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บทที่ 1
การปฏิบตั ิงานการเงิน
คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515
คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515 เปนระบบบัญชีที่กระทรวงการคลังกําหนดให
หนวยงานยอยทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคที่มีการรับและนําสงเงินรายไดแผนดิน และ/หรือมีการเบิกจาย
เงินงบประมาณโดยที่เงินงบประมาณดังกลาวนั้น หนวยงานยอยมิไดเบิกตรงตอกรมบัญชีกลาง คลังจังหวัดหรือ
คลังอําเภอ สามารถบันทึกรายการเกี่ยวกับการเงินใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน ทําใหตรวจสอบและควบคุม
เงินที่อยูในความรับผิดชอบได โดยกําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีของหนวยงานยอยเปนระบบบัญชีคู ซึ่ง
ไดรวมสมุดบันทึกรายการขั้นตนและขั้นปลายไวในสมุดเงินสดแบบหลายชองเพียงเลมเดียว และกําหนดใหมี
การจัดทําทะเบียนคุมเงินแตละประเภทประกอบดวย ทั้งนี้เพื่อใหสามารถควบคุมการใชจายเงินแตละประเภทไว
ไดอยางถูกตอง
ประเภทของเงินที่สถานศึกษาไดรับ มี 3 ประเภท ดังนี้
1. เงินนอกงบประมาณ
2. เงินงบประมาณ
3. เงินรายไดแผนดิน
รายละเอียดการดําเนินการในแตละประเภทเงินเปนดังนี้
1. เงินนอกงบประมาณ
หมายถึง เงินที่มีกฎหมายกําหนดไมตองนําสงเปนเงินรายไดแผนดิน หรือเงินที่ไดรับอนุญาตใหเก็บ
ไวใชจายไดตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 มาตรา 24 ไดแก
- เงินรายไดสถานศึกษา
- เงินบริจาค
- เงินภาษีหัก ณ ที่จาย
- เงินลูกเสือ
- เงินเนตรนารี
- เงินยุวกาชาด
- เงินประกันสัญญา
- เงินอุดหนุนทัว่ ไป

คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสาํ หรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515
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1.1 เงินรายไดสถานศึกษา
เงินรายไดสถานศึกษา หมายถึง รายไดตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 ซึ่งเกิดจาก
(1) การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษาที่เปนที่ราชพัสดุ ตามกฎหมาย
วาดวยที่ราชพัสดุและที่เปนทรัพยสินอื่น
(2) การบริการทางการศึกษาและคาธรรมเนียนการศึกษาที่ไมขัดหรือแยงกับนโยบาย
วัตถุประสงค และภารกิจหลักของสถานศึกษา
(3) เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากผิดสัญญาการซื้อ
ทรัพยสินหรือจางทําของที่ดาํ เนินการโดยใชเงินงบประมาณ
การรับเงิน
สถานศึกษาตองออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูชําระเงินทุกครั้ง โดยใชใบเสร็จรับเงิน
ตามแบบของทางราชการ ซึ่งเปนใบเสร็จรับเงินที่สถานศึกษาเบิกจากสวนราชการผูเบิก
อํานาจการเก็บรักษา และอํานาจการสั่งจายเงินรายไดสถานศึกษา
1. อํานาจการเก็บรักษา ใหปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414/209 ลงวันที่ 7
มกราคม 2547 เรื่อง การขออนุมัติวงเงินสํารองจายและวงเงินนําฝากธนาคารของสวนราชการและสถานศึกษา
เงินรายไดสถานศึกษาสวนที่เกินวงเงินที่กําหนดใหนําฝากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. อํานาจการสั่งจายเงิน ใหปฏิบัติตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ 3734/2547 เรื่อง มอบอํานาจเกี่ยวกับเงินรายไดสถานศึกษา สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2547 ซึ่งกําหนดให
2.1 ผูอํานวยการสถานศึกษา หรือผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ ครั้งละไมเกิน
1,000,000 บาท
2.2 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งละไมเกิน 3,000,000 บาท
2.3 ผูอํานวยการสํานักการคลังและสินทรัพย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐาน ครั้งละไมเกิน 3,000,000 บาท
2.4 ผูวาราชการจังหวัด ครั้งละไมเกิน 4,000,000 บาท
2.5 ที่ปรึกษาที่รับผิดชอบการปฏิบัติราชการของสํานักการคลังและสินทรัพย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งละไมเกิน 5,000,000 บาท
2.6 รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ที่รับผิดชอบการปฏิบัติราชการของ
สํานักการคลังและสินทรัพย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ครั้งละไมเกิน 6,000,000 บาท
นอกเหนือจากที่กําหนด ใหเปนอํานาจของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
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อํานาจอนุมตั ิในการกอหนีผ้ ูกพัน
ใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ และคําสั่งมอบอํานาจสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 3734/2547 สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2547
หลักเกณฑการจายเงินรายไดสถานศึกษา
ใหปฏิบตั ิตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการวาดวยหลักเกณฑ อัตราและวิธีการนําเงินรายได
สถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐที่ไมเปนนิติบุคคล ประกาศ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2547
1.2 เงินบริจาค
ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให
ทางราชการ พ.ศ. 2526
1.3 เงินภาษีหัก ณ ที่จาย
เงินภาษีหัก ณ ที่จาย คือ เงินที่เจาหนาที่ผูจายเงินของสวนราชการหักจากผูขายหรือผูรับจาง
เพื่อนําสงกรมสรรพากร
กรณีการซื้อหรือจาง มีหลักเกณฑการหักภาษี ณ ที่จาย ดังนี้
1. ซื้ อ หรื อจ างบุค คลธรรมดา ตั้ ง แต 10,000 บาท ขึ้ น ไปหั ก รอยละ 1 ของมู ลค า
สินคา/บริการกอนบวกภาษีมูลคาเพิ่ม
2. ซื้อหรือจางนิติบคุ คล ตั้งแต 500 บาท ขึ้นไปหักรอยละ 1 ของมูลคาสินคา/บริการกอน
บวกภาษีมูลคาเพิ่ม
การรับเงิน
สถานศึกษาเปนผูห ักภาษี ณ ที่จาย ใหออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูชําระเงิน
การนําสง
ใหสถานศึกษารวบรวมเงินภาษีหกั ณ ที่จาย นําสงสรรพากรในทองที่ที่สถานศึกษาตั้งอยู
ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดจากเดือนทีจ่ ายเงิน หากไมนําสงภายในกําหนดเวลา ผูจายเงินตองรับผิดชอบ
ชําระเงินเพิ่มเองรอยละ 1.5 ตอเดือนหรือเศษของเดือนของภาษีที่นําสง และอาจไดรับโทษ ทางอาญาปรับ
ไมเกิน 2,000 บาท
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วิธกี ารคํานวณภาษีเงินไดหกั ณ ที่จาย
ตัวอยาง ราคาซื้อครุภัณฑ
ภาษีมูลคาเพิ่ม

= 432,000
บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
บาท
= 7 x 432,000
107
= 28,261.68
บาท
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
1.4 เงินลูกเสือ
ใหถือปฏิบัติตามขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติวา ดวยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษ
ลูกเสือ พ.ศ. 2509 ขอ 18-35
เงินบํารุงลูกเสือ คือ เงินคาบํารุงประจําปที่เก็บจากลูกเสือคนหนึง่ ไมเกินปละ 5 บาท
การรับเงิน
ใหใชใบเสร็จรับเงินตามแบบที่กําหนด (ใบเสร็จรับเงินลูกเสือ)
การเก็บรักษาเงิน
ใหนําฝากธนาคารออมสิน หรือธนาคารพาณิชยประเภทออมทรัพย
หลักฐานการจายเงิน
ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับขั้นตอนการจายเงินของทางราชการ และใหรวบรวมหลักฐาน
การจายเงินนี้ไวที่สถานศึกษา โดยไมตองนําสงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน แตจะตองจัดเก็บไวให
ครบถวน เพือ่ การตรวจสอบไดเสมอ
1.5 เงินเนตรนารี
ใหใชขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ วาดวยการปกครอง หลักสูตรวิชาพิเศษและ
เครื่องแบบของเนตรนารี ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2520
เงินบํารุงเนตรนารี คือ เงินคาบํารุงประจําปที่เก็บจากเนตรนารีคนหนึ่งไมเกินปละ 5 บาท
การรับเงิน
ใหใชใบเสร็จรับเงินตามแบบที่กําหนด (ใบเสร็จรับเงินลูกเสือ)
การเก็บรักษาเงิน
ใหนําฝากธนาคารออมสิน หรือธนาคารพาณิชยประเภทออมทรัพย
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หลักฐานการจาย
ใหถือปฏิบัติเ ชน เดีย วกับขั้นตอนการจา ยเงิน ของทางราชการและใหรวบรวมหลัก ฐาน
การจายเงินนี้ไวที่สถานศึกษา โดยไมตองนําสงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน แตจะตองจัดเก็บไวให
ครบถวน เพื่อการตรวจสอบไดเสมอ
1.6 เงินยุวกาชาด
ใหถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด เรื่องระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ
ยุวกาชาด พ.ศ. 2533
เงินคาบํารุงยุวกาชาด คือ เงินคาบํารุงประจําปที่เก็บจากยุวกาชาดคนหนึ่งไมเกินปละ 10 บาท
การรับเงิน
ใหใชใบเสร็จรับเงินตามแบบที่กําหนด (ใบเสร็จรับเงินยุวกาชาด)
การเก็บรักษาเงิน
ใหนําฝากธนาคารออมสิน หรือธนาคารพาณิชยประเภทออมทรัพย
หลักฐานการจายเงิน
ใหปฏิบัติเชนเดียวกับขั้นตอนการจายเงินของทางราชการ และใหรวบรวมหลักฐานการจายไวที่
สถานศึกษา โดยไมตองนําสงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน แตตองจัดเก็บไวใหครบถวนเพื่อการตรวจสอบได
เสมอ
1.7 เงินประกันสัญญา
เงินประกันสัญญา เปนเงินนอกงบประมาณประเภทหนึ่งที่สถานศึกษารับจากผูข ายหรือผูรับจาง
เมื่อทําสัญญาซื้อหรือสัญญาจาง ในอัตรารอยละ 5 ของวงเงินในสัญญา เพื่อเปนการประกันความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึน้ จากการที่ผูขายหรือผูรับจางไมปฏิบัติตามสัญญา เงินประกันสัญญาใชหลักประกันอยางหนึง่
อยางใด ดังนี้
1. เงินสด
2. เช็คที่ธนาคารสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คลงวันที่ที่ใชเช็คนั้น ชําระตอเจาหนาที่หรือกอนวันนั้น
ไมเกิน 3 วันทําการ
3. หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางที่ กวพ. กําหนด
4. พันธบัตรรัฐบาลไทย
เมื่อสถานศึกษารับเงินประกันสัญญา จะตองนําเงินฝากสวนราชการผูเบิก และเมือ่ พนกําหนด
ขอผูกพันตามสัญญา สถานศึกษาตองจายคืนผูขายหรือผูรับจางโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 15 วันนับแตวันที่
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พนขอผูกพันตามสัญญา (สําหรับหลักประกันสัญญาที่เปนพันธบัตรหรือสัญญาค้ําประกันของธนาคารไม
ตองปฏิบัติตามขั้นตอนขางลาง)
ขั้นตอนการรับเงินประกันสัญญา
ใหออกใบเสร็จรับเงินโดยใชใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการ แลวบันทึกรายการ
รับเงินในสมุดเงินสด และทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินประกันสัญญา
ขั้นตอนการฝากเงินประกันสัญญา
1. กรณีนําเงินสดฝากสวนราชการผูเบิก
- จัดทําใบนําฝากสวนราชการผูเบิกจํานวน 2 ฉบับ
- บันทึกการฝากในสมุดคูฝ ากสวนราชการผูเบิก
- นําใบนําฝากและสมุดคูฝาก พรอมเงินประกันสัญญายื่นตอสวนราชการผูเบิก
2. กรณีนําฝากเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของ สวนราชการผูเบิกที่เปดเพื่อการนี้
- จัดทําใบนําฝากธนาคาร (Pay - in) แลวนําเงินฝากเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสวนราชการ
ผูเบิกที่ธนาคารกรุงไทย
- บันทึกการฝากในสมุดคูฝากสวนราชการผูเบิก พรอมทั้งหมายเหตุ วานําฝากเขาบัญชี
ธนาคารสวนราชการผูเบิก
- ทุกวันที่ 15 ของเดือนใหรายงานการรับและนําสงหรือนําฝาก สงสวนราชการผูเบิก
พรอมสําเนาใบนําฝากธนาคาร
3. กรณีนําฝากเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสํานักงานคลังจังหวัด
- จัดทําใบนําฝากธนาคาร (Pay - in) พรอมทั้งใบนําสงเงินนอกงบประมาณ ตามแบบ
ที่กระทรวงการคลังกําหนด ยื่นตอธนาคารกรุงไทย พรอมนําเงินฝากเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของ
สํานักงานคลัง
- บันทึกการฝากในสมุดคูฝาก พรอมทั้งหมายเหตุวานําฝากเขาบัญชีธนาคารสํานักงานคลัง
จังหวัด
- ทุกสิ้นเดือนใหรายงานการรับและนําสงหรือนําฝาก สงสวนราชการผูเบิก พรอมสําเนา
ใบนําฝากธนาคาร และคูฉบับใบนําสงเงินนอกงบประมาณ
ขั้นตอนการถอนเงินประกันสัญญา
1. กรณีที่สถานศึกษาแจงใหสวนราชการผูเบิกโอนเงินใหเจาหนีห้ รือผูมีสิทธิ
- เมื่อครบกําหนด ใหโรงเรียนจัดทําหนังสือแจง สวนราชการผูเบิกใหโอนเงินใหเจาหนี้
หรือผูมีสิทธิรับเงิน
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- เมื่อไดรับแจงจากสวนราชการผูเบิก วา จายโอนเงินใหเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินแลว
ใหบันทึกรายการถอน ในสมุดคูฝากสวนราชการผูเบิก พรอมทั้งหมายเหตุวาไดโอนเงินใหกับเจาหนี้หรือ
ผูมีสิทธิแลว และบันทึกการจายในสมุดเงินสดและทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินประกัน
สัญญา โดยใชหนังสือแจงจากสวนราชการผูเบิก
2. กรณีสถานศึกษาขอถอนเงินประกันสัญญาเพื่อนํามาจายเงินใหเจาหนี้หรือผูมีสิทธิ
- จัดทําใบเบิกถอน 2 ฉบับ
- บันทึกการถอนในสมุดคูฝากสวนราชการผูเ บิก
- นําใบเบิกถอนและสมุดคูฝากยื่นตอสวนราชการผูเบิก เพื่อขอถอนเงิน
- เมื่อจายคืนเงินใหเจาหนี้หรือผูมีสิทธิแลว บันทึกในสมุดเงินสดและทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณประเภทเงินประกันสัญญา
1.8 เงินอุดหนุนทัว่ ไป
1.8.1 เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐานที่สถานศึกษาไดรับ มีดังนี้
(1) เงินอุดหนุน(คาใชจายรายหัว)
(2) เงินอุดหนุนใหเปนปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน ม.ตน
1.8.2 เงินอุดหนุนโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพือ่ การมีรายไดระหวางเรียน(สอร.)
การรับเงิน
เมื่อรับทราบวา มีเงินโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษา ใหออกใบเสร็จรับเงิน
ใหกับสวนราชการผูเบิก
การควบคุมเงิน
1. นําเช็คที่ไดรับไปเปดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ชื่อบัญชีเงินอุดหนุนทัว่ ไป
โรงเรียน……… บัญชีดังกลาวใชสําหรับการฝากเงินอุดหนุนทัว่ ไปทุกประเภท พรอมกันนี้ใหเปดบัญชี
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันอีกหนึ่งบัญชี โดยใชชื่อบัญชีเดียวกันเพื่อสําหรับการจายชําระหนี้
เปนเช็ค โดยวิธีการโอนยอดจากบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพยไปเขาบัญชีเงินฝากธนาคารประเภท
กระแสรายวันเทาจํานวนทีจ่ ายชําระ
2. บันทึกบัญชีรับเงินอุดหนุนไวเปนเงินนอกงบประมาณในสมุดเงินสดและทะเบียนคุม เงิน
นอกงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนตามที่ไดรับ เชน เงินอุดหนุน(คาใชจายรายหัว)
3. เงินอุดหนุนดังกลาวโรงเรียนสามารถถอนเงินจากธนาคารมาเก็บไวเปนเงินสดสํารองจาย
ไวในตูนิรภัยไดประเภทละ 10,000 บาท
การใชจายเงินอุดหนุนทั่วไป
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1. เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 เงินอุดหนุน(คาใชจายรายหัว) ใหถือปฏิบัติตามแนวทางการใชงบประมาณตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด ตามหนังสือ ดวนมาก ที่ ศธ 04006/643 ลงวันที่ 12
พฤศจิกายน 2547 เรื่อง การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนรายการคาใชจายในการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
(คาใชจายรายหัว) ปงบประมาณ 2548
1.2 เงินอุดหนุน (ปจจัยพืน้ ฐานสําหรับนักเรียนยากจน ม.ตน) ใหถือปฏิบัติตามหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04006/2991 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2547 เรื่อง
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชจายเงินอุดหนุนใหเปนปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
ระยะเวลาในการจายเงินอุดหนุน
ใหดําเนินการจายใหเสร็จสิ้นอยางชาภายในปงบประมาณถัดไป หากมีเงินเหลือ
หรือมีดอกผลจากการนําฝากธนาคารใหนาํ สงคลังเปนเงินรายไดแผนดิน
2. เงินอุดหนุนโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อการมีรายไดระหวางเรียน (สอร.)
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2533 กรมสามัญศึกษาเดิม ไดจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการ
สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อการมีรายไดระหวางเรียน (ตามโครงการจัดรูปแบบและวิธีการขยาย
การศึกษาขั้นพื้นฐาน) ใหกบั สถานศึกษาบางแหง ๆ ละ 70,000 บาท
การใชจายเงินอุดหนุน (สอร.)
ใหดําเนินการตามแนวปฏิบัติของกรมสามัญศึกษาเดิม ที่ไดกําหนดหลักเกณฑในการ
ดําเนินงานตามโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อการมีรายไดระหวางเรียน ซึ่งกรมสามัญศึกษาได
ซอมความเขาใจในเรื่องดังกลาว ตามหนังสือ ที่ ศธ 0811/4847 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2540 โดยจายเปนเงิน
ยืมใหนักเรียนนําไปดําเนินการตามโครงการที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการสงเสริมอาชีพอิสระ ดังนั้น จึง
สามารถดําเนินการตอไป จนกวาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะมีคําสั่งยุบเลิกโครงการ หรือ
กรณีที่โรงเรียนมัธยมศึกษาใดที่หมดความจําเปนในการใชเงินอุดหนุน (สอร.) ก็สามารถโอนเงินใหโรงเรียน
ประถมศึกษาที่เปดสอนระดับมัธยมศึกษาตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ทั้งนี้สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไดมอบอํานาจ 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 รัฐวิสาหกิจ
และรายจายงบกลาง
2.1 รายจายของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ หมายถึง รายจายซึง่ กําหนดไวสําหรับ
แตละสวนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ จําแนกออกเปน 5 ประเภทงบรายจายไดแก
1. งบบุคลากร
2. งบดําเนินการ
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรายจายอื่น
2.2 รายจายงบกลาง หมายถึง รายจายทีต่ ั้งไวเพื่อจัดสรรใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
โดยทั่วไปใชจา ย ตามรายการดังตอไปนี้
1. เงินเบีย้ หวัดบําเหน็จบํานาญ
2 เงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิขาราชการ
3. เงินสํารองเงินสมทบและเงินชดเชยของขาราชการ
4. เงินสมทบของลูกจางประจํา
5. คาใชจายสวัสดิการของขาชการและลูกจาง
วิธกี ารเบิกจาย
1. เมื่อถึงกําหนดเวลาการเบิกจาย สถานศึกษาตองยื่นใบเบิกเงินเพื่อจายในราชการ
(4244) พรอมหลักฐานประกอบการขอเบิกตอสวนราชการผูเบิก
2. เมื่อสถานศึกษาไดรับเงินตามที่ขอเบิกจากสวนราชการผูเบิกแลวตองจายเงินนัน้
ใหแกผูมีสิทธิรับเงินหรือเจาหนี้โดยเร็วแลวใหนําหลักฐานการจาย (ใบเสร็จรับเงินที่ผูรับเงินออกใหหรือ
หลักฐานการจายตามแบบทีก่ ระทรวงการคลังกําหนด ซึ่งผูรับเงินลงลายมือชื่อรับเงิน) สงใหสวนราชการผูเบิก
โดยเร็วอยางชาภายใน 15 วัน (สําหรับในสวนกลาง) หรือภายใน 30 วัน (สําหรับในสวนภูมิภาค) นับแตวัน
รับเงินจากสวนราชการผูเบิก
3. เงินรายไดแผนดิน หมายถึง เงินที่สวนราชการจัดเก็บหรือไดรับไวเปนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ และไมมีกฎหมายอื่นใดกําหนดใหสวนราชการเก็บไว
หรือหักไวเพื่อจาย โดยแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
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3.1 เงินรายไดแผนดินของสถานศึกษาที่มีการจัดเก็บมีประเภทตาง ๆ ดังนี้
3.1.1 คาขายของเบ็ดเตล็ด
- คาขายสิ่งของเกาชํารุดที่จัดหาจากเงินงบประมาณ
- คาขายแบบรูปรายการที่ใชเงินจากเงินงบประมาณ
3.1.2. คาธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
- คาธรรมเนียมสอบแขงขันลูกจางประจํา
3.1.3. เงินเหลือจายปเกาสงคืน
- เงินงบประมาณที่เบิกจากคลังแลวมีการสงคืนคลังภายหลังสิ้นปงบประมาณ
3.2 ดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยของเงินอุดหนุนทั่วไป
การจัดเก็บ
เงินรายไดแผนดินที่สถานศึกษาจัดเก็บตาม ขอ 3.1 ใหสถานศึกษาออกใบเสร็จรับเงินใหแกผู
ชําระ
เงินรายไดแผนดินทุกราย และนําลงบัญชีทุกวันเมื่อสิ้นระยะเวลารับจายเงิน สําหรับเงินรายไดแผนดินตามขอ
3.2
ใหสถานศึกษานํามาบันทึกบัญชีรับในสมุดเงินสดและอางเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเปนหลักฐานการรับ โดย
ไมตองออกใบเสร็จรับเงิน
การนําสง
1. ใหสถานศึกษารวบรวมเงินรายไดแผนดินนําสงอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เวนแตมี
เงินรายไดแผนดินในขณะใดขณะหนึ่งเกินกวา 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 (ตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด)
(3) นําเงินสดสงสวนราชการผูเบิก หลักฐานการนําสง คือ ใบเสร็จรับเงินของสวนราชการ
ผูเบิก และใบนําสงเงินรายไดแผนดิน ตามแบบคูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ. 2515 กําหนด
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2. เงินงบประมาณ หมายถึง เงินที่สวนราชการไดรับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป หรือเบิกจายในรายจายงบกลาง
รายจายตามงบประมาณจําแนกออกเปน 2 ลักษณะไดแก รายจายของสวนราชการ และ
รัฐวิสาหกิจ และรายจายงบกลาง
2.1 รายจายของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ หมายถึง รายจายซึ่งกําหนดไวสําหรับแตละ
สวนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ จําแนกออกเปน 5 ประเภทงบรายจายไดแก
1. งบบุคลากร
2 งบดําเนินการ
3 งบลงทุน
4 งบเงินอุดหนุน
5 งบรายจายอืน่
2.2 รายจายงบกลาง หมายถึง รายจายทีต่ ั้งไวเพื่อจัดสรรใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
โดยทั่วไปใชจา ย ตามรายการดังตอไปนี้
1. เงินเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ
2. เงินชวยเหลือขาราชการ ลูกจาง และพนักงานของรัฐ
3. เงินเลื่อนขั้นเลือ่ นอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิขาราชการ
4. เงินสํารองเงินสมทบและเงินชดเชยของขาราชการ
5. เงินสมทบของลูกจางประจํา
6. คาใชจายในการรักษาพยาบาลขาราชการ

คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสาํ หรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515

13

วิธกี ารเบิกจาย
1. เมื่อถึงกําหนดเวลาการเบิกจาย โรงเรียนตองยื่นใบเบิกเงินเพื่อจายในราชการพรอม
หลักฐานประกอบการขอเบิกตอสวนราชการผูเบิก
3. เมื่อไดรับเงินตามที่ขอเบิกจากสวนราชการผูเบิกแลวตองจายเงินนั้นใหแกผูมีสิทธิรับ
เงินหรือเจาหนี้โดยเร็วแลวใหนําหลักฐานการจาย (ใบเสร็จรับเงินที่ผูรับเงินออกใหหรือหลักฐานการจายตาม
แบบที่กระทรวงการคลังกําหนด ซึ่งผูรับเงินลงลายมือชื่อรับเงิน) สงใหสวนราชการผูเบิกโดยเร็วอยางชา
ภายใน 30 วัน นับแตวนั รับเงินจากสวนราชการผูเบิก
/3. เงินนอกงบประมาณ...
-3-

3. เงินนอกงบประมาณ หมายถึง เงินที่มีกฎหมายกําหนดไมตองนําสงเปนเงินรายได
แผนดิน หรือเงินที่ไดรับอนุญาตใหเก็บไวใชจายไดตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 มาตรา 24
3.1 เงินรายไดสถานศึกษา
ใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินรายไดสถานศึกษาของรัฐทีไ่ มเปน
นิติบุคคล พ.ศ. 2546
เงินรายไดสถานศึกษา หมายความวา บรรดารายไดผลประโยชนที่เกิดจากการจัดหา
ประโยชนในที่ราชพัสดุซึ่งไดดําเนินการตามกฎหมายที่ราชพัสดุ และเงินหรือผลประโยชนอื่นที่สถานศึกษา
ไดรับไวเปนกรรมสิทธิ์ แตไมรวมถึงเงินงบประมาณรายจาย
การรับเงิน
สถานศึกษาตองออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูชําระเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน โดยใช
ใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการ ซึ่งสถานศึกษาจะเบิกใบเสร็จรับเงินจากสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา
อํานาจการเก็บรักษา และอํานาจการสั่งจายเงินรายไดสถานศึกษา
อํานาจการเก็บรักษา
ใหปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414/209 ลงวันที่ 7 มกราคม 2547
เรื่อง การขออนุมัติวงเงินสํารองจายและวงเงินนําฝากธนาคารของสวนราชการและสถานศึกษา เงินรายได
สถานศึกษาสวนที่เกินวงเงินที่กําหนดใหนําฝากสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
อํานาจการสัง่ จายเงิน
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ใหปฏิบัติตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 3734/2547
เรื่อง มอบอํานาจเกีย่ วกับเงินรายไดสถานศึกษา สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2547 ซึ่งกําหนดให
1. ผูอํานวยการสถานศึกษา หรือผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ ครั้งละไมเกิน
1,000,000 บาท
2. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งละไมเกิน 3,000,000 บาท
3. ผูอํานวยการสํานักการคลังและสินทรัพย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ครั้งละไมเกิน 3,000,000 บาท
/4. ผูวาราชการ...
-44. ผูวาราชการจังหวัด ครั้งละไมเกิน 4,000,000 บาท
5. ที่ปรึกษาที่รับผิดชอบการปฏิบัติราชการของสํานักการคลังและสินทรัพย สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งละไมเกิน 5,000,000 บาท
6. รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทีร่ ับผิดชอบการปฏิบัติราชการ
ของสํานักการคลังและสินทรัพย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ครั้งละไมเกิน 6,000,000
บาท
นอกเหนือจากที่กําหนด ใหเปนอํานาจของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
อํานาจอนุมัตใิ นการกอหนีผ้ กู พัน
ใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ และคําสั่งมอบอํานาจ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 3734/2547 สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2547
หลักเกณฑการจายเงินรายไดสถานศึกษา
ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการวาดวยหลักเกณฑ อัตราและวิธีการนําเงิน
รายไดสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐทีไ่ มเปนนิติบุคคล
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2547
3.2 เงินบริจาค
ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาค
ใหทางราชการ พ.ศ. 2526
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3.3 เงินภาษีหัก ณ ที่จาย
เงินภาษีหัก ณ ที่จาย คือเงินที่เจาหนาที่ผูจายเงินของสวนราชการหักจากผูขาย เพื่อนําสง
กรมสรรพากร
กรณีการซื้อหรือจาง มีหลักเกณฑการหักภาษี ณ ที่จาย ดังนี้
1. ซื้อหรือจางบุคคลธรรมดา ตั้งแต 10,000 บาท ขึ้นไปหักรอยละ 1
2. ซื้อหรือจางนิติบุคคล ตั้งแต 500 บาท ขึ้นไปหักรอยละ 1
- กรณีสถานศึกษาเปนผูหักภาษี ณ ที่จาย ใหออกใบเสร็จรับเงินและหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที่จาย โดยโรงเรียนจะใหหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย แกผูประกอบการรานคา
สําหรับใบเสร็จรับเงินจะนํามาบันทึกรายการรับในสมุดเงินสด และทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภท
เงินภาษีหัก ณ ที่จาย
/- การนําสง...
-5–
- การนําสงเงินภาษีหัก ณ ที่จาย ใหนําสงอําเภอทองที่หรือสรรพากร ภายในวันที่ 7
ของเดือนถัดจากเดือนทีจ่ ายเงิน
หากไมนําสงภายในกําหนดเวลา ผูจายเงินตองรับผิดชอบชําระเงินเพิ่มเองรอยละ 1.5 ตอ
เดือนหรือเศษของเดือนของภาษีที่นําสง และอาจไดรับโทษทางอาญาปรับไมเกิน 2,000 บาท
สําหรับภาษีมูลคาเพิ่ม สวนราชการเปนผูจายใหแกผูขายหรือผูรับจาง การจายเงินคาสินคา
หรือบริการ ที่มีภาษีมูลคาเพิม่ จะจายไดเมือ่
1. ผูขาย/ผูรับจาง เปนผูประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 7
2. เปนสินคาหรือบริการที่ไมไดรับการยกเวนภาษีมลู คาเพิ่ม
3. เปนใบเสร็จรับเงินที่แสดงราคาสินคาและภาษีมูลคาเพิ่ม และประทับคําวา ใบกํากับภาษี
ถาไมประทับตราใบกํากับภาษี ตองแนบใบกํากับภาษี (แบบ ภพ. 20) ประกอบดวย
วิธกี ารคํานวณภาษีเงินไดหกั ณ ที่จาย
ตัวอยาง ราคาซื้อครุภัณฑ
ภาษีมลู คาเพิ่ม

= 432,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
= 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

-6–
3.4 เงินลูกเสือ
เงินลูกเสือ ใหถือปฏิบัติตามขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติวาดวยการปกครองหลักสูตรและวิชา
พิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 ขอ 18-35
เงินบํารุงลูกเสือ คือ เงินคาบํารุงประจําปที่เก็บจากลูกเสือคนหนึ่งไมเกินปละ 5 บาท
การเก็บรักษาเงินรายได ใหนําฝากธนาคารออมสิน หรือธนาคารพาณิชยประเภทออมทรัพย
การใชใบเสร็จรับเงิน ใหใชใบเสร็จรับเงิน และแบบพิมพตาง ๆ ตามแบบที่กําหนด โดยซือ้ ไดจาก
กองลูกเสือ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ
หลักฐานการจายเงิน
ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับขัน้ ตอนการจายเงินของทางราชการและใหรวบรวมหลักฐานการจายเงินนี้
ไวที่โรงเรียน โดยไมตองนําสงสํานักงานตรวจเงินแผนดินทุกเดือน แตจะตองจัดเก็บไวใหครบถวน เพื่อ
การตรวจสอบไดเสมอ
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3.5 เงินเนตรนารี
เงินเนตรนารี ใหใชขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ วาดวยการปกครอง หลักสูตรวิชาพิเศษและ
เครื่องแบบของเนตรนารี ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2520
เงินบํารุงเนตรนารี คือ เงินคาบํารุงประจําปที่เก็บจากเนตรนารีคนหนึ่งไมเกินปละ 5 บาท
การเก็บรักษาเงินรายได ใหนําฝากธนาคารออมสิน หรือธนาคารพาณิชยประเภทออมทรัพย
การใชใบเสร็จรับเงิน ใหใชใบเสร็จรับเงินและแบบพิมพตาง ๆ ตามแบบที่กําหนด โดยซื้อไดจาก
กองลูกเสือ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ (ใชใบเสร็จเหมือนลูกเสือ)
หลักฐานการจายเงิน
ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับขัน้ ตอนการจายเงินของทางราชการและใหรวบรวมหลักฐานการจายเงินนี้
ไวที่โรงเรียน โดยไมตองนําสงสํานักงานตรวจเงินแผนดินทุกเดือน แตจะตองจัดเก็บไวใหครบถวน เพื่อ
การตรวจสอบไดเสมอ

/การยุบ...
-7–

การยุบหรือยกเลิกกิจการกองเนตรนารีโรงเรียน
การยุบกองเนตรนารี หรือเลิกกิจการเนตรนารี กรณีมที รัพยสินใหทรัพยสินของลูกเสือโรงเรียน
นั้น ๆ ตกเปนกรรมสิทธิของคณะลูกเสือแหงชาติตอไป
3.6 เงินยุวกาชาด
ใหถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด เรื่องระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับยุวกาชาด
พ.ศ. 2533 หมวด 4 วาดวยการเงิน
เงินคาบํารุงยุวกาชาด คือ เงินคาบํารุงประจําปที่เก็บจากยุวกาชาดคนหนึ่งไมเกินปละ 10 บาท
การเก็บรักษาเงินรายได ใหนําฝากธนาคารออมสิน หรือธนาคารพาณิชยประเภทออมทรัพย
การรับเงิน ใหใชใบเสร็จรับเงินตามแบบที่กําหนด (แบบยุวกาชาด) ทุกครั้ง
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หลักฐานการจายเงิน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับขั้นตอนการจายเงินของทางราชการ และใหรวบรวม
หลักฐานการจายไวที่โรงเรียน โดยไมตองนําสงสํานักงานตรวจเงินแผนดิน แตตองจัดเก็บไวใหครบถวน
เพื่อการตรวจสอบไดเสมอ
3.7 เงินประกันสัญญา

เงินประกันสัญญา เปนเงินนอกงบประมาณประเภทหนึ่ง ที่โรงเรียนรับจากผูขายหรือผูรับจาง
เมื่อทําสัญญาซื้อหรือสัญญาจาง ในอัตรารอยละ 5 ของวงเงินในสัญญา เพื่อเปนการประกันความเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึน้ จากการที่ผูขายหรือผูรับจางไมปฎิบัติตามสัญญา เงินประกันสัญญาใชหลักประกันอยางหนึ่ง
อยางใด ดังนี้
1. เงินสด
2. เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คลงวันที่ที่ใชเช็คนั้นชําระตอเจาหนาที่หรือกอนวันนั้นไมเกิน
3 วันทําการ
3. หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางที่ กวพ. กําหนด
4. พันธบัตรรัฐบาลไทย
/เมื่อสถานศึกษา...
-8เมื่อสถานศึกษารับเงินประกันสัญญา จะตองนําเงินฝากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเมื่อพน
กําหนดขอผูกพันตามสัญญา สถานศึกษาตองจายคืนผูขายหรือผูรับจางโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 15 วันนับแต
วันที่พน ขอผูกพันตามสัญญา (สําหรับหลักประกันสัญญาที่เปนพันธบัตรหรือสัญญาค้ําประกันของธนาคาร
ไมตองปฏิบัติตามขั้นตอนขางลาง)
ขั้นตอนการรับเงินประกันสัญญา
ออกใบเสร็จรับเงินโดยใชใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการ แลวบันทึกรายการรับเงินใน
สมุดเงินสด และทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินประกันสัญญา
ขั้นตอนการฝากเงินประกันสัญญา
- จัดทําใบนําฝาก 2 ฉบับ
- บันทึกการฝากในสมุดคูฝ ากเงินประกันสัญญา
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- นําใบนําฝากและสมุดคูฝากพรอมเงินประกันสัญญายืน่ ตอสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ขั้นตอนการถอนเงินประกันสัญญา
- จัดทําใบเบิกถอน 2 ฉบับ
- บันทึกการถอนในสมุดคูฝ ากเงินประกันสัญญา
- นําใบเบิกถอนและสมุดคูฝากยื่นตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผูรับฝากเงินเพื่อขอถอนเงิน
การคืนเงินแกผูขายหรือผูร บั จาง
ใหผูขายหรือผูรับจางลงชื่อรับเงินในใบสําคัญรับเงินแลว บันทึกรายการจายในสมุดเงินสดและ
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
3.8 เงินอุดหนุนทั่วไป
ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปทีโ่ รงเรียนไดรบั มีดังนี้
3.8.1 คาใชจา ยในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (คาใชจา ยรายหัว)
3.8.2 คาใชจา ยในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (ปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
การรับเงิน
โรงเรียนออกใบเสร็จรับเงินใหกับสวนราชการผูเบิก

/การควบคุม...
-9การควบคุมเงิน
1. นําเช็คที่ไดรับไปเปดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ชื่อบัญชีเงินอุดหนุนทัว่ ไป
โรงเรียน....... บัญชีดังกลาวใชสําหรับการฝากเงินอุดหนุนทั่วไปทุกประเภทหากเกิดดอกเบี้ยจากบัญชีเงิน
ฝากใหนําสงเปนเงินรายไดแผนดิน พรอมกันนี้ใหเปดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันอีกหนึ่งบัญชี โดยใชชื่อ
บัญชีเดียวกันเพื่อสําหรับการจายชําระหนี้เปนเช็ค โดยวิธีการโอนยอดจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยไปเขา
บัญชีประเภทกระแสรายวันเทาจํานวนที่จา ยชําระ
2. บันทึกบัญชีรับเงินอุดหนุนไวเปนเงินนอกงบประมาณในสมุดเงินสด และทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณประเภทเงินอุดหนุนตามทีไ่ ดรับ เชน คาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คาใชจายรายหัว)
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3. เงินอุดหนุนดังกลาวโรงเรียนสามารถถอนเงินจากธนาคารมาเก็บไวเปนเงินสดสํารองจายไวใน
ตูนิรภัยได 10,000 บาท
การใชจายเงินอุดหนุนแตละประเภท
1. คาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (คาใชจายรายหัว)
ใหปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ดวนมาก ที่ ศธ
04006/643 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2547 เรื่อง การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนรายการคาใชจายใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คาใชจายรายหัว) ปงบประมาณ 2548
2. คาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (ปจจัยพืน้ ฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
ใหปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ที่ ศธ 04006/2991ลง
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2547 เรื่อง การปฏิบัติงานเกีย่ วกับการใชจายเงินอุดหนุนใหเปนปจจัยพื้นฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน
การจายเงินอุดหนุน
ใหดําเนินการจายใหเสร็จสิ้นอยางชาภายในปงบประมาณถัดไป หากมีเงินเหลือใหนําสง
เปนเงินรายไดแผนดิน
3.9 เงินอุดหนุนโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อการมีรายไดระหวางเรียน
ไดรับเงินอุดหนุนโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อการมีรายไดระหวาง
เรียน(ตามโครงการจัดรูปแบบและวิธีการขยายการศึกษาขั้นพื้นฐาน) โรงเรียนละ 70,000 บาท
ประมาณป พ.ศ. 2533
/การจายเงิน...
- 10 การจายเงินอุดหนุน
จายเปนเงินยืมใหนกั เรียนนําไปดําเนินการตามโครงการที่ไดรับอนุมัตจิ าก
คณะกรรมการสงเสริมอาชีพอิสระ
เงินอุดหนุนโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพือ่ การมีรายไดระหวางเรียน
เปนโครงการตอเนื่อง ดังนั้น จึงสามารถดําเนินการตอไปจนกวาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานจะมีคาํ สั่งยุบเลิกโครงการ
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การควบคุมทางดานการเงิน ตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังในหนาที่ของ
อําเภอและกิ่งอําเภอ พ.ศ. 2520
1. ขอปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเงิน
1.1 ใบเสร็จรับเงิน
(1) จัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
(2) ใบเสร็จรับเงินแตละเลมใชเปนปงบประมาณ
(3) เบิกจายใหเจาหนาที่ไปใชในจํานวนที่เหมาะสม
(4) เงินประเภทใดมีการรับชําระเปนประจําและมีจํานวนมาก ใหแยกเลมเฉพาะก็ได
(5) หามขูดลบใบเสร็จรับเงิน
(6) สิ้นปงบประมาณใบเสร็จรับเงินเลมใดใชยงั ไมหมดเลมใหยกเลิกทั้งตนฉบับและ
สําเนาที่ยังไมไดใช
(7) การเก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน
(7.1) เลมที่ยังไมไดเบิกไปใชจะตองเก็บรักษาใหครบถวนตามที่คงเหลืออยูใน
ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
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(7.2) เลม ที่ใชชําระเงินแลวใหเก็บไวเพื่อสําหรับการตรวจสอบ โดยตองเก็บไวใน
ที่ปลอดภัย อยาสูญหาย และเมื่อไดตรวจสอบแลวใหเก็บรักษาตามระเบียบงานสารบรรณ
1.2 การรับเงิน
(1) การรับชําระเงินทุกประเภทตองออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง
(2) ทุกสิ้นวันเมื่อหมดเวลารับชําระเงินใหเจาหนาผูจัดเก็บเงินรวมยอดเงินที่รับตามใบ
เสร็จรับเงินแตละเลมแลวจดบันทึกยอดเงินที่รับไวที่ดานหลังของสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทายของทุก
เลมที่มีการรับเงิน
(3) นําเงินที่รับพรอมใบเสร็จรับเงินสงตอเจาหนาที่การเงิน โดยตรวจนับจํานวนเงินที่นํา
สงกับยอดเงินตามใบเสร็จรับเงินของทุกเลม หากถูกตองตรงกันก็ใหลงลายมือชื่อผูรับผูสงไวดานหลังของ
สําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทายตามที่เจาหนาที่ผูจัดเก็บบันทึกไว
(4) เจาหนาทีก่ ารเงินนําใบเสร็จรับเงินทุกเลมที่มีการรับชําระเงินสงใหเจาหนาที่บัญชีทนั ที
(5) เจาหนาที่บัญชีลงบัญชีในสมุดเงินสดภายในวันที่รับเงิน โดย
(5.1) ใบเสร็จรับเงินทุกเลมตองตรวจนับจํานวนเงินทุกฉบับที่รับเงินในวัน
นั้นวา เมื่อรวมแลวตองตรงกับเจาหนาที่ผจู ัดเก็บเงินบันทึกไวดานหลังของสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทาย
หรือไม
-11(5.2) เมื่อตรวจสอบแลวถูกตองก็ใหนํายอดเงินรวมในแตละเลมไปลงบัญชี
โดยแยกรายการละเลม พรอมทั้งอางเลมที่และเลขที่ฉบับของใบเสร็จรับเงินดวย
(6) ผูตรวจสอบทําการตรวจสอบการรับเงิน โดย
(6.1) ตรวจสอบทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินวามีใบเสร็จรับเงินเลมใดนําไปใช
รับชําระเงิน
(6.2) เรียกใบเสร็จรับเงินทุกเลมที่นําไปใชรับชําระเงินมาตรวจสอบวา ณ วัน
นั้น เลมใดมีการรับชําระเงินบางจากนั้นตรวจสอบจํานวนเงินที่รับตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับของเลมนั้น
แลวรวมยอดเงินวาตรงกันกับยอดเงินทีเ่ จาหนาที่ผูจัดเก็บนําสงตอเจาหนาที่การเงินหรือไม และตรงกับ
รายการที่ ลงบัญชีไวในสมุดเงินสดหรือไม
1.3 การจายเงิน
1.3.1 หลักฐานการจายมี 2 ประเภท ดังนี้
(1) หลักฐานการจายที่ผูรับเงินออกให เรียกวา ใบสําคัญคูจาย ซึ่งอยางนอยตองมี
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รายการดังตอไปนี้
1. ชื่อ สถานที่อยู หรือทําการของผูรับเงิน
2. วัน เดือน ป ที่รับเงิน
3. รายการแสดงการรับเงินระบุวาเปนคาอะไร
4. จํานวนเงินทั้งตัวเลข และตัวอักษร
5. ลายมือชื่อของผูรับเงิน
(2) หลักฐานการจายที่สวนราชการจัดทําตามแบบที่กระทรวงการคลัง
กําหนด มีดังนี้
1. หลักฐานการจายเงินเดือนและคาจางประจํา
2. หลักฐานการจายเงินสําหรับหนวยงานยอย เปนคารักษาพยาบาล
คาการศึกษาบุตร คาเชาบาน
3.
4.
5.
6.
7.

หลักฐานการจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
หลักฐานการจายคาอาหารทําการนอกเวลา
หลักฐานการจายเงินชวยเหลือบุตร
หลักฐานการจายเงินอื่น
ใบสําคัญรับเงิน
-12-

1.3.2 หลักฐานการจายตองพิมพหรือเขียนดวยหมึก การแกไขไขตองใชวิธีขดี ฆาแลว
พิมพหรือเขียนใหม และผูร ับเงินตองลงลายมือชื่อกํากับขอความที่ขีดฆา หรือพิมพใหม
1.3.3 การใชใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ผูจายเงินทําใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินใน
กรณีตอไปนี้
(1) การจายเงินรายใด ซึ่งตามลักษณะไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรับเงินได
เชน การซื้อจากหาบเร แผงลอย กรณีนใี้ หชี้แจงเหตุผลลงในใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินดวย
(2) การจายเงินคาไปรษณียากร กรณีนหี้ ากเปนการชําระในขณะที่ฝากสงให
แสดงจํานวนและเลขที่ของหนังสือหรือไปรษณียที่สงลงในใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน หากเปนการซื้อ
ดวงตราไปรษณียากรไปเก็บไวสํารองใชไมเกิน 100 บาท ก็ใหระบุในใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน วาเปน
การซื้อไวเพื่อสํารองใช
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(3) กรณีที่ใบรับรองของผูรับเงินมีรายการไมครบถวนตาม 1.3.3 (1) ก็ใหผู
จายเงินทําใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน เชน ใบรับเงินที่เปนสลิป
1.3.4 ขอปฏิบัติเกี่ยวกับการจายเงิน
(1) การจายเงินตองเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือ ค.ร.ม. หรือ
ตามที่ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
(2) ผูมีอํานาจอนุมัติใหจายได (ก็คือการลงลายมือชื่อผูอนุมัติในหลักฐาน
ประกอบการขอเบิกหรือหนางบหลักฐานประกอบการขอเบิก)
(3) การจายเงินตองมีหลักฐานการจาย
(4) เจาหนาทีก่ ารเงินที่เปนผูจายเงินตองลงลายมือชื่อรับรองการจายพรอมดวยชื่อ
ตัวบรรจงกํากับไวในหลักฐานการจาย
(5) หามมิใหเจาหนาที่การเงินเรียกใบสําคัญคูจ าย หรือใหผรู ับเงินลงลายมือชื่อ
รับเงินในหลักฐานการจายเงินโดยยังมิไดจา ยเงินใหแกเจาหนี้หรือผูมีสิทธิ
(6) การจายเงินทุกรายการ ตองบันทึกรายการจายในสมุดเงินสดในวันที่จา ยเงิน
(7) หลักฐานการจายที่ สตง. ยังไมไดตรวจสอบตองเก็บไวในที่ปลอดภัย อยาให
สูญหายหรือเสียหายได และเมื่อผานการตรวจสอบแลวก็ใหเก็บตามระเบียบงานสารบรรณ

-131.3.5 การตรวจสอบรายการจายเงิน ใหผูตรวจสอบดําเนินการดังนี้
(1) ตรวจสอบรายการจายทุกรายการที่บันทึกในสมุดเงินสดกับหลักฐานการ
จายวามีหลักฐานการจายครบทุกรายการ และใหสังเกตหลักฐานการจายที่ผานการลงบัญชี ดังนี้
- ผูมีอํานาจไดอนุมัติการจายเงิน
- เจาหนาที่ผูจายเงินไดลงลายมือชื่อกํากับในหลักฐาน
(3) หากตรวจสอบ (1) แลวพบวา รายการจายในสมุดเงินสดมีหลักฐานจาย
ครบถวน ก็ใหตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในสมุดเงินสดถูกตองหรือไม หากพบวาถูกตองใหทําสัญลักษณ
การตรวจสอบไวในหลักฐานการจายเอกสารประกอบการขอเบิกที่เปนใบเสร็จรับเงินและรายการจายใน
สมุดเงินสด พรอมทั้งลงลายมือชื่อกํากับยอดคงเหลือในสมุดเงินสด
1.4 การเก็บรักษาเงิน
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1.4.1 เมื่อเจาหนาที่ผูรับเงินและเจาหนาทีผ่ ูจายเงินไดนําเงินพรอมหลักฐานสงให
เจาหนาทีก่ ารเงินของโรงเรียนแลว เจาหนาที่การเงินจะตองดําเนินการจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน
1.4.2 เจาหนาที่การเงินตองนําเงินที่เหลือพรอมหลักฐานแทนตัวเงินสงมอบและรายงาน
เงินคงเหลือประจําวันใหกับคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
1.4.3 คณะกรรมการเก็บรักษาเงินตรวจนับเงินสดและหลักฐานแทนตัวเงินวาคงเหลือ
ตรงตามรายงานเงินคงเหลือประจําวันหรือไม หากถูกตองก็ใหนําเงินสดและหลักฐานแทนตัวเงินเก็บรักษา
ในตูนิรภัยและลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจําวัน
2. การตรวจสอบที่กําหนดตามคูมือการบัญชีหนวยงานยอย พ.ศ. 2515
2.1 ทุกสิ้นวัน หัวหนาสถานศึกษาตองกระทบยอดระหวางยอดคงเหลือตามรายงานเงิน
คงเหลือประจําวันกับยอดคงเหลือในสมุดเงินสด
2.2 การตรวจสอบทุกสิ้นเดือน
2.2.1 เงินงบประมาณ
(1) ตรวจสอบการเก็บตัวเลข ยอดคงเหลือของเงินงบประมาณตาม
ใบเบิกเงินเพื่อจายในราชการแตละฉบับจากทะเบียนคุมเงินงบประมาณกับรายงานประเภทเงินคงเหลือ
(2) ถาตาม (1) ถูกตองตรงกันก็ใหกระทบยอดเงินกับยอดคงเหลือยกไป
ในสมุดเงินสดชองเงินงบประมาณ
-142.2.2 เงินรายไดแผนดิน
(1) ตรวจสอบการเก็บตัวเลขของยอดคงเหลือของเงินรายไดแผนดินที่ยัง
ไมไดนําสงจากทะเบียนคุมเงินรายไดแผนดินกับรายงานประเภทเงินคงเหลือ
(2) ถาตาม (1) ถูกตองตรงกันก็ใหกระทบยอดเงินกับยอดคงเหลือยกไป
ในสมุดเงินสดชองเงินรายไดแผนดิน
2.2.3 เงินนอกงบประมาณ
(1) ตรวจสอบการเก็บตัวเลขยอดคงเหลือของเงินนอกงบประมาณแตละ
ประเภทจากทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ กับรายงานประเภทเงินคงเหลือ
(2) ถาตาม (1) ถูกตองตรงกันก็ใหกระทบยอดเงินกับยอดคงเหลือยกไป
ในสมุดเงินสดชองเงินนอกงบประมาณ

คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสาํ หรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515

26

2.2.4 เมื่อการตรวจสอบตามขอ 2.2.1 – 2.2.3 ถูกตองตรงกันก็ใหนํายอดเงิน
รวมทั้งสิ้นในรายงานประเภทเงินคงเหลือไปกระทบกับยอดคงเหลือในรายงานเงินคงเหลือประจําวัน ณ วัน
สิ้นเดือน

การจัดทํารายงาน
1. รายงานเงินคงเหลือประจําวัน ณ วันสิ้นเดือน
คือ การเก็บยอดเงินสดคงเหลือ ตลอดจนหลักฐานแทนตัวเงินตาง ๆ ของวันทําการสุดทายของเดือน
เมื่อรวมกันแลวจะตองเทากับเงินคงเหลือยกไปในสมุดเงินสด

2. รายงานประเภทเงินคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน
รายงานนี้เปนรายงานที่เก็บตัวเลขจากทะเบียนคุมเงินงบประมาณ ทะเบียนคุมเงินรายไดแผนดิน
และทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ เมื่อวันสิ้นวันทําการสุดทายของเดือน ยอดคงเหลือของประเภทเงิน
จากทะเบียนแตละเลมดังกลาวจะเทากับยอดคงเหลือของประเภทเงินแตละชองในสมุดเงินสด เพื่อใหทราบ
วา เงินคงเหลือ ณ สํานักงานเปนเงินประเภทใด และเมือ่ รวมยอดทั้ง 1 ประเภทเขาดวยกันจะเทากับเงินสด
คงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจําวัน ณ วันสิ้นเดือนพอดี
ใหสถานศึกษาเสนอรายงานทั้ง 2 แบบตอสวนราชการผูเบิกซึ่งเปนเจาสังกัด 1 ชุด และอีก 1 ชุดให
เก็บไวเปนหลักฐานที่สถานศึกษา ทั้งนี้ตองจัดทํารายงานดังกลาวใหเสร็จภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
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การตรวจสอบรายงานประเภทเงินคงเหลือ และรายงานเงินคงเหลือประจําวัน ณ วันสิน้ เดือนวา
จัดทําและนําสงสวนราชการผูเบิกถูกตองหรือไม

3. รายงานการรับ – จายเงินนอกงบประมาณประเภทเงินฝาก (แบบ 102) จัดทําเพื่อ
(1) แสดงใหเห็นถึงภาพรวมการรับ – จายเงินสดของบัญชีเงินฝากของสวนราชการตาง ๆ
(2) แสดงใหเห็นถึงการเคลื่อนไหวในรายการยอดเงินสดยกมา เงินสดรับ – จาย และยอดเงิน
คงเหลือในแตละบัญชีเงินฝากนั้น ๆ
(3) แสดงใหเห็นถึงแหลงเก็บรักษาเงินของหนวยงานวาอยูที่ใดบาง
ในการจัดทํารายงานใหเก็บตัวเลขทางดานรับและจายที่เกิดขึ้นในแตละเดือนของ
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทตาง ๆ ซึ่งในรายงานชอง “ยอดเงินสะสมยกไป” จะตองยอดเงิน
เทากับยอดเงินคงเหลือยกไปในสมุดเงินสด ณ วันสิ้นเดือนนั้น ๆ โดยรายงานดังกลาวจะตองใหนําสง
กรมบัญชีกลางภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป สําหรับสวนราชการทีม่ ีหนวยงานในสวนภูมิภาคใหสวน
ราชการในสวนกลางเปนผูรวบรวมและตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนสงใหกรมบัญชีกลาง
4. การจัดทํารายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ในการฝากเงินกับธนาคารประเภทกระแสรายวัน ซึ่งหนวยงานยอยจะตองจัดทําทะเบียนเงิน
ฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันนั้น ใหโรงเรียนทําการตรวจสอบยอดเงินฝากกับธนาคาร ซึ่งโดยปกติ
ธนาคาร

จะแจงยอดพรอมทั้งรายละเอียดการรับ–จายเงินกับธนาคารเปนประจําเดือนมาให วาถูกตองตรงกันเพียงใด
เนื่องจากบางครั้งยอดเงินในทะเบียนเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันที่โรงเรียนจัดทําอาจ ไมตรงกัน
กับยอดเงินในบัญชีของธนาคาร เนื่องมาจากสาเหตุ ดังนี้
4.1 นําเงินสดไปเขาบัญชีแลว แตธนาคารยังไมไดเพิม่ ยอดบัญชีให
4.2 เขียนเช็คสั่งจายเงินออกจากบัญชีแลว แตผูทรงเช็คยังไมไดนําไปขึ้นเงินกับธนาคาร
4.3 ยอดเงินที่ธนาคารไดหักบัญชีของโรงเรียนแลว แตยังไมไดรวบรวมหลักฐานสงมาให
ทางโรงเรียนทราบ
4.4 ยอดผลตางอื่น ๆ ที่แตละฝายยังไมไดบันทึกรายการใหตรงกัน
ดังนั้น เพื่อความถูกตองของการบันทึกรายการในทะเบียนเงินฝากธนาคารประเภทกระแส รายวันของโรงเรียนของการบันทึกรายการในทะเบียนเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันของโรงเรียน
ใหเจาหนาทีจ่ ดั ทํางบเทียบยอดเงินฝากธนาคารทุกสิ้นเดือน โดยตรวจสอบใบแจงยอดเงินฝากของธนาคาร
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เปรียบเทียบกับทะเบียนเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันของโรงเรียนใหตรงกัน (แตละบัญชีเงินฝาก)
แลวจัดสงใหสวนราชการผูเบิกพรอมกับรายงานประเภทเงินคงเหลือ และรายงานเงินคงเหลือประจําวัน ณ
วันสิ้นเดือน ตามแบบดังนี้
5. รายงานการควบคุมการใชใบเสร็จรับเงินเมื่อสิ้นปงบประมาณ
ตรวจสอบวาเจาหนาที่ผูเบิกใบเสร็จรับเงินไปใช ไดทํารายงานการใชใบเสร็จรับเงินเสนอหัวหนา
สถานศึกษาอยางชาไมเกินวันที่ 15 ตุลาคมของปงบประมาณถัดไปหรือไม และสถานศึกษาไดรายงาน
การใชใบเสร็จรับเงินตอผูมีหนาที่ควบคุมใบเสร็จรับเงินอยางชาไมเกินวันที่ 31 ตุลาคมของปงบประมาณ
ถัดไปหรือไม
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การจัดทํารายงาน
๑. รายงานเงินคงเหลือประจําวัน ณ วันสิ้นเดือน
คือ การเก็บยอดเงินสดคงเหลือ ตลอดจนหลักฐานแทนตัวเงินตาง ๆ ของวันทําการสุดทายของเดือน
เมื่อรวมกันแลวจะตองเทากับเงินคงเหลือยกไปในสมุดเงินสด

๒. รายงานประเภทเงินคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน
รายงานนี้เปนรายงานที่เก็บตัวเลขจากทะเบียนคุมเงินงบประมาณ ทะเบียนคุมเงินรายไดแผนดิน
และทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ เมื่อวันสิ้นวันทําการสุดทายของเดือน ยอดคงเหลือของประเภทเงิน
จากทะเบียนแตละเลมดังกลาวจะเทากับยอดคงเหลือของประเภทเงินแตละชองในสมุดเงินสด เพื่อใหทราบ
วาเงินคงเหลือ ณ สํานักงานเปนเงินประเภทใด และเมื่อรวมยอดทั้ง ๓ ประเภทเขาดวยกันจะเทากับเงินสด
คงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจําวัน ณ วันสิ้นเดือนพอดี
ใหสถานศึกษาเสนอรายงานทั้ง ๒ แบบตอสวนราชการผูเบิกซึ่งเปนเจาสังกัด ๑ ชุด และอีก ๑ ชุด
ใหเก็บไวเปนหลักฐานที่สถานศึกษา ทั้งนีต้ องจัดทํารายงานดังกลาวใหเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป
การตรวจสอบรายงานประเภทเงินคงเหลือ และรายงานเงินคงเหลือประจําวัน ณ วันสิน้ เดือนวา
จัดทําและนําสงสวนราชการผูเบิกถูกตองหรือไม

๓. รายงานการรับ – จายเงินนอกงบประมาณประเภทเงินฝาก
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๔. การจัดทํารายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ในการฝากเงินกับธนาคารประเภทกระแสรายวัน ซึ่งหนวยงานยอยจะตองจัดทําทะเบียนเงินฝา
กะนาคารประเภทกระแสรายวันนั้น ใหโรงเรียนทําการตรวจสอบยอดเงินฝากกับธนาคาร ซึ่งโดยปกติ
ธนาคารจะแจงยอดพรอมทั้งรายละเอียดการรับ–จายเงินกับธนาคารเปนประจําเดือนมาให วาถูกตองตรงกัน
เพียงใด เนื่องจากบางครั้งยอดเงินในทะเบียนเงินฝากะนาคารประเภทกระแสรายวันที่โรงเรียนจัดทําอาจ
ไมตรงกันกับยอดเงินในบัญชีของธนาคาร เนื่องมาจากสาเหตุ ดังนี้
๔.๑. นําเงินสดไปเขาบัญชีแลว แตธนาคารยังไมไดเพิ่มยอดบัญชีให
๔.๒. เขียนเช็คสั่งจายเงินออกจากบัญชีแลว แตผูทรงเช็คยังไมไดนาํ ไปขึ้นเงินกับธนาคาร
๔.๓. ยอดเงินที่ธนาคารไดหักบัญชีของโรงเรียนแลว แตยังไมไดรวบรวมหลักฐานสงมาให
ทางโรงเรียนทราบ
๔.๔. ยอดผลตางอื่น ๆ ที่แตละฝายยังไมไดบันทึกรายการใหตรงกัน
ดังนั้น เพื่อความถูกตองของการบันทึกรายการในทะเบียนเงินฝากธนาคารประเภทกระแส
รายวันของโรงเรียนของการบันทึกรายการในทะเบียนเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันของโรงเรียน
ใหเจาหนาทีจ่ ดั ทํางบเทียบยอดเงินฝากธนาคารทุกสิ้นเดือน โดยตรวจสอบใบแจงยอดเงินฝากของธนาคาร
เปรียบเทียบกับทะเบียนเงินฝากะนาคารประเภทกระแสรายวันของโรงเรียนใหตรงกัน (แตละบัญชีเงินฝาก)
แลวจัดสงใหสวนราชการผูเบิกพรอมกับรายงานประเภทเงินคงเหลือ และรายงานเงินคงเหลือประจําวัน ณ
วันสิ้นเดือน ตามแบบดังนี้
๕. รายงานการควบคุมการใชใบเสร็จรับเงินเมื่อสิ้นปงบประมาณ
ตรวจสอบวาเจาหนาที่ผูเบิกใบเสร็จรับเงินไปใช ไดทํารายงานการใชใบเสร็จรับเงินเสนอหัวหนา
สถานศึกษาอยางชาไมเกินวันที่ ๑๕ ตุลาคมของปงบประมาณถัดไปหรือไม และสถานศึกษาไดรายงานการ
ใชใบเสร็จรับเงินตอผูมีหนาที่ควบคุมใบเสร็จรับเงินอยางชาไมเกินวันที่ ๓๑ ตุลาคมของปงบประมาณถัดไป
หรือไม
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4.1 เงินบริจาคมีวตั ถุประสงค ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับ
เงิน
หรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหทางราชการ พ.ศ.2526
หลักเกณฑการรับเงินหรือทรัพยสินตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสิน
ที่มีผูบริจาคใหทางราชการ พ.ศ. 2526 ขอ 5 (1) (2) (3) มีดังนี้
1. การรับบริจาคเงินหรือทรัพยสินไมวากรณีใด ๆ ใหสถานศึกษาผูรับบริจาคคํานึงถึงผลไดผลเสีย
และประโยชนที่ทางราชการจะพึงไดรับและจะพึงตองใหตอบแทนทั้งในปจจุบันและอนาคตเปนสําคัญ
2. การรับบริจาคที่มีเงื่อนไขเปนการผูกพันจะตองไมใหประโยชนตอผูใดโดยเฉพาะ
3. การรับบริจาคเงินหรือทรัพยสินที่มีภาระติดพัน หรือมีภาระตองเรียกรองหรือซอมบํารุงสถานศึกษา
ผูรับบริจาคจะตองพิจารณาวาผลตอบแทนที่ไดรับคุมกับคาใชจายที่รัฐตองเสียไปหรือไม
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 ใหพิจารณารับไดเฉพาะกรณีทหี่ นวยงานมีความจําเปนเพื่อใชในกรณี ดังนี้
4.1 หองทํางานของหัวหนาหนวยงานหรือหัวหนาหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทา
4.2 หองหรืออาคารที่ไมตองการใหเสียงจากภายนอกเขามารบกวน เชน หองสมุด
หองประชุม หองดนตรี หองทดลอง
4.3 หองหรืออาคารตางๆ ที่ตองการใหปลอดจากมลภาวะเปนพิษ เชน กลิ่น ควัน ฯลฯ
4.4 หองหรืออาคารสําหรับเก็บรักษาสิ่งของ หรืออุปกรณที่ตองควบคุมอุณหภูมิ เชน
ยารักษาโรคเคมีภัณฑ เครื่องมือแพทย เครื่องมือวิทยาศาสตร ฯลฯ
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เมื่อไดดําเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแลว ใหหนวยงานรายงานสํานักงบประมาณและสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบทุกครั้ง โดยแจงรายการพรอมรายละเอียดการติดตั้ง รวมทั้งคํา
รับรองและรายละเอียดความจําเปนเกี่ยวกับแหลงเงินที่ไดเตรียมการไวสําหรับคากระแสไฟฟาที่จะเพิ่มขึ้น
การบันทึกการรับเงินบริจาค ใหออกใบเสร็จรับเงินใหกับผูบริจาคตามจํานวนเงินที่ไดรับ (ใช
ใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการ) แลวบันทึกรายการรับเงินในระบบบัญชีของทางราชการ โดยแยก
ควบคุมตามวัตถุประสงคของผูบริจาค
5. เงินบริจาคเพื่อนําดอกผลไปใชจายตาม 1 – 4
6. การรับบริจาคทรัพยสินใหหวั หนาหนวยงานพิจารณารับบริจาคทรัพยสินที่เปนประโยชนตอ
กิจการของหนวยงานได ยกเวน
6.1 ที่ดินที่มีเงื่อนไขใหรายงานขอความเห็นชอบจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6.2 ที่ดินพรอมอาคาร และสิ่งปลูกสราง หรืออาคารและสิ่งปลูกสราง ใหหนวยงานที่ รับบริจาค
ถือปฏิบัติดังนี้
6.2.1 อาคารและสิ่งปลูกสรางที่มีมูลคาไมเกิน 5 ลานบาท ใหหนวยงานมีอํานาจ
ในการพิจารณาการรับบริจาค
6.2.2 อาคารและสิ่งปลูกสราง ที่มีมูลคาตั้งแต 5 ลานบาทขึ้นไป แตไมเกิน 10 ลาน
บาท ใหรายงานขอความเห็นจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6.2.3 อาคารและสิ่งปลูกสราง ที่มีมูลคาตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป ใหรายงานขอ
ความเห็นชอบจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6.3 รถยนตเพื่อนํามาใชเปนรถราชการใหหัวหนาหนวยงานพิจารณารับได โดยรถนั้นจะตอง
มี
อายุการใชงานมาแลวไมเกิน 5 ป หรือคณะกรรมการตรวจสอบสภาพรถที่หัวหนาหนวยงานแตงตั้งพิจารณา
แลวมีความเห็นวามีสภาพดีเทาเทียมกับรถที่มีอายุการใชงานมาไมเกิน 5 ป เวนแตเปนการรับ เพือ่ นํามาใช
เปนอุปกรณการเรียนการสอน
6.4 เครื่องปรับอากาศใหพิจารณารับไดโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑทกี่ ําหนดไวใน ขอ 4
7. กรณีการรับบริจาคเงิน หรือทรัพยสนิ ที่นอกเหนือจากหลักเกณฑ ที่กลาวไวขา งตนให
เสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพิจารณาเปนราย ๆ ไป
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การกอหนี้ผูกพันและการอนุมัติจายเงิน
1. การกอหนีผ้ ูกพัน ใหถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535
และที่แกไขเพิม่ เติม โดยการดําเนินการดวยเงินงบประมาณที่ไดรับมอบอํานาจจากเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. การจายเงิน ใหหวั หนาหนวยงานมีอํานาจอนุมัติจายเงินบริจาคตามวัตถุประสงคของผูบริจาคที่
หัวหนาหนวยงานมีอํานาจรับบริจาคได ทั้งนี้ หลักฐานการจายใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ
การบันทึกรายการจาย ใหบันทึกรายการตามระบบบัญชีของทางราชการ โดยใชหลักฐานการ
จายเงินเปนเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
สําหรับหลักฐานการรับ – จายเงินบริจาคใหเก็บรวบรวมไวที่หนวยงานเพื่อการตรวจสอบ

