน  
         1.2   การตรวจสอบเงินฝากธนาคาร   ขั้นตอนการตรวจสอบเปนดังนี้ 
        (1)  เปรียบเทียบสมุดคูฝากธนาคาร  ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน   
กับรายงานเงินคงเหลือประจําวัน 
        (2)  ตรวจสอบความถูกตองของทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 

1.3  การตรวจสอบเงินฝากสวนราชการผูเบิกของสถานศึกษา ไดแก  เงินรายไดสถานศึกษา 
เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค  เงินประกันสัญญา   ซ่ึงสถานศึกษาสามารถนําฝากเงินได 3  วิธี  คือ 
       (1)   นําเงินสดฝากสวนราชการผูเบิกโดยตรง 
       (2)   นําเงินฝากเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสํานักงานเขตพื้นที่ 
       (3)   นําเงินฝากเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสํานักงานคลัง 
ตามคูมือนี้จะกลาวถึงการตรวจสอบตามวิธีการนําฝากทัง้  3  วิธีดังกลาวขางตน  โดยขัน้ตอนการตรวจสอบ 
เปนดังนี้ 

(3.1)   ตรวจเก็บขอมูลการนําฝากจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(3.2)   ตรวจสอบยอดคงเหลือของสมุดคูฝากสวนราชการผูเบิก  เปรียบเทียบกับ     

รายงานเงินคงเหลือประจําวัน และขอมูลที่เก็บจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(3.3)  ตรวจสอบความถูกตองของสมุดคูฝากสวนราชการผูเบิก 

 1.4  การตรวจสอบการจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน  เพื่อใหทราบวาสถานศึกษาจัดทาํ
ไวถูกตองตามที่ระเบียบกําหนด 
 1.5  การตรวจสอบกระทบตวัเงนิ เอกสารแทนตวัเงิน  เงนิฝากธนาคาร และเงนิฝากสวนราชการผู
เบิกกับทะเบียนคุมเงินทุกประเภทที่เกี่ยวของ  เพื่อใหทราบวา ยอดคงเหลือของเงินแตละประเภท
ตามบัญชีอยูในสภาพของเงินประเภทใดบาง 

 

2.   การตรวจสอบการเก็บรักษาเงิน 
 หลังจากที่ตรวจนับเงินคงเหลือวาถูกตองตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจําวันแลว         
ใหผูตรวจสอบทําการตรวจสอบวงเงินและระยะเวลาในการเก็บรักษาเงินในแตละประเภท   ตาม   
วงเงินอํานาจการเก็บรักษาและระเบียบที่เกี่ยวของ   วาถูกตองตรงกันหรือไม  
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3.   การตรวจสอบการควบคุมใบสําคัญรองจาย 
 เมื ่อตรวจนับใบสําคัญรองจายเปรียบเทียบกับรายงานเงินคงเหลือประจําวันวาถูกตอง 
ตรงกันแลว  ผูตรวจสอบตองตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของใบสําคัญรองจาย  และการบันทึก
ควบคุมในทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน  รวมทั้งตรวจสอบการเปลี่ยนสภาพของใบสําคัญรองจาย
เปนเงินสดหรือใบสําคัญคูจายในสมุดเงินสดและทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน  โดยขั้นตอน      
การตรวจสอบเปนดังนี้ 

3.1 ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของใบสําคัญรองจาย 
3.2 ตรวจสอบการบันทึกใบสําคัญรองจายในทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน 
3.3 ตรวจสอบการเปลี่ยนสภาพใบสําคัญรองจาย 

 
4.  การตรวจสอบการควบคุมเงินยืม  

 เมื่อตรวจสอบสัญญาการยืมเงินเปรียบเทียบกับรายงานเงินคงเหลือประจําวันวาถูกตองตรงกันแลว   
ใหผูตรวจสอบทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของสัญญาของการยืมเงิน และการบันทึก 
ควบคุมในทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน รวมทั้งตรวจสอบการเปลี่ยนสภาพของสัญญาการยืมเงิน   
เปนเงินสดหรือใบสําคัญคูจายในสมุดเงินสดและทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน โดยมีขั้นตอน         การ
ตรวจสอบดังนี้ 

 4.1   ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของสัญญาการยืมเงิน 
4.2 ตรวจสอบการบันทึกสัญญาการยืมเงินในทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน 
4.3 ตรวจสอบการเปลี่ยนสภาพสัญญาการยืมเงิน 

 4.4  ตรวจสอบการควบคุมสัญญาการยืมเงิน 
 

5.   การตรวจสอบการรับและการบันทึกบัญชีเงินนอกงบประมาณ 
  การตรวจสอบการรับและการบันทึกบัญชีเงินนอกงบประมาณตามคูมือนี้ เพื่อใหมั่นใจ   วา
เงินที่สถานศึกษาไดรับไวนั้น  มีการออกใบเสร็จรับเงินครบถวนทุกรายการ  และนําไปบันทึกรับใน
สมุดเงินสด  และผานรายการไปยังทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณที่เกี่ยวของถูกตอง ครบถวนทุกรายการ    
โดยขั้นตอนการตรวจสอบดําเนินงานดังนี้ 

       5.1  ตรวจสอบการควบคุมการใชใบเสร็จรับเงิน 
             -  ตรวจสอบการจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 
         -  ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินที่คงเหลือและที่เบิกไปใช 
         -  ตรวจสอบรายงานการใชใบเสร็จรับเงิน     
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      5.2  ตรวจสอบการรับเงิน 
    -  ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของการใชใบเสร็จรับเงิน 
    -  ตรวจสอบการบันทึกรับเงิน 
 

6.  การตรวจสอบการจายและการบันทึกบัญชีเงินนอกงบประมาณ 
  การตรวจสอบการจายและการบันทึกบัญชีเงินนอกงบประมาณตามคูมือนี้    จะตรวจสอบการจาย   
เงินนอกงบประมาณทุกประเภทที่สถานศึกษารับไว(ยกเวนเงินอุดหนุนทั่วไป) เพื่อใหทราบวาในการจาย  
เงินนอกงบประมาณทุกประเภทมีหลักฐานการจาย    และบันทึกจายในสมุดเงินสด ผานรายการไปทะเบียน 
คุมเงินนอกงบประมาณที่เกี่ยวของครบถวนทุกรายการ รวมทั้งตรวจสอบการใชจายเงิน วาเปนไป            
ตามวัตถุประสงคของเงินแตละประเภทหรือไม  โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบ ดังนี้ 

1.  ตรวจสอบขั้นตอนการดาํเนินการเบิกจายเงิน 
2.  ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของหลักฐานการจาย 
3.  ตรวจสอบการบันทึกจายเงิน 
4.  ตรวจสอบการใชจายเงินนอกงบประมาณทุกประเภท (ยกเวนเงินอุดหนุน) เปนไป   

ตามวัตถุประสงคของเงินแตละประเภท 
5.  ตรวจสอบการหักภาษี  ณ  ที่จาย 
 

7.  การตรวจสอบการเบิกจายเงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 การตรวจสอบการเบิกจายเงินอุดหนุน  ไดแก   เงินอุดหนุน(คาใชจายรายหัว)   และ       
เงินอุดหนุนใหเปนปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจนม.ตน   ซ่ึงการตรวจสอบมีวัตถุประสงค 
เพื่อใหมัน่ใจ   วาการรับเงนิอุดหนุนถูกตองครบถวนตามที่ไดรับจดัสรร   และการใชจายเงินอดุหนนุ
เปนไปตามแนวปฏิบัตกิารบริหารงบประมาณเงนิอดุหนนุตามที่สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พื้นฐานกําหนด    โดยดําเนนิตามขัน้ตอน ดงันี ้
  1.  ตรวจเก็บขอมูลการจัดสรร  และการจายเงินอุดหนุนใหสถานศึกษาที่สุมตรวจจาก    
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  2.  กรณีเงินอุดหนุน(คาใชจายรายหัว) ใหตรวจสอบจาํนวนเงินอุดหนุนที่ไดรับจัดสรร กับ
จํานวนนักเรียนที่มีอยูจริง     

3. ตรวจสอบความถูกตองในการรับเงินอุดหนุน และการใชจายตามวัตถุประสงคของ       
เงินอุดหนุนแตละประเภทที่กําหนดไว 

  4.  ตรวจสอบการจัดเก็บหลักฐานการจายของเงินอุดหนุนแตละประเภท และการจัดทํา      
งบหนาหลักฐานการจายเงินอุดหนุน (คาใชจายรายหัว) 
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8.  การตรวจสอบเงินอุดหนุนโครงการสงเสริมการประกอบอาชพีอิสระเพื่อการมีรายไดระหวางเรียน  
(สอร.) 
 การตรวจสอบเงินอุดหนนุ สอร. มีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบวาสถานศกึษานําเงนิอุดหนนุ สอร.      
ไปดําเนินการถูกตองตามแนวปฏิบัติที่กรมสามัญศึกษากําหนดและปจจุบันมียอดเงินคงเหลือจาํนวน
เทาใด 
 
9.   การตรวจสอบการรับและการบันทึกบัญชีเงินงบประมาณ 
 การตรวจสอบการรับและการบันทกึบัญชีเงินงบประมาณที่กลาวถึงตามคูมือนี้  มวีัตถุประสงค
เพื่อใหมัน่ใจวาเงนิงบประมาณที่สถานศกึษารับจากสวนราชการผูเบกิ ครบถวน ถูกตอง รวดเรว็ และ
เปนไป  ตามลาํดับกอนหลัง   โดยข้ันตอนการตรวจสอบดาํเนนิการดงันี ้
 1.   ตรวจสอบการเบิกเงินงบประมาณ 

      -   ตรวจเก็บขอมูลการวางเบิกจากสวนราขการผูเบิก 
-   ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานขอเบิก และการจัดทําทะเบียนคุมหลักฐานขอเบกิ 

2. ตรวจสอบการรับเงินงบประมาณ 
-   ตรวจสอบจํานวนเงินงบประมาณที่ไดรับ 

        -   ตรวจสอบการบันทึกบัญชีรับเงินงบประมาณ 
 
10.   การตรวจสอบการจายและการบันทึกบัญชีเงินงบประมาณ 
 การตรวจสอบการจายและการบันทกึบัญชีเงินงบประมาณ   ทีก่ลาวถึงตามคูมือนี้มีวตัถุประสงค  
เพื่อใหทราบวาเงนิงบประมาณทีไ่ดรับมานัน้    นาํไปจายใหกับเจาหนี้หรือผูมีสิทธิไดถูกตองครบถวน
ตามที่สถานศกึษาวางเบกิ  และบนัทึกบัญชตีามหลกัฐานการจายครบถวนทุกรายการ  โดยดาํเนนิการตาม
ขั้นตอน  ดังนี ้
 1.   ตรวจสอบการจายเงินงบประมาณ 

2. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีการจายเงินงบประมาณ 
 
11.   การตรวจสอบการรับ   การนําสง  และการบันทึกบัญชีเงินรายไดแผนดิน 
 การตรวจสอบการรับ   การนําสง   และการบันทึกบัญชีเงินรายไดแผนดิน เพื่อใหมั่นใจ  วา 
เงินรายไดแผนดินที่จัดเก็บไวมีหลักฐานการรับเงิน  การบันทึกบัญชี และไดนําสงครบถวนถูกตอง        
ทุกรายการ  โดยสถานศึกษาสามารถนําสงเงินรายไดแผนดินได   3  วิธี  เชนเดียวกับการนําฝากเงิน 
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12.   การตรวจสอบการจัดทํารายงานการเงินประเภทตาง  ๆ  
  การตรวจสอบการจัดทํารายงานการเงินประเภทตาง ๆ    เพือ่มั่นใจวารายงานที่สถานศึกษาจัดทํา      
ถูกตอง  เชื่อถือไดและเปนปจจุบัน   ซ่ึงขณะที่จัดทําคูมือนีร้ะเบียบเงนิรายไดสถานศึกษากรณีที่สถานศกึษา
เปนนิติบุคลยังไมแลวเสร็จ     ประกอบกับยังไมมีแนวปฏิบัติทางการเงินการบัญชีของเงินรายไดสถานศึกษา         
แตไดมกีารยกเลิกเงินบํารุงการศึกษา   จึงทําใหเกิดชองวางของระเบียบ   ตามคูมือเลมนี้เห็นวาเพื่อ  
เปนการควบคมุเงินรายไดสถานศึกษาที่โรงเรียนไดรับ    การบันทึกบัญชีและการจดัทาํรายงานการเงนิ     
จึงยังควรปฏิบัติตามเดิมไปพลางกอน    จนกวาระเบยีบเงินรายไดสถานศึกษากรณีทีส่ถานศกึษาเปน        
นิติบุคลและแนวปฏิบัติทางการบัญชีของเงินรายไดสถานศึกษาจะแลวเสร็จ   
 
13. การตรวจสอบรับ-จายประจําวัน 
 เปนการตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวา   สถานศึกษาไดมีการแตงตั้งหรือมอบหมายบุคคลใหทํา  
หนาที่ตรวจสอบรับ-จายประจําวันตามระเบียบการเก็บรักษาและการนําสงคลังในหนาที่ของอําเภอ
และกิ่งอําเภอ  พ.ศ.  2520  ขอ  20  และขอ  37  มีขั้นตอนการตรวจสอบดังนี้ 

 1.   ตรวจสอบคําสั่งแตงตั้งผูตรวจสอบรับ-จายประจาํวัน  ตาม ขอ  20  และขอ  37 
 2.   ตรวจสังเกตการปฏิบัติหนาที่ของผูไดแตงตั้ง 
 
    ทั้งนี้เพื่อใหการปฏิบัติงานตรวจสอบสามารถเห็นภาพรวมของขั้นตอนในการตรวจสอบ 

การเงินการบัญชี ตามคูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ. 2515 ไดอยางชัดเจน  จึงจัดทาํ    ผัง
การตรวจสอบ  ดังตอไปนี้ 
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บทที่  3   
แนวการตรวจสอบคูมือการบัญชีสาํหรบัหนวยงานยอย พ.ศ. 2515 

 
  แนวการตรวจสอบภายในของสถานศึกษา  ตามคูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515  ตามคูมือเลมนี้   กําหนดขอบเขต            
การตรวจสอบในเรื่องดังตอไปนี ้
 

         1.  การตรวจสอบเงินคงเหลอื 
  2.  การตรวจสอบการเก็บรักษาเงิน 

    3.  การตรวจสอบการควบคมุใบสําคัญรองจาย 
   4.  การตรวจสอบการควบคมุเงินยืม  
   5.  การตรวจสอบการรับและการบนัทึกบญัชีเงินนอกงบประมาณ 
   6.  การตรวจสอบการจายและการบันทกึบญัชีเงินนอกงบประมาณ 
   7.  การตรวจสอบการเบกิจายเงินอุดหนนุคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   8.  การตรวจสอบเงินอุดหนนุโครงการสงเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมรีายไดระหวางเรยีน (สอร.) 
   9.  การตรวจสอบการรับและการบนัทึกบญัชีเงินงบประมาณ 
              10.  การตรวจสอบการจายและการบันทึกบัญชีเงนิงบประมาณ 
                    11.  การตรวจสอบการรับ  การนําสง  และการบันทึกบัญชเีงินรายไดแผนดิน 
                    12.  การตรวจสอบการจัดทํารายงานการเงนิประเภทตาง  ๆ    
                          13.  การตรวจสอบรับ-จายประจําวนั 
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แผนผังการตรวจสอบการเงิน  การบัญชี   
ตามคูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย  พ.ศ. 2515 

1. การตรวจสอบเงินคงเหลอื 

     ตรวจนับตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงินคงเหลือ 
   ตรวจสอบเงินฝากธนาคาร 
   ตรวจสอบเงินฝากสวนราชการผูเบิกของสถานศึกษา 
   ตรวจสอบการจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน 
   ตรวจสอบกระทบตัวเงิน เอกสารแทนตัวเงินคงเหลือในบัญชี 

2. การตรวจสอบการเก็บรักษาเงิน 

3.  การตรวจสอบการควบคมุ 
      ใบสําคัญรองจาย 

ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของใบสําคัญรองจาย 
ตรวจสอบการบันทึกใบสําคัญรองจาย 
ในทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน 
ตรวจสอบการเปลี่ยนสภาพใบสําคัญรองจาย 

4.  การตรวจสอบการควบคมุเงินยืม 
 

ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของสัญญาการยืมเงิน 
ตรวจสอบการบันทึกสัญญาการยืมเงิน 
ในทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน 
ตรวจสอบการเปลี่ยนสภาพสัญญาการยืมเงิน 
ตรวจสอบการควบคุมสัญญาการยืมเงิน 

5.  การตรวจสอบการรับและการบันทึก 
     บัญชีเงินนอกงบประมาณ 

ตรวจสอบการควบคุมการใชใบเสร็จรับเงิน 
ตรวจสอบการรับเงิน 

6.  การตรวจสอบการจายและการบันทึก 
     บัญชีเงินนอกงบประมาณ     

ตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการเบิกจายเงิน 
ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของหลักฐานการจาย 
ตรวจสอบการบันทึกจายเงิน 
ตรวจสอบการใชจายเงินนอกงบประมาณทุกประเภท 
 (ยกเวนเงินอุดหนุน) 

ตรวจสอบวงเงินอํานาจการเก็บรักษา 
ตรวจสอบระยะเวลาการเก็บรักษาเงิน 
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ตรวจสอบการดําเนินงานเงินอุดหนุน สอร. 
 
