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ส านกังานเขตพื้นท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 18 



ค ำน ำ 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 5 มาตรา 39 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)    
พ.ศ. 2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ได้ก าหนดให้มีการแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยได้จัดระเบียบ
บริหารราชการในเขตพ้ืนที่การศึกษา ก าหนดโครงสร้างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยโครงสร้างดังกล่าว
ก าหนดให้มีหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อท าหน้าที่ ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าปรึกษาต่อหน่วยงาน และ
สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในส าหรับผู้ตรวจสอบภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน   
แก่ผู้ตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล                                             

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารคู่มือเล่มนี้ 
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ตรวจสอบภายในและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานงานตรวจสอบภายใน เป็นอย่างด ี 
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ควำมส ำค ญและควำมเป็นมำ 
  ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 
34 ได้จัดระเบียบบริหารราชการในเขตพื้นที่การศึกษา โดยก าหนดให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นส่วนราชการที่อยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
มีหน้าท่ีด าเนินการบริหารและจัดการศึกษา ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของ
สถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมท้ังประสาน ส่งเสริม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ 
สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย และมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย พร้อมจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงาน ให้
เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง    
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 38 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 37 โดย 
มีหน่วยงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ คือ สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  จากภารกิจของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาดังกล่าว ประกอบกับการท่ีกระทรวง 
ศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และสถานศึกษาโดยตรง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในฐานะผู้บังคับบัญชา         
จึงมีอ านาจหน้าท่ีควบคุม ก ากับการปฏิบัตงิาน รวมท้ังเร่งรัด ติดตาม ประเมินผลให้เป็นไปตาม
นโยบาย และแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามแนวทาง และเป้าหมาย   
ในการพฒันาการศึกษา 
  อน่ึง เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 62 ก าหนดให้จัดระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ          
หลักการศึกษา แนวการจัดการศึกษา และคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยหน่วยงานภายใน  
ประกอบกับการท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติก าหนดให้ทุกส่วนราชการ ต้องจัดให้มีหน่วยตรวจสอบ
ภายใน เพ่ือท าหน้าท่ีตรวจสอบ ติดตาม และให้ค าปรึกษาต่อหน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้ก าหนดให้มีหน่วยตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพ่ือท าหน้าท่ีสนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงาน   
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในฐานะท่ีหน่วยตรวจสอบภายในเป็น
เคร่ืองมือของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ซึ่งต้องท าหน้าท่ีประสานงานกับกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง   
ให้เป็นไปด้วยความราบร่ืน ซึ่งจะส่งผลใหใ้ห้การปฏิบัติงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม 



 

วัตถุประสงค์ของคู่มอืกำรปฏิบัติงำน 
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานหน่วย
ตรวจสอบภายใน เพ่ือให้การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ซึ่งแนวทางการตรวจสอบท่ีปรากฏอยู่ในคู่มือเล่มนี้ จะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน  
ดังนี้ 

  1. เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน   
  2. เพื่อให้ผู้ร่วมงานใช้ปฏิบัติงานทดแทนกันได้ 
  3. เพื่อผู้รับบริการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

ประโยชน์ของคู่มือกำรปฏิบัติงำน   

     ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความรู ้ 
ความเข้าใจในสาระส าคัญของการตรวจสอบภายใน รวมท้ังขั้นตอนในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้ 
  1. ได้คู่มือในการปฏิบัติงาน    
  2. ได้ให้ผู้ร่วมงานใช้ปฏิบัติงานทดแทนกันได้ 
  3. ได้ให้ผู้รับบริการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

ขอบเขตของคู่มือกำรปฏิบัติงำน 
  คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเล่มนี ้ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบภายในของการตรวจสอบในระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา            
เพ่ือใช้เปน็แนวทางในการปฏิบัติงานตามขอบเขตของงานท่ีต้องการตรวจสอบ โดยอ้างอิงตาม
ระเบียบและแนวปฏิบัติต่างๆ  ดังนี้ 
  1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 
  2. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินและการน าเงินส่งคลังตามระบบการ
บริหารการเงินการคลังภารรัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง 

   3. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ 
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2561 

   4. ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังในหน้าท่ีของอ าเภอและ                   
กิ่งอ าเภอ พ.ศ. 2520 



   5. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน     
การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562  

   6. คูม่ือการบัญชีส าหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515 
   7. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเบียบ 

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  
   8. คู่มือการตรวจสอบภายใน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   9. คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ส าหรับผู้ตรวจสอบภายใน โดยส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   10. คู่มือการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา โดยส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   11. แนวทางการควบคุม ก ากับ ติดตาม การเงินการบัญชีระดับโรงเรียน โดยส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   12. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน โดยส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   13. แนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ 

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  14. แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Market : e – market) และ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Bidding : e – bidding)  

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 กำรตรวจสอบภำยใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษา 

อย่างเท่ียงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น            
การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเส่ียง การควบคุมและการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ
และเป็นระเบียบ                  

          กำรให้หลักประกัน หมายถึง การตรวจสอบหลักฐานต่างๆ อย่างเท่ียงธรรม เพื่อน าผล
มาประเมินอย่างเป็นอิสระในกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแล
องค์กร เช่น การตรวจสอบงบการเงิน ผลการด าเนินงาน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบต่างๆ และการตรวจความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลทาง
การเงินการบัญชี 



         กำรบริกำรให้ค ำปรึกษำ หมายถึง การให้บริการ ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาและบริการ
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยลักษณะงานและขอบเขตของงานขึ้นอยู่กับผู้รับบริการ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่
ส่วนราชการและปรับปรุงการด าเนินงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



                                 บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและกำรบริหำรจดักำร 
                                                โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร 

                                                    โครงสร้ำงองค์กร (ORGANIZATION CHART) 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

หน่วยตรวจสอบ 
ภำยใน 

กลุ่มบริหำร 
งำนบุคคล 

กลุ่ม 
อ ำนวยกำร 

กลุ่มส่งเสริมกำร 
จัดกำรศึกษำ 

กลุ่มนโยบำย 
และแผน 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตำมและ 
ประเมินผล 
กำรจัดกำร 
กำรศึกษำ 

กลุ่มบริหำร 
งำนกำรเงิน

และสนิทรัพย ์

 

กลุ่ม 

กฏหมาย
และคด ี

สถำนศึกษำ 

กลุ่ม ICT กลุ่มพฒันาครูฯ 



โครงสร้ำงกำรบริหำร (ADMINISTRATION CHART) 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

กลุ่มบริหำร 
งำนบุคคล 

กลุ่ม 
อ ำนวยกำร 

กลุ่มนโยบำย 
และแผน 

กลุ่มบริหำร 

งานการเงิน 

และสินทรัพย ์

 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที ่ 

กลุ่มส่งเสริมกำร 
จัดกำรศึกษำ 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตำมและ 
ประเมินผล 
กำรจัดกำร 
กำรศึกษำ 

กลุ่ม 

ICT 

หน่วยตรวจสอบ 
ภำยใน 

ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

กลุ่มพัฒนำครู 

กลุ่มกฏหมำย   
และคด ี



  โครงสร้ำงกำรปฏิบัตงิำน (ACTIVITY CHART) 

     

   