การเก็บรักษาเงินบริจาค
1. การเก็บรักษาเงินสดไวในตูนิรภัย ใหเก็บรักษาไดเฉพาะเงินบริจาคที่มีวัตถุประสงคใหใชจาย
ในดานสวัสดิการ ใหเก็บรักษาเงินสดไวไดวัตถุประสงคละไมเกิน 20,000 บาท
2. การนําเงินฝากธนาคาร
2.1 เงินบริจาคเพื่อหาดอกผลใหใชจายเฉพาะดอกผลที่เกิดขึ้น มิใหใชจายจากเงินตน
2.2 เงินที่ผูบริจาคระบุไวในหนังสือแจงความจํานงขอบริจาควาใหฝากธนาคารใด ก็ให
หนวยงานนําฝากธนาคารตามที่ระบุไวได
3. เงินบริจาคนอกเหนือจากเงินตามขอ 2.1 และ 2.2 ใหนําฝากคลัง
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บทที่ 2
การปฏิบัติงานตรวจสอบและขอบเขตการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตรวจสอบ ผูตรวจสอบอาจแบงงานออกเปน 2 สวน คือ
1. การเตรียมการกอนลงมือตรวจสอบ กอนปฏิบัติงานตรวจสอบทีมงานตรวจสอบควร
ดําเนินการดังนี้
1.1 ศึกษาคูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ
ทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการเงินการบัญชีของสถานศึกษา
1.2 ศึกษาคูมือการตรวจสอบ รายละเอียดแนวทางการตรวจสอบ และกระดาษทําการ
พรอมทําความเขาใจกับทีมงานในแตละประเด็นการตรวจสอบ แลวมอบหมายงานใหทมี งานรับผิดชอบ
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 ซึ่งเปนการประชุมระหวางทีมงานตรวจสอบกับผูรับตรวจ เพื่อแจงวัตถุประสงคของ
การตรวจสอบ ขอบเขตและระยะเวลาในการตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อใหผูรับตรวจเขาใจและเกิดทัศนคติ
ที่ดี ซึ่งจะนํามาซึ่งความสําเร็จของงานตรวจสอบ
2.2 ดําเนินการตรวจสอบ
ทําการตรวจสอบตามประเด็นการตรวจสอบในแนวทางการตรวจสอบที่กําหนด โดย
(1) เก็บรวบรวมขอมูล ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ ดวยเทคนิคการตรวจสอบ
ตาง ๆ เชน การบันทึก สอบถาม สอบทาน ทดสอบ สอบยัน สังเกตการณ วิเคราะห สังเคราะห ฯลฯ
เพื่อรวบรวมขอมูลจากเอกสารหลักฐาน และจากเจาหนาที่เกี่ยวของแลวบันทึกไวในกระดาษทําการ
ทั้งนี้ผูตรวจสอบสามารถปรับแบบกระดาษทําการตามความจําเปนและเหมาะสม เพื่อใหไดขอมูลที่
ครบถวน และเพียงพอที่จะสามารถสรุปผลการตรวจสอบได
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(2) ระหวางการตรวจสอบ หากผูตรวจสอบพบความเสี่ยง ซึ่งมีนัยสําคัญควรนําเสนอ
ขอมูลใหหัวหนาทีมงานตรวจสอบทราบโดยเร็ว เพื่อพิจารณาปรับแผนการตรวจสอบ ปรับขอบเขตการ
ตรวจสอบหรือปรับแนวทางการตรวจสอบ(แลวแตกรณี) ตามความจําเปนและเหมาะสม ทั้งนี้เพือ่ ทําการ
ตรวจสอบ ในประเด็นซึ่งเปนความเสี่ยงนั้น
2.3 ประชุมปดการตรวจ
เมื ่อ ดํ า เนิน การตรวจสอบเสร็จ สิ ้น แลว หัว หนา ทีม งานตรวจสอบควรจัด ให
การประชุมปดการตรวจสอบ เพื่อสรุปผลการตรวจสอบดวยวาจาใหผูรับตรวจไดรับทราบเปนการเบื้องตน
ซึ่งจะเปนการทําความเขาใจเกี่ยวกับขอสังเกตที่ตรวจพบ และเปนการใหโอกาสแกผูรับตรวจได
ชี้แจงเหตุผลหรือใหความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการตรวจสอบ เพื่อกําหนดแนวทางในการแกไข
ขอบเขตการตรวจสอบ
การตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบที่กําหนดในคูมือเลมนี้ กําหนดขอบเขตเรื่อง
ทําการตรวจสอบดังนี้
1. การตรวจสอบเงินคงเหลือ
2. การตรวจสอบการเก็บรักษาเงิน
3. การตรวจสอบการควบคุมใบสําคัญรองจาย
4. การตรวจสอบการควบคุมเงินยืม
5. การตรวจสอบการรับและการบันทึกบัญชีเงินนอกงบประมาณ
6. การตรวจสอบการจายและการบันทึกบัญชีเงินนอกงบประมาณ
7. การตรวจสอบการเบิกจายเงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8. การตรวจสอบเงินอุดหนุนโครงการสงเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายไดระหวางเรียน
(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
คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับ หนวยงานยอย พ.ศ.2515

12

1.1 การตรวจนับตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงินคงเหลือ
(1) ตรวจนับเงินสดคงเหลือในมือและเอกสารเทียบเทาเงินสด เชน เช็ค ธนาณัติ ฯลฯ
เปรียบเทียบกับรายงานเงินคงเหลือประจําวัน
(2) ตรวนับเอกสารแทนตัวเงิน เชน สัญญาการยืมเงิน ใบสําคัญรองจาย เปรียบเทียบ
กับรายงานเงินคงเหลือประจําวัน
1.2 การตรวจสอบเงินฝากธนาคาร ขั้นตอนการตรวจสอบเปนดังนี้
(1) เปรียบเทียบสมุดคูฝากธนาคาร ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
กับรายงานเงินคงเหลือประจําวัน
(2) ตรวจสอบความถูกตองของทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
1.3 การตรวจสอบเงินฝากสวนราชการผูเบิกของสถานศึกษา ไดแก เงินรายไดสถานศึกษา
เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค เงินประกันสัญญา ซึ่งสถานศึกษาสามารถนําฝากเงินได 3 วิธี คือ
(1) นําเงินสดฝากสวนราชการผูเบิกโดยตรง
(2) นําเงินฝากเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสํานักงานเขตพื้นที่
(3) นําเงินฝากเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสํานักงานคลัง
ตามคูมือนี้จะกลาวถึงการตรวจสอบตามวิธีการนําฝากทัง้ 3 วิธีดังกลาวขางตน โดยขัน้ ตอนการตรวจสอบ
เปนดังนี้
(3.1) ตรวจเก็บขอมูลการนําฝากจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(3.2) ตรวจสอบยอดคงเหลือของสมุดคูฝากสวนราชการผูเบิก เปรียบเทียบกับ
รายงานเงินคงเหลือประจําวัน และขอมูลที่เก็บจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(3.3) ตรวจสอบความถูกตองของสมุดคูฝากสวนราชการผูเบิก
1.4 การตรวจสอบการจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน เพื่อใหทราบวาสถานศึกษาจัดทํา
ไวถูกตองตามที่ระเบียบกําหนด
1.5 การตรวจสอบกระทบตัวเงิน เอกสารแทนตัวเงิน เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสวนราชการผู
เบิกกับทะเบียนคุมเงินทุกประเภทที่เกี่ยวของ เพื่อใหทราบวา ยอดคงเหลือของเงินแตละประเภท
ตามบัญชีอยูในสภาพของเงินประเภทใดบาง
2. การตรวจสอบการเก็บรักษาเงิน
หลังจากที่ตรวจนับเงินคงเหลือวาถูกตองตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจําวันแลว
ใหผูตรวจสอบทําการตรวจสอบวงเงินและระยะเวลาในการเก็บรักษาเงินในแตละประเภท ตาม
วงเงินอํานาจการเก็บรักษาและระเบียบที่เกี่ยวของ วาถูกตองตรงกันหรือไม

คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับ หนวยงานยอย พ.ศ.2515

13

3. การตรวจสอบการควบคุมใบสําคัญรองจาย
เมื่อ ตรวจนับ ใบสํา คัญ รองจา ยเปรีย บเทีย บกับ รายงานเงิน คงเหลือ ประจํา วัน วา ถูก ตอ ง
ตรงกันแลว ผูตรวจสอบตองตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของใบสําคัญรองจาย และการบันทึก
ควบคุมในทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน รวมทั้งตรวจสอบการเปลี่ยนสภาพของใบสําคัญรองจาย
เปน เงิน สดหรือ ใบสํา คัญ คูจา ยในสมุด เงิน สดและทะเบีย นคุม เอกสารแทนตัว เงิน โดยขั้น ตอน
การตรวจสอบเปนดังนี้
3.1 ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของใบสําคัญรองจาย
3.2 ตรวจสอบการบันทึกใบสําคัญรองจายในทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน
3.3 ตรวจสอบการเปลี่ยนสภาพใบสําคัญรองจาย
4. การตรวจสอบการควบคุมเงินยืม
เมื่อตรวจสอบสัญญาการยืมเงินเปรียบเทียบกับรายงานเงินคงเหลือประจําวันวาถูกตองตรงกันแลว
ใหผูต รวจสอบทํา การตรวจสอบความถูก ตอ งสมบูร ณข องสัญญาของการยืม เงิน และการบัน ทึก
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
สมุด เงิน สด 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. ตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการเบิกจายเงิน
2. ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของหลักฐานการจาย
3. ตรวจสอบการบันทึกจายเงิน
4. ตรวจสอบการใชจายเงินนอกงบประมาณทุกประเภท (ยกเวนเงินอุดหนุน) เปนไป
ตามวัตถุประสงคของเงินแตละประเภท
5. ตรวจสอบการหักภาษี ณ ที่จาย
7. การตรวจสอบการเบิกจายเงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การตรวจสอบการเบิกจายเงินอุดหนุน ไดแก เงินอุดหนุน(คาใชจายรายหัว) และ
เงินอุดหนุนใหเปนปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจนม.ตน ซึ่งการตรวจสอบมีวัตถุประสงค
เพื่อใหมนั่ ใจ วาการรับเงินอุดหนุนถูกตองครบถวนตามที่ไดรับจัดสรร และการใชจา ยเงินอุดหนุน
เปนไปตามแนวปฏิบัตกิ ารบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐานกําหนด โดยดําเนินตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. ตรวจเก็บขอมูลการจัดสรร และการจายเงินอุดหนุนใหสถานศึกษาที่สุมตรวจจาก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. กรณีเงินอุดหนุน(คาใชจายรายหัว) ใหตรวจสอบจํานวนเงินอุดหนุนที่ไดรับจัดสรร กับ
จํานวนนักเรียนที่มีอยูจริง
3. ตรวจสอบความถูกตองในการรับเงินอุดหนุน และการใชจายตามวัตถุประสงคของ
เงินอุดหนุนแตละประเภทที่กําหนดไว
4. ตรวจสอบการจัดเก็บหลักฐานการจายของเงินอุดหนุนแตละประเภท และการจัดทํา
งบหนาหลักฐานการจายเงินอุดหนุน (คาใชจายรายหัว)
คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับ หนวยงานยอย พ.ศ.2515

17

8.
(สอร.)

การตรวจสอบเงินอุดหนุนโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อการมีรายไดระหวางเรียน

การตรวจสอบเงินอุดหนุน สอร. มีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบวาสถานศึกษานําเงินอุดหนุน สอร.
ไปดําเนินการถูกตองตามแนวปฏิบัติที่กรมสามัญศึกษากําหนดและปจจุบันมียอดเงินคงเหลือจํานวน
เทาใด
9. การตรวจสอบการรับและการบันทึกบัญชีเงินงบประมาณ
การตรวจสอบการรับและการบันทึกบัญชีเงินงบประมาณที่กลาวถึงตามคูมือนี้ มีวัตถุประสงค
เพื่อใหมนั่ ใจวาเงินงบประมาณที่สถานศึกษารับจากสวนราชการผูเบิก ครบถวน ถูกตอง รวดเร็ว และ
เปนไป ตามลําดับกอนหลัง โดยขัน้ ตอนการตรวจสอบดําเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบการเบิกเงินงบประมาณ
- ตรวจเก็บขอมูลการวางเบิกจากสวนราขการผูเบิก
- ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานขอเบิก และการจัดทําทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
2. ตรวจสอบการรับเงินงบประมาณ
- ตรวจสอบจํานวนเงินงบประมาณที่ไดรับ
- ตรวจสอบการบันทึกบัญชีรับเงินงบประมาณ
10. การตรวจสอบการจายและการบันทึกบัญชีเงินงบประมาณ
การตรวจสอบการจายและการบันทึกบัญชีเงินงบประมาณ ทีก่ ลาวถึงตามคูมือนี้มีวตั ถุประสงค
เพื่อใหทราบวาเงินงบประมาณทีไ่ ดรับมานัน้ นําไปจายใหกับเจาหนี้หรือผูมีสิทธิไดถูกตองครบถวน
ตามที่สถานศึกษาวางเบิก และบันทึกบัญชีตามหลักฐานการจายครบถวนทุกรายการ โดยดําเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้
1. ตรวจสอบการจายเงินงบประมาณ
2. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีการจายเงินงบประมาณ
11. การตรวจสอบการรับ การนําสง และการบันทึกบัญชีเงินรายไดแผนดิน
การตรวจสอบการรับ การนําสง และการบันทึกบัญชีเงินรายไดแผนดิน เพื่อใหมั่นใจ วา
เงินรายไดแผนดินที่จัดเก็บไวมีหลักฐานการรับเงิน การบันทึกบัญชี และไดนําสงครบถวนถูกตอง
ทุกรายการ โดยสถานศึกษาสามารถนําสงเงินรายไดแผนดินได 3 วิธี เชนเดียวกับการนําฝากเงิน

คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับ หนวยงานยอย พ.ศ.2515
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12. การตรวจสอบการจัดทํารายงานการเงินประเภทตาง ๆ
การตรวจสอบการจัดทํารายงานการเงินประเภทตาง ๆ เพือ่ มั่นใจวารายงานที่สถานศึกษาจัดทํา
ถูกตอง เชื่อถือไดและเปนปจจุบัน ซึ่งขณะที่จัดทําคูมือนีร้ ะเบียบเงินรายไดสถานศึกษากรณีที่สถานศึกษา
เปนนิติบุคลยังไมแลวเสร็จ ประกอบกับยังไมมีแนวปฏิบัติทางการเงินการบัญชีของเงินรายไดสถานศึกษา
แตไดมกี ารยกเลิกเงินบํารุงการศึกษา จึงทําใหเกิดชองวางของระเบียบ ตามคูมือเลมนี้เห็นวาเพื่อ
เปนการควบคุมเงินรายไดสถานศึกษาที่โรงเรียนไดรับ การบันทึกบัญชีและการจัดทํารายงานการเงิน
จึงยังควรปฏิบัติตามเดิมไปพลางกอน จนกวาระเบียบเงินรายไดสถานศึกษากรณีทสี่ ถานศึกษาเปน
นิติบุคลและแนวปฏิบัติทางการบัญชีของเงินรายไดสถานศึกษาจะแลวเสร็จ
13. การตรวจสอบรับ-จายประจําวัน
เปนการตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวา สถานศึกษาไดมีการแตงตั้งหรือมอบหมายบุคคลใหทํา
หนาที่ตรวจสอบรับ-จายประจําวันตามระเบียบการเก็บรักษาและการนําสงคลังในหนาที่ของอําเภอ
และกิ่งอําเภอ พ.ศ. 2520 ขอ 20 และขอ 37 มีขั้นตอนการตรวจสอบดังนี้
1. ตรวจสอบคําสั่งแตงตั้งผูตรวจสอบรับ-จายประจําวัน ตาม ขอ 20 และขอ 37
2. ตรวจสังเกตการปฏิบัติหนาที่ของผูไดแตงตั้ง
ทั้งนี้เพื่อใหการปฏิบัติงานตรวจสอบสามารถเห็นภาพรวมของขั้นตอนในการตรวจสอบ
การเงินการบัญชี ตามคูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ. 2515 ไดอยางชัดเจน จึงจัดทํา ผัง
การตรวจสอบ ดังตอไปนี้

คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับ หนวยงานยอย พ.ศ.2515
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บทที่ 3
แนวการตรวจสอบคูมือการบัญชีสาํ หรับหนวยงานยอย พ.ศ. 2515
แนวการตรวจสอบภายในของสถานศึกษา ตามคูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515 ตามคูมือเลมนี้ กําหนดขอบเขต
การตรวจสอบในเรื่องดังตอไปนี้
1. การตรวจสอบเงินคงเหลือ
2. การตรวจสอบการเก็บรักษาเงิน
3. การตรวจสอบการควบคุมใบสําคัญรองจาย
4. การตรวจสอบการควบคุมเงินยืม
5. การตรวจสอบการรับและการบันทึกบัญชีเงินนอกงบประมาณ
6. การตรวจสอบการจายและการบันทึกบัญชีเงินนอกงบประมาณ
7. การตรวจสอบการเบิกจายเงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8. การตรวจสอบเงินอุดหนุนโครงการสงเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายไดระหวางเรียน (สอร.)
9. การตรวจสอบการรับและการบันทึกบัญชีเงินงบประมาณ
10. การตรวจสอบการจายและการบันทึกบัญชีเงินงบประมาณ
11. การตรวจสอบการรับ การนําสง และการบันทึกบัญชีเงินรายไดแผนดิน
12. การตรวจสอบการจัดทํารายงานการเงินประเภทตาง ๆ
13. การตรวจสอบรับ-จายประจําวัน

คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสาํ หรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515
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แผนผังการตรวจสอบการเงิน การบัญชี
ตามคูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ. 2515

1. การตรวจสอบเงินคงเหลือ

2. การตรวจสอบการเก็บรักษาเงิน

3. การตรวจสอบการควบคุม
ใบสําคัญรองจาย

4. การตรวจสอบการควบคุมเงินยืม

5. การตรวจสอบการรับและการบันทึก
บัญชีเงินนอกงบประมาณ

6. การตรวจสอบการจายและการบันทึก
บัญชีเงินนอกงบประมาณ

คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515

ตรวจนับตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงินคงเหลือ
ตรวจสอบเงินฝากธนาคาร
ตรวจสอบเงินฝากสวนราชการผูเบิกของสถานศึกษา
ตรวจสอบการจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน
ตรวจสอบกระทบตัวเงิน เอกสารแทนตัวเงินคงเหลือในบัญชี
ตรวจสอบวงเงินอํานาจการเก็บรักษา
ตรวจสอบระยะเวลาการเก็บรักษาเงิน

ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของใบสําคัญรองจาย
ตรวจสอบการบันทึกใบสําคัญรองจาย
ในทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน
ตรวจสอบการเปลี่ยนสภาพใบสําคัญรองจาย
ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของสัญญาการยืมเงิน
ตรวจสอบการบันทึกสัญญาการยืมเงิน
ในทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน
ตรวจสอบการเปลี่ยนสภาพสัญญาการยืมเงิน
ตรวจสอบการควบคุมสัญญาการยืมเงิน

ตรวจสอบการควบคุมการใชใบเสร็จรับเงิน
ตรวจสอบการรับเงิน

ตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการเบิกจายเงิน
ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของหลักฐานการจาย
ตรวจสอบการบันทึกจายเงิน
ตรวจสอบการใชจายเงินนอกงบประมาณทุกประเภท
(ยกเวนเงินอุดหนุน)
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7. การตรวจสอบการเบิกจายเงินอุดหนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

8. การตรวจสอบเงินอุดหนุนโครงการ
สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อ
การมีรายไดระหวางเรียน(สอร.)