ตรวจสอบยอดเงินอุดหนุน สอร. คงเหลือ  

                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            
                                                                                                           
                                                                                                                                          
 
                                                                                                            
                                                                                                                 
  
                                                                                                                          
 
                                                                                                             
                                                                                                            
  
 

7. การตรวจสอบการเบิกจายเงินอุดหนุน 
       คาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

  ตรวจเก็บขอมูลการจัดสรรและการจายเงินอุดหนุนให 
  สถานศึกษาที่สุมตรวจจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ตรวจสอบจํานวนเงินอุดหนุน(คาใชจายรายหัว) 
  ที่ไดรับจัดสรรกับจํานวนนักเรียนที่มีอยูจริง 
  ตรวจสอบความถูกตองในการรับเงินและการใชจาย 
  ตามวัตถุประสงคของเงินอุดหนุนแตละประเภทที่กําหนด 

8. การตรวจสอบเงินอุดหนุนโครงการ           
สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อ        
การมีรายไดระหวางเรียน(สอร.) 

9. การตรวจสอบการรับและ   
       การบันทึกบัญชีเงินงบประมาณ 

ตรวจสอบการเบิกเงินงบประมาณ 
 
ตรวจสอบการรับเงินงบประมาณ

10. การตรวจสอบการจายและ 
        การบันทึกบัญชีเงินงบประมาณ 

 ตรวจสอบการจายเงินงบประมาณ 
 
ตรวจสอบการบันทึกบัญชีการจายเงินงบประมาณ 

11. การตรวจสอบการรับ  การนําสงและ 
        การบันทึกบัญชีเงินรายไดแผนดนิ 

12. การตรวจสอบการจัดทํารายงาน 
การเงินประเภทตาง  ๆ   

13. การตรวจสอบรับ-จายประจําวัน 
ตรวจสอบคําสั่งแตงตั้งผูตรวจสอบรับ-จาย 
ประจําวันตาม  ขอ  20  และขอ  37 
ตรวจสังเกตการปฏิบัติหนาที่ของผูไดรับแตงตั้ง 

 ตรวจสอบความถูกตอง เช่ือถือไดและเปนปจจุบัน 
ของรายงานที่สถานศึกษาจัดทํา  

ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานการรับเงินรายไดแผนดิน 
 
ตรวจสอบการบันทึกบัญชีและการนําสงเงินรายไดแผนดิน 
ครบถวน  ถูกตองทุกรายการ 
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  ประเด็น          :   การตรวจสอบเงินคงเหลือ 
วัตถุประสงค  :  เพื่อตรวจสอบวาตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงิน  เงินฝากธนาคาร  และเงินฝากสวนราชการผูเบิก  ถูกตองตรงตามรายงานเงินคงเหลือประจําวัน 
ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย วิธีตรวจสอบ เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

การตรวจสอบตัวเงนิและเอกสารแทนตัวเงนิ 
วัตถุประสงค 
     เพื่อใหมัน่ใจวาเงนิสดและเอกสารแทน
ตัวเงินทีต่รวจนับไดถูกตองตรงตามรายงาน
เงินคงเหลือประจาํวนั 
 
 
 
 
     1.  ตรวจนับตัวเงินและเอกสารเทยีบเทา   
ตัวเงิน  เปรียบเทียบกับรายงานเงนิคงเหลือ
ประจําวัน 
 

          ณ  วนัแรกที่เขาตรวจ    ผูตรวจสอบควรเขาตรวจกอนเวลาเปดการรับจายเงินของ   
สถานศึกษา  เพื่อทําการตรวจนับเงินคงเหลือ วาตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจําวนั            
ณ วนัตัดยอด  (วันทําการกอนวันเขาตรวจ) หรือไม โดยดาํเนินการดังนี ้
          1.  ตรวจนับตัวเงิน/เอกสารเทียบเทาตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงนิ 
          2.  ตรวจสอบสมุดคูฝากธนาคาร  และทะเบียนคุมเงนิฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 
          3.  ตรวจสอบสมุดคูฝากสวนราชการผูเบิก 
 

รายละเอียดในการดําเนินการแตละประเภทเงินเปนดังนี ้
 

          1.  ตรวจนับเงินสดคงเหลือในมือและเอกสารเทียบเทาเงินสด  เชน  เช็ค  ธนาณตัิ  ฯลฯ   
ที่เก็บรักษาไวในตูนิรภัย  ณ  วันตัดยอด  จะตองมีจํานวนเงินถูกตอง  ครบถวน  ตรงกบั
จํานวนเงินทีแ่สดงไวในรายงานเงินคงเหลอืประจําวนั 
               1.1  ในขั้นตอนการตรวจสอบ/วตัถุประสงคยอยนี้ไมควรทําการตรวจสอบคนเดียว  
ควรมีทีมงานตรวจสอบรวมอยูดวย   อยางนอย  1 คน    (เพื่อเปนพยานการตรวจนบั)            
และทําการตรวจนับตอหนา  หัวหนาสถานศึกษา  กรรมการเก็บรักษาเงนิ  และเจาหนาที่       
ที่เกี่ยวของ    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องมือ 
- กระดาษทําการเก็บรักษาเงนิ   
   (หมายเลข 1) 

แหลงขอมูล 
-  เงินสด/เอกสารเทียบเทาเงินสด 
-  รายงานเงนิคงเหลือประจาํวัน 
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ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย วิธีตรวจสอบ เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     2.  ตรวจนับเอกสารแทนตัวเงินเปรียบเทียบ
กับรายงานเงนิคงเหลือประจาํวัน 

                 1.2   ตรวจสอบวามีคําสั่งแตงตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน หรือไม 
                 -   กรณีมีการแตงตั้งกรรมการเกบ็รักษาเงิน  ใหตรวจดูวามีคาํสั่ง   แตงตั้งใคร  
และระบุใหใครเปนผูถือกุญแจ  และใครถือรหัส 
    -    กรณีไมมกีารแตงตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน  ใหตรวจสอบวาใครมีหนาที่เก็บ
รักษาเงิน   ใครเปนผูถือกุญแจตูนิรภัย 

 ระหวางการเปดตูนิรภยัใหผูตรวจสอบสังเกตการณปฏิบตัิหนาที่ของ 
ผูรับผิดชอบเปรียบเทียบกบัคําสั่งแตงตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน   (ถามี)  เชน  ผูเปดตูนิรภัย  
มีกี่คน  ใครบาง  ถือกุญแจกีด่อก   ถามีใชรหัสหรือไม ฯลฯ พรอมทั้งสังเกตวากรรมการ      
ที่ไดรับแตงตั้งทําหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายหรือไม 

 เมื่อเปดแลวใหผูรับผิดชอบนําสิ่งของที่เก็บไวในที่เก็บเงินทั้งหมดมาให 
ตรวจสอบ  และใหสังเกตลักษณะการเก็บเงิน เชน  การหบีหอ / ใสถุง /ใสซอง  หรือ         
การแยกประเภทเงิน ฯลฯ    นําเงินสดที่มทีั้งหมดมาตรวจนับ  และบนัทึกไวในกระดาษ     
ทําการเก็บรักษาเงิน   
           2.  ตรวจนับเอกสารแทนตัวเงนิ  เชน  สัญญาการยืมเงิน (ที่ยังไมสงใช)  ใบสาํคัญ  
รองจาย  (ฉบับจริง) เปรียบเทียบกับยอดเงนิที่แสดงไวในรายงานเงนิคงเหลือประจําวัน 
           3.  บันทึกผลการตรวจนับไวในกระดาษทําการเกบ็รักษาเงิน  ซึ่งเมื่อบันทึกรายการใน
กระดาษทําการครบถวนแลว  ใหหวัหนาสถานศึกษาลงลายมือชื่อรับรองยอดที่ตรวจนับได 
 
 
 

เครื่องมือ 
- กระดาษทําการเก็บรักษาเงนิ   
    (หมายเลข 1) 
-  ตรวจสังเกตการณปฏิบัติงาน 
ของกรรมการเก็บรักษาเงนิ 

แหลงขอมูล 
-   คําสั่งแตงตัง้กรรมการเก็บรักษาเงนิ 
 
 
 
 
 
 

เครื่องมือ 
-   กระดาษทาํการเก็บรักษาเงิน         
(หมายเลข 1)   

แหลงขอมูล 
-  สัญญาการยืมเงิน 
- ใบสําคัญรองจาย 
- รายงานเงนิคงเหลือประจําวัน 
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ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย วิธีตรวจสอบ เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
การตรวจสอบเงินฝากธนาคาร 
วัตถุประสงค 
     เพื่อใหทราบวายอดเงินฝากธนาคารทุก
ประเภทถูกตองตรงตามที่แสดงไวใน
รายงานเงินคงเหลือประจําวนั 
     1.  ประสานกับธนาคาร 

 

 
 
 
 
 
วันที่เขาตรวจสอบ    
       1.  ใหสอบถามและบันทึกรายละเอยีดการเปดบัญชเีงินฝากธนาคารของสถานศึกษา     
วา  มีประเภทใดบาง   กี่บัญชี   จํานวนเงินคงเหลือในสมดุคูฝากธนาคารและทะเบยีน             
คุมเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน  ทุกเลม 
            หมายเหต ุ  เงินฝากออมทรัพย/ประจํา           มีสมุดคูฝากธนาคาร 
                               เงินฝากกระแสรายวนั                 มีทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร 

                                                       ประเภทกระแสรายวัน 
      2.  ใหสถานศึกษาประสานกับธนาคาร  เพื่อดําเนินการ   ดังนี้                                              

 หนังสือยืนยันยอดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยทุกบัญชี 
 หนังสือยืนยันยอดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันทุกบัญชี 
 ใบแจงยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) ณ วันตัดยอดยอนถึงวันที่ 1          

       ของวันที่เขาตรวจสอบ 
 นําสมุดคูฝากธนาคารไปปรับยอดใหเปนปจจุบัน 
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ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย วิธีตรวจสอบ เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
     2. เปรียบเทียบสมุดคูฝากธนาคารกับ    
รายงานเงินคงเหลือประจําวนั 

        3.   สอบทานยอดเงนิฝากธนาคารประเภทออมทรัพย  จากสมุดคูฝากธนาคารกับหนังสือ
ยืนยนัยอดเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย  เปรียบเทียบกับรายงานเงินคงเหลือประจําวนั   
จะตองแสดงยอดคงเหลือตรงกนั   สําหรับในกรณีที่ยอดคงเหลือไมตรงกันใหสอบถามหา
สาเหตุ  วาเกิดจากรายการใด  เพราะเหตใุด  และบันทึกในกระดาษทําการเก็บรักษาเงิน 

เครื่องมือ 
-  กระดาษทําการเก็บรักษาเงิน 
(หมายเลข 1)   

แหลงขอมูล 
-  สมุดคูฝากธนาคาร 
-  หนังสือยนืยนัยอด 
-  รายงานเงนิคงเหลือประจําวนั 

     3.  ตรวจสอบความถูกตองของจํานวน     
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน  โดย 

    4.  ตรวจสอบรายการฝากและถอน  บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั    
ของเงินฝากทกุบัญชี  ดังนี ้

   เครื่องมือ 
-   กระดาษทําการบันทึก  (หมายเลข 14)     

         3.1  ตรวจสอบการควบคุมการใชเชค็              4.1   ตรวจสอบการควบคุมการใชเช็ค  โดยขอสมุดเช็คของทุกบัญชี  ในชวง
ระยะที่สุมตรวจ (ควรสุมตรวจสอบอยางนอย  2  เดือน)  ตรวจสอบ วา 

(1)  ตนขั้วเช็คระบุรายการตอไปนี้หรือไม 
- ชื่อผูรับเช็ค    
- วันที่เขยีนเช็ค 
- จํานวนเงินคงเหลือกอนและหลังการเขียนเช็ค 
- ลายมือชื่อผูรับเช็ค  พรอมวันที่รับเช็ค  (ดานหลังเช็ค) 

                    (2)   เขียนเช็คเรยีงลําดับตามเลขที่เช็คหรือไม   มีเช็คติดเลมที่ยังไมจายใหเจาหนี้
หรือผูมีสิทธิ   โดยไมยกเลิกหรือไม   
                กรณีที่ยกเลิกเช็ค   มีตัวเช็คติดกบัตนขั้วเช็คและขีดฆา  หรือไม 
 

แหลงขอมูล 
-  สมุดเช็ค 
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ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย วิธีตรวจสอบ เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
          3.2  ตรวจสอบความถูกตองของ
ทะเบียนคุมเงนิฝากธนาคารประเภท    
กระแสรายวัน 

            4.2   ตรวจสอบตนขัว้เช็ค  และใบนําฝาก  (Pay - in) กับทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร
ประเภทกระแสรายวันทุกบญัชี 
            4.3   ทุกครั้งที่มีการนาํฝากหรือสั่งจายเงินออกจากบัญชีเงินฝากธนาคารประเภท
กระแสรายวันไดเสนอใหหวัหนาสถานศึกษารับทราบ  โดยการลงลายมือชื่อในทะเบยีน    
คุมเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันหรือไม 

   เครื่องมือ 
-  กระดาษทําการเก็บรักษาเงิน  
(หมายเลข 1) 
-  กระดาษทําการงบเทียบยอด  
เงินฝากธนาคาร (หมายเลข 2) 

          3.3  ตรวจสอบยืนยันยอดคงเหลือ
ในทะเบยีนคุมเงินฝากธนาคารประเภท    
กระแสรายวัน 
 
 
 
 
          3.4  เปรียบเทียบยอดคงเหลือใน
ทะเบียนคุมเงนิฝากธนาคารประเภท
กระแสรายวันกับรายงานเงนิคงเหลือ
ประจําวนั 
 
 
 

             4.4   สอบยืนยันยอดคงเหลือในทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน      
ทุกบัญชีเปรียบเทียบกับหนงัสือยืนยันยอด และใบแจงยอดเงินฝากธนาคาร วาถูกตอง         
ตรงกันหรือไม     

      หากยอดเงินไมตรงกัน  ใหตรวจสอบรายการรับ – จายในทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร 
ประเภทกระแสรายวันกับรายการฝาก  -  ถอน      ในใบแจงยอดเงนิฝากธนาคาร (Bank 
Statement)  วาเกิดจากสาเหตใุด     แลวใหจดัทํางบเทียบยอดเงินฝากธนาคารไวในกระดาษ
ทําการงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 
            4.5  สอบทานยอดเงนิคงเหลือในทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
กับรายงานเงนิคงเหลือประจําวัน ณ วนัตัดยอด  แลวบันทกึไวในกระดาษทําการเก็บรักษาเงิน 
    

แหลงขอมูล 
-  สมุดเช็ค 
-  ใบนําฝาก (Pay - in) 
-  ใบแจงยอดเงินฝากธนาคาร 
-  หนังสือยนืยนัยอด 
-  ทะเบยีนคุมเงินฝากธนาคาร
ประเภทกระแสรายวัน 
-  รายงานเงนิคงเหลือประจาํวัน 
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ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย วิธีตรวจสอบ เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
การตรวจสอบเงินฝากสวนราชการผูเบิก 
วัตถุประสงค 
        เพื่อใหทราบวายอดเงินทีน่ําฝาก     
สวนราชการผูเบิกถูกตองตรงตามยอดเงิน
ที่แสดงไวในรายงานเงินคงเหลือ
ประจําวนั 
     1.  ตรวจเกบ็ขอมูลจาก สพท. 
 
 
 
 
     2.  เปรียบเทียบสมุดคูฝากสวนราชการ      
ผูเบิกกับรายงานเงินคงเหลือประจําวนั  
และขอมูลที่เกบ็จาก สพท. 
      