                                       
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3. งำนธุรกำร 
และ 

สำรสนเทศ 

1.2.1 งำนตรวจสอบทำงกำรเงินบัญชี (Financial Audit) 

1.2.4 งำนตรวจสอบกำรด ำเนินงำน (Performance Audit)  

1.2.6 งำนตรวจสอบกำรบริหำร (Management Audit) 

1. งำนตรวจสอบ
ภำยใน 

สพท./สถำนศึกษำ 

2. งำนบริหำร 
กำรตรวจสอบ 

1.3 งำนให้ค ำปรึกษำ 

2.1 งำนวำงแผน 
กำรตรวจสอบ 

ภำยใน 

2.2 งำนประกัน 
คุณภำพงำน 

ตรวจสอบภำยใน 

1.2.2 งำนตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนตำมกฎระเบียบ (Compliance Audit) 

1.2.3 งำนตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน (Operational Audit) 

1.2 งำนตรวจสอบด้ำนกำรให้ควำมเชื่อมั่น 
     แยกตำมประเภทกำรตรวจสอบ 

 

1.1.1 งำนประเมินระบบกำร 

ควบคุมภำยใน 

1.1.2 งำนประเมินควำมเสี่ยง 

1.2.7 งำนตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) 

1.2.5 งำนตรวจสอบสำรสนเทศ (Information Technology Audit) 



  
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน (FLOW CHART) 

กระบวนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน (Internal Audit Process)    
 

1.  กำรวำงแผน 
    กำรตรวจสอบ                                        
 
             
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
2.  กำรปฏิบัตงิำน 
    ตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.  กำรรำยงำนและติดตำม 
    ผลกำรตรวจสอบ 
 

  

การประเมินผล 
ระบบการควบคุมภายใน 

ก่อนเร่ิมปฏบัิตงิาน 
ตรวจสอบ 

ระหว่างการปฏบิัตงิาน
ตรวจสอบ 

งานตรวจสอบการปฏบิัติ
เมื่อเสร็จสิน้       

การรายงานผลการปฏิบัตงิาน 

การตดิตามผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กระดาษ 
ท าการ 

การวางแผนการปฏบิัติงาน 

การส ารวจข้อมูลเบือ้งต้น 

การประเมินความเสี่ยง 

การวางแผนการตรวจสอบ 



 
 
 

 

หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติงำน 
  หน่วยตรวจสอบภายใน  มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
  1. ตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือไดข้องข้อมูลตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิควิธีท่ียอมรับ
โดยท่ัวไป โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ความส าคัญของเร่ืองท่ี
ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
  2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน และ
การบริหารทรัพย์สิน การบริหารงานด้านอ่ืนๆ ของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน 
โครงการ ภารกิจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งตรวจสอบ การ
ดูแลรักษาทรัพย์สิน การใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ประหยัด 
  3. จัดท าแผนตรวจสอบประจ าปีเสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปี พร้อมท้ังส่งส าเนาให้
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน เสนอแนะวิธีการ มาตรการในการปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานรับตรวจ ตามข้อ 1 และ 2 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
บังเกิดผลดีต่อการจัดการศึกษา รวมท้ังการปอ้งปรามมิให้เกิดความเสียหายหรือทุจริตเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินของทางราชการ 
  5. รายงานผลการตรวจสอบ และรายงานการติดตามผลการตรวจสอบต่อผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 พร้อมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปีต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  6. ติดตามผลการตรวจสอบ และเสนอแนะให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ  
ในการด าเนินงานให้ถูกต้องตามท่ีได้เสนอแนะไว้   
  7. ศึกษาวิเคราะห์ระเบียบ กฎหมายทางการเงินการคลัง เพ่ือก าหนดแนวปฏิบัติ จัดท า
เอกสารคู่มือเผยแพร่ให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัด รวมท้ังให้ค าปรึกษา ค าแนะน า 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ  
    
  8. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายนอก เช่น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน           
กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น 



วิธีกำรปฏิบัติงำน 

   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีการปฏิบัติงานการตรวจสอบ 
ภายในอย่างเป็นระบบ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานท่ีส าคัญ ดังนี้ 

 1. กำรวำงแผนกำรตรวจสอบ มีขั้นตอน คือ                     
       1.1. ส ำรวจข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในเรียนรู้ และท าความเข้าใจ 

เกี่ยวกับงานของหน่วยงานท่ีต้องท าการตรวจสอบในรายละเอียด เช่น ลักษณะของงบประมาณ
และจ านวนเงินท่ีได้รับ หลักการ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน ขั้นตอนการท างานหรือสายงานการบังคับ
บัญชา  ข้อมูลจากรายงานหรือสถิติ ประเภทของรายงานท่ีหน่วยงานต้องจัดท า/จัดส่ง และระบบ
การควบคุมภายในท่ีมีอยู่ รวมท้ังความคุ้นเคยกับหน่วยงานและระบบงานท่ีจะเลือกมาตรวจสอบ 
ซึ่งจะช่วยให ้ ผูต้รวจสอบสามารถประเมินความเสี่ยงในชั้นต้นก่อนจะด าเนินการตรวจสอบได้อย่าง
เหมาะสมเป็นระบบ 

1.2. ประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ผู้ตรวจสอบภายในจะประเมินผลระบบ    
การควบคุมภายในของทุกกลุ่มงานในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ท่ีได้จัดท า
และประเมินตนเองตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2561 
ก าหนดโดยให้ผู้ตรวจสอบภายในต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน  

1.3. ตดิตำมประเมินควำมเสี่ยง ผู้ตรวจสอบภายในสามารถเลือกประเมินความ 
เส่ียงในระดับหน่วยงานในทุกกลุ่มของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือระดับงาน โครงการ 
กิจกรรม  ได้ตามความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  

1.4. จัดท ำแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี (Audit Plan) ผู้ตรวจสอบภายในจะ 
จัดท าแผนการตรวจสอบให้เป็นไปตามประเด็นตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานก าหนด และตามนโยบายท่ีผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ให้ความส าคัญ โดยจะจัดท าแผนการตรวจสอบเสนอให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในเดือนกันยายนของทุกปี และเมื่อได้รับอนุมัติ
แผนการตรวจสอบแล้ว จะส าเนาแผนการตรวจสอบแจ้งให้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้รนพื้นฐานทราบ ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

1.5. จัดท ำแผนกำรปฏิบตัิงำน (Engagement Plan) เมื่อได้รับการอนุมัติ 
แผนการตรวจสอบประจ าปีแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในจะจัดท าแผนการปฏิบัติงานในแต่ละเร่ือง     
ของกิจกรรมงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบประจ าปี แต่มีความยืดหยุ่นให้
สามารถแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยมีรายละเอียดของเรื่อง และหน่วยรับตรวจ 
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน ขอบเขตการปฏิบัติงาน แนวทางการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ  
ระยะเวลาท่ีจะตรวจสอบ และเครื่องมือกระดาษท าการให้พร้อมก่อนท าการตรวจสอบ 

   2. กำรปฏิบัตงิำนตรวจสอบ ปฏิบัติงานตรวจสอบตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ใน 
แผนการตรวจสอบประจ าปี มีขั้นตอนย่อย คือ  