9. การตรวจสอบการรับและ
การบันทึกบัญชีเงินงบประมาณ

10. การตรวจสอบการจายและ
การบันทึกบัญชีเงินงบประมาณ

11. การตรวจสอบการรับ การนําสงและ
การบันทึกบัญชีเงินรายไดแผนดิน

12. การตรวจสอบการจัดทํารายงาน
การเงินประเภทตาง ๆ

13. การตรวจสอบรับ-จายประจําวัน

คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515
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ตรวจเก็บขอมูลการจัดสรรและการจายเงินอุดหนุนให
สถานศึกษาที่สุมตรวจจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตรวจสอบจํานวนเงินอุดหนุน(คาใชจายรายหัว)
ที่ไดรับจัดสรรกับจํานวนนักเรียนที่มีอยูจริง
ตรวจสอบความถูกตองในการรับเงินและการใชจาย
ตามวัตถุประสงคของเงินอุดหนุนแตละประเภทที่กําหนด
ตรวจสอบการดําเนินงานเงินอุดหนุน สอร.
ตรวจสอบยอดเงินอุดหนุน สอร. คงเหลือ

ตรวจสอบการเบิกเงินงบประมาณ
ตรวจสอบการรับเงินงบประมาณ
ตรวจสอบการจายเงินงบประมาณ
ตรวจสอบการบันทึกบัญชีการจายเงินงบประมาณ
ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานการรับเงินรายไดแผนดิน
ตรวจสอบการบันทึกบัญชีและการนําสงเงินรายไดแผนดิน
ครบถวน ถูกตองทุกรายการ
ตรวจสอบความถูกตอง เชื่อถือไดและเปนปจจุบัน
ของรายงานที่สถานศึกษาจัดทํา

ตรวจสอบคําสั่งแตงตั้งผูตรวจสอบรับ-จาย
ประจําวันตาม ขอ 20 และขอ 37
ตรวจสังเกตการปฏิบัติหนาที่ของผูไดรับแตงตั้ง

ประเด็น
: การตรวจสอบเงินคงเหลือ
วัตถุประสงค : เพื่อตรวจสอบวาตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงิน เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสวนราชการผูเบิก ถูกตองตรงตามรายงานเงินคงเหลือประจําวัน
ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอ ย
วิธีตรวจสอบ
เครื่องมือ/แหลงขอมูล
ณ วันแรกที่เขาตรวจ ผูตรวจสอบควรเขาตรวจกอนเวลาเปดการรับจายเงินของ
การตรวจสอบตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงิน
สถานศึกษา เพื่อทําการตรวจนับเงินคงเหลือ วาตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจําวัน
วัตถุประสงค
เพื่อใหมนั่ ใจวาเงินสดและเอกสารแทน ณ วันตัดยอด (วันทําการกอนวันเขาตรวจ) หรือไม โดยดําเนินการดังนี้
1. ตรวจนับตัวเงิน/เอกสารเทียบเทาตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงิน
ตัวเงินทีต่ รวจนับไดถูกตองตรงตามรายงาน
2. ตรวจสอบสมุดคูฝากธนาคาร และทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินคงเหลือประจําวัน
3. ตรวจสอบสมุดคูฝากสวนราชการผูเบิก
รายละเอียดในการดําเนินการแตละประเภทเงินเปนดังนี้
1. ตรวจนับตัวเงินและเอกสารเทียบเทา
ตัวเงิน เปรียบเทียบกับรายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน

เครื่องมือ
1. ตรวจนับเงินสดคงเหลือในมือและเอกสารเทียบเทาเงินสด เชน เช็ค ธนาณัติ ฯลฯ
- กระดาษทําการเก็บรักษาเงิน
ที่เก็บรักษาไวในตูนิรภัย ณ วันตัดยอด จะตองมีจํานวนเงินถูกตอง ครบถวน ตรงกับ
(หมายเลข 1)
จํานวนเงินทีแ่ สดงไวในรายงานเงินคงเหลือประจําวัน
แหลงขอมูล
1.1 ในขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอยนี้ไมควรทําการตรวจสอบคนเดียว
- เงินสด/เอกสารเทียบเทาเงินสด
ควรมีทีมงานตรวจสอบรวมอยูดวย อยางนอย 1 คน (เพื่อเปนพยานการตรวจนับ)
- รายงานเงินคงเหลือประจําวัน
และทําการตรวจนับตอหนา หัวหนาสถานศึกษา กรรมการเก็บรักษาเงิน และเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของ

คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ. 2515
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ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย

วิธีตรวจสอบ
1.2 ตรวจสอบวามีคําสั่งแตงตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน หรือไม
- กรณีมีการแตงตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน ใหตรวจดูวามีคาํ สั่ง แตงตั้งใคร
และระบุใหใครเปนผูถือกุญแจ และใครถือรหัส
- กรณีไมมกี ารแตงตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน ใหตรวจสอบวาใครมีหนาที่เก็บ
รักษาเงิน ใครเปนผูถอื กุญแจตูนิรภัย
 ระหวางการเปดตูนิรภัยใหผูตรวจสอบสังเกตการณปฏิบตั ิหนาที่ของ
ผูรับผิดชอบเปรียบเทียบกับคําสั่งแตงตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน (ถามี) เชน ผูเปดตูนิรภัย
มีกี่คน ใครบาง ถือกุญแจกีด่ อก ถามีใชรหัสหรือไม ฯลฯ พรอมทั้งสังเกตวากรรมการ
ที่ไดรับแตงตั้งทําหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายหรือไม
 เมื่อเปดแลวใหผูรับผิดชอบนําสิ่งของที่เก็บไวในที่เก็บเงินทั้งหมดมาให
ตรวจสอบ และใหสังเกตลักษณะการเก็บเงิน เชน การหีบหอ / ใสถุง /ใสซอง หรือ
การแยกประเภทเงิน ฯลฯ นําเงินสดที่มที ั้งหมดมาตรวจนับ และบันทึกไวในกระดาษ
ทําการเก็บรักษาเงิน
2. ตรวจนับเอกสารแทนตัวเงินเปรียบเทียบ
2. ตรวจนับเอกสารแทนตัวเงิน เชน สัญญาการยืมเงิน (ที่ยังไมสงใช) ใบสําคัญ
กับรายงานเงินคงเหลือประจําวัน
รองจาย (ฉบับจริง) เปรียบเทียบกับยอดเงินที่แสดงไวในรายงานเงินคงเหลือประจําวัน
3. บันทึกผลการตรวจนับไวในกระดาษทําการเก็บรักษาเงิน ซึง่ เมื่อบันทึกรายการใน
กระดาษทําการครบถวนแลว ใหหวั หนาสถานศึกษาลงลายมือชื่อรับรองยอดที่ตรวจนับได

คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ. 2515

เครื่องมือ/แหลงขอมูล
เครื่องมือ
- กระดาษทําการเก็บรักษาเงิน
(หมายเลข 1)
- ตรวจสังเกตการณปฏิบัติงาน
ของกรรมการเก็บรักษาเงิน
แหลงขอมูล
- คําสั่งแตงตัง้ กรรมการเก็บรักษาเงิน

เครื่องมือ
- กระดาษทําการเก็บรักษาเงิน
(หมายเลข 1)
แหลงขอมูล
- สัญญาการยืมเงิน
- ใบสําคัญรองจาย
- รายงานเงินคงเหลือประจําวัน
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การตรวจสอบเงินฝากธนาคาร
วัตถุประสงค
เพื่อใหทราบวายอดเงินฝากธนาคารทุก
ประเภทถูกตองตรงตามที่แสดงไวใน
รายงานเงินคงเหลือประจําวัน
1. ประสานกับธนาคาร

วิธีตรวจสอบ

เครื่องมือ/แหลงขอมูล

วันที่เขาตรวจสอบ
1. ใหสอบถามและบันทึกรายละเอียดการเปดบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษา
วา มีประเภทใดบาง กี่บัญชี จํานวนเงินคงเหลือในสมุดคูฝากธนาคารและทะเบียน
คุมเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ทุกเลม
มีสมุดคูฝากธนาคาร
หมายเหตุ เงินฝากออมทรัพย/ประจํา
เงินฝากกระแสรายวัน
มีทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร
ประเภทกระแสรายวัน
2. ใหสถานศึกษาประสานกับธนาคาร เพื่อดําเนินการ ดังนี้
 หนังสือยืนยันยอดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยทุกบัญชี
 หนังสือยืนยันยอดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันทุกบัญชี
 ใบแจงยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) ณ วันตัดยอดยอนถึงวันที่ 1
ของวันที่เขาตรวจสอบ
 นําสมุดคูฝากธนาคารไปปรับยอดใหเปนปจจุบัน

คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ. 2515
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2. เปรียบเทียบสมุดคูฝากธนาคารกับ
รายงานเงินคงเหลือประจําวัน

วิธีตรวจสอบ
3. สอบทานยอดเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย จากสมุดคูฝากธนาคารกับหนังสือ
ยืนยันยอดเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย เปรียบเทียบกับรายงานเงินคงเหลือประจําวัน
จะตองแสดงยอดคงเหลือตรงกัน สําหรับในกรณีที่ยอดคงเหลือไมตรงกันใหสอบถามหา
สาเหตุ วาเกิดจากรายการใด เพราะเหตุใด และบันทึกในกระดาษทําการเก็บรักษาเงิน

3. ตรวจสอบความถูกตองของจํานวน
4. ตรวจสอบรายการฝากและถอน บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน โดย ของเงินฝากทุกบัญชี ดังนี้
3.1 ตรวจสอบการควบคุมการใชเช็ค
4.1 ตรวจสอบการควบคุมการใชเช็ค โดยขอสมุดเช็คของทุกบัญชี ในชวง
ระยะที่สุมตรวจ (ควรสุมตรวจสอบอยางนอย 2 เดือน) ตรวจสอบ วา
(1) ตนขั้วเช็คระบุรายการตอไปนี้หรือไม
- ชื่อผูรับเช็ค
- วันที่เขียนเช็ค
- จํานวนเงินคงเหลือกอนและหลังการเขียนเช็ค
- ลายมือชื่อผูรับเช็ค พรอมวันที่รับเช็ค (ดานหลังเช็ค)
(2) เขียนเช็คเรียงลําดับตามเลขที่เช็คหรือไม มีเช็คติดเลมที่ยังไมจายใหเจาหนี้
หรือผูมีสิทธิ โดยไมยกเลิกหรือไม
กรณีที่ยกเลิกเช็ค มีตัวเช็คติดกับตนขั้วเช็คและขีดฆา หรือไม

คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515

เครื่องมือ/แหลงขอมูล
เครื่องมือ
- กระดาษทําการเก็บรักษาเงิน
(หมายเลข 1)
แหลงขอมูล
- สมุดคูฝากธนาคาร
- หนังสือยืนยันยอด
- รายงานเงินคงเหลือประจําวัน
เครื่องมือ
- กระดาษทําการบันทึก (หมายเลข 14)
แหลงขอมูล
- สมุดเช็ค
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วิธีตรวจสอบ
3.2 ตรวจสอบความถูกตองของ
4.2 ตรวจสอบตนขัว้ เช็ค และใบนําฝาก (Pay - in) กับทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร
ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารประเภท
ประเภทกระแสรายวันทุกบัญชี
กระแสรายวัน
4.3 ทุกครั้งทีม่ ีการนําฝากหรือสั่งจายเงินออกจากบัญชีเงินฝากธนาคารประเภท
กระแสรายวันไดเสนอใหหวั หนาสถานศึกษารับทราบ โดยการลงลายมือชื่อในทะเบียน
คุมเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันหรือไม
3.3 ตรวจสอบยืนยันยอดคงเหลือ
4.4 สอบยืนยันยอดคงเหลือในทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
ในทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารประเภท
ทุกบัญชีเปรียบเทียบกับหนังสือยืนยันยอด และใบแจงยอดเงินฝากธนาคาร วาถูกตอง
กระแสรายวัน
ตรงกันหรือไม
หากยอดเงินไมตรงกัน ใหตรวจสอบรายการรับ – จายในทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร
ประเภทกระแสรายวันกับรายการฝาก - ถอน ในใบแจงยอดเงินฝากธนาคาร (Bank
Statement) วาเกิดจากสาเหตุใด แลวใหจดั ทํางบเทียบยอดเงินฝากธนาคารไวในกระดาษ
ทําการงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
3.4 เปรียบเทียบยอดคงเหลือใน
4.5 สอบทานยอดเงินคงเหลือในทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารประเภท
กับรายงานเงินคงเหลือประจําวัน ณ วันตัดยอด แลวบันทึกไวในกระดาษทําการเก็บรักษาเงิน
กระแสรายวันกับรายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน

คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515

เครื่องมือ/แหลงขอมูล
เครื่องมือ
- กระดาษทําการเก็บรักษาเงิน
(หมายเลข 1)
- กระดาษทําการงบเทียบยอด
เงินฝากธนาคาร (หมายเลข 2)
แหลงขอมูล
- สมุดเช็ค
- ใบนําฝาก (Pay - in)
- ใบแจงยอดเงินฝากธนาคาร
- หนังสือยืนยันยอด
- ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร
ประเภทกระแสรายวัน
- รายงานเงินคงเหลือประจําวัน
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การตรวจสอบเงินฝากสวนราชการผูเบิก
วัตถุประสงค
เพื่อใหทราบวายอดเงินทีน่ ําฝาก
สวนราชการผูเบิกถูกตองตรงตามยอดเงิน
ที่แสดงไวในรายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน
1. ตรวจเก็บขอมูลจาก สพท.

2. เปรียบเทียบสมุดคูฝากสวนราชการ
ผูเบิกกับรายงานเงินคงเหลือประจําวัน
และขอมูลที่เก็บจาก สพท.

วิธีตรวจสอบ

เครื่องมือ/แหลงขอมูล

1. เก็บขอมูล เงินฝากสวนราชการผูเบิกของสถานศึกษาที่เขาตรวจ จาก บัญชียอ ย เงินรับฝากที่ สพท. วา สถานศึกษามีเงินฝาก อยูจํานวนเทาใด เพื่อนําไปสอบยันกับ
ยอดเงินฝากสวนราชการผูเบิกในสมุดคูฝากสวนราชการผูเบิก (กรณีที่ สพท.ไมจัดทํา
บัญชียอย หรือจัดทําแตไมถูกตอง ไมสามารถใหขอมูลไดโดยเร็ว ใหผูตรวจสอบขอ
หนังสือยืนยันยอดจาก สพท. เปนหลักฐาน)
2. ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือของสมุดคูฝากสวนราชการผูเบิก ไดแก เงินประกันสัญญา เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค เงินรายไดสถานศึกษา ถูกตองตรงกับรายงานเงิน
คงเหลือประจําวัน แลวใหบนั ทึกไวในกระดาษทําการเก็บรักษาเงิน

เครื่องมือ
- กระดาษทําการเก็บรักษาเงิน
(หมายเลข 1)
แหลงขอมูล
- บัญชียอย-เงินรับฝากของ สพท.
หรือหนังสือยืนยันยอดของ สพท.
- สมุดคูฝากสวนราชการผูเบิก
- รายงานเงินคงเหลือประจําวัน

คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515
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3. ตรวจสอบความถูกตองของ
สมุดคูฝากสวนราชการผูเบิก

วิธีตรวจสอบ
3. ตรวจสอบความถูกตองในสมุดคูฝากสวนราชการผูเบิก โดย
3.1 ตรวจสอบรายการนําฝาก ใหนําหลักฐานการนําฝาก ตรวจสอบกับรายการที่
บันทึกไวในสมุดคูฝากสวนราชการผูเบิก วาบันทึกรายการถูกตองครบถวน ทุกรายการหรือไม
เชน วันที่ฝาก เลขที่ใบนําฝาก และจํานวนเงินที่ฝาก
หมายเหตุ
 กรณีนําฝากสวนราชการผูเบิก โดยนําฝากโดยนําฝากเขาบัญชีธนาคารของ
สวนราชการผูเบิก หลักฐานการนําฝาก คือ ใบนําฝากธนาคาร (Pay - in)
 กรณีนําฝากเขาบัญชีธนาคารของสํานักงานคลัง หลักฐานการนําฝาก คือ
ใบนําฝากธนาคาร (Pay - in) และใบนําสงเงินนอกงบประมาณ
 กรณีนําเงินสดไปสงให สพท. หลักฐานการนําฝาก คือ ใบนําฝาก (ตามแบบ
คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ. 2515 กําหนด)
3.2 ตรวจสอบรายการถอน ใหนําหลักฐานการเบิกถอน คือ ใบเบิกถอน ตรวจสอบกับ
รายการที่บันทึกไวในสมุดคูฝ ากสวนราชการผูเบิก วาบันทึกรายการถูกตองครบถวนหรือไม
เชน วันเดือนป เลขที่ใบเบิกถอน และจํานวนเงินที่ถอน
3.3 ตรวจสอบการลงลายมือชื่อผูรบั ฝากและผูนาํ ฝาก/ผูเบิกถอนในสมุดคูฝากสวน
ราชการ ผูเบิก วาครบถวนทุกรายการหรือไม หากไมครบถวนใหตรวจสอบหลักฐาน วาเปน
กรณีที่ สถานศึกษานําฝากเขาบัญชีธนาคารของ สพท. หรือสํานักงานคลังโดยตรงหรือไม ซึ่ง
สถานศึกษาควรจะบันทึกการนําฝากไวในชอง “หมายเหตุ” ของสมุดคูฝากสวนราชการผูเบิก
3.4 สอบยันยอดคงเหลือที่ไดจากหนังสือยืนยันยอดเงินฝากของสวนราชการผูเบิกหรือ
ขอมูล ที่เก็บยอดจากบัญชียอย – เงินรับฝาก ที่ สพท. กับยอดคงเหลือในสมุดคูฝากสวนราชการผู
เบิก

คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515

เครื่องมือ/แหลงขอมูล
เครื่องมือ
- กระดาษทําการบันทึก(หมายเลข14)
แหลงเครื่องมือ
- ใบนําฝากธนาคาร(Pay - in)
- ใบนําสงเงินนอกงบประมาณ
- ใบนําฝาก (ตามแบบคูมือ
การบัญชีสําหรับหนวยงานยอย
พ.ศ.2515 กําหนด)
- สมุดคูฝากสวนราชการผูเบิก

เครื่องมือ
- กระดาษทําการบันทึก (หมายเลข 14)
แหลงขอมูล
- ใบเบิกถอน
- หนังสือยืนยันยอดของ สพท.
ขอมูลที่เก็บจาก สพท.
- สมุดคูฝากสวนราชการผูเบิก
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ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย

4. ตรวจสอบการจัดทํารายงาน
การรับและนําสงหรือนําฝาก

วิธีตรวจสอบ
4. กรณีการสงเงินโดยโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร ใหตรวจสอบวามีการจัดทํา
รายงานการรับและนําสงหรือนําฝากหรือไม และจัดทําครบถวนถูกตองตรงกับรายการที่
บันทึกในสมุดคูฝากสวนราชการผูเบิกหรือไม

คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515

เครื่องมือ/แหลงขอมูล
เครื่องมือ
- กระดาษทําการบันทึก (หมายเลข 14)
แหลงขอมูล
- รายงานการรับและนําสงหรือนําฝาก
- สมุดคูฝากสวนราชการผูเบิก
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ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย

วิธีตรวจสอบ

เครื่องมือ/แหลงขอมูล

การตรวจสอบจัดทํารายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน
วัตถุประสงค
เพื่อใหทราบวาสถานศึกษาจัดทํา
รายงานเงินคงเหลือประจําวันไวถูกตอง
ตามที่ระเบียบกําหนด
ตรวจสอบการจัดทํารายงานเงิน
คงเหลือประจําวัน

ในการจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน ใหจัดทําเปนประจําทุกวัน หากวันใดที่ไมมี
เครื่องมือ
การรับ–จายเงิน แตมีการเปลี่ยนสภาพตัวเงิน / เอกสารแทนตัวเงิน ซึ่งไมมีผลทําใหยอดเงิน - กระดาษทําการบันทึก (หมายเลข14)
คงเหลือในสมุดเงินสดเปลี่ยนแปลง ก็จะตองจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันดวยเชนกัน
แหลงขอมูล
- รายงานเงินคงเหลือประจําวัน

คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515
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ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย

วิธีตรวจสอบ

การตรวจสอบกระทบยอดตัวเงิน/เอกสาร
เทียบเทาตัวเงิน เอกสารแทนตัวเงิน
เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสวนราชการ
ผูเบิกกับทะเบียนคุมเงินทุกประเภทที่
เกี่ยวของ
วัตถุประสงค
เพื่อใหทราบยอดคงเหลือของเงินแตละ
ประเภทตามบัญชี วาอยูในสภาพของ
เงินประเภทใดบาง
การกระทบยอดเงินดําเนินการดังนี้
ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือใน
1. เก็บยอดเงินคงเหลือในทะเบียนคุมเงินทุกประเภท ณ วันตัดยอด กระทบกับยอดตัว
ทะเบียนคุมเงินทุกประเภท กระทบยอด
เงิน
กับตัวเงิน/เอกสารเทียบเทาตัวเงิน
เอกสารแทนตัวเงิน เงินฝากธนาคารและเงินฝากสวนราชการผูเบิก ทุกประเภท ทีแ่ สดงใน
เอกสารแทนตัวเงิน เงินฝากธนาคาร
และเงินฝากสวนราชการผูเบิก ที่แสดง รายงานเงินคงเหลือประจําวันและยอดคงเหลือในสมุดเงินสด
2. ทุกสิ้นเดือนกระทบยอดคงเหลือของเงินทุกประเภท ในรายงานประเภทเงินคงเหลือ
ในรายงานเงินคงเหลือประจําวัน
กับสมุดเงินสด โดย
 ยอดคงเหลือเงินงบประมาณในรายงานประเภทเงินคงเหลือ กระทบกับ
ยอดยกไปในชอง “ เงินงบประมาณ ” ในสมุดเงินสด
 ยอดคงเหลือเงินรายไดแผนดินในรายงานประเภทเงินคงเหลือ กระทบกับ
ยอดยกไปในชอง “ เงินรายไดแผนดิน ” ในสมุดเงินสด
 ยอดคงเหลือเงินนอกงบประมาณในรายงานประเภทเงินคงเหลือ กระทบกับ
ยอดยกไปในชอง “ เงินนอกงบประมาณ ” ในสมุดเงินสด
คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515

เครื่องมือ/แหลงขอมูล

เครื่องมือ
- กระดาษทําการรายละเอียด
เงินคงเหลือ (หมายเลข 3)
แหลงขอมูล
- สมุดเงินสด
- ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ
- ทะเบียนคุมเงินรายไดแผนดิน
- ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
ที่เกี่ยวของ
- รายงานเงินคงเหลือประจําวัน
- รายงานประเภทเงินคงเหลือ
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ประเด็น : การตรวจสอบการเก็บรักษาเงิน
วัตถุประสงค : เพื่อใหมั่นใจวาการเก็บรักษาเงินของสถานศึกษาเปนไปตามวงเงินอํานาจการเก็บรักษาและระเบียบที่เกี่ยวของ
ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย
วิธีตรวจสอบ
เครื่องมือ/แหลงขอมูล
ตรวจสอบจํานวนเงินที่สถานศึกษาเก็บ
1. ตรวจสอบการเก็บรักษาเงินในแตละประเภท วาเปนไปตามวงเงินอํานาจการเก็บ
เครื่องมือ
รักษาไวเปนไปตามวงเงินอํานาจการเก็บ
รักษาที่กระทรวงการคลังอนุมัติ และระเบียบที่เกี่ยวของ โดยแยกเปนเงินแตละประเภท ดังนี้ - กระดาษทําการเก็บรักษาเงิน
รักษา และระเบียบที่เกีย่ วของ
1.1 เงินรายไดสถานศึกษา
(หมายเลข 1)
 เก็บเปนเงินสดไวสํารองจายได 10,000 บาท
 การนําเงินฝากธนาคาร ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ที่ กค 0414/209 ลงวันที่ 7 มกราคม 2547
1.2 เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
 เงินอุดหนุน(คาใชจายรายหัว)และเงินอุดหนุนปจจัยพืน้ ฐาน ใหเก็บเปน
เงินสดไวสํารองจายประเภทละ 10,000 บาท สวนที่เกินใหนําฝากธนาคารประเภท
ออมทรัพย ชื่อบัญชี “เงินอุดหนุนทัว่ ไป โรงเรียน.......….”
1.3 เงินบริจาคโดยมีวตั ถุประสงค
 เก็บเปนเงินสดไวสํารองจายไดเฉพาะเงินบริจาคที่มีวัตถุประสงคใหใชจาย
ในดานสวัสดิการ เชน เงินบริจาคเพื่อเปนสวัสดิการขาราชการ ลูกจางและนักเรียน เงินบริจาค
เพื่อเปนทุนอาหารกลางวัน ใหเก็บรักษาเงินสดไวไดวัตถุประสงคละไมเกิน 20,000 บาท
 การนําฝากธนาคาร ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง
ที่ กค 0526.9/ว 20 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2544

คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515
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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

คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515
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ประเด็น : การตรวจสอบการควบคุมใบสําคัญรองจาย
วัตถุประสงค : เพื่อตรวจสอบความถูกตองครบถวน ของใบสําคัญรองจาย และการบันทึกควบคุมในทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน
ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย
วิธีตรวจสอบ
1. ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของ
1. ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของใบสําคัญรองจาย กลาวคือ ใบสําคัญรองจาย
ใบสําคัญรองจาย
หมายถึง หลักฐานการจายเงินที่ยังไมบนั ทึกเปนรายการจายในสมุดเงินสด ซึ่งหลักฐาน
การจายดังกลาว อาจจะเปนใบเสร็จรับเงินของผูรับเงิน หรือเปนหลักฐานการจายตามแบบ
ที่กระทรวงการคลังกําหนด โดยจะตองมีหลักฐานประกอบการขอเบิก (ตนเรื่อง)แนบ
จึงจะเปนใบสําคัญรองจายที่สมบูรณ
2. ตรวจสอบการบันทึกควบคุม
2. ตรวจสอบใบสําคัญรองจายกับทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน วามีการบันทึก
ใบสําคัญรองจายในทะเบียนคุมเอกสาร
รายการไวครบถวนถูกตองหรือไม
แทนตัวเงิน
3. ตรวจสอบการเปลี่ยนสภาพของใบสําคัญรองจายเปนเงินสดหรือใบสําคัญคูจาย
วามีการบันทึกเปลี่ยนสภาพในทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน หรือไม
- กรณีเปลี่ยนสภาพเปนเงินสด จะตองตรวจสอบความเคลื่อนไหวของตัวเงินที่
แสดงในรายงานเงินคงเหลือประจําวัน
- กรณีเปลี่ยนสภาพเปนใบสําคัญ จะตองตรวจสอบการบันทึกรายการจายใน
สมุดเงินสด

คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515

เครื่องมือ/แหลงขอมูล
เครื่องมือ
- กระดาษทําการรายละเอียด
ใบสําคัญรองจาย (หมายเลข 4 )
แหลงขอมูล
- ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐาน การจาย
ตามแบบที่กระทรวง การคลังกําหนด
- หลักฐานประกอบการขอเบิก
(ตนเรื่อง)
- สมุดเงินสด
- ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน
- รายงานเงินคงเหลือประจําวัน
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ประเด็น : การตรวจสอบการควบคุมเงินยืม
วัตถุประสงค : เพื่อตรวจสอบความถูกตองครบถวนของสัญญาการยืมเงินและการบันทึกควบคุมในทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน
ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย
วิธีตรวจสอบ
1. ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของ
1. ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของสัญญาการยืมเงินในเรื่องดังตอไปนี้
สัญญาการยืมเงิน
1.1 จัดทําสัญญาการยืมเงินตามแบบทีก่ ระทรวงการคลังกําหนด จํานวน 2 ฉบับ
1.2 มีการกรอกรายละเอียดการยืมเงินตามที่กําหนดไวในแบบสัญญาการยืมเงิน
ครบถวน เชน ชื่อผูยืม ลายมือชื่อผูอนุมัตเิ งินยืม จํานวนเงินที่ยืม วันครบกําหนดสงใช
เงินยืม วันที่รบั เงินยืม เปนตน
2. ตรวจสอบวา มีการจัดทําประมาณการคาใชจายในการยืมเงินแนบประกอบสัญญา
การยืมเงินหรือไม
2. ตรวจสอบการบันทึกควบคุมสัญญา
3. ตรวจสอบสัญญาการยืมเงินกับทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน วามีการบันทึกใน
การยืมเงินในทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงินถูกตองตรงตามสัญญาการยืมเงินทุกฉบับ หรือไม
4. ตรวจสอบการสงใชเงินยืม โดยดูดา นหลังสัญญาการยืมเงิน วามีการบันทึกรายการ
สงใชเงินยืมเปนเงินสด/ใบสําคัญคูจายถูกตอง ครบถวน และมีการบันทึกเปลี่ยนสภาพใน
ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน หรือไม
- กรณีสงใชเปนเงินสด จะตองตรวจสอบความเคลื่อนไหวของตัวเงินทีแ่ สดงใน
รายงานเงินคงเหลือประจําวัน
- กรณีสงใชเปนใบสําคัญ จะตองตรวจสอบการบันทึกรายการจายในสมุดเงินสด

คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515

เครื่องมือ/แหลงขอมูล
เครื่องมือ
- กระดาษทําการบันทึก (หมายเลข 14)
แหลงขอมูล
- สัญญาการยืมเงิน
- ประมาณการคาใชจา ยในการยืมเงิน

-

เครื่องมือ
กระดาษทําการบันทึก (หมายเลข 14)
แหลงขอมูล
สัญญาการยืมเงิน
สมุดเงินสด
ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน
รายงานเงินคงเหลือประจําวัน
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ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย
3. ตรวจสอบการควบคุมสัญญาการยืมเงิน

วิธีตรวจสอบ
4. ตรวจสอบการควบคุมสัญญาการยืมเงิน วาเปนไปตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและ
การนําเงินสงคลังในหนาที่ของอําเภอและกิ่งอําเภอ พ.ศ. 2520 ขอ 40 – 47 กลาวคือ
4.1 มีการจายเงินยืมเกินวงเงินที่ไดรับอนุมัติหรือไม
4.2 ตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมทุกประเภทวามีการยืมซ้าํ หรือไม จํานวนกี่รายและ
สอบถามสาเหตุที่ใหยมื ซ้ํา
4.3 ตรวจสอบประมาณการคาใชจา ยในการยืมเงินเปรียบเทียบกับจํานวนเงิน
ที่มีการใชจายจริง วาการประมาณการคาใชจายสูงเกินความเปนจริงหรือไม (โดยเฉพาะ
กรณีการเดินทางไปราชการ)
4.4 ตรวจสอบการสงคืนเงินยืมเปนไปตามกําหนดเวลาสงใชหรือไม โดยดูจาก
วันครบกําหนดในสัญญาการยืมเงิน ดังนี้
(1) กรณีเปนคาใชจายเดินทางไปราชการ ภายใน 15 วัน นับจากวันกลับมาถึง
(2) กรณียืมเงินเพื่อซื้อวัสดุ–ครุภัณฑหรือปฏิบัติราชการนอกจากตามขอ (1)
ภายใน 30 วัน นับแตวันทีไ่ ดรับเงิน

เครื่องมือ/แหลงขอมูล
เครื่องมือ
- กระดาษทําการรายละเอียดลูกหนี้
เงินยืมคงเหลือ (หมายเลข5)
- กระดาษทําการรายละเอียดลูกหนี้
เงินยืมทีไ่ มสงใชภายในกําหนด
(หมายเลข6)
- กระดาษทําการรายละเอียดลูกหนี้
เงินยืมรายใหมที่ยังไมสงใชเงิน
รายเกา (หมายเลข7)
แหลงขอมูล
- สัญญาการยืมเงิน
- ประมาณการคาใชจายในการยืม
เงิน
- ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน

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

คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515
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ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย

วิธีตรวจสอบ

เครื่องมือ/แหลงขอมูล

4.6 ตรวจสอบวามีลูกหนี้คางชําระนานเกินระยะเวลาที่กําหนดหรือไม จํานวน
มากน อ ยเพี ย งใด และสถานศึ ก ษาดํ า เนิ น การตามมาตรการเร ง รั ด การส ง ใช เ งิ น ยื ม
หรือไม อยางไร (ถามี)
4.7 ในบางสถานการณ เชน กรณีไมมีการบันทึกดานหลังสัญญาการยืมเงิน
และไมมีระบบควบคุมเงินยืมอาจตองใหลูกหนี้ยืนยันยอดตามสัญญาการยืมเงิน

หมายเหตุ ในกรณีสัญญาการยืมเงินที่ยังไมสงใชไมปรากฏวามีการยืมซ้ําหรือสงคืนเงินยืม
เกินกําหนด ผูตรวจสอบอาจตรวจสอบสัญญาการยืมเงินที่สงใชแลวในเดือนกอนหนานี้
วาจะมีกรณีดังกลาว (การขยายขอบเขตนี้เปนดุลพินิจของผูตรวจสอบ)

คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515
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ประเด็น
: การตรวจสอบการรับและการบันทึกบัญชีเงินนอกงบประมาณ
วัตถุประสงค : เพื่อใหมั่นใจวาเงินที่สถานศึกษาไดรับมีการออกใบเสร็จรับเงินและบันทึกบัญชีไวครบถวนถูกตองทุกรายการ
ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย
วิธีตรวจสอบ
การตรวจสอบการควบคุมการใช
ใบเสร็จรับเงิน
วัตถุประสงค
เพื่อตรวจสอบใหทราบวา ใบเสร็จรับเงินมีการ
รับมาเทาใด จายใหกับผูใดไปจัดเก็บเงิน และ
ปจจุบันมีใบเสร็จรับเงินคงเหลือ จํานวนกี่เลม
1. ตรวจสอบการบันทึกรายการรับ - จายในทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน โดยตรวจสอบ
1. ตรวจสอบการจัดทําทะเบียนคุม
จากหลักฐานการขอเบิกใบเสร็จรับเงินจาก สพท. และหลักฐานการเบิกใบเสร็จรับเงินของเจาหนาที่
ใบเสร็จรับเงิน
การเงินหรือเจาหนาที่ผูจัดเก็บเงิน พรอมทั้งสอบทานยอดคงเหลือใบเสร็จรับเงินในทะเบียน
คุมใบเสร็จรับเงิน
2. ตรวจนับ
2. ตรวจนับใบเสร็จรับเงินที่เบิกไปใช
- ใบเสร็จรับเงินที่คงเหลือ โดยตรวจสอบเลมที่ เลขที่ และจํานวนเลม ที่ระบุไว
และที่คงเหลืออยูเปรียบเทียบกับรายการที่
ในชอง “ คงเหลือ ” ของทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน รวมทั้งสังเกตวามีการใชใบเสร็จรับเงิน
บันทึกในทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
ไปแลวหรือไม
- ใบเสร็จรับเงินที่ไดเบิกไปใช โดยตรวจสอบเลมที่ เลขที่และจํานวนเลม ที่ระบุ
ไวในชอง “จาย” ของทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน พรอมทั้งสังเกตการขอเบิกใบเสร็จรับเงิน
วามีการลงลายมือชื่อของผูขอเบิกใบเสร็จรับเงินในชอง “ลายมือชื่อผูรับใบเสร็จรับเงิน”
หรือไม
3. ตรวจสอบวาสถานศึกษาจัดทํารายงานการใชใบเสร็จรับเงิน ณ สิ้นปงบประมาณ
3. ตรวจสอบรายงานการใชใบเสร็จรับเงิน หรือไม โดยขอดูรายงานการใชใบเสร็จรับเงินของปงบประมาณที่ผานมา
คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515

เครื่องมือ/แหลงขอมูล

เครื่องมือ
- กระดาษทําการตรวจนับใบเสร็จ
รับเงิน (หมายเลข 8)
แหลงขอมูล
- ใบเสร็จรับเงิน
- หนังสือขอเบิกใบเสร็จรับเงินจาก
สพท.
- ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
- รายงานการใชใบเสร็จรับเงิน
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ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย
การตรวจสอบรับเงินนอกงบประมาณ
วัตถุประสงค
เพื่อใหมนั่ ใจวาเงินที่ไดรบั มา มีการออก
ใบเสร็จรับเงินและบันทึกบัญชีถูกตอง
ครบถวนทุกรายการ
1. ตรวจสอบการใชใบเสร็จรับเงิน

2. ตรวจสอบการบันทึกรายการรับ
เงินนอกงบประมาณในบัญชี

วิธีตรวจสอบ

เครื่องมือ/แหลงขอมูล

1. ตรวจสอบวาการใชใบเสร็จรับเงินรับเงิน ปฏิบัติถูกตองตามระเบียบการเก็บรักษา
เงินและการนําเงินสงคลังในหนาที่ของอําเภอและกิ่งอําเภอ พ.ศ. 2520 ขอ 6 – 14 กลาวคือ
1.1 ขอความในใบเสร็จรับเงินในสวนของวันที่ และลายมือชือ่ ผูรับเงินหามใชตรายาง
1.2 กรณีใบเสร็จรับเงินผิดพลาด หามขูดลบ แกไข เพิ่มจํานวนเงินหรือลายมือชื่อ
ผูรับเงิน แตใหขีดฆาและเขียนใหมทั้งจํานวน พรอมทั้งใหผูรับเงินลงลายมือชื่อกํากับ
การขีดฆานั้นดวย หรือยกเลิกทั้งฉบับ
2. ตรวจสังเกตในเรื่องดังตอไปนี้
- ใบเสร็จรับเงินเลมที่ใชงาน ใหดูวาฉบับที่ยังไมไดใชรับเงินมีสําเนาติดอยู หรือไม
- ใบเสร็จรับเงินทุกเลมมีจํานวนครบ 50 ฉบับหรือไม และมีการใชไปแลว หรือไม
3. ตรวจสอบวาใบเสร็จรับเงินแตละประเภท ทุกฉบับที่มีการรับเงิน (ใบเสร็จรับเงิน
สถานศึกษา ใบเสร็จรับเงินลูกเสือ และใบเสร็จรับเงินยุวกาชาด) มีการรวมยอดเงินที่รับ
และระบุประเภทของเงินที่รบั ไวในแตละวัน วาถูกตองตรงกับจํานวนเงินที่สถานศึกษาสรุป
ไวดานหลังสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทาย หรือไม
4. ตรวจสอบยอดเงินรวมของใบเสร็จรับเงินทุกเลมในแตละวัน วาเจาหนาที่บญ
ั ชีได
บันทึกรับในสมุดเงินสดและทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณที่เกีย่ วของครบถวนถูกตอง
ตรงกันทุกรายการหรือไม
หมายเหตุ การตรวจสอบตามขอ 2 และขอ 3 ใหสุมตรวจสอบตามความเหมาะสม

เครื่องมือ
- กระดาษทําการใชใบเสร็จรับเงิน
และการบันทึกรับ (หมายเลข 9)
แหลงขอมูล
- สําเนาใบเสร็จรับเงิน
- สมุดเงินสด
- ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
ที่เกี่ยวของ

คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515
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ประเด็น : การตรวจสอบการจายและการบันทึกบัญชีเงินนอกงบประมาณ
วัตถุประสงค : เพื่อใหทราบวาในการจายเงินนอกงบประมาณทุกประเภทมีหลักฐานการจาย และมีการบันทึกบัญชีไวครบถวน ถูกตองทุกรายการและใชจายเปนไป
ตามวัตถุประสงคของเงินแตละประเภท
ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย
วิธีตรวจสอบ
เครื่องมือ/แหลงขอมูล
1. ตรวจสอบหลักฐานการจาย
เครื่องมือ
การสุมตรวจ โดยปกติควรสุมตรวจอยางนอย 2 เดือน นับถึงวันตัดยอด เพือ่ ใหผูตรวจสอบ
วามีการดําเนินการเปนไปตามระเบียบ
- กระดาษทําการรายการจายที่มี
มีขอมูลที่เพียงพอสําหรับการสรุปผลการตรวจสอบ หากพบความเสีย่ งที่มนี ยั สําคัญ ผูตรวจสอบ
ของราชการ
ขอสังเกต (หมายเลข 10)
ตองขยายขอบเขตการตรวจสอบออกไปตามความเหมาะสม
แหลงขอมูล
1. ตรวจสอบหลักฐานการจายในแตละรายการ ตองมีเอกสารประกอบครบถวนเปนไป
- หลักฐานประกอบการขอเบิก(ตนเรื่อง)
ตามระเบียบที่เกี่ยวของ ดังเชน
- ใบสําคัญรับเงิน
1.1 กรณีการเดินทางไปราชการ ตองมีเอกสารประกอบดังนี้
- ใบเสร็จรับเงินจากบุคคลภายนอก
- หนังสืออนุมัติการเดินทางไปราชการ
- รายงานการเดินทางไปราชการ (กรณียืมเงินไปราชการตองมีสัญญาการยืมเงิน - หลักฐานการจายตามแบบ
ที่กระทรวงการคลังกําหนด
และประมาณการคาใชจายในการเดินทางประกอบเพิ่มเติม)
1.2 กรณีการเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตองมี
- หลักฐานการอนุมัติใหทํางานนอกเวลาราชการของหัวหนาสถานศึกษา
- บัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- หลักฐานการอนุมัติใหจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
หัวหนาสถานศึกษา
- หลักฐานการจายเงินตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ ตามแบบที่
กรมบัญชีกลางกําหนด

คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515
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วิธีตรวจสอบ
1.3 กรณีการจัดซื้อ/จัดจาง ตองดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการพัสดุ
ฯ เอกสารประกอบจึงตองมี รายงานขอซื้อ/ขอจาง สัญญาซื้อ/จาง ใบตรวจรับ ใบสําคัญรับเงิน
และ ใบเสร็จรับเงินจากบุคคลภายนอก ฯลฯ
2. ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของ
2. ตรวจสอบวาหลักฐานการเบิกจายจะตองไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจกอนการจายเงินทุก
ครั้ง
หลักฐานการจาย
3. ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของหลักฐานการจายตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน
และการนําเงินสงคลังในหนาที่ของอําเภอและกิ่งอําเภอ พ.ศ. 2520 ขอ 22 โดยมีสาระสําคัญ
ดังนี้
 ชื่อ สถานที่อยูหรือที่ทําการของผูรับเงิน
 วัน เดือน ป
 รายการแสดงการรับเงินระบุวาเปนคาอะไร
 จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
 ลายมือชื่อผูรับเงิน
4. ทุกครั้งที่มีการจายเงินใหกับเจาหนีห้ รือผูมีสิทธิ เจาหนาทีก่ ารเงินไดประทับตรา
“ จายเงินแลว ” พรอมลงลายมือชื่อ วันทีท่ ี่จายเงิน กํากับในหลักฐานการจายเงินทุกฉบับ
กรณีมีสงั เกตใหบันทึกไวในกระดาษทําการรายการจายที่มีขอสังเกต (หมายเลข 10)

คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515

เครื่องมือ/แหลงขอมูล

เครื่องมือ
- กระดาษทําการรายการจายที่มี
ขอสังเกต (หมายเลข 10)
แหลงขอมูล
- หลักฐานประกอบการขอเบิก
(ตนเรื่อง)
- ใบเสร็จรับเงินจากบุคคลภายนอก
- ใบสําคัญรับเงิน
- หลักฐานการจายตามแบบที่
กระทรวงการคลังกําหนด
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วิธีตรวจสอบ
3. ตรวจสอบหลักฐานการจายไดนํามา
5. ตรวจสอบวาในการบันทึกรายการจายในสมุดเงินสดและทะเบียนคุมเงินนอก
บันทึกบัญชีถูกตองครบถวน
งบประมาณที่เกี่ยวของ มีหลักฐานการจายครบถวนทุกรายการหรือไม

4. ตรวจสอบการใชจายเงินนอก
งบประมาณทุกประเภท (ยกเวนเงินอุดหนุน)

เครื่องมือ/แหลงขอมูล
เครื่องมือ
- กระดาษทําการบันทึก (หมายเลข 14)
แหลงขอมูล
- ใบเสร็จรับเงินจากบุคคลภายนอก
- ใบสําคัญรับเงิน
- หลักฐานการจายตามแบบทีก่ ระทรวง
การคลังกําหนด
- สมุดเงินสด
- ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
ที่เกีย่ วของ
6. ตรวจสอบหลักฐานการจายเงินนอกงบประมาณทุกประเภท (ยกเวนเงินอุดหนุน)
เครื่องมือ
วาการใชจายตรงตามวัตถุประสงค และหรือแนวปฏิบัติทกี่ ําหนดไว รวมทั้งเปนไป
- กระดาษทําการบันทึก (หมายเลข 14)
ตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาหรือไม
แหลงขอมูล
- แผนปฏิบัติการประจําป
- หลักฐานการจาย

คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515
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วิธีตรวจสอบ
5. ตรวจสอบการหักภาษี ณ ที่จาย
7. กรณีการจายเงินใหผูขาย/ผูรับจางที่มีวงเงินเขาขายตองหักภาษี ณ ที่จาย ใหตรวจสอบวา
สถานศึกษาหักภาษีไวถูกตอง ครบถวน หรือไม
เกณฑในการคํานวณภาษี หัก ณ ที่จาย พิจารณา ดังนี้
- ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จาย ผูขาย/ผูรับจางเปนบุคคลธรรมดารายหนึ่ง ๆ มี
จํานวนตั้งแต 10,000 บาทขึ้นไป หักรอยละ 1 ของจํานวนเงินคาสินคา/บริการกอนบวก
ภาษีมูลคาเพิ่ม
- ภาษีเงินไดนิติบุคคลหัก ณ ที่จาย ผูขาย/ผูรับจาง เปน หจก. / บริษัท รายหนึ่ง ๆ มี
จํานวนตั้งแต 500 บาทขึ้นไป หักรอยละ 1 ของจํานวนเงินคาสินคา/บริการกอนบวก
ภาษีมูลคาเพิ่ม
*8. เมื่อสถานศึกษารับเงินภาษีหัก ณ ที่จาย ออกใบเสร็จรับเงิน ใหกับผูขาย/ผูรับจาง หรือไม
9. ตรวจสอบการบันทึกรายการรับและนําสงภาษีหัก ณ ทีจ่ าย ในสมุดเงินสดและทะเบียน
คุมเงินนอกงบประมาณประเภทภาษีหกั ณ ที่จาย
10. การนําสงภาษีหัก ณ ที่จาย ใหสถานศึกษานําเงินสงสรรพกรในทองที่ที่สถานศึกษา
ตั้งอยู ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

เครื่องมือ/แหลงขอมูล
เครื่องมือ
- กระดาษทําการบันทึก (หมายเลข 14)
แหลงขอมูล
- สําเนาใบเสร็จรับเงิน
- ใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพกร
- สมุดเงินสด
- ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
ประเภทภาษีหกั ณ ที่จาย

* กรณีการรับเงินภาษีหัก ณ ที่จายของสถานศึกษา (ตามขอ 8) จะใชใบเสร็จรับเงินหรือ
ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จา ย (แบบ บก. 28) อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง แตทั้งนี้ให
ผูตรวจสอบถือปฏิบัติในเรื่องดังกลาว ตามคูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515 ไปกอน

คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515
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ประเด็น
: การตรวจสอบการเบิกจายเงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วัตถุประสงค : เพื่อใหมั่นใจวาการรับและการจายเงินอุดหนุนเปนไปตามแนวปฏิบตั ิการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนที่ สพฐ. กําหนด
ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย
วิธีตรวจสอบ
การสุมตรวจ ควรตรวจสอบอยางนอย 1 ภาคเรียน

1. ตรวจเก็บขอมูลจาก สพท.