      
 
 
 
 
         1.  เก็บขอมูล  เงินฝากสวนราชการผูเบิกของสถานศึกษาที่เขาตรวจ จาก บัญชียอย -  
เงินรับฝากที่ สพท. วา  สถานศึกษามีเงนิฝาก อยูจํานวนเทาใด  เพื่อนําไปสอบยันกับ     
ยอดเงินฝากสวนราชการผูเบิกในสมุดคูฝากสวนราชการผูเบิก  (กรณีที่ สพท.ไมจัดทํา
บัญชียอย หรือจัดทําแตไมถูกตอง  ไมสามารถใหขอมูลไดโดยเรว็  ใหผูตรวจสอบขอ
หนังสือยืนยันยอดจาก สพท. เปนหลักฐาน) 
         2.  ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือของสมุดคูฝากสวนราชการผูเบิก ไดแก  เงินประกนั-
สัญญา เงินบรจิาคโดยมวีัตถุประสงค  เงินรายไดสถานศกึษา   ถูกตองตรงกับรายงานเงิน
คงเหลือประจาํวัน  แลวใหบนัทึกไวในกระดาษทําการเกบ็รักษาเงิน 
 

 
 
 
 
 

เครื่องมือ 
-  กระดาษทําการเก็บรักษาเงิน  
(หมายเลข 1) 

แหลงขอมูล 
-  บัญชียอย-เงินรับฝากของ สพท. 
หรือหนังสือยนืยันยอดของ สพท. 
-  สมุดคูฝากสวนราชการผูเบิก 
-  รายงานเงนิคงเหลือประจาํวัน 
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ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย วิธีตรวจสอบ เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
     3.  ตรวจสอบความถูกตองของ
สมุดคูฝากสวนราชการผูเบิก 

3.  ตรวจสอบความถูกตองในสมุดคูฝากสวนราชการผูเบิก  โดย 
             3.1  ตรวจสอบรายการนําฝาก  ใหนําหลักฐานการนําฝาก  ตรวจสอบกับรายการที่
บันทึกไวในสมุดคูฝากสวนราชการผูเบิก วาบันทึกรายการถูกตองครบถวน   ทุกรายการหรือไม  
เชน  วนัที่ฝาก  เลขที่ใบนําฝาก  และจํานวนเงินที่ฝาก     
         หมายเหต ุ   

 กรณีนําฝากสวนราชการผูเบิก  โดยนําฝากโดยนําฝากเขาบัญชีธนาคารของ     
สวนราชการผูเบิก  หลักฐานการนําฝาก  คอื  ใบนําฝากธนาคาร (Pay - in) 

 กรณีนําฝากเขาบัญชีธนาคารของสํานักงานคลัง   หลักฐานการนําฝาก  คือ         
ใบนําฝากธนาคาร  (Pay - in)  และใบนําสงเงินนอกงบประมาณ 

 กรณีนําเงนิสดไปสงให สพท.  หลักฐานการนําฝาก  คือ  ใบนําฝาก (ตามแบบ     
คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ. 2515 กําหนด) 

            3.2   ตรวจสอบรายการถอน  ใหนําหลักฐานการเบิกถอน  คือ ใบเบิกถอน ตรวจสอบกับ
รายการที่บันทกึไวในสมุดคูฝากสวนราชการผูเบิก   วาบนัทึกรายการถูกตองครบถวนหรือไม   
เชน  วนัเดือนป  เลขที่ใบเบิกถอน  และจํานวนเงนิที่ถอน   
             3.3  ตรวจสอบการลงลายมือชื่อผูรับฝากและผูนาํฝาก/ผูเบิกถอนในสมดุคูฝากสวน
ราชการ   ผูเบิก  วาครบถวนทกุรายการหรือไม  หากไมครบถวนใหตรวจสอบหลกัฐาน  วาเปน  
กรณีที ่    สถานศึกษานําฝากเขาบัญชีธนาคารของ สพท. หรือสํานกังานคลังโดยตรงหรือไม   ซึ่ง
สถานศกึษาควรจะบันทกึการนําฝากไวในชอง “หมายเหต”ุ  ของสมุดคูฝากสวนราชการผูเบิก 
              3.4   สอบยันยอดคงเหลือที่ไดจากหนังสือยืนยันยอดเงินฝากของสวนราชการผูเบิกหรือ
ขอมูล   ที่เก็บยอดจากบัญชียอย – เงินรับฝาก ที่ สพท. กับยอดคงเหลือในสมุดคูฝากสวนราชการผู
เบิก 

เครื่องมือ 
-  กระดาษทําการบันทึก(หมายเลข14)  

แหลงเครื่องมือ 
-  ใบนําฝากธนาคาร(Pay - in) 
-  ใบนําสงเงินนอกงบประมาณ 
-  ใบนําฝาก  (ตามแบบคูมือ        
การบัญชีสําหรับหนวยงานยอย 
พ.ศ.2515 กําหนด) 
-  สมุดคูฝากสวนราชการผูเบิก 
 
 

เครื่องมือ 
-   กระดาษทําการบันทึก (หมายเลข 14) 

แหลงขอมูล 
-  ใบเบิกถอน 
-  หนังสือยนืยนัยอดของ สพท. 
ขอมูลที่เก็บจาก สพท.  
-  สมุดคูฝากสวนราชการผูเบิก 
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ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย วิธีตรวจสอบ เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
     4.  ตรวจสอบการจัดทํารายงาน    
การรับและนําสงหรือนําฝาก 
 
 
 
 
       
 

        4.  กรณีการสงเงินโดยโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร ใหตรวจสอบวามีการจดัทํา       
รายงานการรบัและนําสงหรือนําฝากหรือไม    และจดัทาํครบถวนถูกตองตรงกับรายการที่
บันทึกในสมุดคูฝากสวนราชการผูเบิกหรือไม 
          
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องมือ 
-   กระดาษทําการบันทึก  (หมายเลข 14)   

แหลงขอมูล 
-  รายงานการรบัและนาํสงหรือนําฝาก 
-  สมุดคูฝากสวนราชการผูเบิก 
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ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย วิธีตรวจสอบ เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
การตรวจสอบจัดทํารายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน 
วัตถุประสงค 
     เพื่อใหทราบวาสถานศึกษาจัดทํา       
รายงานเงินคงเหลือประจําวนัไวถูกตอง  
ตามที่ระเบียบกําหนด 
 
     ตรวจสอบการจัดทํารายงานเงิน      
คงเหลือประจาํวัน 

 
 
 
 
 
 
 
        ในการจดัทํารายงานเงนิคงเหลือประจําวัน  ใหจัดทาํเปนประจําทกุวัน  หากวันใดที่ไมม ี   
การรับ–จายเงนิ  แตมีการเปลี่ยนสภาพตวัเงิน / เอกสารแทนตัวเงนิ  ซึ่งไมมีผลทําใหยอดเงิน    
คงเหลือในสมดุเงินสดเปลี่ยนแปลง  ก็จะตองจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวนัดวยเชนกัน 

 
 
 
 
 
 
 

เครื่องมือ 
-   กระดาษทําการบันทึก (หมายเลข14) 

แหลงขอมูล 
-  รายงานเงนิคงเหลือประจาํวัน 
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ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย วิธีตรวจสอบ เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
การตรวจสอบกระทบยอดตัวเงิน/เอกสาร
เทียบเทาตัวเงิน  เอกสารแทนตัวเงิน          
เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสวนราชการ    
ผูเบิกกับทะเบียนคุมเงนิทุกประเภทที่      
เกี่ยวของ 
วัตถุประสงค 
     เพื่อใหทราบยอดคงเหลือของเงินแตละ
ประเภทตามบญัชี   วาอยูในสภาพของ   
เงินประเภทใดบาง 
     ตรวจสอบยอดเงินคงเหลอืใน
ทะเบียนคุมเงนิทุกประเภท  กระทบยอด
กับตัวเงนิ/เอกสารเทียบเทาตวัเงิน  
เอกสารแทนตวัเงิน  เงนิฝากธนาคาร
และเงินฝากสวนราชการผูเบิก ที่แสดง
ในรายงานเงินคงเหลือประจาํวัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
การกระทบยอดเงินดาํเนินการดังนี ้

1. เก็บยอดเงินคงเหลือในทะเบียนคุมเงินทุกประเภท  ณ  วันตดัยอด  กระทบกับยอดตวั
เงิน   

เอกสารแทนตวัเงิน  เงินฝากธนาคารและเงนิฝากสวนราชการผูเบิก  ทุกประเภท  ทีแ่สดงใน  
รายงานเงินคงเหลือประจําวนัและยอดคงเหลือในสมุดเงนิสด 
        2.  ทุกสิ้นเดือนกระทบยอดคงเหลือของเงินทุกประเภท   ในรายงานประเภทเงนิคงเหลือ 
กับสมุดเงินสด   โดย 

 ยอดคงเหลือเงนิงบประมาณในรายงานประเภทเงินคงเหลือ       กระทบกับ           
ยอดยกไปในชอง “ เงินงบประมาณ ” ในสมุดเงินสด 

 ยอดคงเหลือเงนิรายไดแผนดนิในรายงานประเภทเงนิคงเหลือ    กระทบกับ        
ยอดยกไปในชอง “ เงินรายไดแผนดิน ” ในสมุดเงินสด 

 ยอดคงเหลือเงนินอกงบประมาณในรายงานประเภทเงินคงเหลือ กระทบกับ       
ยอดยกไปในชอง “ เงินนอกงบประมาณ ” ในสมุดเงินสด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องมือ 
- กระดาษทําการรายละเอียด       
เงินคงเหลือ  (หมายเลข 3) 

แหลงขอมูล 
-  สมุดเงินสด 
-  ทะเบยีนคุมเงินงบประมาณ 
-  ทะเบยีนคุมเงินรายไดแผนดิน 
-  ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
ที่เกี่ยวของ 
-  รายงานเงนิคงเหลือประจาํวัน 
-  รายงานประเภทเงินคงเหลอื 
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ประเด็น         :  การตรวจสอบการเก็บรักษาเงิน 
วัตถุประสงค :   เพื่อใหมั่นใจวาการเก็บรักษาเงินของสถานศึกษาเปนไปตามวงเงนิอํานาจการเก็บรักษาและระเบียบที่เกี่ยวของ 
ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย วิธีตรวจสอบ เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

     ตรวจสอบจํานวนเงินที่สถานศึกษาเก็บ
รักษาไวเปนไปตามวงเงินอาํนาจการเก็บ
รักษา  และระเบียบที่เกีย่วของ 
 

1. ตรวจสอบการเก็บรักษาเงนิในแตละประเภท  วาเปนไปตามวงเงินอํานาจการเก็บ 
รักษาที่กระทรวงการคลังอนมุัติ และระเบยีบที่เกี่ยวของ  โดยแยกเปนเงนิแตละประเภท  ดังนี ้

1.1   เงินรายไดสถานศึกษา 
 เก็บเปนเงนิสดไวสํารองจายได   10,000   บาท 
 การนําเงินฝากธนาคาร  ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง    

ที่  กค 0414/209  ลงวันที่  7  มกราคม  2547 
1.2  เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

 เงินอุดหนุน(คาใชจายรายหวั)และเงนิอุดหนุนปจจยัพืน้ฐาน  ใหเก็บเปน     
เงินสดไวสํารองจายประเภทละ  10,000  บาท    สวนที่เกินใหนําฝากธนาคารประเภท         
ออมทรัพย  ชื่อบัญชี    “เงินอุดหนุนทัว่ไป  โรงเรียน.......….” 

เครื่องมือ 
-  กระดาษทําการเก็บรักษาเงิน 
(หมายเลข 1) 

 1.3   เงินบริจาคโดยมีวตัถุประสงค 
 เก็บเปนเงินสดไวสํารองจายไดเฉพาะเงินบริจาคที่มีวัตถุประสงคใหใชจาย   

ในดานสวัสดิการ เชน เงินบริจาคเพื่อเปนสวัสดิการขาราชการ  ลูกจางและนักเรียน  เงินบริจาค
เพื่อเปนทุนอาหารกลางวัน  ใหเก็บรักษาเงินสดไวไดวัตถุประสงคละไมเกิน  20,000  บาท 

 การนําฝากธนาคาร  ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง                     
 ที่  กค  0526.9/ว 20  ลงวันที่  7  กุมภาพันธ  2544 
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ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย วิธีตรวจสอบ เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

 
 

1.4   เงินภาษีหัก  ณ  ที่จาย 
 ใหนําสงกรมสรรพากรภายใน  7  วัน  นับแตวันสิ้นเดือนของเดือนที่จายเงิน 

1.5 เงินลูกเสือ  เนตรนารี  และยุวกาชาด   
 ไมใหเก็บเปนเงินสดในมือ  ใหนําฝากธนาคารทั้งจํานวน  ดอกผลที่เกิดจาก 

การนําฝากใหเก็บไวใชจายเพื่อกิจกรรมนัน้ ๆ ได 
1.6 เงินประกันสัญญา   

 ใหนําฝากสวนราชการผูเบิก 
1.7  เงินรายไดแผนดิน   

 ใหนําสงอยางนอยเดือนละ  1  ครั้ง   หากกรณีสวนราชการใดมีเงินรายได 
แผนดินเก็บรักษาในวันใดเกินกวา 10,000 บาท  ใหนําสงโดยดวน  แตอยางชาตองไมเกิน        
7  วันทําการถัดไป 
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ประเด็น         :  การตรวจสอบการควบคมุใบสําคัญรองจาย 
วัตถุประสงค :  เพื่อตรวจสอบความถูกตองครบถวน ของใบสําคัญรองจาย และการบันทึกควบคุมในทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน 
ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย วิธีตรวจสอบ เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

     1.  ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของ
ใบสําคัญรองจาย  
 
 
 
     2.  ตรวจสอบการบันทึกควบคุม           
ใบสําคัญรองจายในทะเบยีนคุมเอกสาร
แทนตัวเงิน 

 1.  ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของใบสําคัญรองจาย  กลาวคือ  ใบสําคัญรองจาย 
หมายถึง หลักฐานการจายเงนิที่ยังไมบนัทกึเปนรายการจายในสมุดเงินสด   ซึ่งหลักฐาน     
การจายดังกลาว   อาจจะเปนใบเสร็จรับเงินของผูรับเงิน หรือเปนหลักฐานการจายตามแบบ   
ที่กระทรวงการคลังกําหนด    โดยจะตองมหีลักฐานประกอบการขอเบกิ (ตนเรื่อง)แนบ        
จึงจะเปนใบสาํคัญรองจายที่สมบูรณ 

 2.  ตรวจสอบใบสําคัญรองจายกับทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน  วามีการบันทึก 
รายการไวครบถวนถูกตองหรือไม 
       3.  ตรวจสอบการเปลี่ยนสภาพของใบสําคัญรองจายเปนเงนิสดหรือใบสําคัญคูจาย 
วามีการบันทกึเปลี่ยนสภาพในทะเบยีนคุมเอกสารแทนตวัเงิน  หรือไม 
            -   กรณีเปลี่ยนสภาพเปนเงินสด  จะตองตรวจสอบความเคลื่อนไหวของตัวเงินที่  
แสดงในรายงานเงินคงเหลือประจําวนั 
            -   กรณีเปลี่ยนสภาพเปนใบสําคญั  จะตองตรวจสอบการบันทึกรายการจายใน      
สมุดเงินสด 
 
 
 
 

เครื่องมือ 
-  กระดาษทําการรายละเอียด        
ใบสําคัญรองจาย  (หมายเลข 4 ) 

แหลงขอมูล 
-  ใบเสร็จรับเงนิหรือหลักฐาน การจาย
ตามแบบที่กระทรวง การคลังกาํหนด 
-  หลักฐานประกอบการขอเบิก   
(ตนเรื่อง) 
-  สมุดเงินสด 
-  ทะเบยีนคุมเอกสารแทนตวัเงิน 
- รายงานเงนิคงเหลือประจําวัน 
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ประเด็น       :  การตรวจสอบการควบคุมเงินยืม 
วัตถุประสงค  :  เพื่อตรวจสอบความถูกตองครบถวนของสัญญาการยืมเงินและการบันทึกควบคมุในทะเบียนคมุเอกสารแทนตัวเงิน 
ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย วิธีตรวจสอบ เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

     1.  ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของ
สัญญาการยืมเงิน 
     
 
 
 
 
     2.  ตรวจสอบการบันทึกควบคุมสัญญา
การยืมเงินในทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

      1.  ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของสัญญาการยืมเงินในเรื่องดงัตอไปนี ้
     1.1   จัดทําสัญญาการยืมเงินตามแบบทีก่ระทรวงการคลังกําหนด จาํนวน 2 ฉบับ 
     1.2  มีการกรอกรายละเอียดการยืมเงนิตามที่กําหนดไวในแบบสัญญาการยืมเงิน 

ครบถวน  เชน  ชื่อผูยืม  ลายมือชื่อผูอนุมัตเิงินยืม   จํานวนเงินที่ยืม    วนัครบกําหนดสงใช
เงินยืม  วันที่รับเงินยืม  เปนตน 
     2.  ตรวจสอบวา มีการจดัทําประมาณการคาใชจายในการยืมเงนิแนบประกอบสญัญา   
การยืมเงินหรือไม 
       3.  ตรวจสอบสัญญาการยืมเงินกับทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน  วามีการบันทกึใน
ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงินถูกตองตรงตามสัญญาการยืมเงินทุกฉบบั หรือไม 
       4.  ตรวจสอบการสงใชเงินยืม โดยดูดานหลังสัญญาการยืมเงิน  วามีการบันทึกรายการ
สงใชเงินยืมเปนเงินสด/ใบสําคัญคูจายถูกตอง ครบถวน  และมีการบันทึกเปลี่ยนสภาพใน
ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน หรือไม 
             -   กรณีสงใชเปนเงนิสด  จะตองตรวจสอบความเคลื่อนไหวของตัวเงินทีแ่สดงใน
รายงานเงินคงเหลือประจําวนั 
             -   กรณีสงใชเปนใบสําคัญ  จะตองตรวจสอบการบันทึกรายการจายในสมุดเงนิสด 
 

เครื่องมือ 
-   กระดาษทาํการบันทกึ    (หมายเลข 14) 

แหลงขอมูล 
-  สัญญาการยืมเงิน 
-  ประมาณการคาใชจายในการยืมเงิน 
 
 

เครื่องมือ 
-  กระดาษทําการบันทกึ    (หมายเลข 14) 

แหลงขอมูล 
-  สัญญาการยืมเงิน 
-  สมุดเงินสด 
-   ทะเบยีนคุมเอกสารแทนตวัเงิน 
-  รายงานเงนิคงเหลือประจาํวัน 
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ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย วิธีตรวจสอบ เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

     3.  ตรวจสอบการควบคุมสัญญาการยืมเงิน      4.  ตรวจสอบการควบคุมสัญญาการยืมเงิน  วาเปนไปตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและ  
การนําเงินสงคลังในหนาที่ของอําเภอและกิ่งอําเภอ  พ.ศ. 2520  ขอ  40 – 47  กลาวคือ 
          4.1   มีการจายเงินยืมเกินวงเงินที่ไดรับอนุมัติหรือไม 