                 2.1 ก่อนเริ่มปฏิบัติงำนตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ     
การซักซ้อมทีมงาน แจ้งหน่วยรับตรวจทราบก าหนดเวลาเข้าตรวจ วัตถุประสงค์และขอบเขต     
หรือ ประสานขอข้อมูลท่ีจ าเป็นในการตรวจสอบ 
             2.2 ระหว่ำงกำรปฏบิัติงำนตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในจะประชุมเปิดตรวจท าการ
ตรวจสอบ โดยเลือกวิธีการตรวจสอบและเทคนิคการตรวจสอบให้เหมาะสม โดยรวบรวมข้อมูลไว้
ในกระดาษท าการ และปิดตรวจโดยการแจ้งสรุปผลการตรวจสอบเบ้ืองต้นที่เป็นสาระส าคัญให้
ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจทราบ เพื่อด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข หรือท าความเข้าใจกับ
ผู้ปฏิบัติงาน 

       2.3 เมื่อเสร็จสิ้นงำนตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในจะรวบรวมหลักฐาน กระดาษ   
ท าการและสรุปผลการตรวจสอบ 

3. กำรจัดท ำรำยงำนผลและติดตำมผล                                                                 
    3.1 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เสนอให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

มัธยมศึกษา เขต 18 ทราบและพิจารณาสั่งการ ในการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นเทคนิค
อย่างหนึ่งท่ีผู้ตรวจสอบภายในจะต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ ลักษณะของรายงานต้องเป็นรายงานท่ีมี
ประโยชน์ เป็นเรื่องท่ีมีสาระส าคัญ ข้อตรวจพบเป็นเรื่องท่ีตรงกับข้อเท็จจริง ข้อเสนอแนะ น าไป
เป็นประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้ 

    3.2 กำรติดตำมผล เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนงานตรวจสอบภายในท่ี 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องติดตามว่าตามท่ีผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้สั่งการให้
หน่วยรับตรวจด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในแล้วหรือยัง การติดตาม 
ผลเพื่อให้แน่ใจว่าข้อตรวจพบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมเรียบร้อยแล้ว หากมีปัญหาอุปสรรค
อย่างไรท่ีไม่อาจแก้ไขได้ จะต้องรายงานให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษา เขต 18
ทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการเพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

กำรให้บริกำรงำนตรวจสอบภำยใน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

แจ้งหน่วยรับตรวจ 

ประชุมเปิดกำรตรวจสอบกับหน่วยรบัตรวจ 

ด ำเนินกำรตรวจสอบ 

รำยงำนผลกำรตรวจสอบ 

กำรติดตำมผล 

แผนภูมิขั้นตอน 

หน่วยตรวจสอบ
ภำยใน 



             
 
 

หน่วยตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18 
******************************************* 

 

 
- แจ้งหน่วยรับตรวจ ตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ที่ได้รับความเห็นชอบจาก

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  
- ก่อนท าการตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายใน จะประสานภายในให้หน่วยรับตรวจทราบ

เพื่อให้จัดเตรียมเอกสารหลักฐานส าหรับใช้ในการตรวจสอบ พร้อมแจ้งวันและเวลาท่ีจะตรวจสอบ
เป็นลายลักษณ์อักษร 
 

 
- ก่อนเริ่มปฏิบัติการตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายใน จะชี้แจงให้หน่วยรับตรวจได้ทราบ

ว่าการตรวจสอบก าลังจะเริ่มขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบ ลักษณะของ
การตรวจสอบอย่างไร เอกสารท่ีใช้ในการตรวจสอบ ระยะเวลาโดยประมาณที่จะใช้ในการ
ตรวจสอบข้อมูล และวิธีการรายงานและการติดตามผลเป็นอย่างไร 
 

 
-  หน่วยตรวจสอบภายใน จะด าเนินการตรวจสอบหน่วยรับตรวจตามแนวทางการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 
 

 
- เมื่อเสร็จส้ินการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในจะจัดท าร่างรายงานการตรวจสอบแล้ว

ประชุมหารือร่วมกับหน่วยรับตรวจเพื่อเป็นการยืนยันเรื่องท่ีตรวจพบและเป็นการเปิดโอกาสให้  
หน่วยรับตรวจได้มีโอกาสชี้แจงและให้ความเห็นเพ่ิมเติม ซึ่งบางครั้งข้อมูลท่ีผู้ตรวจสอบรวบรวมได้  
อาจจะมีข้อมูลท่ีคลาดเคลื่อน ไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ 
             

 

ขั้นตอนกำรให้บรกิำรงำนตรวจสอบภำยใน 

ขั้นตอนที่ 1. แจ้งหน่วยรบัตรวจ 

ขั้นตอนที่ 2. ประชุมเปิดกำรตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ 

ขั้นตอนที่ 3. ด ำเนินกำรตรวจสอบ 

ขั้นตอนที่ 4. ประชุมปดิกำรตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ 



 

-    เมื่อหน่วยตรวจสอบภายใน ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะน าข้อมูล                  
หรือข้อตรวจพบ ปัญหา อุปสรรค ผลการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะท่ีได้จากการตรวจสอบ    
มาจัดท ารายงานเสนอต่อผูอ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เพื่อพจิารณา      
สั่งการให้หน่วยรับตรวจด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

- หน่วยตรวจสอบภายใน ส่งรายงานผลการตรวจสอบท่ีผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้สั่งการให้หน่วยรับตรวจด าเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยให้
รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ทราบ
ภายใน 30 วันนับจากวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งให้ด าเนินการ 
 

 

-  หน่วยตรวจสอบภายใน จะติดตามผลว่าหน่วยรับตรวจได้มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยจะน าหนังสือของหน่วยรบัตรวจท่ีรายงานว่า
ได้ปฏิบตัิตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว เสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 18 ทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 5. รำยงำนผลกำรตรวจสอบ 

ขั้นตอนที่ 6. กำรติดตำมผล 



     จากการท่ีหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีภารกิจในการ
ช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด    
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การ
ตรวจสอบภายในของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จึงต้องครอบคลุมกิจกรรม
การตรวจสอบดังต่อไปนี้ 
 
 
 

 

ประเด็นกำรตรวจสอบ 
    ตรวจสอบการเบิกเงินและการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิถูกต้องครบถ้วน 

วัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ 
             เพ่ือให้มั่นใจว่าการเบิกเงินและการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิถูกต้อง และครบถ้วน 

ขอบเขตกำรตรวจสอบ                   
    ด าเนินการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานและสุ่มตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

ท่ีเกี่ยวข้อง อบ่างน้อย 1 เดือน ย้อนหลังนับแต่วันท่ีตัดยอด 

แนวทำงกำรตรวจสอบ 
      1. กำรเบิกเงินถกูต้องครบถ้วน   
                 1.1. การเบิกเงินถูกต้อง 
                       (1) การวางเบิก    
                            - การตรวจสอบหลักฐานขอเบิก   
                            - การสอบทานหลักฐานและรายงานขอเบิกเงินคงคลัง (ZINF_R09)  
                            - การจดัพิมพ์รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง (ZINF_R09)  
                            - การวางฎีกาเบิกในระบบ GFMIS    
                       (2) การอนุมัติเบิกในระบบ GFMIS (ปลดบล็อก) 
                            - การแต่งตั้ง/มอบหมายหน้าท่ี มีค าส่ังแต่งตั้งเจ้าหน้าผู้ท าหน้าท่ีอนุมัติ           
ในระบบ GFMIS (ปลดบล็อก) และเก็บรักษา GFMIS smart Card ท่ีใช้ในการอนุมัติในระบบ 
GFMIS หรือไม่ 
                        - ผู้วางเบิกเงินในระบบ GFMIS เป็นผู้ท าหน้าท่ีอนุมัติในระบบ (ปลด
บล็อก) ด้วยหรือไม่  
 