2. ตรวจสอบการแจงการโอนเงินให
สถานศึกษาทราบ

กอนเขาตรวจสอบ
1. ใหเก็บขอมูลการจัดสรรเงินอุดหนุนทุกประเภท ที่ สพท. จัดสรรใหสถานศึกษา
ที่เขาตรวจ วา ไดรับเงินอุดหนุนประเภทใดบาง จํานวนเทาใด
2. ใหเก็บขอมูลการจายเงินอุดหนุนทุกประเภทของ สพท. ใหกับสถานศึกษาที่เขาตรวจ
วา จายโดยวิธีการใด จํานวนเทาใด และจายเมื่อวันที่ใด แลวบันทึกไวในกระดาษทําการ
3. ใหตรวจสอบวา เมื่อ สพท. โอนเงินเขาบัญชีของสถานศึกษาแลว ไดแจงให
สถานศึกษาทราบ หรือไม
กรณีที่แจง ใหจดเลขที่หนังสือที่แจงในชวงระยะเวลาทีส่ ุมตรวจ
กรณีที่ไมแจง ใหเสนอแนะ สพท.ใหดาํ เนินการใหถูกตอง

เมื่อเขาตรวจสอบ
กรณีเงินอุดหนุน(คาใชจา ยรายหัว )
4. ตรวจสอบจํานวนเงินอุดหนุนที่ไดรับจัดสรร วาตรงกับจํานวนนักเรียนที่มีอยูจ ริง
3. ตรวจสอบจํานวนเงินอุดหนุนที่
ไดรับจัดสรร กับจํานวนนักเรียนที่มีอยูจ ริง หรือไม โดยตรวจนับจํานวนนักเรียนที่มอี ยูจริงจากทะเบียนนักเรียน เปรียบเทียบกับจํานวน
นักเรียนทีไ่ ดรบั จัดสรร

คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515

เครื่องมือ/แหลงขอมูล

เครื่องมือ
- กระดาษทําการตรวจสอบ
เงินอุดหนุน (หมายเลข 11)
- กระดาษทําการบันทึก(หมายเลข 14)
แหลงขอมูล
- บัญชีจดั สรร/หนังสือแจง
การจัดสรร
- หนังสือแจงการโอนเงิน

เครื่องมือ
- กระดาษทําการตรวจสอบ
เงินอุดหนุน (หมายเลข 11)
แหลงขอมูล
- บัญชีจดั สรร/หนังสือแจง
การจัดสรร
- ทะเบียนนักเรียน
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5. ตรวจสอบความถูกตองในการรับ
เงินอุดหนุน

วิธีตรวจสอบ
5. รายการรับ
5.1 ตรวจสอบขอมูลที่เก็บรายละเอียดจาก สพท. กับสมุดคูฝากธนาคารออมทรัพยเงินอุดหนุนทัว่ ไป ของสถานศึกษา วา จํานวนเงินที่รับตรงกัน และวันที่รับโอนเงินเปน
วันเดียวกับวันที่ สพท.โอนเงินเขาบัญชีของสถานศึกษาหรือไม
5.2 ใหสอบถามสถานศึกษา วา ไดรับแจงการโอนเงินเขาบัญชี จาก สพท. เปน
ลายลักษณอกั ษร หรือไม
- กรณีที่ สถานศึกษาไมไดรับแจงการโอนเงินเขาบัญชี
เสนอแนะใหสถานศึกษาทําหนังสือทวงถามเปนลายลักษณอักษรในคราวตอไป
เพื่อใหสถานศึกษาทราบวา ไดรับเงินอุดหนุนเมื่อใด ทั้งนีจ้ ะไดเรงดําเนินการใชจา ยเงินอุดหนุน
ใหเปนไปตามวัตถุประสงค ไดโดยเร็ว
- กรณีที่ สถานศึกษา ไดรบั แจงการโอนเงินเขาบัญชี
ตรวจสอบวันที่สถานศึกษาออกใบเสร็จรับเงิน และวันที่บนั ทึกรับในสมุดเงินสดและ
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภท เงินอุดหนุน (ระบุประเภท) วา เปนไปโดยเร็วหรือไม
หากสถานศึกษาไมออกใบเสร็จรับเงินเปนหลักฐานการรับ ใหเสนอแนะดําเนินการใหถกู ตอง

คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515

เครื่องมือ/แหลงขอมูล
เครื่องมือ
- กระดาษทําการตรวจสอบ
เงินอุดหนุน (หมายเลข 11)
แหลงขอมูล
- สมุดคูฝากธนาคาร
- สมุดเงินสด
- ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
เงินอุดหนุน (ระบุประเภท)
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6. ตรวจสอบความถูกตองในการใช
จายเงินอุดหนุน

เครื่องมือ/แหลงขอมูล
เครื่องมือ
6. รายการจาย
1) ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของหลักฐานการจายเงินทั้งหมดใน ชวงระยะเวลา - กระดาษทําการตรวจสอบเงิน
อุดหนุน (หมายเลข 11)
ที่สุมตรวจ เชนเดียวกับการตรวจสอบความถูกตองหลักฐานการจายเงินนอกงบประมาณ
2) เงินอุดหนุน(คาใชจายรายหัว)
แหลงขอมูล
2.1) ใหตรวจสอบวา มีแผนการใชจา ยเงิน ทีก่ ําหนดสัดสวนการใชจายเงิน
- หลักฐานการจายเงิน
ตามเกณฑที่ สพฐ. กําหนด หรือไม
- แผนการใชจายเงิน
- ถามี ใหตรวจสอบแผนการใชจาย พรอมทั้งสุมตรวจสอบหลักฐาน
การจายเงินวา เปนไปตามแผนกําหนดหรือไม
- ถาไมมี ใหตรวจสอบโดยแยกประเภทหลักฐานการจายทัง้ หมดในชวง
ระยะเวลาที่สมุ ตรวจวา เปนไปตามสัดสวนที่ สพฐ. กําหนดหรือไม กลาวคือ
งบวิชาการ
รอยละ 60 – 70 ของวงเงินงบประมาณ
งบบริหารทั่วไป รอยละ 30 – 20 ของวงเงินงบประมาณ
งบสํารองจาย รอยละ 10 – 10 ของวงเงินงบประมาณ
แลวใหบันทึกไวในกระดาษทําการ
2.2) ตรวจสอบวา รายจายเงินอุดหนุน (คาใชจา ยรายหัว) มีลักษณะการใช
งบประมาณเปน 3 งบรายจาย คือ งบบุคลากร งบดําเนินงาน และงบลงทุน
3) เงินอุดหนุนใหเปนปจจัยพืน้ ฐานสําหรับนักเรียนยากจน ม.ตน สามารถเบิกจาย
ได 4 ประเภท คือ คาวัสดุเครื่องแตงกายนักเรียน คาอาหารกลางวัน คาหนังสือและ
อุปกรณการเรียน และคาพาหนะไป-กลับ ใหตรวจสอบและบันทึกไวในกระดาษทําการ

คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515

วิธีตรวจสอบ
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ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย
7. ตรวจสอบการจัดเก็บหลักฐาน
การจายเงินอุดหนุน โดยแยกเปนแตละ
ประเภทของเงินอุดหนุนในแตละเดือน

วิธีตรวจสอบ
7. ตรวจสอบวา สถานศึกษาจัดเก็บหลักฐานการจายเงินอุดหนุนแยกเปนแตละ
ประเภทหรือไม และสําหรับเงินอุดหนุน(คาใชจายรายหัว) ตองจัดทํางบหนาหลักฐาน
การจายเงินอุดหนุน(คาใชจายรายหัว) โดยยอดเงินรวมของงบหนาหลักฐานการจายเงิน
อุดหนุน จะตองเทากับชอง “จาย” ของยอดรวม ณ วันสิน้ เดือน ในทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณประเภทเงินอุดหนุน(คาใชจายรายหัว) ซึ่งการจัดทํางบหนาหลักฐานการจาย
เงินอุดหนุน(คาใชจายรายหัว) ตองเสนอหัวหนาสถานศึกษารับทราบภายในวันที่ 10 ของ
เดือนถัดไป และรวบรวมหลักฐานการจายเก็บไวที่สถานศึกษา เพื่อรอการตรวจสอบตอไป

คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515

เครื่องมือ/แหลงขอมูล
เครื่องมือ
- กระดาษทําการบันทึก (หมายเลข 14)
แหลงขอมูล
- ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
ประเภทเงินอุดหนุน (คาใชจาย
รายหัว)
- งบหนาหลักฐานการจาย
เงินอุดหนุน(คาใชจายรายหัว)
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ประเด็น
: การตรวจสอบเงินอุดหนุนโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อการมีรายไดระหวางเรียนของนักเรียน (สอร.)
วัตถุประสงค : เพื่อใหทราบวาสถานศึกษานําเงินอุดหนุนโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อการมีรายไดระหวางเรียนของนักเรียนไปดําเนินการถูกตอง
ตามแนวปฏิบัติที่กรมสามัญศึกษากําหนด
ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย
วิธีตรวจสอบ
เครื่องมือ/แหลงขอมูล
เครื่องมือ
1. ตรวจสอบยอดเงินอุดหนุน สอร.
1. ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ ณ ปจจุบัน ซึ่งหากพบวา
คงเหลือ
1.1 กรณีที่จํานวนเงินคงเหลืออยูครบถวนตามที่สถานศึกษาไดรับจัดสรร ใหตรวจสอบ - กระดาษทําการบันทึก (หมายเลข
วาสถานศึกษไดนําฝากเขาบัญชีเงินฝากธนาคาประเภทออมทรัพย ชื่อบัญชี “ เงินอุดหนุนทัว่ ไป 14)
แหลงขอมูล
โรงเรียน..….” และบันทึกในระบบบัญชีสถานศึกษาหรือไม
- สมุดคูฝากธนาคาร
1.2 กรณีทจี่ ํานวนเงินคงเหลือไมครบถวนตามที่สถานศึกษาไดรบั จัดสรร เนื่องจากมี
นักเรียนยืมเงินไปดําเนินการโครงการ ใหตรวจสอบขอมูลการยืมเงิน สอร. จากทะเบียนยอยควบคุม - หลักฐานการดําเนินการโครงการ
เงินทุน ของโครงการ เปรียบเทียบกับหนังสือขอตกลงการยืมเงินของนักเรียน พรอมทั้งตรวจสอบ สอร. เชน ตนเรือ่ งโครงการ สอร.
ของนักเรียน , แบบอนุมัติ , หนังสือ
ขั้นตอน การดําเนินงาน ดังนี้
ขอตกลง ฯลฯ
(1) ตรวจสอบโครงการที่นักเรียนขอยืมเงิน วาเปนไปตามวัตถุประสงคที่
- คําสั่งแตงตั้งกรรมการ
กรมสามัญศึกษา กําหนดแนวปฏิบัติไวหรือไม
- รายงานผลการดําเนินการ
(2) มีการแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมอาชีพอิสระ
- รายงานผลการพิจารณา
(3) มีการติดตามผลการดําเนินงานโครงการ ฯ
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการ สงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
กรณีเกิดผลขาดทุน
(5) ในกรณีขาดทุน คณะกรรมการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระเปนผูพิจารณา - สมุดเงินสด
ดําเนินงานแลวรายงานผลการพิจารณาให สพฐ. ทราบ
- ทะเบียนคุมเงินนอกงบ
1.3 กรณีที่จํานวนเงินคงเหลือไมครบถวนตามที่สถานศึกษาไดรับจัดสรร เนื่องจากนําไปใช ประมาณประเภทเงินอุดหนุน สอร.
จาย
- ทะเบียนยอยควบคุมเงินทุน
ในรายจายอื่น ๆ ที่ไมถูกตองตรงตามวัตถุประสงคของเงินอุดหนุน ฯ ใหตรวจสอบ เพื่อ
ของโครงการ
คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515

47

เรียกคืนเงิน สําหรับไวใชจายหมุนเวียนใหนักเรียนยืมไปดําเนินโครงการ สอร. ตอไป
ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย
วิธีตรวจสอบ
2. ตรวจสอบรายการรับคืนเงินยืม
2. ตรวจสอบวาสถานศึกษามีการออกใบเสร็จรับเงินใหกับนักเรียน และบันทึกรายการ
โครงการ สอร. จากนักเรียน
รับเงินในสมุดเงินสด ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน สอร. และทะเบียน
ยอยควบคุมเงินทุนของโครงการ
3. ตรวจสอบการจายเงินยืมใหนกั เรียน ดําเนินการดังนี้
3. ตรวจสอบการจายเงินยืมใหนักเรียน
1) นักเรียนผูยืมเงินทําหนังสือขอตกลงการยืมเงิน พรอมทัง้ ใหผูปกครองลงลายมือ
ชื่อรับทราบการยืมเงินของนักเรียน
2) เมื่อนักเรียนไดรับเงินยืมใหลงชื่อรับเงินในใบสําคัญรับเงิน เพื่อเปนหลักฐานการจาย
3) ตรวจสอบการบันทึกรายการจายเงินยืมในสมุดเงินสด ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
ประเภท เงินอุดหนุน สอร. และทะเบียนยอยควบคุมเงินทุนของโครงการ หรือไม

คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515

เครื่องมือ/แหลงขอมูล
เครื่องมือ
- กระดาษทําการบันทึก (หมายเลข
14)
แหลงขอมูล
- หนังสือขอตกลงการยืมเงิน
- สมุดเงินสด
- ทะเบียนคุมเงินนอกงบ
ประมาณประเภทเงินอุดหนุน สอร.
- ทะเบียนยอยควบคุมเงินทุน
ของโครงการ
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ประเด็น : การตรวจสอบการรับและการบันทึกบัญชีเงินงบประมาณ
วัตถุประสงค : เพื่อใหมั่นใจวา เงินงบประมาณที่ไดรับตรงกับจํานวนเงินที่วางเบิก และบันทึกบัญชี ครบถวน ถูกตองทุกรายการ
ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย
วิธีการตรวจสอบ
การตรวจสอบการเบิกเงินงบประมาณ
วัตถุประสงค
เพื่อใหมนั่ ใจวาการเบิกเงินงบประมาณ
ครบถวน รวดเร็วและเปนไปตามลําดับ
กอนหลัง
1. ตรวจเก็บขอมูลการวางเบิกจาก
สพท.

การสุมตรวจ ควรสุมตรวจ อยางนอย 2 เดือน นับถึงวันที่ตัดยอด
กอนเขาตรวจสอบ
1. เก็บขอมูลรายละเอียดการขอเบิกเงินงบประมาณของสถานศึกษาในชวงระยะเวลาที่
สุมตรวจทุกรายการ (ยกเวน เงินดือน คาจางประจําและเงินที่จายควบ เชน เงินประจําตําแหนง
ฯลฯ ) จากทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกของ สพท. โดยใหแยกวารายการใด สพท. วางเบิกแลว
และรายการใดยังมิไดวางเบิก เพื่อนํามาตรวจสอบกับขอมูลการขอเบิกของสถานศึกษา
2. ใหสุมตรวจสอบการเบิกเงินบางประเภทของสถานศึกษาที่ขอเบิกเงินจาก สพท. เชน
การจัดซื้อ/จัดจาง ฯลฯ เพือ่ ทราบวาวิธีการปฏิบัติงานของสถานศึกษาถูกตองตามระเบียบ
หรือไม เพื่อจะไดเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกตองเมื่อเขาตรวจสอบ

คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515

เครื่องมือ/แหลงขอมูล

เครื่องมือ
- กระดาษทําการตรวจสอบ
หลักฐานขอเบิก (หมายเลข 12)
แหลงขอมูล
- ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
ของ สพท.
เครื่องมือ
- กระดาษทําการบันทึก (หมายเลข
14)
แหลงขอมูล
- หลักฐานประกอบการขอเบิก
(ตนเรื่อง)
- หลักฐานการจายเงิน
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ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย

2. ตรวจสอบความถูกตองของ
ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก

วิธีการตรวจสอบ
เครื่องมือ/แหลงขอมูล
เครื่องมือ
3. ตรวจสอบวา เมื่อ สพท. จายเงินใหเจาหนีห้ รือผูมีสิทธิแลว ไดแจงใหสถานศึกษาทราบ
- กระดาษทําการตรวจสอบ
หรือไม
หลักฐานขอเบิก(หมายเลข 12)
กรณีที่แจง ใหจดเลขที่หนังสือที่แจงในชวงระยะเวลาที่สุมตรวจ
แหลงขอมูล
กรณีที่ไมแจง ใหเสนอแนะใหดําเนินการใหถูกตอง
- หนังสือ สพท. แจงสถานศึกษา
เมื่อเขาตรวจสอบ
1. กรณีจดั ทําทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
1.1 ตรวจสอบ ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกของสถานศึกษา วาบันทึกรายการครบถวน
เครื่องมือ
ถูกตอง หรือไม เพื่อใหทราบวาหลักฐานขอเบิกใดทีว่ างเบิกแลว และหลักฐานใดยังไมได
- กระดาษทําการบันทึก (หมายเลข 14)
วางเบิก เพื่อใหมีการเรงดําเนินการเบิกจายเงินเปนไปตามลําดับกอนหลัง โดยเร็ว
แหลงขอมูล
1.2 ตรวจสอบสําเนาหนังสือนําสงหลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณของสถานศึกษา
- หลักฐานประกอบการขอเบิก
เปรียบเทียบรายการที่บันทึกในทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก วาสงเรื่องขอเบิกเงินเรียงตามลําดับ (ตนเรื่อง)
กอนหลังหรือไม วางเบิกชาหรือเร็ว และเปนรายการที่บนั ทึกทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกหรือไม - ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
1.3 สอบทานรายการที่เก็บขอมูลจาก สพท. กับทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกของสถานศึกษา
วามีรายการใดที่วางเบิกโดยไมมีหนังสือนําสงเรื่องขอเบิกเงิน และหรือมีรายการใดที่ไมบันทึก
รายการในทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกเงินของสถานศึกษา
2. กรณีไมไดจัดทําทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
ใหสอบถามเจาหนาทีว่ าในการควบคุมหลักฐานขอเบิกดําเนินการอยางไร และเสนอแนะ
ใหจดั ทําใหถกู ตองตามคูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ. 2515

คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515
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ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย

วิธีการตรวจสอบ
3. ใหสอบถามสถานศึกษา วาเมื่อ สพท. เบิกจายเงินใหเจาหนี้หรือผูมีสิทธิแลว สถานศึกษา
ไดรับแจงจาก สพท. เปนลายลักษณอักษรหรือไม
- กรณีทไี่ ดรับแจง
ใหเสนอแนะใหสถานศึกษาควบคุมรายการเบิกจาย เพื่อใหทราบวาหลักฐานขอเบิก
รายการใด สพท. ไดเบิกจายเงินใหเจาหนีห้ รือผูมีสิทธิแลว โดยอาจเสนอแนะใหบนั ทึกควบคุม
ไวในทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกชอง “ หมายเหตุ ” วาเบิกจายแลว
- กรณีไมไดรับแจง
เสนอแนะใหทาํ หนังสือทวงถามเปนลายลักษณอกั ษรในคราวตอไป

คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515

เครื่องมือ/แหลงขอมูล
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ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย
การตรวจสอบรับเงินงบประมาณ
วัตถุประสงค
เพื่อใหมนั่ ใจวาเงินงบประมาณที่
ไดรับจากสวนราชการผูเบิกนําไปบันทึก
บัญชีครบถวนถูกตองทุกรายการ
1. ตรวจสอบจํานวนเงินงบประมาณ
ที่ไดรับ

2. ตรวจสอบการบันทึกรายการรับ
เงินงบประมาณในบัญชี

วิธีการตรวจสอบ

เครื่องมือ/แหลงขอมูล

เครื่องมือ
กรณีสถานศึกษารับเงินจากสวนราชการผูเบิกมาจายใหกับเจาหนี้หรือผูมีสิทธิ
- กระดาษทําการบันทึก(หมายเลข 14)
1. ตรวจสอบการรับเงินตามสําเนาใบเบิกเงินเพื่อจายในราชการ (แบบ 4244) และ
แหลงขอมูล
สมุดคูมือเบิกเงินเพื่อจายในราชการ วาถูกตองตรงกับจํานวนเงินตามใบแจงยอดเงินฝากธนาคาร
- สําเนาใบเบิกเงิน แบบ 4244
(Bank statement) หรือไม
- สมุดคูมือเบิกเงินเพื่อจาย
ในราชการ
- ใบแจงยอดเงินฝากธนาคาร
2. ตรวจสอบการบันทึกรายการรับเงินในสมุดเงินสดและทะเบียนคุมเงินงบประมาณกับ
แหลงขอมูล
สําเนาใบเบิกเงินเพื่อจายในราชการ (แบบ 4244)
- สําเนาใบเบิกเงินแบบ 4244
- สมุดเงินสด
- ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ

คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515
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ประเด็น
: การตรวจสอบการจายเงินและบันทึกบัญชีเงินงบประมาณ
วัตถุประสงค : เพื่อใหทราบวาเงินงบประมาณที่สถานศึกษาไดรับ นําไปจายใหกับเจาหนี้หรือผูมีสิทธิครบถวน ถูกตองตามที่วางเบิกและบันทึกบัญชีครบถวน
ทุกรายการ
ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย
วิธีการตรวจสอบ
เครื่องมือ/แหลงขอมูล
1. ตรวจสอบการจายเงินงบประมาณ การสุมตรวจ ควรสุมตรวจ อยางนอย 2 เดือน นับถึงวันที่ตัดยอด
เครื่องมือ
- กระดาษทําการบันทึก (หมายเลข
1. สุมตรวจสอบรายการจาย โดยตรวจสอบวันทีท่ ี่ไดรับเงินงบประมาณจากใบแจง
14)
ยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement) หรือสําเนาใบเบิกเงินเพื่อจายในราชการแลวแตกรณี
แหลงขอมูล
เปรียบเทียบกับตนขั้วเช็ค / หนังสือแจงการโอนเงินใหกบั เจาหนีห้ รือผูมีสิทธิ เพื่อใหทราบวา
- สําเนาใบเบิกเงินแบบ 4244/
สถานศึกษามีการจายเงินใหเจาหนีห้ รือผูมีสิทธิครบถวน ถูกตอง เปนไปตามระยะเวลาที่คูมือ
ใบแจงยอดเงินฝากธนาคาร
การบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ. 2515 กลาวคือ เมือ่ สถานศึกษารับเงินงบประมาณจาก
- ตนขั้วเช็ค/หนังสือแจง
สวนราชการผูเบิกแลว จะตองรีบดําเนินการจายเงินใหแกเจาหนี้หรือผูม ีสิทธิอยางชาไมเกิน
การโอนเงิน
15 วัน (สําหรับในสวนกลาง) หรือ 30 วัน (สําหรับในสวนภูมิภาค) นับจากวันที่ไดรบั เงิน
- ใบมอบฉันทะ (กรณีไมได
2. ตรวจสอบวาการจายเงินใหกับเจาหนี้หรือผูมีสิทธิถูกตองตรงตัวเจาหนีห้ รือผูมีสิทธิ
มารับดวยตนเอง)
หรือไม โดยตรวจสอบจากตนขั้วเช็ค/หนังสือแจงการโอนเงิน เปรียบเทียบกับรายการวางเบิก
ที่บันทึกไวในทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก และในกรณีที่เจาหนีห้ รือผูมีสิทธิไมไดมารับเงินดวย - รายละเอียดการจายเงิน ณ
วันสิ้นเดือน
ตัวเอง ใหตรวจสอบวา มีใบมอบฉันทะแนบเปนหลักฐานประกอบการจายเงินหรือไม
- ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
- กรณีจายเงินประจําเดือน
ตรวจสอบเงินประจําเดือนที่ไดรับตามสําเนาใบเบิกเงินแบบ 4244 เปรียบเทียบกับ
รายละเอียดการจายเงิน ณ วันสิ้นเดือนที่สถานศึกษาจัดทําไว วาถูกตองตรงกัน หรือมีกรณีจาย
เงินขาด/จายเงินเกินหรือไม

คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515
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ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย

2. ตรวจสอบการบันทึกรายการ
จายเงินงบประมาณในบัญชี

วิธีการตรวจสอบ
3. ตรวจสอบการบันทึกรายการจายเงินในสมุดเงินสด วาไดผานรายการไปทะเบียน
คุมเงินงบประมาณ ตามสําเนาใบเบิกเงินเพื่อจายในราชการ แบบ 4244 ครบถวนทุกรายการ และ
มีหลักฐานการจายเงินงบประมาณครบถวน ถูกตองหรือไม

คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515

เครื่องมือ/แหลงขอมูล
เครื่องมือ
- กระดาษทําการบันทึก (หมายเลข 14)
แหลงขอมูล
- สําเนาใบเบิกเงินแบบ 4244
- ตนขัว้ เช็ค/หนังสือแจงการโอน
เงิน
- สมุดเงินสด
- ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ
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ประเด็น
: การตรวจสอบการรับ การนําสงและการบันทึกบัญชีเงินรายไดแผนดิน
วัตถุประสงค : เพื่อใหมั่นใจวาเงินรายไดแผนดินที่จัดเก็บมีหลักฐานการรับ การนําสงและบันทึกบัญชีถูกตอง ครบถวนทุกรายการ
ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย
วิธีการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบการรับและการบันทึก
1. ตรวจสอบสําเนาใบเสร็จรับเงินวามีรายละเอียดระบุเปนเงินรายไดแผนดินประเภทใด
บัญชีเงินรายไดแผนดิน
สําหรับกรณีทรี่ ับเงินรายไดแผนดินประเภทเงินเหลือจายปเกาสงคืน จะตองมีรายละเอียด
วา เปนการรับเงินจากผูใด
กรณีรบั ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพยของเงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่งสถานศึกษาจะตอง
บันทึกรับไวเปนเงินรายไดแผนดิน โดยไมตองออกใบเสร็จรับเงินเปนหลักฐานการรับ แตใหอางอิง
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยเปนหลักฐานการรับเงินในสมุดเงินสด
2. ตรวจสอบวาใบเสร็จรับเงินรายไดแผนดินทุกฉบับ ไดนํามาบันทึกในสมุดเงินสด และ
ทะเบียนคุมเงินรายไดแผนดินครบถวน ถูกตองทุกรายการหรือไม
2. ตรจสอบการนําสงและบันทึก
3. ตรวจสอบหลักฐานการนําสงเงินรายไดแผนดินกับสมุดเงินสด และทะเบียนคุมเงินรายได
บัญชีเงินรายไดแผนดิน
แผนดิน วามีการบันทึกบัญชีถูกตอง ครบถวนทุกรายการหรือไม
หมายเหตุ
- กรณีนําสงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของ สพท. หลักฐานการนําสง คือ ใบนําฝากธนาคาร (Pay - in)
- กรณีนําสงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของ สํานักงานคลัง หลักฐานการนําสง คือ ใบนําฝาก
ธนาคาร (Pay - in) และใบนําสงเงินรายไดแผนดิน (ตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด)
- กรณีที่นําเงินสดสง สพท. หลักฐานการนําสง คือ ใบเสร็จรับเงินของ สพท. และใบนําสง
ตามแบบคูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ. 2515 กําหนด

คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515

เครื่องมือ/แหลงขอมูล
เครื่องมือ
- กระดาษทําการบันทึก (หมายเลข 14)
แหลงขอมูล
- สําเนาใบเสร็จรับเงิน/สมุด
คูฝากธนาคาร
- สมุดเงินสด
- ทะเบียนคุมเงินรายไดแผนดิน
เครื่องมือ
- กระดาษทําการบันทึก(หมายเลข 14)
แหลงขอมูล
- หลักฐานการนําสง
(1) ใบนําฝากธนาคาร
(2) ใบนําสงเงินรายไดแผนดิน
(3) ใบเสร็จรับเงินของ สพท.
- สมุดเงินสด
- ทะเบียนคุมเงินรายไดแผนดิน
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ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย

3. ตรวจสอบการจัดทํารายงาน
การรับและนําสงหรือนําฝาก

วิธีการตรวจสอบ
4. กรณีการนําสงโดยโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร
ใหตรวจสอบวามีการจัดทํารายงานการรับและนําสงหรือนําฝากหรือไม และจัดทําไว
ถูกตองตรงกับทะเบียนคุมเงินรายไดแผนดินหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบระยะเวลาการนําสง
4.1 กรณีนําสงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของ สพท. ตองรายงานทุกวันที่ 15 ของเดือน
4.2 กรณีนําสงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสํานักงานคลัง ตองรายงานทุกสิ้นเดือน

คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515

เครื่องมือ/แหลงขอมูล
เครื่องมือ
- กระดาษทําการบันทึก(หมายเลข 14)
แหลงขอมูล
- ทะเบียนคุมเงินรายไดแผนดิน
- รายงานการรับและนําสง
หรือนําฝาก
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ประเด็น
: การตรวจสอบการจัดทํารายงานการเงินประเภทตาง ๆ
วัตถุประสงค : เพื่อใหมั่นใจวารายงานการเงินมีความถูกตอง เชื่อถือไดและจัดสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดครบถวนเปนปจจุบัน
ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย
วิธีการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบการกระทบยอด
ตรวจสอบการกระทบยอดตัวเลขในรายงานการเงินกับสมุดเงินสดและทะเบียนคุมเงินที่เกี่ยวของ
รายงานการเงินกับสมุดเงินสดและ
ดังนี้
ทะเบียนคุมเงินที่เกี่ยวของ
1. รายงานเงินคงเหลือประจําวัน ณ วันสิ้นเดือน กระทบยอดตัวเลขจากยอดตัวเงิน/เอกสาร
เทียบเทาตัวเงิน เอกสารแทนตัวเงิน เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสวนราชการผูเบิกของวันทําการ
สุดทายของเดือน เมื่อรวมกันแลวจะตองเทากับยอดคงเหลือยกไปในสมุดเงินสด
2. รายงานประเภทเงินคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน กระทบยอดจากตัวเลขในทะเบียนคุม
เงินงบประมาณ ทะเบียนคุมเงินรายไดแผนดิน และทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทตาง ๆ
ซึ่งยอดคงเหลือในวันทําการสุดทายของเดือน ของเงินแตละประเภทจะตองเทากับยอดคงเหลือ
ชอง “เงินงบประมาณ” “เงินรายไดแผนดิน” “เงินนอกงบประมาณ” ในสมุดเงินสดและรายงาน
เงินคงเหลือประจําวัน ณ วันสิ้นเดือน ทั้งนี้เพื่อใหทราบวาเงินคงเหลือที่สถานศึกษามีอยูเปน
เงินประเภทใดบาง
3. รายงานการรับ – จายเงินรายไดสถานศึกษา (เงินบํารุงการศึกษา) กระทบยอดตัวเลข
ในรายงานดานรับและดานจาย กับทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรายไดสถานศึกษา
ชอง “รับและจาย” ของยอดรวม ณ วันสิน้ เดือน สําหรับรายการจายแตละหมวดรายจายในทะเบียน
คุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรายไดสถานศึกษาจะตรวจสอบกับหนางบใบสําคัญคูจาย
4. รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ใหตรวจสอบยอดเงินคงเหลือที่แสดงไวในใบแจง
ยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) กับยอดเงินคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารประเภท
กระแสรายวันของสถานศึกษาใหถูกตองตรงกัน

คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515

เครื่องมือ/แหลงขอมูล
เครื่องมือ
- กระดาษทําการรายละเอียด
เงินคงเหลือ (หมายเลข 3)
แหลงขอมูล
- ใบแจงยอดเงินฝากธนาคาร
- สมุดเงินสด
- ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ
- ทะเบียนคุมเงินรายไดแผนดิน
- ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
ทุกประเภทที่เกีย่ วของ
- ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร
ประเภทกระแสรายวัน
- รายงานเงินคงเหลือประจําวัน
- รายงานประเภทเงินคงเหลือ
- รายงานรับ-จายเงินรายได
สถานศึกษา
- งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
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ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงคยอย

2. ตรวจสอบการจัดทําและจัดสง
รายงานใหกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ

วิธีตรวจสอบ
เครื่องมือ/แหลงขอมูล
ตรวจสอบการจัดทํารายงานวา จัดทําถูกตอง ครบถวนและนําสงตามระยะเวลาที่กําหนด
เครื่องมือ
กลาวคือ
- กระดาษทําการบันทึก (หมายเลข
14)
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
แหลงขอมูล
 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน ณ วันสิ้นเดือน สงภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
- รายงานการเงิน
 รายงานประเภทเงินคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน สงภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
 รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร สงภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
 รายงานการใชใบเสร็จรับเงิน เมื่อสิ้นปงบประมาณใหสง อยางชาไมเกิน
วันที่ 31 ตุลาคม ของปงบประมาณถัดไป
สวนราชการอืน่
 รายงานการรับ – จายเงินรายไดสถานศึกษา (เงินบํารุงการศึกษา) สงสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินหรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคแลวแตกรณี ภายใน 30 วันนับจากวัน
สิ้นเดือน
 รายงานการรับ – จายเงินรายไดสถานศึกษา(เงินบํารุงการศึกษา) งวด 6 เดือน ประจําเดือน
มีนาคมและกันยายนของทุกป จัดสงใหกรมบัญชีกลาง 1 ชุด สํานักงบประมาณ 1 ชุด ภายใน
30 วัน นับแตวันสิ้นเดือนนั้น ๆ

คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515
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ประเด็น
: การตรวจสอบรับ – จายประจําวัน
วัตถุประสงค : เพื่อใหมั่นใจวาสถานศึกษาไดมีการแตงตัง้ หรือมอบหมายบุคคลใหทําหนาที่ตรวจสอบรับ – จายประจําวัน ตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและ
การนําเงินสงคลังในหนาทีข่ องอําเภอและกิ่งอําเภอ พ.ศ. 2520 ขอ 20 และขอ 37 และผูที่ไดรับมอบหมายปฏิบตั ิหนาที่โดยถูกตอง
ขั้นตอนการตรวจสอบ/วัตถุประสงค
วิธีตรวจสอบ
เครื่องมือ/แหลงขอมูล
1. ตรวจสอบคําสั่งแตงตั้งผูตรวจ
1. ตรวจสอบคําสั่งแตงตั้งผูตรวจสอบรับ – จายประจําวัน และสอบถามเจาหนาที่ที่ไดรับ
เครื่องมือ
สอบรับ – จายประจําวัน ตามขอ 20 มอบหมายถึงการปฏิบัติงานวาไดมกี ารตรวจสอบรับ –จายประจําวัน เปนประจําทุกวันหรือไม
- กระดาษทําการบันทึก (หมายเลข 14
และขอ 37
และวิธีตรวจสอบดําเนินการอยางไร
)
แหลงขอมูล
- คําสั่งแตงตัง้ ผูตรวจสอบ
รับ– จายประจําวัน
2. ตรวจสังเกตการปฏิบัติหนาที่ของ
2. ตรวจสังเกตในสมุดเงินสดและสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทายของแตละวัน วาไดมี
ผูที่ไดรับแตงตั้ง
แหลงขอมูล
การลงลายมือชื่อของผูตรวจสอบรับ –จายประจําวันหรือไม
- สําเนาใบเสร็จรับเงิน
- สมุดเงินสด

คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515
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(ห

กระดาษทําการรายละเอียดเงินคงเหลือ ณ วันที่………………………………
หนวยรับตรวจ......................................................................
ประเภทเงิน
(เก็บยอดเงินคงเหลือจากทะเบียนตางๆ)

จํานวนเงิน
ตามทะเบียน

เงินสด
ในมือ

สัญญาการ ใบสําคัญ
ยืมเงิน
รองจาย

เงินและหลักฐานแทนตัวเงิน (จากรายงานเงินคงเหลือประจําวัน)
สมุดคูฝาก
กระแสรายวัน
ออมทรัพ
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
คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515

ผูตรวจสอบ................................................................
64

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

คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515
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หมายเลข 3)

พย
อื่น ๆ

คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515
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(หมายเลข 1)

กระดาษทําการเก็บรักษาเงิน
หนวยรับตรวจ...............................................
วันที่ตรวจนับ ......................................................
โดยเปรียบเทียบกับรายงานเงินคงเหลือประจําวันที่..........เดือน........................พ.ศ............
ผูรับตรวจ........................................................ตําแหนง....................................................
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

รวมตัวเงินสดที่ตรวจนับได
รายงานเงินคงเหลือประจําวัน มียอดเงินสดในมือ
ผลตาง
ตัวเงินสดที่ตรวจนับได จํานวน……………..บาท แบงเปนเงินประเภท…………………………………..

คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515
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หนาที่ 2 อยูใน sheet 1.1

คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515
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2. การเก็บรักษาเงิน
2.1 วงเงินรายไดสถานศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหเก็บรักษาเปนเงินสดสํารองจาย ณ ที่ทําการ ………...บาท
มีจํานวนหองเรียน……..หอง ฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน/ออมทรัพย...………………..บาท
2.2 ตูนิรภัย ( ) ไมมี ( ) มี
กุญแจ………ดอก รหัส ( ) มี ( ) ไมมี
2.3 กรรมการเก็บรักษาเงิน
( ) ไมมี
( ) มี คําสั่งที่………………….ดังรายชื่อตอไปนี้
1. ……………………………………………..ตําแหนง………………………………………………
เก็บรักษากุญแจตูนิรภัย เลขที่…………
2. ……………………………………………..ตําแหนง………………………………………………
เก็บรักษากุญแจตูนิรภัย เลขที่…………
3. ……………………………………………..ตําแหนง………………………………………………
เก็บรักษากุญแจตูนิรภัย เลขที่…………
3. ความเห็น

4. คํารับรองของหัวหนาสถานศึกษา
ขาพเจาขอรับรองวา สถานศึกษาไดแจงยอดเงินตลอดจนเอกสารหลักฐานทางการเงิน
ตามรายละเอียดดังกลาวไวครบถวนแลว และไดรับคืนตัวเงินและเอกสารที่มาใหตรวจนับทั้งหมดแลว
หากปรากฏในภายหลังวามีรายไดหรือเงินฝากประเภทอื่นที่สถานศึกษามิไดแจงใหทราบ ซึ่งอาจเปนปญหา
หรือขอผิดพลาดเกิดขึ้นในภายหลัง ขาพเจาขอรับผิดในฐานะหัวหนาสถานศึกษาและผูรับการตรวจสอบ
ลงชื่อ……………………………ผูตรวจสอบ
(……………………………)
ลงชื่อ……………………………ผูตรวจสอบ
(……………………………)
ลงชื่อ……………………………ผูตรวจสอบ
(……………………………)
วันที่ตรวจ…………………………………….
ลงชื่อ……………………………หัวหนาสถานศึกษา
(……………………………)
วันที่………เดือน………………..พ.ศ………
คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515
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จํานวนเงินที่
ตรวจนับได

จํานวนเงินตาม
รายงานเงินคงเหลือ

1.3 เช็ค
.............ฉบับ
1.4 ธนาณัติ
.............ฉบับ
1.5 ใบสําคัญรองจาย .............ฉบับ (กระดาษทําการหมายเลข 4)
1.6 สัญญาการยืมเงิน .............ฉบับ (กระดาษทําการหมายเลข 5)
1.7 เงินฝากสวนราชการผูเบิก
- 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 เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
- เงินรายไดสถานศึกษา ธนาคาร....................เลขที่................
- เงินอุดหนุนทั่วไป
ธนาคาร...................เลขที่................
- เงินประกันสัญญา
ธนาคาร...................เลขที่................
- เงินภาษีหัก ณ ที่จาย ธนาคาร...................เลขที่...............
- เงินงบประมาณ
ธนาคาร....................เลขที่..............
......................................................................................
......................................................................................
คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ. 2515
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(หมายเลข 3)

กระดาษทําการรายละเอียดเงินคงเหลือ ณ วันที่………………………………
หนวยรับตรวจ......................................................................
ประเภทเงิน
(เก็บยอดเงินคงเหลือจากทะเบียนตางๆ)

จํานวนเงิน
ตามทะเบียน

เงินสด
ในมือ

สัญญาการ ใบสําคัญ
ยืมเงิน
รองจาย

เงินและหลักฐานแทนตัวเงิน (จากรายงานเงินคงเหลือประจําวัน)
สมุดคูฝาก
กระแสรายวัน
ออมทรัพย
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
คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515

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

คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515
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(หมายเลข 4)

กระดาษทําการรายละเอียดใบสําคัญรองจาย
หนวยรับตรวจ.................................................................
เพียงวันที่........................................................
วัน เดือน ป
ใบสําคัญคูจาย

รายการ

จํานวนเงิน

ขอสังเกต
ที่ตรวจพบ

รวม
ผูตรวจสอบ...........................................
วันที่ตรวจสอบ.......................................

คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515
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(ห

กระดาษทําการรายละเอียดลูกหนี้เงินยืมคงเหลือ
หนวยรับตรวจ....................................................................
เพียงวันที่..............................................................
ม
ลําดับ เลขที่ ว.ด.ป.
ที่

ใบยืม ที่ยืม

ชื่อผูยืม

รายการ

จํานวนเงินตาม

รายการสงใช

วันครบ

สัญญาการยืมเงิน กําหนด

ว.ด.ป.

เงินสด

ใบสําคัญ

จํานวนเงินคงเหลือ

รวม
ผูตรวจสอบ...........................................
วันที่ตรวจสอบ......................................
* สําหรับกรณีลูกหนี้เงินยืมที่ยังไมสงใชสัญญาการยืมเงิน ณ วันตัดยอด
คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515
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หมายเลข 5)

หมายเหตุ

คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515
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(หมายเลข 6)

กระดาษทําการรายละเอียดลูกหนี้เงินยืมที่ไมสงใชภายในกําหนด
หนวยรับตรวจ…………………………………….
เพียงวันที่………………………………….
ลําดับ เลขที่ ว.ด.ป.
ที่

ใบยืม ที่ยืม

ชื่อผูยืม

รายการ

จํานวนเงินตาม

วันครบ

สัญญาการยืมเงิน กําหนด ว.ด.ป.

รายการสงใช
เงินสด

ใบสําคัญ

จํานวนเงิน
คงเหลือ

หมายเหตุ

ผูตรวจสอบ................................
วันที่ตรวจสอบ............................
* สําหรับกรณีลูกหนี้เงินยืมที่ยังไมสงใชภายในกําหนด ณ วันตัดยอด และลูกหนี้เงินยืมที่สงใชเงินยืมแลวแตเปนการสงใชเกินระยะเวลาที่กําหนด
คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515
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(หมายเลข 7)

กระดาษทําการรายละเอียดลูกหนี้เงินยืมที่ยืมรายใหม โดยยังไมสงใชเงินยืมรายเกา
หนวยรับตรวจ…………………………………….
เพียงวันที่………………………………….
ลําดับ เลขที่ ว.ด.ป.
ที่

ใบยืม ที่ยืม

ชื่อผูยืม

รายการ

จํานวนเงิน

วันครบ
กําหนด

จํานวนเงิน

รายการสงใช
ว.ด.ป.

เงินสด

ใบสําคัญ

คงเหลือ

หมายเหตุ

ผูตรวจสอบ...............................
วันที่ตรวจสอบ..........................
* สําหรับลูกหนี้เงินยืมที่ยังไมสงใช และลูกหนี้เงินยืมที่สงใชเงินยืมแลว แตเปนการใหยืมซ้ําซอน
คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515
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(หมายเลข 10)

กระดาษทําการรายการจายที่มีขอสังเกต
ประเภทเงิน......................................................
หนวยงาน.........................................................
เพียงวันที่ .............................................
ใบสําคัญ
ที่

ว.ด.ป.
ตามใบสําคัญ

ว.ด.ป.
ที่ลงจาย
ในบัญชี

จํานวนเงิน
เรียกหลักฐาน
เรียกเงินคืน
หรือชี้แจง

เหตุที่ทักทวง

การแกไข

ผูตรวจสอบ..........................................
วันที่ตรวจสอบ.....................................
คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515
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(หมายเลข 12)

กระดาษทําการตรวจสอบหลักฐานขอเบิก
หนวยรับตรวจ....................................................
ตรวจเพียงวันที่ ......................................................................
ระยะเวลาการสุมตรวจ ตั้งแตวันที.่ ..................................ถึงวันที.่ ...................................................
ขอมูลจาก สพท.
ขอมูล ของโรงเรียน
วันที่รับ
รายการ
จํานวนเงิน วันที่วางเบิก เลขที่ฎีกา วันที่จาย/ วันที่วางเบิก วันที่ไดรับแจง
ผลการตรวจสอบ
วันที่แจง
วาจายเงิน

ขอสังเกต

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

คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ. 2515
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(หมายเลข 13)

กระดาษทําการสรุปผลการตรวจสอบการเงิน การบัญชี
กลุมงาน/สายตรวจสอบที่……….………ประจําจังหวัด…………………………………………………
หนวยรับตรวจ……………………………………………………….
วันเขาตรวจสอบ วันที่……..เดือน……………...……….พ.ศ…….…ถึงวันที่……..เดือน…………..…………..พ.ศ……
ชื่อผูรับตรวจ……………………..………………………….....ตําแหนง…………………………………….……………
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

คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515
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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)
คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515
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ผลการตรวจสอบ

ขอเสนอแนะ

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)
คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515
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รายการตรวจ

ผลการตรวจสอบ

ขอเสนอแนะ

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
คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515
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ผลการตรวจสอบ
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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
คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515
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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
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(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 เงินอุดหนุนคาใชจา ยในการ
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
คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ.2515
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(3) รายงานการรับ-จายเงินรายได
สถานศึกษา(เงินบํารุงการศึกษา)

(4) การจัดทํางบเทียบยอดเงินฝาก
ธนาคารประเภทกระแสรายวัน
(กระดาษทําการ 2)

(5) รายงานการใชใบเสร็จรับเงินเมื่อ
สิ้นปงบประมาณ

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

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

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

ขอความที่บันทึก

คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ. 2515

ผูบันทึก

88

คูมือการตรวจสอบภายใน : คูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ. 2515

88