     4.2  ตรวจสอบลูกหนี้เงนิยืมทุกประเภทวามีการยืมซ้าํหรือไม  จํานวนกี่รายและ         
สอบถามสาเหตุที่ใหยมืซ้ํา   
          4.3  ตรวจสอบประมาณการคาใชจายในการยืมเงนิเปรียบเทยีบกับจํานวนเงนิ           
ที่มีการใชจายจริง   วาการประมาณการคาใชจายสูงเกินความเปนจริงหรือไม  (โดยเฉพาะ
กรณีการเดินทางไปราชการ) 

     4.4  ตรวจสอบการสงคืนเงินยืมเปนไปตามกําหนดเวลาสงใชหรือไม   โดยดจูาก   
วันครบกําหนดในสัญญาการยืมเงิน  ดังนี ้
                   (1)   กรณีเปนคาใชจายเดินทางไปราชการ  ภายใน 15 วัน  นับจากวันกลับมาถึง 

        (2)   กรณียืมเงินเพื่อซื้อวัสดุ–ครุภัณฑหรือปฏิบัติราชการนอกจากตามขอ (1)   
ภายใน  30  วนั  นับแตวันทีไ่ดรับเงิน 

เครื่องมือ 
- กระดาษทําการรายละเอียดลูกหนี ้
เงินยืมคงเหลือ (หมายเลข5)   
-  กระดาษทําการรายละเอยีดลูกหนี ้
เงินยืมทีไ่มสงใชภายในกําหนด    
(หมายเลข6)  
-  กระดาษทําการรายละเอียดลูกหนี ้
เงินยืมรายใหมที่ยังไมสงใชเงิน   
รายเกา (หมายเลข7) 

แหลงขอมูล 
-  สัญญาการยืมเงิน 
-  ประมาณการคาใชจายในการยืม
เงิน 
-  ทะเบยีนคุมเอกสารแทนตวัเงิน 

           4.5  สอบถามวามีระบบการควบคุมเงินยืม  เชน  
             -  กอนการยืมเงินมีการตรวจสอบรายชื่อผูยืม  วามีกรณียืมซ้ําหรือไม 
             -  มีระบบติดตามทวงถามลูกหนี้เงินยืม หรือไม อยางไร 
             -  มีการแยกจัดเก็บสัญญาการยืมเงินที่สงใชแลวและยังไมสงใช 

                  -  มีการระบุประเภทเงินที่ยืม 
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ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย วิธีตรวจสอบ เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

           4.6  ตรวจสอบวามีลูกหนี้คางชําระนานเกินระยะเวลาที่กําหนดหรือไม   จํานวน 
มากนอยเพียงใด  และสถานศึกษาดําเนินการตามมาตรการเรงรัดการสงใชเงินยืม  
หรือไม  อยางไร (ถามี) 

    4.7  ในบางสถานการณ  เชน  กรณีไมมีการบันทึกดานหลังสัญญาการยืมเงิน   
และไมมีระบบควบคุมเงินยืมอาจตองใหลูกหนี้ยืนยันยอดตามสัญญาการยืมเงิน 
 
 
หมายเหต ุ ในกรณีสัญญาการยืมเงินที่ยังไมสงใชไมปรากฏวามีการยืมซ้ําหรือสงคืนเงินยืม
เกินกําหนด   ผูตรวจสอบอาจตรวจสอบสัญญาการยืมเงนิที่สงใชแลวในเดือนกอนหนานี้      
วาจะมกีรณดีังกลาว (การขยายขอบเขตนี้เปนดุลพินิจของผูตรวจสอบ) 
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ประเด็น          :   การตรวจสอบการรับและการบันทึกบัญชีเงินนอกงบประมาณ 
วัตถุประสงค  :  เพื่อใหมั่นใจวาเงินที่สถานศึกษาไดรับมีการออกใบเสร็จรับเงินและบันทึกบัญชีไวครบถวนถูกตองทุกรายการ 
ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย วิธีตรวจสอบ เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

การตรวจสอบการควบคุมการใช
ใบเสร็จรบัเงนิ 
วัตถุประสงค 
       เพื่อตรวจสอบใหทราบวา ใบเสร็จรับเงินมีการ
รับมาเทาใด  จายใหกับผูใดไปจัดเก็บเงิน  และ
ปจจุบันมีใบเสร็จรับเงินคงเหลือ  จํานวนกี่เลม  
     1.  ตรวจสอบการจัดทําทะเบียนคุม
ใบเสร็จรับเงิน 
 
 
      2.  ตรวจนบัใบเสร็จรับเงินที่เบิกไปใช
และที่คงเหลืออยูเปรียบเทยีบกับรายการที่
บันทึกในทะเบียนคุมใบเสรจ็รับเงิน 
 
 
 
 
 
 
     3.  ตรวจสอบรายงานการใชใบเสร็จรับเงนิ   

 
 
 
 
 
 
        1.  ตรวจสอบการบันทึกรายการรับ - จายในทะเบยีนคุมใบเสร็จรับเงิน     โดยตรวจสอบ 
จากหลักฐานการขอเบิกใบเสร็จรับเงินจาก สพท. และหลักฐานการเบิกใบเสร็จรับเงินของเจาหนาที่
การเงินหรือเจาหนาที่ผูจัดเก็บเงิน    พรอมทั้งสอบทานยอดคงเหลือใบเสร็จรับเงินในทะเบยีน             
คุมใบเสร็จรับเงิน 
          2.   ตรวจนับ 
             -  ใบเสร็จรับเงินที่คงเหลือ  โดยตรวจสอบเลมที่  เลขที่  และจํานวนเลม ที่ระบุไว
ในชอง “ คงเหลือ ” ของทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน รวมทั้งสังเกตวามีการใชใบเสร็จรับเงิน
ไปแลวหรือไม 
             -  ใบเสร็จรับเงินที่ไดเบิกไปใช  โดยตรวจสอบเลมที่  เลขที่และจํานวนเลม ที่ระบุ
ไวในชอง “จาย” ของทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน  พรอมทั้งสังเกตการขอเบิกใบเสร็จรับเงิน  
วามีการลงลายมือชื่อของผูขอเบิกใบเสร็จรับเงินในชอง “ลายมือชื่อผูรับใบเสร็จรับเงิน” 
หรือไม 
         3.  ตรวจสอบวาสถานศึกษาจัดทํารายงานการใชใบเสร็จรับเงิน ณ สิ้นปงบประมาณ
หรือไม  โดยขอดูรายงานการใชใบเสร็จรับเงินของปงบประมาณที่ผานมา 

 
 
 
 
 

เครื่องมือ 
-  กระดาษทําการตรวจนับใบเสร็จ       
รับเงิน (หมายเลข 8) 

แหลงขอมูล 
-  ใบเสร็จรับเงิน 
-  หนังสือขอเบิกใบเสร็จรับเงินจาก 
สพท. 
-  ทะเบยีนคุมใบเสร็จรับเงิน 
-  รายงานการใชใบเสร็จรับเงิน 
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ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย วิธีตรวจสอบ เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
การตรวจสอบรับเงินนอกงบประมาณ 
วัตถุประสงค 
     เพื่อใหมัน่ใจวาเงินที่ไดรับมา  มีการออก
ใบเสร็จรับเงินและบันทึกบญัชีถูกตอง 
ครบถวนทุกรายการ 
     1.  ตรวจสอบการใชใบเสร็จรับเงิน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      2.  ตรวจสอบการบันทึกรายการรับ       
เงินนอกงบประมาณในบัญชี 

 
 
 
 
 
        1.  ตรวจสอบวาการใชใบเสร็จรับเงินรับเงิน  ปฏิบัติถูกตองตามระเบียบการเก็บรักษา
เงินและการนําเงินสงคลังในหนาที่ของอําเภอและกิ่งอําเภอ พ.ศ. 2520  ขอ 6 – 14  กลาวคือ 
            1.1    ขอความในใบเสรจ็รับเงนิในสวนของวนัที่  และลายมือชื่อผูรับเงนิหามใชตรายาง 
          1.2  กรณีใบเสร็จรับเงินผิดพลาด  หามขูดลบ  แกไข  เพิ่มจํานวนเงินหรือลายมือชื่อ    
ผูรับเงิน   แตใหขีดฆาและเขียนใหมทั้งจํานวน  พรอมทั้งใหผูรับเงินลงลายมือชื่อกํากับ     
การขีดฆานั้นดวย  หรือยกเลิกทั้งฉบับ 
        2.  ตรวจสังเกตในเรื่องดังตอไปนี้ 
              -  ใบเสร็จรับเงินเลมที่ใชงาน ใหดูวาฉบับที่ยังไมไดใชรับเงินมีสําเนาติดอยู หรือไม 
                 -  ใบเสร็จรับเงนิทกุเลมมีจํานวนครบ  50  ฉบับหรือไม  และมกีารใชไปแลว หรือไม 
       3.  ตรวจสอบวาใบเสร็จรับเงินแตละประเภท  ทกุฉบับที่มีการรับเงิน  (ใบเสร็จรับเงิน 
สถานศึกษา   ใบเสร็จรับเงนิลูกเสอื    และใบเสร็จรับเงินยวุกาชาด)   มีการรวมยอดเงนิที่รับ        
และระบุประเภทของเงินที่รับไวในแตละวนั วาถูกตองตรงกับจํานวนเงินที่สถานศึกษาสรุป
ไวดานหลังสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทาย หรือไม 
        4.  ตรวจสอบยอดเงินรวมของใบเสรจ็รับเงินทุกเลมในแตละวัน  วาเจาหนาที่บญัชีได
บันทึกรับในสมุดเงินสดและทะเบียนคุมเงนินอกงบประมาณที่เกีย่วของครบถวนถูกตอง  
ตรงกันทุกรายการหรือไม 
หมายเหต ุ   การตรวจสอบตามขอ  2  และขอ  3  ใหสุมตรวจสอบตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 

เครื่องมือ 
-  กระดาษทําการใชใบเสร็จรับเงิน  
และการบันทึกรับ (หมายเลข 9) 

แหลงขอมูล 
- สําเนาใบเสร็จรับเงิน 
- สมุดเงินสด 
-  ทะเบยีนคุมเงินนอกงบประมาณ 
ที่เกี่ยวของ 
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ประเด็น         :    การตรวจสอบการจายและการบันทึกบัญชีเงินนอกงบประมาณ 
วัตถุประสงค :  เพื่อใหทราบวาในการจายเงนินอกงบประมาณทุกประเภทมีหลักฐานการจาย และมีการบันทึกบัญชีไวครบถวน ถูกตองทุกรายการและใชจายเปนไป   
                            ตามวัตถปุระสงคของเงนิแตละประเภท 
ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย วิธีตรวจสอบ เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

1. ตรวจสอบหลกัฐานการจาย      
วามีการดําเนนิการเปนไปตามระเบียบ
ของราชการ 
 

          การสุมตรวจ   โดยปกตคิวรสุมตรวจอยางนอย 2 เดือน นบัถึงวนัตดัยอด  เพือ่ใหผูตรวจสอบ      
มีขอมูลที่เพยีงพอสําหรับการสรุปผลการตรวจสอบ  หากพบความเสีย่งที่มนียัสําคัญ  ผูตรวจสอบ
ตองขยายขอบเขตการตรวจสอบออกไปตามความเหมาะสม 
       1.  ตรวจสอบหลักฐานการจายในแตละรายการ  ตองมีเอกสารประกอบครบถวนเปนไป
ตามระเบียบที่เกี่ยวของ  ดังเชน 
              1.1   กรณีการเดินทางไปราชการ  ตองมีเอกสารประกอบดังนี ้
                      -  หนังสืออนมุัติการเดินทางไปราชการ 
                      -  รายงานการเดนิทางไปราชการ  (กรณยีืมเงินไปราชการตองมีสัญญาการยืมเงนิ 
และประมาณการคาใชจายในการเดนิทางประกอบเพิ่มเติม) 
              1.2  กรณีการเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตองมี 
                      -   หลักฐานการอนุมัติใหทํางานนอกเวลาราชการของหัวหนาสถานศกึษา    
                      -   บัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    
                      -   หลักฐานการอนุมัติใหจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ 
หัวหนาสถานศึกษา 
                      -  หลักฐานการจายเงินตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ  ตามแบบที่        
กรมบัญชีกลางกําหนด 
                 

เครื่องมือ 
-  กระดาษทาํการรายการจายที่ม ี 
ขอสังเกต  (หมายเลข 10) 

แหลงขอมูล 
-  หลักฐานประกอบการขอเบิก(ตนเรื่อง) 
-  ใบสําคัญรับเงิน 
-  ใบเสร็จรับเงินจากบุคคลภายนอก 
-  หลักฐานการจายตามแบบ 
ที่กระทรวงการคลังกําหนด 
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ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย วิธีตรวจสอบ เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
   
 
 
   2.  ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของ
หลักฐานการจาย 

            1.3   กรณีการจดัซื้อ/จัดจาง   ตองดําเนนิการตามระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
ฯ  เอกสารประกอบจึงตองมี   รายงานขอซื้อ/ขอจาง    สัญญาซื้อ/จาง   ใบตรวจรับ  ใบสําคัญรับเงิน
และ       ใบเสร็จรับเงินจากบุคคลภายนอก ฯลฯ     
        2.   ตรวจสอบวาหลักฐานการเบกิจายจะตองไดรับอนมุัติจากผูมีอํานาจกอนการจายเงินทุก
ครั้ง     
        3.  ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของหลักฐานการจายตามระเบยีบการเก็บรักษาเงิน
และการนําเงินสงคลังในหนาที่ของอําเภอและกิ่งอําเภอ  พ.ศ. 2520  ขอ 22 โดยมีสาระสําคัญ  
ดังนี้ 

 ชื่อ   สถานที่อยูหรือที่ทําการของผูรับเงิน 
 วัน   เดือน   ป 
 รายการแสดงการรับเงินระบุวาเปนคาอะไร 
 จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
 ลายมือชื่อผูรับเงิน 

       4.  ทุกครั้งที่มีการจายเงนิใหกับเจาหนีห้รือผูมีสิทธิ   เจาหนาทีก่ารเงินไดประทับตรา  
“ จายเงินแลว ”  พรอมลงลายมือชื่อ   วันทีท่ี่จายเงิน   กํากับในหลักฐานการจายเงินทุกฉบับ 
          กรณีมีสังเกตใหบันทึกไวในกระดาษทําการรายการจายที่มีขอสังเกต (หมายเลข 10) 
 
 

 
 
 

เครื่องมือ 
-  กระดาษทําการรายการจายที่ม ี      
ขอสังเกต (หมายเลข 10) 

แหลงขอมูล 
-  หลักฐานประกอบการขอเบิก      
(ตนเรื่อง) 
-  ใบเสร็จรับเงนิจากบุคคลภายนอก 
-  ใบสําคัญรับเงิน 
-  หลักฐานการจายตามแบบที่
กระทรวงการคลังกําหนด 
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ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย วิธีตรวจสอบ เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

      3.  ตรวจสอบหลักฐานการจายไดนํามา
บันทึกบัญชีถูกตองครบถวน 
 

       5.  ตรวจสอบวาในการบันทึกรายการจายในสมุดเงนิสดและทะเบียนคุมเงินนอก         
งบประมาณที่เกี่ยวของ   มีหลักฐานการจายครบถวนทุกรายการหรือไม 

เครื่องมือ 
-  กระดาษทําการบันทกึ  (หมายเลข 14) 

แหลงขอมูล 
-  ใบเสร็จรับเงนิจากบุคคลภายนอก 
-  ใบสําคัญรับเงนิ 
- หลักฐานการจายตามแบบทีก่ระทรวง  
การคลังกําหนด 
- สมุดเงนิสด 
- ทะเบยีนคมุเงนินอกงบประมาณ 
ที่เกีย่วของ 

      4.   ตรวจสอบการใชจายเงินนอก
งบประมาณทุกประเภท  (ยกเวนเงินอุดหนุน)   
 

        6.  ตรวจสอบหลักฐานการจายเงนินอกงบประมาณทุกประเภท (ยกเวนเงินอุดหนุน)   
วาการใชจายตรงตามวัตถุประสงค  และหรอืแนวปฏิบัติทีก่ําหนดไว   รวมทั้งเปนไป   
ตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาหรือไม 

เครื่องมือ 
-  กระดาษทําการบันทึก (หมายเลข 14) 

แหลงขอมูล 
- แผนปฏิบัติการประจําป 
- หลักฐานการจาย 
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ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย วิธีตรวจสอบ เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
     5.   ตรวจสอบการหักภาษี ณ ที่จาย         7.   กรณกีารจายเงนิใหผูขาย/ผูรับจางที่มีวงเงินเขาขายตองหักภาษ ีณ ที่จาย ใหตรวจสอบวา

สถานศึกษาหกัภาษไีวถูกตอง ครบถวน หรือไม 
              เกณฑในการคํานวณภาษี หกั ณ ที่จาย   พจิารณา ดังนี ้
               -  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จาย ผูขาย/ผูรับจางเปนบุคคลธรรมดารายหนึ่ง ๆ           มี
จํานวนตั้งแต  10,000  บาทขึ้นไป   หกัรอยละ 1  ของจํานวนเงินคาสินคา/บริการกอนบวก  
ภาษีมูลคาเพิ่ม 
              -   ภาษีเงินไดนิติบุคคลหัก ณ ที่จาย  ผูขาย/ผูรับจาง  เปน หจก. / บริษัท  รายหนึ่ง ๆ    มี
จํานวนตั้งแต  500  บาทขึ้นไป  หักรอยละ 1  ของจํานวนเงินคาสินคา/บริการกอนบวก
ภาษีมูลคาเพิ่ม 
      *8.  เมื่อสถานศึกษารับเงินภาษหีัก ณ ที่จาย  ออกใบเสร็จรับเงิน  ใหกับผูขาย/ผูรับจาง หรือไม 
        9.   ตรวจสอบการบันทึกรายการรับและนําสงภาษหีัก ณ ทีจ่าย ในสมุดเงินสดและทะเบยีน
คุมเงินนอกงบประมาณประเภทภาษีหกั  ณ  ที่จาย 
        10.  การนําสงภาษหีัก ณ ที่จาย  ใหสถานศึกษานําเงินสงสรรพกรในทองที่ที่สถานศึกษา
ตั้งอยู  ภายในวันที่  7   ของเดือนถัดไป 
 
 
* กรณีการรับเงินภาษหีัก ณ ที่จายของสถานศึกษา   (ตามขอ 8)  จะใชใบเสร็จรับเงินหรือ           
ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย (แบบ บก. 28)   อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง   แตทั้งนี้ให     
ผูตรวจสอบถือปฏิบัติในเรื่องดังกลาว  ตามคูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515 ไปกอน 

เครื่องมือ 
-  กระดาษทําการบนัทึก (หมายเลข 14) 

แหลงขอมูล 
-  สําเนาใบเสร็จรับเงิน 
-  ใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพกร 
-  สมุดเงินสด 
-  ทะเบยีนคุมเงินนอกงบประมาณ
ประเภทภาษหีกั  ณ  ที่จาย 
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ประเด็น          :   การตรวจสอบการเบิกจายเงินอุดหนนุคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
วัตถุประสงค  :   เพื่อใหมั่นใจวาการรับและการจายเงินอุดหนุนเปนไปตามแนวปฏิบตัิการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนที่ สพฐ. กําหนด  
ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย วิธีตรวจสอบ เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

 
 
 
     1.  ตรวจเกบ็ขอมูลจาก สพท. 
 