 

1.1 กำรตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยเงิน 

1. กำรตรวจสอบส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 



             
 
                 (3) การสุ่มตรวจสอบการเบิกเงิน 
                            - การวางฎีกาเบิกถูกต้องหรือไม่ (จ านวนเงินถูกต้อง ประเภทเงินถูกต้อง
หรือไม่) 
                            - หลักฐานขอเบิกหรือต้นเร่ืองขอเบิกตรงกับหลักฐานขอเบิกเงินคงคลัง
(ZINFR09)   
                            - มีค าส่ังมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีผู้เบิกและผู้อนุมัติเบิกในระบบ GFMIS            
(ปลดบล็อก) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร    
                            - ผู้วางเบิกเงินในระบบ GFMIS เป็นผู้ท าหน้าท่ีอนุมัติในระบบด้วย               
(ปลดบล็อก) หรือไม่   
                           - ตรวจสอบการแบ่งแยกหน้าท่ี และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ี มคี าส่ัง               
มอบหมายงาน ระบุขอบข่ายภาระงานท่ีรับผิดชอบไว้ให้ชันเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น   
การวางเบิก การรับเงิน การจ่ายเงิน หารจัดท าบัญชี และการจัดพิมพ์รายงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องใน
ระบบ GFMIS  
                 1.2 การเบิกเงินมีหลักฐานครบถ้วน 
                       (1) การตรวจสอบสรุปรายการขอเบิกเงิน (ZAP_RPTW01) กับหลักฐาน 
ขอเบิก    
                            - การแต่งตั้งและมอบหมาย  ให้มีผู้ตรวจสอบรายงานสรุปรายการขอเบิก
เงิน (ZAP RPTW01) กับหลักฐานขอเบิกหรือต้นเร่ืองขอเบิกหรือไม่ 
                            - ทุกสิ้นวัน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้จัดพิมพ์
รายงานสรุปรายการขอเบิกเงิน (ZAP_RPTW01) หรือไม่  
                            - แผนผังการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร   
                            - มีการตรวจสอบหลกัฐานขอเบิก หรือต้นเร่ืองขอเบิกกับรายงานสรุป
รายการขอเบิกเงิน (ZAP_RPTW01) เพ่ือตรวจสอบรายการเบิกของหน่วยงาน และเสนอหัวหน้า
หน่วยงานลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องในรายงานสรุปรายการขอเบิกเงิน (ZAP_RPTW01)   
หรือไม ่
 2. กำรจ่ำยเงินให้เจ้ำหนี้หรือผู้มีสิทธิถกูต้องครบถว้น    
                2.1. การจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิในระบบ GFMIS 
                       (1) การควบคุมการจ่ายเงิน    

                      - การจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิในระบบ  GFMIS 
                            - มีการจัดพิมพ์รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ 
(ZAP_RPT506)   หรือไม่ 

 



                          - มีการตรวจสอบรายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ 
(ZAP_RPT506) กับหลักฐานต้นเรื่องพร้อมแนบกับหลักฐานต้นเรื่องขอเบิกด้วยหรือไม่ 
                          - มีการติดตามใบเสร็จรับเงิน หรือมีการจัดท าหนังสือแจ้งสรรพากรในท้องท่ี
ภูมิล าเนาหรือสถานประกอบการของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินทราบ ได้จัดท าหรือไม่                     

       (2) การสุ่มตรวจสอบการจ่ายเงิน    
                            - การจ่ายเงินมีหลักฐานประกอบการจ่ายเงินครบถ้วนหรือไม่ มีการเรียก
ใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินหรือไม่ ในกรณีท่ีเกิน 15 วันยังไม่ได้ใบเสร็จรับเงิน   
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีการจัดท าหนังสือแจ้งสรรพากรในท้องท่ี
ภูมิล าเนาหรือสถานประกอบการของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินทราบหรอืไม่                     
                2.2 การจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิผ่านส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                      การจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ ผ่านส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 18 ด าเนินการดังนี้     
                      (1) การรับเงิน     
                          - มกีารจัดพิมพ์รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน 
(ZAP_RPT503) หรือไม่ 
                      (2) การจ่ายเงิน   
                           - ตรวจสอบยอดเงินโดยกระทบยอดจ านวนเงินรับกับจ านวนเงินจ่ายให้
ตรงกัน ก่อนการเขียนเช็คสั่งจ่าย พร้อมท้ังสอบทานความถูกต้องของรายการจ านวนเงิน และผู้รับ
เงินท่ีระบไุว้ในเช็คหรือไม่ 
                           - ทุกสิ้นวันได้รวบรวมหลักฐานการจ่ายส่งให้งานบัญชีทันหรือไม่ 
                          - กรณีการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือบุคคลภายนอก ได้จ่ายโดยวิธีใด 
                           - ตรวจสอบเช็คกับต้นเร่ืองขอเบิกหรือไม่ 
                           - ผู้รับเช็คได้ลงนามในต้นขั้วเช็คหรือไม่ 
                           - รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ (ZAP_RPT503)                        
ได้จัดพิมพ์ และตรวจสอบกับหลักฐานต้นเรื่องขอเบิกหรือไม่ 
                      (3) การควบคุมเงินฝากธนาคารคงเหลือ 
                           - มีการจัดท าสมุดเงินฝากธนาคารและงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารหรือไม่ 
                           - มีการจัดท ารายละเอียดเงินฝากธนาคารคงเหลือหรือไม่ 
                           - มีการจัดพิมพ์รายงานรายละเอียดเอกสารขอเบิกท่ีได้รับเงินแล้ว แต่ยัง
ไม่ได้ช าระเงินให้ผู้ขาย (ZAP_RPT406) หรือไม่ 
                           - มีการตรวจสอบรายละเอียดเงินฝากธนาคารคงเหลือกับรายงาน
รายละเอียดเอกสารขอเบิกที่ได้รับเงินแล้วแต่ยังไม่ช าระเงินให้ผู้ขาย (ZAP_RPT406) หรือไม่ 
                        
 



 

ประเด็นกำรตรวจสอบ 
 1. ตรวจสอบตรวจสอบการควบคุมเงินทดรองราชการ ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 2. ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ ของส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

วัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ 
    1 เพ่ือให้มั่นใจว่าเงินทดรองราชการมีระบบการบริหารการใช้จ่ายเงินเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ นโยบาย ระเบียบและแนวทางท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
    2. เพ่ือให้ระบบการบริหารจัดการเงินทดรองราชการมีความรวดเร็ว คล่องตัว                          
มีการควบคุมท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
    3. เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

ขอบเขตกำรตรวจสอบ 
    ด าเนินการตรวจสอบเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ จ านวน 1 เดือนย้อนหลังนับแต่วันท่ีตัด
ยอด      