 
 
     2.  ตรวจสอบการแจงการโอนเงินให
สถานศึกษาทราบ 
 
 
 
       กรณีเงนิอดุหนุน(คาใชจายรายหวั )           
      3.  ตรวจสอบจํานวนเงินอุดหนุนที่
ไดรับจัดสรร กับจํานวนนกัเรียนที่มีอยูจริง 

การสุมตรวจ   ควรตรวจสอบอยางนอย  1  ภาคเรียน  
 
กอนเขาตรวจสอบ 
         1.  ใหเกบ็ขอมูลการจัดสรรเงินอุดหนนุทุกประเภท ที่ สพท. จัดสรรใหสถานศึกษา          
ที่เขาตรวจ วา  ไดรับเงินอุดหนุนประเภทใดบาง  จํานวนเทาใด 

 2.  ใหเก็บขอมูลการจายเงินอุดหนุนทกุประเภทของ สพท. ใหกับสถานศึกษาที่เขาตรวจ  
วา  จายโดยวิธีการใด  จํานวนเทาใด  และจายเมื่อวันที่ใด   แลวบันทกึไวในกระดาษทําการ 

  3.  ใหตรวจสอบวา  เมื่อ สพท. โอนเงินเขาบัญชีของสถานศึกษาแลว  ไดแจงให 
สถานศึกษาทราบ  หรือไม 

                 กรณีที่แจง       ใหจดเลขที่หนงัสือที่แจงในชวงระยะเวลาทีสุ่มตรวจ   
                 กรณีที่ไมแจง  ใหเสนอแนะ สพท.ใหดาํเนินการใหถูกตอง 
 

เมื่อเขาตรวจสอบ 
        4.  ตรวจสอบจํานวนเงนิอุดหนนุที่ไดรับจัดสรร  วาตรงกับจํานวนนักเรียนที่มีอยูจริง  
หรือไม   โดยตรวจนับจํานวนนักเรยีนที่มอียูจริงจากทะเบียนนกัเรยีน  เปรียบเทยีบกับจํานวน
นักเรียนทีไ่ดรับจัดสรร 
 

 
 

เครื่องมือ 
-  กระดาษทําการตรวจสอบ      
เงินอุดหนุน (หมายเลข 11) 
-  กระดาษทําการบันทึก(หมายเลข 14) 

แหลงขอมูล 
-  บัญชีจดัสรร/หนังสือแจง         
การจัดสรร 
-  หนังสือแจงการโอนเงิน  

 
 

เครื่องมือ 
-  กระดาษทําการตรวจสอบ      
เงินอุดหนุน (หมายเลข 11) 

แหลงขอมูล 
-  บัญชีจดัสรร/หนังสือแจง        
การจัดสรร 
-  ทะเบยีนนกัเรียน 
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ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย วิธีตรวจสอบ เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

     5.   ตรวจสอบความถูกตองในการรับ
เงินอุดหนุน 
 

5.  รายการรับ   
5.1  ตรวจสอบขอมูลที่เก็บรายละเอียดจาก สพท.  กับสมุดคูฝากธนาคารออมทรัพย-  

เงินอุดหนุนทัว่ไป ของสถานศึกษา วา จํานวนเงนิที่รับตรงกัน  และวนัที่รับโอนเงินเปน     
วันเดยีวกับวันที่ สพท.โอนเงินเขาบัญชีของสถานศึกษาหรือไม 

5.2 ใหสอบถามสถานศึกษา วา ไดรับแจงการโอนเงินเขาบัญชี  จาก สพท. เปน 
ลายลักษณอักษร  หรือไม   
              -  กรณีที่ สถานศกึษาไมไดรับแจงการโอนเงินเขาบัญชี 

เครื่องมือ 
-  กระดาษทําการตรวจสอบ       
เงินอุดหนุน (หมายเลข 11) 

แหลงขอมูล 
-  สมุดคูฝากธนาคาร 
-  สมุดเงินสด 
-  ทะเบยีนคุมเงนินอกงบประมาณ   

    เสนอแนะใหสถานศึกษาทําหนังสือทวงถามเปนลายลักษณอักษรในคราวตอไป   
เพื่อใหสถานศกึษาทราบวา  ไดรับเงนิอุดหนนุเมื่อใด   ทั้งนีจ้ะไดเรงดําเนินการใชจายเงนิอดุหนุน    
ใหเปนไปตามวัตถุประสงค ไดโดยเร็ว   

      -   กรณีที ่สถานศกึษา ไดรับแจงการโอนเงินเขาบญัชี    
                     ตรวจสอบวนัที่สถานศึกษาออกใบเสร็จรับเงนิ   และวนัที่บนัทกึรับในสมดุเงนิสดและ
ทะเบยีนคมุเงนินอกงบประมาณ ประเภท เงนิอุดหนุน (ระบปุระเภท)   วา เปนไปโดยเรว็หรือไม     
หากสถานศกึษาไมออกใบเสรจ็รับเงนิเปนหลักฐานการรับ   ใหเสนอแนะดําเนินการใหถูกตอง 
 
 

เงินอุดหนุน (ระบุประเภท) 
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ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย วิธีตรวจสอบ เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

      6.   ตรวจสอบความถูกตองในการใช
จายเงินอดุหนนุ 

    6.  รายการจาย   
  1)  ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของหลักฐานการจายเงินทั้งหมดใน ชวงระยะเวลา 

ที่สุมตรวจ   เชนเดียวกับการตรวจสอบความถูกตองหลักฐานการจายเงนินอกงบประมาณ   
  2)  เงินอุดหนุน(คาใชจายรายหัว)  
        2.1)  ใหตรวจสอบวา  มีแผนการใชจายเงิน ทีก่ําหนดสัดสวนการใชจายเงิน 

ตามเกณฑที่ สพฐ. กําหนด หรือไม     
                -  ถามี  ใหตรวจสอบแผนการใชจาย  พรอมทั้งสุมตรวจสอบหลักฐาน 

การจายเงนิวา เปนไปตามแผนกําหนดหรือไม 
                 -  ถาไมมี  ใหตรวจสอบโดยแยกประเภทหลักฐานการจายทัง้หมดในชวง 

ระยะเวลาที่สุมตรวจวา  เปนไปตามสัดสวนที่ สพฐ. กําหนดหรือไม  กลาวคือ 
                      งบวิชาการ          รอยละ   60 – 70   ของวงเงินงบประมาณ   
                      งบบริหารทั่วไป  รอยละ  30 – 20   ของวงเงินงบประมาณ 
                      งบสํารองจาย       รอยละ 10 – 10    ของวงเงินงบประมาณ                     

แลวใหบันทึกไวในกระดาษทําการ 
2.2) ตรวจสอบวา รายจายเงนิอุดหนุน  (คาใชจายรายหวั)  มีลักษณะการใช 

งบประมาณเปน  3  งบรายจาย คือ  งบบุคลากร  งบดําเนนิงาน และงบลงทุน 
         3)  เงินอดุหนุนใหเปนปจจัยพืน้ฐานสําหรับนักเรียนยากจน ม.ตน  สามารถเบิกจาย    
ได   4   ประเภท  คือ  คาวัสดุเครื่องแตงกายนักเรียน  คาอาหารกลางวัน  คาหนังสือและ 
อุปกรณการเรยีน   และคาพาหนะไป-กลับ ใหตรวจสอบและบันทึกไวในกระดาษทําการ 
 

เครื่องมือ 
-  กระดาษทําการตรวจสอบเงิน
อุดหนุน (หมายเลข 11) 

แหลงขอมูล 
-  หลักฐานการจายเงิน 
-  แผนการใชจายเงิน 
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ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย วิธีตรวจสอบ เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

       7.  ตรวจสอบการจัดเกบ็หลักฐาน    
การจายเงนิอุดหนุน    โดยแยกเปนแตละ
ประเภทของเงนิอุดหนนุในแตละเดือน 

          7.   ตรวจสอบวา  สถานศึกษาจัดเก็บหลักฐานการจายเงินอุดหนนุแยกเปนแตละ
ประเภทหรือไม  และสําหรับเงินอุดหนุน(คาใชจายรายหวั)  ตองจัดทํางบหนาหลักฐาน   
การจายเงนิอุดหนุน(คาใชจายรายหวั)   โดยยอดเงินรวมของงบหนาหลักฐานการจายเงิน
อุดหนุน  จะตองเทากับชอง “จาย” ของยอดรวม ณ วันสิน้เดือน ในทะเบียนคุมเงินนอก      
งบประมาณประเภทเงนิอุดหนุน(คาใชจายรายหวั)  ซึ่งการจัดทํางบหนาหลักฐานการจาย  
เงินอุดหนุน(คาใชจายรายหวั) ตองเสนอหวัหนาสถานศึกษารับทราบภายในวันที่ 10  ของ
เดือนถัดไป และรวบรวมหลักฐานการจายเก็บไวที่สถานศึกษา   เพื่อรอการตรวจสอบตอไป 

เครื่องมือ 
-  กระดาษทําการบันทกึ  (หมายเลข 14) 

แหลงขอมูล 
-  ทะเบยีนคุมเงนินอกงบประมาณ   
ประเภทเงนิอดุหนุน (คาใชจาย   
รายหัว) 
-  งบหนาหลักฐานการจาย         
เงินอุดหนุน(คาใชจายรายหวั) 
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ประเด็น          :  การตรวจสอบเงินอุดหนนุโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อการมีรายไดระหวางเรยีนของนักเรียน (สอร.) 
วัตถุประสงค  :   เพื่อใหทราบวาสถานศึกษานําเงนิอุดหนุนโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อการมีรายไดระหวางเรียนของนักเรียนไปดําเนนิการถูกตอง            
                            ตามแนวปฏิบัติที่กรมสามัญศึกษากําหนด 
ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย วิธีตรวจสอบ เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
    1.   ตรวจสอบยอดเงินอดุหนุน สอร.  
คงเหลือ 

         1.   ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ  ณ  ปจจุบัน  ซึ่งหากพบวา 
1.1   กรณีที่จํานวนเงนิคงเหลืออยูครบถวนตามที่สถานศึกษาไดรับจัดสรร ใหตรวจสอบ 

วาสถานศึกษไดนําฝากเขาบญัชีเงินฝากธนาคาประเภทออมทรัพย  ชื่อบัญชี  “ เงินอุดหนุนทัว่ไป
โรงเรียน..….”   และบันทึกในระบบบัญชสีถานศึกษาหรือไม 
                  1.2    กรณีทีจ่ํานวนเงินคงเหลือไมครบถวนตามที่สถานศกึษาไดรับจัดสรร    เนื่องจากมี
นักเรียนยืมเงนิไปดาํเนนิการโครงการ    ใหตรวจสอบขอมูลการยืมเงิน สอร.    จากทะเบยีนยอยควบคุม
เงินทนุ       ของโครงการ    เปรยีบเทยีบกบัหนงัสือขอตกลงการยืมเงนิของนกัเรยีน    พรอมทั้งตรวจสอบ
ขั้นตอน        การดําเนินงาน  ดงันี้   
                      (1)  ตรวจสอบโครงการที่นักเรียนขอยืมเงนิ   วาเปนไปตามวัตถุประสงคที่                
กรมสามัญศึกษา กําหนดแนวปฏิบัติไวหรือไม 
                      (2)  มีการแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมอาชีพอิสระ 

       (3)  มีการติดตามผลการดําเนินงานโครงการ ฯ  
       (4)   จัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการ   สงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ  
            (5) ในกรณีขาดทุน   คณะกรรมการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระเปนผูพิจารณา 

ดําเนินงานแลวรายงานผลการพิจารณาให สพฐ. ทราบ 
1.3     กรณีที่จํานวนเงินคงเหลือไมครบถวนตามที่สถานศึกษาไดรับจัดสรร  เนื่องจากนําไปใช
จาย 

ในรายจายอื่น ๆ  ที่ไมถูกตองตรงตามวัตถุประสงคของเงินอุดหนนุ ฯ ใหตรวจสอบ  เพื่อ           

เครื่องมือ 
-   กระดาษทําการบันทึก  (หมายเลข 
14) 

แหลงขอมูล 
-  สมุดคูฝากธนาคาร 
-  หลักฐานการดาํเนนิการโครงการ 
สอร. เชน ตนเรือ่งโครงการ สอร.    
ของนกัเรยีน ,  แบบอนุมัต ิ, หนงัสือ    
ขอตกลง ฯลฯ 
-  คําสั่งแตงตั้งกรรมการ 
-  รายงานผลการดําเนินการ 
-  รายงานผลการพิจารณา 
กรณีเกดิผลขาดทุน 
-  สมุดเงินสด 
-    ทะเบียนคุมเงินนอกงบ 
ประมาณประเภทเงินอุดหนุน สอร. 
-  ทะเบยีนยอยควบคุมเงินทนุ
ของโครงการ 
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เรียกคืนเงนิ  สําหรับไวใชจายหมุนเวยีนใหนักเรียนยืมไปดําเนินโครงการ สอร. ตอไป 
 
ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย วิธีตรวจสอบ เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
      2.  ตรวจสอบรายการรับคืนเงินยืม 
โครงการ สอร. จากนกัเรียน 
 
      3.  ตรวจสอบการจายเงินยืมใหนักเรียน 

         2.  ตรวจสอบวาสถานศึกษามีการออกใบเสร็จรับเงนิใหกับนักเรียน   และบันทกึรายการ     
รับเงินในสมุดเงินสด    ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน สอร.  และทะเบยีน
ยอยควบคุมเงนิทุนของโครงการ   
           3.  ตรวจสอบการจายเงินยืมใหนกัเรยีน  ดําเนินการดังนี้ 
                  1)   นักเรียนผูยืมเงินทําหนังสือขอตกลงการยมืเงิน  พรอมทัง้ใหผูปกครองลงลายมือ
ชื่อรับทราบการยืมเงินของนกัเรยีน 
                  2)   เมื่อนกัเรียนไดรับเงินยืมใหลงชื่อรับเงนิในใบสําคัญรับเงิน  เพื่อเปนหลักฐานการจาย 
                  3)  ตรวจสอบการบันทึกรายการจายเงินยืมในสมดุเงินสด   ทะเบยีนคุมเงินนอกงบประมาณ
ประเภท เงนิอุดหนุน สอร. และทะเบียนยอยควบคุมเงินทุนของโครงการ  หรือไม 

เครื่องมือ 
-  กระดาษทําการบันทึก (หมายเลข 
14) 

แหลงขอมูล 
-  หนังสือขอตกลงการยืมเงิน 
-  สมุดเงินสด 
-    ทะเบียนคุมเงินนอกงบ 
ประมาณประเภทเงินอุดหนุน สอร. 

-  ทะเบยีนยอยควบคุมเงินทนุ 
ของโครงการ 
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ประเด็น         : การตรวจสอบการรับและการบันทึกบัญชเีงินงบประมาณ 
วัตถุประสงค : เพื่อใหมั่นใจวา เงินงบประมาณที่ไดรับตรงกับจํานวนเงินที่วางเบิก  และบันทึกบัญชี ครบถวน ถกูตองทุกรายการ 
ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย วิธีการตรวจสอบ เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
การตรวจสอบการเบิกเงินงบประมาณ 
วัตถุประสงค 
      เพื่อใหมัน่ใจวาการเบกิเงินงบประมาณ
ครบถวน รวดเรว็และเปนไปตามลําดับ     
กอนหลัง 
 

 
 
 

 

     1.  ตรวจเกบ็ขอมูลการวางเบิกจาก 
สพท. 

การสุมตรวจ   ควรสุมตรวจ  อยางนอย  2  เดือน  นับถึงวนัที่ตัดยอด   
กอนเขาตรวจสอบ 
        1.  เก็บขอมูลรายละเอียดการขอเบิกเงนิงบประมาณของสถานศึกษาในชวงระยะเวลาที่          
สุมตรวจทุกรายการ (ยกเวน  เงินดือน  คาจางประจําและเงินที่จายควบ  เชน เงินประจาํตําแหนง 
ฯลฯ )  จากทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกของ  สพท.   โดยใหแยกวารายการใด สพท. วางเบิกแลว
และรายการใดยังมิไดวางเบิก  เพื่อนํามาตรวจสอบกับขอมูลการขอเบิกของสถานศึกษา   

เครื่องมือ 
- กระดาษทําการตรวจสอบ   
หลักฐานขอเบกิ (หมายเลข 12) 
            แหลงขอมูล 
-  ทะเบยีนคุมหลักฐานขอเบกิ 
ของ สพท. 

         2.  ใหสุมตรวจสอบการเบิกเงินบางประเภทของสถานศึกษาที่ขอเบกิเงินจาก สพท.  เชน      
การจัดซื้อ/จัดจาง   ฯลฯ  เพือ่ทราบวาวิธีการปฏิบัติงานของสถานศึกษาถูกตองตามระเบียบ     
หรือไม   เพื่อจะไดเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกตองเมื่อเขาตรวจสอบ   

เครื่องมือ 
-    กระดาษทําการบันทึก (หมายเลข 
14)   

แหลงขอมูล 
-  หลักฐานประกอบการขอเบิก
(ตนเรื่อง) 
-  หลักฐานการจายเงิน 
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ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย วิธีการตรวจสอบ เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
         3.  ตรวจสอบวา  เมื่อ สพท. จายเงินใหเจาหนีห้รือผูมีสิทธิแลว   ไดแจงใหสถานศึกษาทราบ 

หรือไม 
      กรณีที่แจง      ใหจดเลขที่หนังสือที่แจงในชวงระยะเวลาที่สุมตรวจ   
      กรณีที่ไมแจง  ใหเสนอแนะใหดําเนินการใหถูกตอง   

เครื่องมือ 
- กระดาษทําการตรวจสอบ   
หลักฐานขอเบกิ(หมายเลข 12) 
        แหลงขอมูล 
-  หนังสือ สพท. แจงสถานศึกษา 

       2.  ตรวจสอบความถูกตองของ       
ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 

เมื่อเขาตรวจสอบ 
        1.  กรณีจดัทําทะเบยีนคมุหลักฐานขอเบิก 

 

 1.1   ตรวจสอบ ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกของสถานศึกษา  วาบันทึกรายการครบถวน  
ถูกตอง หรือไม   เพื่อใหทราบวาหลักฐานขอเบิกใดทีว่างเบิกแลว  และหลักฐานใดยงัไมได       
วางเบิก  เพื่อใหมีการเรงดําเนินการเบกิจายเงินเปนไปตามลําดับกอนหลัง โดยเร็ว 
             1.2   ตรวจสอบสําเนาหนังสือนําสงหลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณของสถานศึกษา   
เปรียบเทียบรายการที่บันทกึในทะเบยีนคุมหลักฐานขอเบกิ  วาสงเรื่องขอเบิกเงินเรยีงตามลําดับ
กอนหลังหรือไม  วางเบกิชาหรือเร็ว และเปนรายการที่บนัทึกทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกหรือไม 

เครื่องมือ 
-   กระดาษทําการบันทึก (หมายเลข 14) 

แหลงขอมูล 
-  หลักฐานประกอบการขอเบิก
(ตนเรื่อง) 
-  ทะเบยีนคุมหลักฐานขอเบกิ 

 1.3   สอบทานรายการที่เก็บขอมูลจาก สพท. กับทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกของสถานศึกษา   
วามีรายการใดที่วางเบิกโดยไมมีหนังสือนาํสงเรื่องขอเบิกเงิน  และหรอืมีรายการใดที่ไมบันทึก
รายการในทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกเงินของสถานศึกษา 
        2.  กรณีไมไดจัดทําทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 

        ใหสอบถามเจาหนาทีว่าในการควบคุมหลักฐานขอเบกิดําเนนิการอยางไร และเสนอแนะ 
ใหจดัทําใหถูกตองตามคูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ. 2515      
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ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย วิธีการตรวจสอบ เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
         3.  ใหสอบถามสถานศึกษา  วาเมื่อ สพท. เบิกจายเงนิใหเจาหนี้หรือผูมีสิทธิแลว  สถานศึกษา

ไดรับแจงจาก สพท. เปนลายลักษณอักษรหรือไม   
        -  กรณีทีไ่ดรับแจง   
              ใหเสนอแนะใหสถานศึกษาควบคุมรายการเบิกจาย   เพื่อใหทราบวาหลักฐานขอเบิก 

รายการใด  สพท. ไดเบกิจายเงินใหเจาหนีห้รือผูมีสิทธิแลว   โดยอาจเสนอแนะใหบนัทึกควบคุม    
ไวในทะเบยีนคุมหลักฐานขอเบิกชอง  “ หมายเหตุ ”  วาเบิกจายแลว 
               -  กรณีไมไดรับแจง 
                      เสนอแนะใหทาํหนังสือทวงถามเปนลายลักษณอักษรในคราวตอไป 
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 ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย วิธีการตรวจสอบ เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
 การตรวจสอบรับเงินงบประมาณ 
วัตถุประสงค 
      เพื่อใหมัน่ใจวาเงินงบประมาณที่
ไดรับจากสวนราชการผูเบิกนําไปบันทึก
บัญชีครบถวนถูกตองทุกรายการ 
     1.  ตรวจสอบจํานวนเงินงบประมาณ  
ที่ไดรับ 
 
 

 
 
 
 
 
กรณีสถานศึกษารับเงินจากสวนราชการผูเบิกมาจายใหกับเจาหนี้หรือผูมีสิทธิ 
        1.  ตรวจสอบการรับเงินตามสําเนาใบเบิกเงินเพื่อจายในราชการ (แบบ 4244)  และ          
สมุดคูมือเบิกเงินเพื่อจายในราชการ   วาถูกตองตรงกับจาํนวนเงินตามใบแจงยอดเงนิฝากธนาคาร 
(Bank  statement)  หรือไม 

 
 
 
 
 

เครื่องมือ 
-   กระดาษทําการบันทึก(หมายเลข 14) 

แหลงขอมูล 
-  สําเนาใบเบกิเงิน แบบ 4244 
-  สมุดคูมือเบิกเงินเพื่อจาย     
ในราชการ 
-  ใบแจงยอดเงินฝากธนาคาร 

     2.  ตรวจสอบการบันทึกรายการรับ  
เงินงบประมาณในบัญช ี

        2.  ตรวจสอบการบันทึกรายการรับเงนิในสมุดเงนิสดและทะเบยีนคุมเงินงบประมาณกับ        
สําเนาใบเบิกเงินเพื่อจายในราชการ (แบบ 4244) 

แหลงขอมูล 
-  สําเนาใบเบิกเงินแบบ 4244 
-  สมุดเงินสด 
-  ทะเบยีนคุมเงินงบประมาณ 
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ประเด็น          :  การตรวจสอบการจายเงินและบันทึกบัญชีเงินงบประมาณ 
วัตถุประสงค  :  เพื่อใหทราบวาเงินงบประมาณที่สถานศกึษาไดรับ  นําไปจายใหกับเจาหนี้หรือผูมีสิทธิครบถวน ถูกตองตามที่วางเบิกและบันทึกบัญชีครบถวน        
                          ทุกรายการ 
ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย วิธีการตรวจสอบ เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
     1.  ตรวจสอบการจายเงนิงบประมาณ 
 
 

การสุมตรวจ   ควรสุมตรวจ  อยางนอย  2  เดือน  นับถึงวนัที่ตัดยอด   
           1.  สุมตรวจสอบรายการจาย  โดยตรวจสอบวันทีท่ี่ไดรับเงินงบประมาณจากใบแจง
ยอดเงินฝากธนาคาร  (Bank statement)   หรือสําเนาใบเบิกเงินเพื่อจายในราชการแลวแตกรณ ี     
เปรียบเทียบกบัตนขั้วเช็ค / หนังสือแจงการโอนเงินใหกบัเจาหนีห้รือผูมีสิทธิ    เพื่อใหทราบวา
สถานศึกษามกีารจายเงนิใหเจาหนีห้รือผูมีสิทธิครบถวน ถูกตอง เปนไปตามระยะเวลาที่คูมือ  
การบัญชีสําหรับหนวยงานยอย  พ.ศ.  2515  กลาวคือ  เมือ่สถานศึกษารับเงินงบประมาณจาก    
สวนราชการผูเบิกแลว  จะตองรีบดําเนินการจายเงินใหแกเจาหนี้หรือผูมีสิทธิอยางชาไมเกิน      
15 วัน  (สําหรับในสวนกลาง) หรือ 30 วัน (สําหรับในสวนภูมิภาค)  นบัจากวนัที่ไดรับเงิน  
         2.   ตรวจสอบวาการจายเงินใหกับเจาหนี้หรือผูมีสิทธิถูกตองตรงตัวเจาหนีห้รือผูมีสิทธิ 
หรือไม  โดยตรวจสอบจากตนขั้วเช็ค/หนังสือแจงการโอนเงิน  เปรียบเทียบกับรายการวางเบิก    
ที่บันทึกไวในทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก  และในกรณทีี่เจาหนีห้รือผูมีสิทธิไมไดมารับเงินดวย
ตัวเอง   ใหตรวจสอบวา  มใีบมอบฉันทะแนบเปนหลักฐานประกอบการจายเงินหรือไม 
              -  กรณีจายเงินประจําเดือน      

เครื่องมือ 
-    กระดาษทําการบันทึก (หมายเลข 
14) 

แหลงขอมูล 
-  สําเนาใบเบกิเงินแบบ 4244/ 
ใบแจงยอดเงนิฝากธนาคาร 
-  ตนขั้วเช็ค/หนังสือแจง         
การโอนเงิน 
-  ใบมอบฉันทะ (กรณีไมได    
มารับดวยตนเอง) 
-  รายละเอยีดการจายเงนิ  ณ    
วันสิ้นเดือน 
-  ทะเบยีนคุมหลักฐานขอเบกิ 

                 ตรวจสอบเงินประจําเดือนที่ไดรับตามสําเนาใบเบิกเงินแบบ 4244 เปรียบเทียบกับ  
รายละเอียดการจายเงิน ณ วันสิ้นเดือนที่สถานศึกษาจัดทําไว  วาถูกตองตรงกัน หรือมีกรณีจาย 
เงินขาด/จายเงินเกินหรือไม  
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ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย วิธีการตรวจสอบ เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
     2.  ตรวจสอบการบันทึกรายการ
จายเงินงบประมาณในบัญช ี

        3.  ตรวจสอบการบันทึกรายการจายเงินในสมุดเงนิสด   วาไดผานรายการไปทะเบียน          
คุมเงินงบประมาณ  ตามสําเนาใบเบิกเงินเพื่อจายในราชการ  แบบ 4244  ครบถวนทุกรายการ และ     
มีหลักฐานการจายเงินงบประมาณครบถวน ถูกตองหรือไม 

เครื่องมือ 
-    กระดาษทําการบันทึก (หมายเลข 14) 

แหลงขอมูล 
-  สําเนาใบเบกิเงินแบบ 4244 
-  ตนขัว้เชค็/หนังสือแจงการโอน
เงิน 
-  สมุดเงินสด 
-  ทะเบยีนคุมเงินงบประมาณ 
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ประเด็น          :   การตรวจสอบการรับ  การนําสงและการบันทึกบัญชีเงินรายไดแผนดิน 
วัตถุประสงค  :  เพื่อใหมั่นใจวาเงินรายไดแผนดนิที่จัดเก็บมีหลักฐานการรับ   การนําสงและบันทึกบัญชีถูกตอง ครบถวนทุกรายการ   
ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย วิธีการตรวจสอบ เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
     1. ตรวจสอบการรับและการบันทึก
บัญชีเงินรายไดแผนดิน 
  

        1.  ตรวจสอบสําเนาใบเสร็จรับเงินวามีรายละเอียดระบุเปนเงนิรายไดแผนดินประเภทใด     
สําหรับกรณีทีร่ับเงินรายไดแผนดินประเภทเงินเหลือจายปเกาสงคืน   จะตองมีรายละเอียด                 
วา เปนการรับเงินจากผูใด 
             กรณีรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพยของเงินอุดหนนุทั่วไป   ซึ่งสถานศึกษาจะตอง
บันทึกรับไวเปนเงินรายไดแผนดิน  โดยไมตองออกใบเสร็จรับเงินเปนหลักฐานการรับ  แตใหอางอิง
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรพัยเปนหลักฐานการรับเงินในสมุดเงินสด    
        2.  ตรวจสอบวาใบเสร็จรับเงินรายไดแผนดินทกุฉบบั   ไดนํามาบนัทึกในสมดุเงนิสด  และ
ทะเบียนคุมเงนิรายไดแผนดนิครบถวน  ถูกตองทุกรายการหรือไม 

เครื่องมือ 
-   กระดาษทําการบันทึก (หมายเลข 14) 

แหลงขอมูล 
-  สําเนาใบเสร็จรับเงนิ/สมุด        
คูฝากธนาคาร 
-  สมุดเงินสด 
-  ทะเบยีนคุมเงนิรายไดแผนดนิ 

     2.  ตรจสอบการนําสงและบันทึก 
บัญชีเงินรายไดแผนดิน 
 

       3.  ตรวจสอบหลักฐานการนําสงเงินรายไดแผนดินกับสมุดเงินสด  และทะเบยีนคุมเงินรายได
แผนดิน  วามีการบันทึกบัญชีถูกตอง ครบถวนทุกรายการหรือไม 
           หมายเหต ุ

-   กรณีนําสงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของ สพท. หลักฐานการนําสง คือ ใบนําฝากธนาคาร (Pay - in)  
-  กรณนีําสงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของ สํานักงานคลัง หลักฐานการนําสง คือ ใบนาํฝาก 

ธนาคาร (Pay - in)  และใบนาํสงเงินรายไดแผนดิน (ตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด) 
              -  กรณีที่นําเงินสดสง สพท. หลักฐานการนําสง คือ ใบเสร็จรับเงินของ สพท. และใบนําสง     
ตามแบบคูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ. 2515  กําหนด 

เครื่องมือ 
-  กระดาษทําการบันทึก(หมายเลข 14) 

แหลงขอมูล 
-  หลักฐานการนําสง  
    (1)  ใบนําฝากธนาคาร 
    (2)  ใบนําสงเงินรายไดแผนดิน 
    (3)  ใบเสรจ็รับเงินของ สพท. 
-   สมุดเงินสด 
-  ทะเบยีนคุมเงนิรายไดแผนดนิ 
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ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย วิธีการตรวจสอบ เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
     3.  ตรวจสอบการจัดทํารายงาน  
การรับและนําสงหรือนําฝาก 

        4.  กรณีการนําสงโดยโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร 
              ใหตรวจสอบวามกีารจัดทํารายงานการรับและนําสงหรือนําฝากหรือไม   และจัดทําไว       
ถูกตองตรงกับทะเบียนคุมเงนิรายไดแผนดนิหรือไม  พรอมทั้งตรวจสอบระยะเวลาการนําสง   

4.1  กรณีนําสงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของ สพท.  ตองรายงานทุกวนัที่ 15  ของเดือน 
4.2  กรณีนําสงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสํานักงานคลัง   ตองรายงานทกุสิ้นเดือน 

 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องมือ 
-  กระดาษทําการบันทึก(หมายเลข 14) 

แหลงขอมูล 
-    ทะเบียนคุมเงินรายไดแผนดิน 
-  รายงานการรับและนําสง  
หรือนําฝาก 
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ประเด็น          :  การตรวจสอบการจัดทํารายงานการเงินประเภทตาง ๆ 
วัตถุประสงค  :  เพื่อใหมั่นใจวารายงานการเงินมีความถูกตอง  เชื่อถือไดและจัดสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดครบถวนเปนปจจบุัน 
ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย วิธีการตรวจสอบ เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
     1.  ตรวจสอบการกระทบยอด    
รายงานการเงนิกับสมุดเงินสดและ
ทะเบียนคุมเงนิที่เกี่ยวของ 

         ตรวจสอบการกระทบยอดตัวเลขในรายงานการเงินกับสมุดเงินสดและทะเบียนคุมเงินที่เกี่ยวของ  
ดังนี้ 

1. รายงานเงินคงเหลือประจําวนั ณ วันสิ้นเดอืน   กระทบยอดตัวเลขจากยอดตัวเงิน/เอกสาร 
เทียบเทาตวัเงนิ   เอกสารแทนตัวเงนิ  เงินฝากธนาคาร  และเงินฝากสวนราชการผูเบิกของวันทําการ
สุดทายของเดอืน  เมื่อรวมกนัแลวจะตองเทากับยอดคงเหลือยกไปในสมุดเงินสด 