แนวทำงกำรตรวจสอบ 
            วธิีกำรตรวจสอบ โดย 
     1. การควบคุมเงินทดรองราชการ 
                 1.1 สอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง หัวหน้างาน ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ผู้บริหารท่ีควบคุมเงินทดรองราชการ  
                 1.2 ตรวจสอบการควบคุมเงินทดรองราชการตามแนวทางท่ีกระทรวงการคลัง
ก าหนด โดย 
              - การแยกเงินทดรองราชการจากระบบบัญชีปกติ รวมท้ังบัญชีเงินฝากธนาคาร   
ส าหรับเงินทดรองราชการโดยเฉพาะต่างหาก 
      - ให้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารส าหรับเงินทดรองราชการ 2 บัญชี คือ               
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพ่ือฝากเงินทดรองราชการ และบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเพื่อสั่งจ่าย           
เงินทดรองราชการ 
      - ใบเสร็จรับเงินส าหรับคืนเงินทดรองราชการ ให้แยกจากใบเสร็จรับเงินปกติ                
ของส่วนราชการ 
      - การบันทึกในทะเบียนคุมการรับจ่ายเงินทดรองราชการ  ให้บันทึกใน                     
ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 
      - การจัดท ารายงานฐานะเงินทดรองราชการ งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 
รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ รายละเอียดใบส าคัญเงินทดรองราชการเป็นประจ าทุกเดือน   

1.2 กำรตรวจสอบเงินทดรองรำชกำร 



      - เงินสดคงเหลือ ณ สิ้นวัน ให้เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย และแสดงเงินคงเหลือ   
ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวันช่อง “หมายเหตุ” 
      - ดอกเบี้ยรับจากบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ให้น าส่งเป็นเงินรายได้
แผ่นดิน 
      - แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
เป็นประจ าทุกวัน 
     2. การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ 
                 2.1 ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547 
                 2.2 ตรวจสอบการเบิกเงินงบประมาณชดใช้เงินทดรองราชการมีความรวดเร็ว เป็น
ระบบ  ท าให้การหมุนเวียนมีสภาพคล่อง  ตอบสนองการบริการได้ทันตามความต้องการ บรรเทา
ปัญหาการเบิกจ่ายเงินจากคลังได ้
                 2.3 ตรวจสอบเปรียบเทียบระยะเวลาที่ได้รับใบส าคัญชดใช้เงินทดรองราชการ หรือ
ได้จ่ายเงินทดรองกับวันท่ีขอเบิกเงินงบประมาณชดใช้ในระบบ GFMIS  หมุนเวียน มีสภาพคล่อง   
ตอบสนองการบริการได้ทันตามความต้องการ 

 

 

ประเด็นกำรตรวจสอบ 
     1. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านให้ผู้มีสิทธิถูกต้องตามพระราชกฤษฎีกา               
ค่าเช่าบ้านข้าราชการและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
     2. ตรวจสอบระบบการควบคุมการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านมีความเหมาะสมและ 

รัดกุม 

วัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ 

    1. ตรวจสอบเพ่ือทราบว่าการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านให้ผู้มีสิทธิถูกต้องเป็นไปตาม
ระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

    2. ตรวจสอบเพ่ือทราบว่าระบบการควบคุมการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านมีความเหมาะสม 
และรัดกุม 

ขอบเขตกำรตรวจสอบ 
       1. ตรวจสอบระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน 
      2. ตรวจสอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิขอรับเงินค่าเช่าบ้าน  และหลักฐาน                     
การเบิกจ่ายเงิน 
 

1.3  กำรตรวจกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเชำ่บ้ำน 
 



แนวทำงกำรตรวจสอบ 
             1. ตรวจสอบเพื่อทราบว่าการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านให้ผู้มีสิทธิถูกต้องเป็นไปตาม
ระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

    วิธีกำรตรวจสอบ  โดย 
    1. ตรวจสอบว่าผู้ท่ีเบิกค่าเช่าบ้านเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมาย โดยตรวจสอบจาก 

เอกสารหลักฐานการยื่นรับเงินค่าเช่าบ้าน 
         2. สอบทานรายงานของข้อมูลการขอรับเงินค่าเช่าบ้านของผู้ใช้สิทธิ                              
พร้อมแบบ 6005 ว่ามีการแจ้งรายละเอียดประกอบครบถ้วนหรือไม่ 

    3. ตรวจสอบหลักฐานประกอบการขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน 
       3.1 การยื่นขอเบิกครั้งแรก 

                3.1.1 ตรวจสอบแบบการขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) พร้อมหลักฐาน 
ประกอบการขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน 
     กรณีเช่าบ้าน 
     กรณีเช่าซื้อ 
     กรณีผ่อนช าระเงินกู้เพื่อซื้อบ้าน 
     กรณีผ่อนช าระเงินกู้เพื่อปลูกบ้าน โดยมีที่ดินเป็นของตนเองอยู่ก่อน
แล้วหรือปลูกสร้างบ้านบนท่ีดินของบุคคลอ่ืนโดยตนมีสิทธิตามกฎหมาย 
                3.1.2 สอบทานรายงานผลการตรวจสอบการขอรับเงินค่าเช่าบ้านของ 
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสภาพบ้าน  ว่ามีการบันทึกข้อมูลรายละเอียดพร้อมให้  
ค ารับรองเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานครบถ้วนทุกกรณีประกอบการขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน 
                3.1.3 ตรวจสอบการควบคุมการเบิกค่าเช่าบ้านแต่ละราย  ไม่ให้เกินสิทธิ     
ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการที่ก าหนดท้ายพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน 
        3.2 การยื่นขอเบิกค่าเช่าบ้านรายเดือน 
           3.2.1 ตรวจสอบแบบค าขอเบิกค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006)   ท่ียื่นพร้อมกับ 
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านว่ามีข้อมูลรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน พร้อมท้ัง 
ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านจากผู้มีอ านาจ 

   3.2.2 ตรวจสอบข้อมูลการวางเบิกเงินค่าเช่าบ้านในรายงานการขอเบิก               
เงินคงคลังว่าถูกต้องตรงกับรายละเอียดงบหน้าประกอบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน และหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน 

   3.2.3 มีการเสนอผู้มีอ านาจในรายงานการขอเบิกเงินคงคลังก่อนอนุมัติเบิกจ่าย 
ในระบบ (ปลดบล็อก) 
           3.2.4 ก่อนจ่ายเงิน มีการกระทบยอดรายการรับและจ่ายเงินจากรายงาน 
แสดงรายละเอียดสถานการณ์เบิกจ่ายเงิน ว่าถูกต้องตรงกับรายละเอียดงบหน้าประกอบขอเบิก
เงินค่าเช่าบ้านและหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน 



    2 ตรวจสอบระบบการควบคุมการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านว่าเหมาะสมรัดกุม 
               วิธีกำรตรวจสอบ  โดย 
       สอบทานกระบวนการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน ว่ามีระบบควบคุมท่ีเพียงพอ เหมาะสม
หรือไม่ โดยสอบถาม สังเกตการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ พร้อมตรวจสอบเอกสาร    
ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

      1 มีการจัดท าทะเบียน/เอกสารควบคุมการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน เพ่ือควบคุม 
การเบิกจ่ายเงินรายเดือนของผู้มีสิทธิเป็นรายบุคคลให้ถูกต้อง และไม่เกินสิทธิท่ีข้าราชการผู้นั้น 
พึงได้รับเงินค่าเช่าบ้านจากทางราชการ 