2. รายงานประเภทเงินคงเหลือ ณ วนัสิ้นเดือน    กระทบยอดจากตัวเลขในทะเบียนคุม          
เงินงบประมาณ    ทะเบียนคมุเงินรายไดแผนดิน  และทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทตาง  ๆ  
ซึ่งยอดคงเหลอืในวนัทําการสุดทายของเดอืน  ของเงินแตละประเภทจะตองเทากับยอดคงเหลือ        
ชอง  “เงินงบประมาณ”  “เงินรายไดแผนดนิ”  “เงินนอกงบประมาณ”  ในสมุดเงินสดและรายงาน     
เงินคงเหลือประจําวนั  ณ  วนัสิ้นเดือน    ทั้งนี้เพื่อใหทราบวาเงนิคงเหลือที่สถานศึกษามีอยูเปน         
เงินประเภทใดบาง 
         3.    รายงานการรับ – จายเงินรายไดสถานศึกษา (เงินบํารุงการศึกษา) กระทบยอดตัวเลข            
ในรายงานดานรับและดานจาย  กับทะเบยีนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงนิรายไดสถานศึกษา  
ชอง  “รับและจาย”  ของยอดรวม ณ วันสิน้เดือน    สําหรับรายการจายแตละหมวดรายจายในทะเบยีน
คุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรายไดสถานศึกษาจะตรวจสอบกับหนางบใบสําคัญคูจาย 
          4.  รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร   ใหตรวจสอบยอดเงินคงเหลือที่แสดงไวในใบแจง
ยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)  กับยอดเงินคงเหลือตามทะเบยีนคุมเงินฝากธนาคารประเภท
กระแสรายวันของสถานศึกษาใหถูกตองตรงกัน 

เครื่องมือ 
-  กระดาษทําการรายละเอียด  
เงินคงเหลือ (หมายเลข 3) 

แหลงขอมูล 
- ใบแจงยอดเงนิฝากธนาคาร 
-  สมุดเงินสด 
-  ทะเบยีนคุมเงินงบประมาณ 
-  ทะเบยีนคุมเงนิรายไดแผนดนิ 
-  ทะเบยีนคุมเงนินอกงบประมาณ  
ทุกประเภทที่เกีย่วของ 
-  ทะเบยีนคุมเงนิฝากธนาคาร
ประเภทกระแสรายวัน 
- รายงานเงนิคงเหลือประจาํวัน 
- รายงานประเภทเงินคงเหลือ 
- รายงานรับ-จายเงินรายได  
สถานศึกษา 
- งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร      
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ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย วิธีตรวจสอบ เครื่องมือ/แหลงขอมูล 
     2.  ตรวจสอบการจัดทําและจัดสง
รายงานใหกับหนวยงานทีเ่กีย่วของ 

            ตรวจสอบการจัดทํารายงานวา จัดทําถูกตอง ครบถวนและนําสงตามระยะเวลาที่กําหนด  
กลาวคือ 
             สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 รายงานเงินคงเหลือประจําวนั ณ วันสิ้นเดอืน   สงภายในวันที่  15  ของเดือนถัดไป 
 รายงานประเภทเงินคงเหลือ ณ วนัสิ้นเดือน   สงภายในวนัที่  15  ของเดือนถัดไป 
 รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร  สงภายในวันที่   15  ของเดือนถัดไป 
 รายงานการใชใบเสร็จรับเงิน  เมื่อสิ้นปงบประมาณใหสงอยางชาไมเกนิ                       
วันที่  31  ตุลาคม  ของปงบประมาณถัดไป 

สวนราชการอืน่ 
 รายงานการรับ – จายเงินรายไดสถานศกึษา (เงินบํารุงการศกึษา) สงสํานักงานการตรวจเงิน    
แผนดินหรือสํานักงานการตรวจเงนิแผนดนิภมูิภาคแลวแตกรณี  ภายใน 30  วันนับจากวนั       
สิ้นเดือน 

 รายงานการรับ – จายเงินรายไดสถานศึกษา(เงินบํารุงการศึกษา) งวด  6  เดือน  ประจําเดือน
มีนาคมและกนัยายนของทกุป   จัดสงใหกรมบัญชีกลาง 1 ชุด  สํานักงบประมาณ 1 ชุด  ภายใน  
30  วัน    นับแตวันสิ้นเดือนนั้น ๆ  

 
 
 
 
 

เครื่องมือ 
-   กระดาษทําการบันทึก  (หมายเลข 
14) 

แหลงขอมูล 
- รายงานการเงิน 
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ประเด็น          :  การตรวจสอบรับ – จายประจําวัน 
วัตถุประสงค  :  เพื่อใหมั่นใจวาสถานศึกษาไดมีการแตงตัง้หรือมอบหมายบุคคลใหทําหนาที่ตรวจสอบรับ – จายประจําวัน  ตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและ          
                           การนําเงินสงคลังในหนาที่ของอําเภอและกิ่งอําเภอ    พ.ศ. 2520    ขอ 20  และขอ 37   และผูที่ไดรับมอบหมายปฏิบตัิหนาที่โดยถูกตอง 
ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงค วิธีตรวจสอบ เครื่องมือ/แหลงขอมูล 

  1.  ตรวจสอบคําสั่งแตงตั้งผูตรวจ
สอบรับ – จายประจําวนั ตามขอ 20  
และขอ 37  
 
 
 
   2.  ตรวจสังเกตการปฏิบัติหนาที่ของ 
ผูที่ไดรับแตงตั้ง 

      1.  ตรวจสอบคําสั่งแตงตั้งผูตรวจสอบรับ – จายประจาํวัน    และสอบถามเจาหนาที่ที่ไดรับ     
มอบหมายถึงการปฏิบัติงานวาไดมกีารตรวจสอบรับ –จายประจําวัน  เปนประจําทุกวันหรือไม         
และวิธีตรวจสอบดําเนินการอยางไร 
 
 
 
      2.   ตรวจสังเกตในสมดุเงินสดและสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทายของแตละวัน   วาไดม ี      
การลงลายมือชื่อของผูตรวจสอบรับ –จายประจําวนัหรือไม 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องมือ 
-  กระดาษทําการบันทึก (หมายเลข 14 
) 

แหลงขอมูล 
 -  คําสั่งแตงตัง้ผูตรวจสอบ   
รับ– จายประจาํวัน 
 

แหลงขอมูล 
- สําเนาใบเสรจ็รับเงิน 
- สมุดเงินสด 

 



ประเภทเงิน จํานวนเงิน
(เก็บยอดเงินคงเหลือจากทะเบียนตางๆ) ตามทะเบียน เงินสด สัญญาการ ใบสําคัญ สมุดคูฝาก

ในมือ ยืมเงิน รองจาย สพท. เงินรายไดสถานศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป เงินนอกงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป
1. เงินรายไดสถานศึกษา
2. เงินอุดหนุนทั่วไป
    - เงินอุดหนุน (คาใชจายรายหัว)
    - เงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐาน
    - เงินอุดหนุนโครงการสงเสริมอาชีพอิสระ
3. เงินลูกเสือ
4. เงินเนตรนารี
5. เงินยุวกาชาด
6. เงินประกันสัญญา
7. เงินบริจาคมีวัตถุประสงค
   เพื่อ………………………….
   เพื่อ………………………….
8. เงินภาษีหัก ณ ที่จาย
9. เงินงบประมาณ
10. เงินอื่นๆ 
    - เงินรายไดแผนดิน
 

รวมเงิน*
หมายเหตุ * ยอดรวมเงินตองเทากับยอดยกไปในสมุดเงินสดและรายงานเงินคงเหลือประจําวัน ณ วันที่เขาตรวจสอบ ผูตรวจสอบ................................................................

เงินและหลักฐานแทนตัวเงิน (จากรายงานเงินคงเหลือประจําวัน)
หนวยรับตรวจ......................................................................

(ห

กระแสรายวัน ออมทรัพ

กระดาษทําการรายละเอียดเงินคงเหลือ ณ วันที่………………………………
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วันที่ตรวจสอบ............................................................
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อื่น ๆ

หมายเลข  3)

พย
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1. ตรวจนับตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงิน
     1.1  ธนบัตร

 - 1,000 บาท .............ฉบับ
 -    500 บาท .............ฉบับ
 -    100 บาท .............ฉบับ
 -      50 บาท .............ฉบับ
 -      20 บาท .............ฉบับ

     1.2 เหรียญ
  - 10  บาท .............เหรียญ

 -   5  บาท .............เหรียญ
 -   1  บาท .............เหรียญ
 -  50 บาท .............เหรียญ
 - 25 สตางค .............เหรียญ

   รายงานเงินคงเหลือประจําวัน มียอดเงินสดในมือ

   ตัวเงินสดที่ตรวจนับได  จํานวน……………..บาท แบงเปนเงินประเภท…………………………………..

(หมายเลข 1)

กระดาษทําการเก็บรักษาเงิน
หนวยรับตรวจ...............................................

วันที่ตรวจนับ ......................................................

   รวมตัวเงินสดที่ตรวจนับได

ผลตาง

โดยเปรียบเทียบกับรายงานเงินคงเหลือประจําวันที่..........เดือน........................พ.ศ............
ผูรับตรวจ........................................................ตําแหนง....................................................
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หนาที่  2  อยูใน sheet 1.1
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2.  การเก็บรักษาเงิน
     2.1  วงเงินรายไดสถานศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหเก็บรักษาเปนเงินสดสํารองจาย ณ ท่ีทําการ ………...บาท
           มีจํานวนหองเรียน……..หอง  ฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน/ออมทรัพย...………………..บาท
     2.2  ตูนิรภัย   (   ) ไมมี      (   )    มี         กุญแจ………ดอก    รหัส   (    )  มี     (    )   ไมมี
     2.3 กรรมการเก็บรักษาเงิน

(    )   ไมมี (    )   มี  คําสั่งท่ี………………….ดังรายชื่อตอไปน้ี
          1. ……………………………………………..ตําแหนง………………………………………………

เก็บรักษากุญแจตูนิรภัย  เลขที่…………
          2. ……………………………………………..ตําแหนง………………………………………………

เก็บรักษากุญแจตูนิรภัย  เลขที่…………
          3. ……………………………………………..ตําแหนง………………………………………………

เก็บรักษากุญแจตูนิรภัย  เลขที่…………
3.  ความเห็น

4.  คํารับรองของหัวหนาสถานศึกษา
     ขาพเจาขอรับรองวา   สถานศึกษาไดแจงยอดเงินตลอดจนเอกสารหลักฐานทางการเงิน
ตามรายละเอียดดังกลาวไวครบถวนแลว   และไดรับคืนตัวเงินและเอกสารที่มาใหตรวจนับท้ังหมดแลว
หากปรากฏในภายหลังวามีรายไดหรือเงินฝากประเภทอื่นท่ีสถานศึกษามิไดแจงใหทราบ ซ่ึงอาจเปนปญหา
หรือขอผิดพลาดเกิดข้ึนในภายหลัง  ขาพเจาขอรับผิดในฐานะหัวหนาสถานศึกษาและผูรับการตรวจสอบ

ลงช่ือ……………………………ผูตรวจสอบ
      (……………………………)
ลงช่ือ……………………………ผูตรวจสอบ
      (……………………………)
ลงช่ือ……………………………ผูตรวจสอบ
      (……………………………)
วันท่ีตรวจ…………………………………….
ลงช่ือ……………………………หัวหนาสถานศึกษา
      (……………………………)
วันท่ี………เดือน………………..พ.ศ………

คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515 62



     1.3 เช็ค .............ฉบับ
     1.4 ธนาณัติ .............ฉบับ
     1.5 ใบสําคัญรองจาย .............ฉบับ (กระดาษทําการหมายเลข 4)
     1.6 สัญญาการยืมเงิน .............ฉบับ (กระดาษทําการหมายเลข 5)

 - เงินรายไดสถานศึกษา
 - เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค เพื่อ.........................
 - เงินประกันสัญญา

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

.....................................................................................
       1.8  เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย

 - เงินรายไดสถานศึกษา ธนาคาร....................เลขที่..............
 - เงินลูกเสือ               ธนาคาร...................เลขที่..............
 - เงินเนตรนารี            ธนาคาร...................เลขที่..............
 - เงินยุวกาชาด           ธนาคาร...................เลขที่..............
 - เงินอุดหนุนทั่วไป       ธนาคาร..................เลขที่..............

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

.....................................................................................
1.9 เงินฝากธนาคารประเภทประจํา

 - เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อนําดอกผลไปใชจายธนาคาร..................เลขที่................
.......................................................................................
........................................................................................

      1.10 เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั
 - เงินรายไดสถานศึกษา ธนาคาร....................เลขที่................
 - เงินอุดหนุนทั่วไป       ธนาคาร...................เลขที่................
 - เงินประกันสัญญา       ธนาคาร...................เลขที่................
 - เงินภาษีหัก ณ ท่ีจาย   ธนาคาร...................เลขที่...............
- เงินงบประมาณ         ธนาคาร....................เลขที่..............

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

จํานวนเงินตาม
รายงานเงินคงเหลือ

     1.7  เงินฝากสวนราชการผูเบิก

จํานวนเงินท่ี
ตรวจนับได
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ประเภทเงิน จํานวนเงิน
(เก็บยอดเงินคงเหลือจากทะเบียนตางๆ) ตามทะเบียน เงินสด สัญญาการ ใบสําคัญ สมุดคูฝาก

ในมือ ยืมเงิน รองจาย สพท. เงินรายไดสถานศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป เงินนอกงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป อื่น ๆ
1. เงินรายไดสถานศึกษา
2. เงินอุดหนุนทั่วไป
    - เงินอุดหนุน (คาใชจายรายหัว)
    - เงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐาน
    - เงินอุดหนุนโครงการสงเสริมอาชีพอิสระ
3. เงินลูกเสือ
4. เงินเนตรนารี
5. เงินยุวกาชาด
6. เงินประกันสัญญา
7. เงินบริจาคมีวัตถุประสงค
   เพื่อ………………………….
   เพื่อ………………………….
8. เงินภาษีหัก ณ ที่จาย
9. เงินงบประมาณ
10. เงินอื่นๆ 
    - เงินรายไดแผนดิน
 

รวมเงิน*
หมายเหตุ * ยอดรวมเงินตองเทากับยอดยกไปในสมุดเงินสดและรายงานเงินคงเหลือประจําวัน ณ วันที่เขาตรวจสอบ ผูตรวจสอบ................................................................

เงินและหลักฐานแทนตัวเงิน (จากรายงานเงินคงเหลือประจําวัน)
หนวยรับตรวจ......................................................................

(หมายเลข  3)

กระแสรายวัน ออมทรัพย

กระดาษทําการรายละเอียดเงินคงเหลือ ณ วันที่………………………………

คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515 64



วันที่ตรวจสอบ............................................................
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                           (หมายเลข   4)

วัน เดือน ป ขอสังเกต
ใบสําคัญคูจาย ที่ตรวจพบ

รวม

ผูตรวจสอบ...........................................

วันที่ตรวจสอบ.......................................

รายการ จํานวนเงิน

กระดาษทําการรายละเอียดใบสําคัญรองจาย

เพียงวันท่ี........................................................
หนวยรับตรวจ.................................................................
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ม
ลําดับ เลขที่ ว.ด.ป. วันครบ

ที่ ใบยืม ที่ยืม กําหนด ว.ด.ป.

ผูตรวจสอบ...........................................
วันที่ตรวจสอบ......................................
 *  สําหรับกรณีลูกหนี้เงินยืมที่ยังไมสงใชสัญญาการยืมเงิน ณ วันตัดยอด

ชื่อผูยืม
รายการสงใช

รวม

รายการ
ใบสําคัญเงินสด

กระดาษทําการรายละเอียดลูกหนี้เงินยืมคงเหลือ

จํานวนเงินคงเหลือ

(ห

จํานวนเงินตาม

สัญญาการยืมเงิน

หนวยรับตรวจ....................................................................
เพียงวันที่..............................................................
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หมายเหตุ

หมายเลข 5)
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ลําดับ เลขที่ ว.ด.ป. วันครบ
ที่ ใบยืม ที่ยืม กําหนด ว.ด.ป.

ผูตรวจสอบ................................
วันที่ตรวจสอบ............................
 *  สําหรับกรณีลูกหนี้เงินยืมที่ยังไมสงใชภายในกําหนด ณ วันตัดยอด  และลูกหนี้เงินยืมที่สงใชเงินยืมแลวแตเปนการสงใชเกินระยะเวลาที่กําหนด

(หมายเลข 6)
กระดาษทําการรายละเอียดลูกหนี้เงินยืมที่ไมสงใชภายในกําหนด

เพียงวันที่………………………………….
หนวยรับตรวจ…………………………………….

หมายเหตุ
เงินสด ใบสําคัญ

ชื่อผูยืม รายการ
รายการสงใช จํานวนเงิน

คงเหลือ
จํานวนเงินตาม
สัญญาการยืมเงิน
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ลําดับ เลขที่ ว.ด.ป. วันครบ
ที่ ใบยืม ที่ยืม กําหนด ว.ด.ป.

ผูตรวจสอบ...............................
วันที่ตรวจสอบ..........................
*  สําหรับลูกหนี้เงินยืมที่ยังไมสงใช  และลูกหนี้เงินยืมที่สงใชเงินยืมแลว  แตเปนการใหยืมซ้ําซอน

(หมายเลข 7)
กระดาษทําการรายละเอียดลูกหนี้เงินยืมที่ยืมรายใหม  โดยยังไมสงใชเงินยืมรายเกา

เพียงวันที่………………………………….
หนวยรับตรวจ…………………………………….

หมายเหตุ
เงินสด ใบสําคัญ

ชื่อผูยืม รายการ จํานวนเงิน
รายการสงใช จํานวนเงิน

คงเหลือ
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(หมายเลข  10)

ใบสําคัญ ว.ด.ป. ว.ด.ป.
ที่ ตามใบสําคัญ ที่ลงจาย เหตุที่ทักทวง การแกไข

ในบัญชี

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

กระดาษทําการรายการจายที่มีขอสังเกต

เพียงวันที่ .............................................
จํานวนเงิน

หนวยงาน.........................................................
ประเภทเงิน......................................................

เรียกเงินคืน เรียกหลักฐาน
หรือชี้แจง
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(หมายเลข 12) 
กระดาษทําการตรวจสอบหลักฐานขอเบิก 
หนวยรับตรวจ.................................................... 

ตรวจเพียงวันที่ ...................................................................... 
 

ระยะเวลาการสุมตรวจ  ตั้งแตวันที.่..................................ถึงวันที.่................................................... 
ขอมูลจาก สพท. ขอมูล ของโรงเรียน 

วันที่รับ รายการ จํานวนเงิน วันที่วางเบิก เลขที่ฎีกา วันที่จาย/
วันที่แจง 

วันที่วางเบิก วันที่ไดรับแจง
วาจายเงิน 

ผลการตรวจสอบ 

         
         
         
         
         

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



(หมายเลข  13)

การเงิน - การบัญชี
ขอบเขตการตรวจสอบ   ตั้งแตวันที่……………………...…..ถึงวันที่………………………………

รายการตรวจ ผลการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ

1.  ตรวจนับเงินสดคงเหลือ
ณ วันที่………………………………
เปรียบเทียบกับรายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน ณ วันที่……………………

(กระดาษทําการ 1)
2.  ตรวจสอบเกี่ยวกับการแตงตั้ง
กรรมการเก็บรักษาเงิน

(กระดาษทําการ 1)
3.  ตรวจสอบการควบคุมใบเสร็จรับเงิน
     3.1  ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน

(กระดาษทําการ 8)
     3.2  การใชใบเสร็จรับเงิน

(กระดาษทําการ 9)
4.  ตรวจสอบสมุดคูฝากที่ฝากกับ
สวนราชการผูเบิก
     4.1  ตรวจสอบใบนําฝาก-ใบเบิกถอน
กับสมุดคูฝาก
     - เงินรายไดสถานศึกษา
     - เงินบริจาคมีวัตถุประสงค
     - เงินประกันสัญญา

     4.2  ตรวจสอบรายงานการรับและ
นําสงหรือนําฝาก

ชื่อผูรับตรวจ……………………..………………………….....ตําแหนง…………………………………….……………

กระดาษทําการสรุปผลการตรวจสอบการเงิน การบัญชี 
                          กลุมงาน/สายตรวจสอบที่……….………ประจําจังหวัด…………………………………………………

หนวยรับตรวจ……………………………………………………….
วันเขาตรวจสอบ  วันท่ี……..เดือน……………...……….พ.ศ…….…ถึงวันท่ี……..เดือน…………..…………..พ.ศ……
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รายการตรวจ ผลการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ

     4.3  เปรียบเทียบสมุดคูฝาก กับ
รายงานเงินคงเหลือประจําวัน
     - เงินรายไดสถานศึกษา
     - เงินบริจาคมีวัตถุประสงค
     - เงินประกันสัญญา

(กระดาษทําการ 1)
5.  ตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคาร
     5.1  ตรวจสอบใบนําฝาก (Pay - in)
ตนขั้วเช็ค และใบแจงยอดเงินฝากธนาคาร 
(Bank Staterment)  กับทะเบียนเงินฝาก
ธนาคารประเภทกระแสรายวัน
       (1)  เงินงบประมาณ

       (2)  รายไดสถานศึกษา

       (3)  เงินอุดหนุนทั่วไป

     5.2  เปรียบเทียบยอดคงเหลือใน
ทะเบียนเงินฝากธนาคารประเภทกระแส
รายวันกับรายงานเงินคงเหลือประจําวัน

(กระดาษทําการ 1)

     5.3  เปรียบเทียบยอดคงเหลือใน
สมุดคูฝากธนาคาร กับ รายงานเงินคง
เหลือประจําวัน
     - เงินรายไดสถานศึกษา
     - เงินลูกเสือ
     - เงินเนตรนารี
     -  ยุวกาชาด
     - อุดหนุนทั่วไป
     - เงินบริจาคมีวัตถุประสงค

(กระดาษทําการ 1)
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6.  ตรวจสอบใบสําคัญรองจาย
     6.1  ตรวจสอบความถูกตองของ
ใบสําคัญรองจาย ณ วันตัดยอด

(กระดาษทําการ 4)
     6.2  ตรวจสอบการแสดงยอด
ใบสําคัญรองจายในทะเบียนคุมเอกสาร
แทนตัวเงิน

     6.3  ตรวจสอบการแสดงยอด
ใบสําคัญรองจายในรายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน

(กระดาษทําการ 1)

7.  ตรวจสอบสัญญาการยืมเงิน
  ตั้งแตเดือน…………ถึงเดือน................
เดือน………………………………….
      7.1  ตรวจสอบความถูกตองของ
สัญญาการยืมเงินที่ยังไมสงใช ณ วันตัดยอด

(กระดาษทําการ 5)

     7.2  ตรวจสอบการแสดงยอดสัญญา
การยืมเงินที่ยังไมสงใชในรายงานเงิน
คงเหลือประจําวัน
       - เงินรายไดสถานศึกษา

       - เงินอุดหนุนทั่วไป
(กระดาษทําการ 1)

     7.3  เก็บยอดลูกหนี้เงินยืมที่ไมสงใช
ภายในกําหนด  

(กระดาษทําการ 6)
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     7.4  เก็บยอดลูกหนี้เงินยืมรายใหม
โดยยังไมไดสงใชเงินยืมรายเกา

(กระดาษทําการ 7)

8.  ตรวจสอบหลักฐานการรับ-จาย
เงินนอกงบประมาณ
     8.1  เงินรายไดสถานศึกษา
       (1)  ตรวจสอบหลักฐานการรับเงิน
กับสมุดเงินสดและทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณประเภทเงินรายไดสถานศึกษา
 
       (2)  ตรวจสอบหลักฐานการจายเงิน
กับสมุดเงินสดและทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณประเภทเงินรายไดสถานศึกษา

       (3)  เก็บยอดเงินคงเหลือในทะเบียน
คุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงิน
รายไดสถานศึกษา กระทบยอดกับสมุด
คูฝากธนาคาร  สมุดคูฝากสวนราชการ
ผูเบิก  ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร
ประเภทกระแสรายวัน  สัญญาการยืมเงิน
ใบสําคัญรองจาย และเงินสดในมือ ที่
แสดงในรายงานเงินคงเหลือ

(กระดาษทําการ 3)

       (4)  ขอสังเกตหลักฐานการจาย
(กระดาษทําการ 10)

     8.2  เงินลูกเสือ
       (1)  ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินลูกเสือ
กับ สมุดเงินสดและทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณประเภทเงินลูกเสือ
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       (2)  ตรวจสอบหลักฐานการจายเงิน
กับสมุดเงินสดและทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณประเภทเงินลูกเสือ

       (3)  เก็บยอดเงินคงเหลือในทะเบียน
คุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงิน
ลูกเสือกระทบยอดกับสมุดคูฝากธนาคาร
ที่แสดงในรายงานเงินคงเหลือประจําวัน

(กระดาษทําการ 3)
 
       (4)  ขอสังเกตหลักฐานการจาย

(กระดาษทําการ 10)

     8.3  เงินเนตรนารี    
     (1)  ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินลูกเสือ
กับ สมุดเงินสดและทะเบียนคุม
เงินนอกงบประมาณประเภท
เงินเนตรนารี

       (2)  ตรวจสอบหลักฐานการจายเงิน
กับสมุดเงินสด และทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณประเภทเงินเนตรนารี

       (3)  เก็บยอดเงินคงเหลือในทะเบียน
คุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงิน
เนตรนารี กระทบยอดกับสมุดคูฝาก
ธนาคารที่แสดงในรายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน

(กระดาษทําการ 3)
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       (4)  ขอสังเกตหลักฐานการจาย
(กระดาษทําการ 10)

     8.4  เงินยุวกาชาด
       (1)  ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน
ยุวกาชาด กับสมุดเงินสดและทะเบียนคุม
เงินนอกงบประมาณประเภทเงิน
ยุวกาชาด

       (2)  ตรวจสอบหลักฐานการจายเงิน
กับสมุดเงินสด และทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณประเภทเงินยุวกาชาด

       (3)  เก็บยอดเงินคงเหลือในทะเบียน
คุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงิน
ยุวกาชาด กระทบยอดกับสมุดคูฝาก
ธนาคารที่แสดงในรายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน

(กระดาษทําการ 3)

       (4)  ขอสังเกตหลักฐานการจาย
(กระดาษทําการ 10)

     8.5  เงินบริจาคมีวัตถุประสงค
       (1)  ตรวจสอบหลักฐานการรับ
เงินบริจาคมีวัตถุประสงคกับสมุดเงินสดและ
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภท
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค
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       (2)  ตรวจสอบหลักฐานการจายเงิน
กับสมุดเงินสดและทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณประเภทเงินบริจาคมีวัตถุ
ประสงค

       (3)  เก็บยอดเงินคงเหลือในทะเบียน
คุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงิน
บริจาคมีวัตถุประสงค  กระทบยอดกับ
สมุดคูฝากธนาคาร  สมุดคูฝากสวน
ราชการผูเบิก และเงินสดในมือ ที่แสดง
ในรายงานเงินคงเหลือประจําวัน

(กระดาษทําการ 3)

       (4)  ขอสังเกตหลักฐานการจาย
(กระดาษทําการ 10)

     8.6  เงินภาษีหัก ณ ที่จาย
       (1)  ตรวจสอบหลักฐานการรับ
เงินภาษีหัก ณ ที่จาย กับสมุดเงินสด และ
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภท 
เงินภาษีหัก ณ ที่จาย

       (2)  ตรวจสอบหลักฐานการนําสง
เงินภาษีหัก ณ ที่จายกับสมุดเงินสด และ
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภท
เงินภาษีหัก ณ ที่จาย

       (3)  เก็บยอดเงินคงเหลือในทะเบียน
คุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินภาษี
หัก ณ ที่จาย กระทบยอดกับเงินสดที่
แสดงในรายงานเงินคงเหลือประจําวัน

(กระดาษทําการ 3)

คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515 81



รายการตรวจ ผลการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ

       (4)  ขอสังเกตหลักฐานการจาย
(กระดาษทําการ 10)

     8.7 เงินประกันสัญญา
       (1)  ตรวจสอบหลักฐานการรับ
เงินประกันสัญญากับสมุดเงินสด
และทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
ประเภทเงินประกันสัญญา 

       (2)  ตรวจสอบหลักฐานการจายเงิน
กับสมุดเงินสด และทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณประเภทเงินประกันสัญญา

       (3)  เก็บยอดเงินคงเหลือในทะเบียน
คุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงิน
ประกันสัญญากระทบยอดกับสมุดคูฝาก
สวนราชการผูเบิก และทะเบียนเงินฝาก
ธนาคารประเภทกระแสรายวัน

(กระดาษทําการ 3)

       (4)  ขอสังเกตหลักฐานการจาย
(กระดาษทําการ 10)

     8.8 เงินอุดหนุนคาใชจายในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
       8.8.1  เงินอุดหนุน(คาใชจายรายหัว)
         (1)  ตรวจสอบจํานวนนักเรียนที่มี
อยูจริงตามทะเบียนนักเรียนเปรียบเทียบ
กับจํานวนนักเรียนที่ไดรับจัดสรร
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         (2)  ตรวจสอบหลักฐานการรับเงิน
อุดหนุน(คาใชจายรายหัว) กับสมุดเงินสด
และทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประภท
เงินอุดหนุน(คาใชจายรายหัว)

         (3)  ตรวจสอบหลักฐานการจายเงิน
กับสมุดเงินสดและทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณประเภทเงินอุดหนุน
(คาใชจายรายหัว) ระบุเดือนที่ตรวจสอบ

         (4)  ขอสังเกตจากหลักฐานจาย
(กระดาษทําการ 10)

         (5)  การเก็บยอดรายการจาย 
งบวิชาการ /งบ บริหารทั่วไป

(กระดาษทําการ 11)

         (6)  ตรวจสอบการจัดทํางบหนา
หลักฐานการจายเงินอุดหนุน
(คาใชจายรายหัว)

       8.8.2  เงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐาน
สําหรับนักเรียนยากจน ม.ตน
       (1)  ตรวจสอบหลักฐานการรับเงิน
ปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน ม.ตน
กับสมุดเงินสดและทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณประเภทเงินอุดหนุนปจจัย
พื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน ม.ตน 
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       (2)  ตรวจสอบหลักฐานการจายเงิน
กับสมุดเงินสดและทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณประเภทเงินอุดหนุนปจจัย
พื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน ม.ตน

       (3)  ขอสังเกตจากหลักฐานการจาย
(กระดาษทําการ 10)

       8.8.3  เงินโครงการสงเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได
ระหวางเรียนของนักเรียน (สอร.)
       (1) ตรวจสอบหลักฐานการรับเงิน
อุดหนุน(สอร.) กับสมุดเงินสด  ทะเบียน
คุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงิน
โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระฯ
และทะเบียนยอยควบคุมเงินโครงการ
สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระฯ

       (2)  ตรวจสอบหลักฐานการจายเงิน
กับสมุดเงินสดและทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณประเภทเงินโครงการ
สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระและ
ทะเบียนยอยควบคุมเงินโครงการสงเสริม
การประกอบอาชีพอิสระฯ

       (3)  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ในการดําเนินโครงการของนักเรียน
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       8.8.5  เก็บยอดเงินคงเหลือเงิน
อุดหนุนทุกประเภทจากทะเบียนคุมเงิน
นอกงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน
ตาง ๆ รวมกัน เพื่อกระทบกับยอดตัวเงิน/
 เอกสารเทียบเทาตัวเงิน , เอกสารแทน   
ตัวเงิน , เงินฝากธนาคารที่แสดงใน
รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 

(กระดาษทําการ 3)

9.  ตรวจสอบเงินงบประมาณ
     (1)  ตรวจสอบสําเนาใบเบิกเงินเพื่อ
จายในราชการ (แบบ 4244)  และสมุด
คูมือเบิกเงินเพื่อจายในราชการกับสมุด
เงินสดและทะเบียนคุมเงินงบประมาณ

     (2)  ตรวจสอบหลักฐานการจาย
กับสมุดเงินสดและทะเบียนคุมเงิน
งบประมาณ

     (3)  เก็บยอดเงินคงเหลือในทะเบียน
คุมเงินงบประมาณกับทะเบียนเงินฝาก
ธนาคารประเภทกระแสรายวัน

     (4)  ตรวจสอบการจัดทําทะเบียน
คุมหลักฐานขอเบิก

(กระดาษทําการหมายเลข 12)
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10. ตรวจสอบเงินรายไดแผนดิน
     (1)  ตรวจสอบหลักฐานการรับเงิน
 รายไดแผนดินกับสมุดเงินและทะเบียน
คุมเงินรายไดแผนดิน

     (2)  ตรวจสอบหลักฐานการนําสงเงิน
กับสมุดเงินสดและทะเบียนคุมเงิน
รายไดแผนดิน

     (3)  ตรวจสอบรายงานการรับและนําสง
หรือนําฝาก

     (4)  เก็บยอดเงินคงเหลือในทะเบียน
คุมเงินรายไดแผนดินกระทบยอดกับ
เงินสดในมือที่แสดงในรายงานเงิน
คงเหลือประจําวัน 

(กระดาษทําการ 3)

11.  ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือตาม
รายงานเงินคงเหลือประจําวันกับยอดเงิน
คงเหลือในสมุดเงินสด

12.  ตรวจสอบรายงานการเงินตาง ๆ
     (1)  รายงานเงินคงเหลือประจําวัน ณ
วันสิ้นเดือน

     (2)  รายงานประเภทเงินคงเหลือ ณ  
วันสิ้นเดือน
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     (3)  รายงานการรับ-จายเงินรายได
สถานศึกษา(เงินบํารุงการศึกษา)

     (4)  การจัดทํางบเทียบยอดเงินฝาก
ธนาคารประเภทกระแสรายวัน

(กระดาษทําการ 2)

     (5)  รายงานการใชใบเสร็จรับเงินเมื่อ
ส้ินปงบประมาณ

13.  การตรวจสอบรับ-จายประจําวัน
     (1)  การจัดใหมีการตรวจสอบรับ-
จายประจําวัน  ตามระเบียบการเก็บรักษา
เงินและการนําเงินสงคลังในหนาที่ของ
อําเภอและกิ่งอําเภอ พ.ศ.2520  ขอ 20
และขอ 37

     (2)  ผูที่ไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาที่
ตรวจสอบรับ-จายประจําวันตามที่ไดรับ 
มอบหมาย
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(หมายเลข 14) 
กระดาษทําการบันทึก 

หนวยรับตรวจ.................................................. 
เพียงวันท่ี………………………… 

เร่ืองที่บันทึก/จดยอขอมูล 
............................................................................................................
................................................. 
วันที่จดบันทึก
............................................................................................................
......................... 
 

ประเด็น ขอความที่บันทึก ผูบันทึก 
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