      2 มีการควบคุมการเบิกเงินค่าเช่าบ้าน เพื่อป้องกันมิให้หลักฐานขอเบิกสูญหาย 
และไม่เบิกจ่ายซ้ าซ้อน 
        3 มีการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของหลักฐานขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน 
(แบบ 6006 พร้อมใบเสร็จรับเงินค่าเช่าบ้าน/ใบเสร็จรับเงินผ่อนช าระเงินกู้) 

      4 ก่อนการวางฎีกาเบิกเงินค่าเช่าบ้าน มีการอนุมัติหลักฐานขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน 
จากผู้มีอ านาจอนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006) ครบถ้วน 

     5 มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลวางเบิกเงินในระบบ GFMIS กับหลักฐาน  
ขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน 

     6 มีการเสนอให้ผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติในรายงานการขอเบิกเงินคงคลังก่อนการ
อนุมัติเบิกจ่ายในระบบ (ปลดบล็อก) 

     7. ก่อนการจ่ายเงิน มีการตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดการรับและจ่ายเงิน 
     8. มีระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน 

 
  

ประเด็นกำรตรวจสอบ 
      1. การเบิกจ่ายเงินงบบุคลากร ได้แก่ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินค่าตอบแทน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ        
ท่ีเกี่ยวข้อง 
      2. การประเมินระบบการควบคุมภายในด้านการเบิกจ่ายเงินงบบุคลากรว่ามีความ
เพียงพอ และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นได ้
      3. การให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุง หรือพัฒนาการปฏิบัติงาน    
ด้านการเบิกจ่ายเงินงบบุคลากร ให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอ ซึ่งจะส่งผล  
ให้การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินงบบุคลากรปฏิบัติได้รวดเร็ว ถูกต้อง และมปีระสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

 

1.4  กำรตรวจสอบเงินวทิยฐำนะและเงินประจ ำต ำแหน่ง 
 



วัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ 

      1. เพื่อให้ทราบว่าการเบิกจ่ายเงินงบบุคลากร ได้แก่ เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงิน
ค่าตอบแทนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ  
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
     2. เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายในด้านการเบิกจ่ายเงินงบบุคลากรว่ามีความ
เพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยง ท่ีอาจจะเกิดขึ้นได ้
      3. เพื่อให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุง หรือพัฒนาการปฏิบัติงานด้าน
การเบิกจ่ายเงินงบบุคลากรให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอ ซึ่งจะส่งผลให้
การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินงบบุคลากรปฏิบัติได้รวดเรว็ ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ขอบเขตกำรตรวจสอบ 
     ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา             
ท้ังหมดเป็นรายบุคคล จไนวนเดือนท่ีท าการตรวจสอบ 1 เดือน 

แนวทำงกำรตรวจสอบ 
     1.ตรวจสอบว่าการจัดท าแบบ ง.1 ,ง.2 ,ง.3 และ ง.4 ครบถ้วน และจัดท าทุกครั้ง                
เมื่อมีการออกค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่มี หรือเลื่อนวิทยฐานะ 
     2. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ ง.1 , ง.2 , ง.3  และ ง.4  โดยตรวจว่าผู้มีสิทธิ               
ท่ีมีชื่อในแบบ  ง.1 , ง.2 , ง.3  และ ง.4 มีค าส่ังถูกต้องครบถ้วน 
     3. ตรวจสอบว่ามีการจัดท าบัญชีถือจ่ายเพ่ิมเติมระหว่างปีครบถ้วน ถูกต้อง โดยจัดท า
ทุกครั้งท่ีเปิดใหม่/เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนสถานศึกษา 
     4. ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดท าบัญชีถือจ่ายเพิ่มเติม โดยตรวจสอบกับค าสั่ง 
พร้อมท้ังตรวจสอบว่ามีการจัดส่งบัญชีถือจ่ายเพิ่มเติมให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พร้อมค าสั่งหรือไม่ 
     5. ตรวจสอบว่า มีการจัดท าสรุปบัญชีการขอถือจ่ายรายเดือนส่งส านักงาน            
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกเดือน 
      6. ตรวจสอบข้อมูลในการสรุปบัญชีการขอถือจ่ายรายเดือนที่จัดท าว่าถูกต้องกับจ านวน
ผู้มีสิทธิในบัญชีถือจ่ายปรับเพิ่ม (ลด) ด้วยบัญชีถือจ่ายเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หรือค าสั่งเปลี่ยนแปลงท่ี
เกี่ยวข้อง 
     7. ตรวจสอบว่ามีการจัดท าบัญชีถือจ่ายประจ าปี ส่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
      8. ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีถือจ่าย โดยตรวจสอบผู้มีสิทธิที่มีชื่อในบัญชีถือจ่าย
ประจ าปี มีค าสั่งถูกต้อง ครบถ้วน 
 
 



 

ประเด็นกำรตรวจสอบ 
    1. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market :                       

e - market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) 
มีการก ากับดูแลและควบคุมการด าเนินงานให้มีความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  
เพ่ือให้ผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมท้ังการด าเนินงานเป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง    

    2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และใบส าคัญคู่จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Bidding : e – bidding) 

วัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ 
    1. เพ่ือสอบทานความถูกต้องของการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวง    
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 รวมท้ังความครบถ้วน
ของเอกสารหลักฐาน ท่ีเกี่ยวข้อง    

    2. เพ่ือให้ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุง หรือพัฒนาการปฏิบัติงาน 
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์     
ให้มีระบบการควบคุมท่ีเหมาะสมและเพียงพอ จะส่งผลให้การปฏิบัติงานดังกล่าวบรรลุ
วัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ขอบเขตกำรตรวจสอบ 
     สุ่มตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เดือนท่ีท าการตรวจสอบ          
จ านวน 1 เดือน     

แนวทำงกำรตรวจสอบ 
     1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และใบส าคัญคู่จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการ
อิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
     2. ท าการสัมภาษณ์ สอบถามผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

ประเด็นกำรตรวจสอบ 
    ตรวจสอบใบส าคัญและหลักฐานการจ่ายถูกต้อง และครบถ้วน 

 

1.5  กำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส ์

1.6 กำรตรวจสอบใบส ำคัญและหลักฐำนกำรจ่ำย 
 



วัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ 
    เพ่ือให้มั่นใจว่าหน่วยรับตรวจมีใบส าคัญและหลักฐานการจ่ายครบถ้วน ถูกต้อง 

และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีก าหนด 

ขอบเขตกำรตรวจสอบ 
    สุ่มตรวจสอบใบส าคัญและหลักฐานการจ่าย             

แนวทำงกำรตรวจสอบ 
    1. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของหลักฐานขอเบิกของเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 

ว่าเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีก าหนด และมี
การอนุมัติหลักฐานขอเบิกจากผู้มีอ านาจทุกรายการ 
     2. สอบทานว่าหน่วยรับตรวจมีการตรวจสอบรายงานการขอเบิกเงินคงคลัง(ZINF R09) 
กับหลักฐานขอเบิกท่ีผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจทุกรายการ 

    3. สอบทานว่าหน่วยรับตรวจมีการตรวจสอบรายงานสรุปรายการขอเบิกเงิน 
(ZAP_RPTW01) กับหลักฐานขอเบิกเงินในวันท าการถัดไป 

    4. สอบทานกรณีจ่ายตรงผู้ขาย มีการพิมพ์รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธ ิ
รับเงิน (ZAP_RPT506) ซึ่งถือเป็นหลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการ และมีการแจ้งให้ผู้มีสิทธิ
รับเงินทราบ และส่งใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคัญรับเงิน  ถ้าไม่ได้มีการท าหนังสือแจ้งสรรพากร 

    5. สอบทานกรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ  มีการพิมพ์รายงานแสดงรายละเอียด 
สถานการณ์เบิกจ่ายเงิน (ZAP_RPT503) และ Bank Statement ก่อนมีการจ่ายเงิน และเรียก
หลักฐานการจ่ายเงินทันที  กรณีการจ่ายเงินโดยวิธีผ่านธนาคารให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงการคลัง
ก าหนด 

    6. สรุปผลการตรวจสอบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ให้หน่วยรับตรวจและหัวหน้าหน่วยงานรับทราบ 

    7. การติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ 
 
 

 

 

 

 

 

             



 
 
 
 
 

ประเด็นกำรตรวจสอบ 
    1. ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนกิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  

ขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน   
             2. ตรวจสอบการจัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าปีของโรงเรียน 
     3. ตรวจสอบการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แผนและผลการด าเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานประจ าปีของโรงเรียน ให้แก่ครู บุคลากรภายในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนหรือ
สาธารณชนท่ัวไปได้รับทราบ 

วัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ 
     1. เพื่อให้มั่นใจว่าโรงเรียนมีการจัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 
     2. เพ่ือตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงานประจ าปีของโรงเรียน 
             3. เพ่ือให้มั่นใจว่าการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน เน้นไปในด้านจัด  
การรียนการสอนตรงตัวเด็ก หรือในด้านบริหารจัดการ 

    4. เพื่อตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนกิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้จ่าย
งบประมาณ งบเงินอุดหนุน 

ขอบเขตกำรตรวจสอบ 
    ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนกิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน ประจ าปีงบประมาณท่ีตรวจสอบ   

แนวทำงกำรตรวจสอบ 
             วธิีกำรตรวจสอบ โดย 
     1.การจัดสรรงบประมาณ 

       1.1 ตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุนกิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน ประจ าปีงบประมาณท่ีโรงเรียนได้รับ 
        1.2 ตรวจสอบการจัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าปีของโรงเรียน 

2.  กำรตรวจสอบระดับสถำนศึกษำ   

2.1  กำรตรวจติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนกิจกรรมสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน           

 



        1.3 ตรวจสอบการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แผนและผลการด าเนินงาน ตามแผนการ
ปฏิบัติงานประจ าปีของโรงเรียนให้แก่ครู บุคลากรภายในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หรือ
สาธารณชนท่ัวไปได้รับทราบ 
        1.4 ตรวจติดตามการใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนกิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน 
        1.5 ตรวจสอบจ านวนเงิน และวันท่ีโรงเรียนได้รับโอนเงิน 
    2. การด าเนินการ 
        2.1 การใชจ้่ายเงินมีบันทึกขอใช้เงิน ประเภทเงิน จ านวนเงินท่ีใช ้ผ่านตามล าดับ  
สายงานเพ่ือขออนุมัติ 
 2.2 การใช้จ่ายเงินสามารถควบคุมจ านวนเงินรับ–จ่าย และยอดเงินคงเหลือตาม
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมได้ 

       2.3 การจัดซื้อหรือจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
            2.4 การใช้จ่ายเงินงบเงินอุดหนุนกิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ท่ีก าหนดของเงินอุดหนุนแต่ละประเภท 
                2.5 หลักฐานการจ่ายเงินต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
        2.6 มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานเป็นเอกสาร หรือหลักฐานการติดตาม
เร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 
             3. ตรวจสอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการก ากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการใช้
จ่ายเงินอุดหนุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษา เพื่อใช้พัฒนาด้านการเรียนการสอนหรือ   
ด้านบริหารจัดการ และหาค่าร้อยละของค่าใช้จ่ายในแต่ละด้าน 
     4. จัดท ากระดาษท าการเงินอุดหนุนกิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
ประเด็นกำรตรวจสอบ 
     1. ตรวจสอบการด าเนินการเกี่ยวกับรายการเงินค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์                
การเรียน ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน  และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

2.2  กำรตรวจติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินค่ำหนังสือเรียน ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 
      ค่ำเครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน                                         

 



     2. ตรวจสอบความถูกต้องของการด าเนินการและใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแนวทาง  
การด าเนนิงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ 
     1. เพ่ือให้มั่นใจว่าโรงเรียนมีการด าเนินการเกี่ยวกับเงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน             
ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ท่ีภาครัฐให้ 
การสนับสนนุอย่างถูกต้อง เป็นไปตามแนวทางการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย   
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และปฏิทินท่ีก าหนด 
     2. เพื่อตรวจติดตามเกี่ยวกับรเงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรยีน ค่าอุปกรณ์การเรียน          
ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ท่ีภาครัฐให้การสนับสนุน ให้เป็นไป 
ตามแนวทางการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ขอบเขตกำรตรวจสอบ 
     ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับเงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 
ค่าอุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจ าปงีบประมาณท่ีได้รับ 

แนวทำงกำรตรวจสอบ 
             วธิีกำรตรวจสอบ โดย 
      1. การจัดสรรงบประมาณ 
  1.1 ตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับเงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน              
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ท่ีภาครัฐให้     
การสนับสนนุตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณท่ีโรงเรียนได้รับ 
          1.2 ตรวจสอบการด าเนินการเกี่ยวกับเงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ท่ีภาครัฐให้การสนับสนุนตาม
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประจ าปงีบประมาณท่ีโรงเรียนได้รับ 
  1.3 ตรวจติดตามการใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน ค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ท่ีภาครัฐให้การสนับสนุนตาม
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
ท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 
          1.4 ตรวจสอบจ านวนเงินและวันท่ีโรงเรียนได้รับโอนเงิน 
       
 



     2. การด าเนินการ 
  2.1 โรงเรียนมีการด าเนินการอย่างถูกต้อง เป็นไปตามแนวการด าเนินงานตาม
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และปฏิทินท่ีก าหนด 

2.2 การใช้จ่ายเงินแต่ละรายการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดของเงินรายการ 
นั้น ๆ 
  2.3 การใช้จ่ายเงินมีบันทึกขอใช้เงิน  ประเภทเงิน  จ านวนเงินท่ีใช้ผ่านตามล าดับ
สายงานเพ่ือขออนุมัติ 
          2.4 การใช้จ่ายเงินสามารถควบคุมจ านวนเงินรับ – จ่าย และยอดเงินคงเหลือ      
แต่ละรายการได้ 

         2.5 การจัดซื้อหรือจัดจ้างให้เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

         2.6 หลักฐานการจ่ายเงินต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
  2.7 มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานเป็นเอกสารหรือหลักฐานการติดตาม
เร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามปฏิทินท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 
       3. จัดท ากระดาษท าการเกี่ยวกับเงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
ค่าอุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ท่ีภาครัฐให้การสนับสนุนตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  
 

ประเด็นกำรตรวจสอบ 
       1. ความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานการรับ – จ่ายใบเสร็จรับเงิน         
กับทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 
       2. การเก็บรักษา  การควบคุม  และการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน 
       3. การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงิน                
ส่งคลังในหน้าที่ของอ าเภอและกิ่งอ าเภอ พ.ศ. 2520 ข้อ 11 

วัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ 
       เพ่ือตรวจสอบการรับ – จ่าย ใบเสร็จรับเงิน การจัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน    
และการรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องตามระเบียบ 

ขอบเขตกำรตรวจสอบ 
                ปีงบประมาณท่ีตรวจสอบ   

2.5  กำรควบคุมใบเสร็จรับเงิน 



แนวทำงกำรตรวจสอบ 
     วิธีกำรตรวจสอบ โดย 

               1. ตรวจสอบเอกสารการรับใบเสร็จรับเงิน กับทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 
       2. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายใบเสร็จรับเงิน ซึ่งลงลายมือชื่อผู้อนุมัติในบทะเบียนคุม
ใบเสร็จรับเงิน 
       3. ตรวจสอบการบันทึกรายการและความถูกต้องการรวมเลขในทะเบียนคุม
ใบเสร็จรับเงิน 
       4. ตรวจนับใบเสร็จรับเงินคงเหลือ และเปรียบเทียบกับยอดคงเหลือในทะเบียนคุม
ใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องตรงกัน หากไม่ตรงกันให้หาสาเหตุ 
       5. ตรวจสอบการจัดท ารายงานสิ้นปีงบประมาณ โรงเรียนจัดท ารายงานการใช้
ใบเสร็จรับเงินให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ว่ามีใบเสร็จรับเงินอยู่ใน   
ความรับผิดชอบเล่มใด เลขท่ีใดถึงเลขท่ีใด  และได้ใช้ใบเสร็จรับเงิน ไปแล้วเล่มใด เลขที่ใด ถึง
เลขที่ใด คงเหลือ เล่มใด เลขที่ใด ถึงเลขท่ีใด  
       6. ตรวจสอบการเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินมีความปลอดภัย การจัดเก็บเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และตรวจสอบการเบิกใช้ใบเสร็จรับเงิน 
       7. จัดท ากระดาษท าการตรวจนับใบเสร็จรับเงิน 
 
 

ประเด็นกำรตรวจสอบ 
  1. ความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานการรับ – จ่ายกับบัญชีวัสดุ 
       2. การเก็บรักษา การควบคุม และการเบิกวัสดุ 
       3. การตรวจสอบพัสดุประจ าปี    

วัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ 
       เพ่ือตรวจสอบการรับ – จ่ายวัสดุ การจัดท าบัญชีวัสดุ และการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าป ีให้ถูกต้องตามระเบียบท่ีก าหนด 

ขอบเขตกำรตรวจสอบ      
                ปีงบประมาณท่ีตรวจสอบ  

แนวทำงกำรตรวจสอบ 
               วิธีกำรตรวจสอบ 
                1. ตรวจการจัดท าบัญชีวัสดุแยกเป็นชนิด ประเภท 
        2. ตรวจสอบเอกสารการรับวัสดุ ใบตรวจรับวัสดุและหรือใบส่งของกับบัญชีวัสดุ 
       3. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายวัสดุ ใบเบิกพัสดุกับบัญชีวัสดุ (ใบเบิกพัสดุหัวหน้างาน/
หัวหน้าสาย/หัวหน้าหมวด เป็นผู้เบิกและผู้อ านวยการโรงเรียนลงลายมือชื่อผู้อนุมัติ) 

2.6 กำรควบคุมวัสด ุ



       4. ตรวจสอบความถูกต้องของการรวมเลขในบัญชีวัสดุกับยอดคงเหลือ ท่ีปรากฏใน
บัญชีวัสดุ 
       5. ตรวจนับวัสดุคงเหลือและเปรียบเทียบกับยอดคงเหลือในบัญชีวัสดุให้ถูกต้อง
ตรงกัน หากมีวัสดุขาดหรือเกินบัญชีให้หาสาเหตุ 
       6. ตรวจสอบการเก็บรักษามีความปลอดภัย การจัดเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อย  
       7. ตรวจสอบการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ตามระเบียบฯ และรายงานผลภายใน       
30 วันท าการนับแต่วันเริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุ                
               8. การรายงานผลการตรวจสอบใหส้ านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   
และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ทราบ 
               9. จัดท ากระดาษท าการตรวจนับวัสดุ 

 

 

ประเด็นกำรตรวจสอบ 
       1. ความถูกต้อง ครบถ้วนของการให้รหัสครุภัณฑ์ท่ีตัวครุภัณฑ์กับทะเบียน                
คุมทรัพย์สิน 
       2. การเก็บรักษา การควบคุม และการใช้ครุภัณฑ์ 
       3. การตรวจสอบพัสดุประจ าปี     
       4. ความถูกต้อง ครบถ้วนของการจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

วัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ 
       เพ่ือตรวจสอบการจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน การให้รหัสครุภัณฑ์และการตรวจสอบ
พัสดุประจ าปี ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ 

ขอบเขตกำรตรวจสอบ 
       ตั้งแต่เร่ิมจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน (ปี 2546) จนถึงปีงบประมาณท่ีตรวจสอบ  

แนวทำงกำรตรวจสอบ 
        วิธีกำรตรวจสอบ 

      1. ความถูกต้อง ตรวจสอบการจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน แยกเป็นชนิดหรือประเภท                   
และลงรายการต่างๆ ในทะเบียนถูกต้องครบถ้วน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค  
0528.2/ว 33545 ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2544 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค  0410.3/ว 
218 ลงวันท่ี 25 กรกฎาคม 2546  
      2. ตรวจนับครุภัณฑ์ว่ามีครบถ้วนถูกต้องตรงตามทะเบียน หากมีการให้ยืมครุภัณฑ์  
ให้ตรวจสอบการจัดท าหลักฐานการยืม พร้อมการลงลายมือชื่อผู้อนุมัติ 

2.7 กำรควบคุมครุภัณฑ์ 



      3. ตรวจสอบความถูกต้องของการให้รหัสท่ีตัวครุภัณฑ์กับรหัสท่ีบันทึกในทะเบียน   
คุมทรัพย์สิน 
      4. ตรวจสอบสภาพและการใช้ประโยชน์ของครุภัณฑ์ หากมีครุภัณฑ์ช ารุดเสื่อมสภาพ
หรือสูญหาย ให้ตรวจสอบการจ าหน่ายพัสดุตามระเบียบฯ  
      5. ตรวจสอบการเก็บรักษามีความปลอดภัย การจัดเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อย 
      6. ตรวจสอบการตรวจสอบพัสดุประจ าปีตามระเบียบฯ และรายงานผลภายใน       
30 วันท าการนับแต่วันเริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุ                   
              7. การรายงานผลการตรวจสอบให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ทราบ 
              8. จัดท ากระดาษท าการตรวจนับครุภัณฑ์ 

 

  

ประเด็นกำรตรวจสอบ 
      1. ความถูกต้อง ครบถ้วนของตัวเงินสดในมือและหลักฐานแทนตัวเงิน 
      2. การเก็บรักษาเงินสด 
      3. การจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
      4. การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน  

วัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ 
      1. เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้อง ครบถ้วนของตัวเงินสดในมือและหลักฐานแทนตัวเงิน 
      2. เพื่อให้การเก็บรักษาเงินสดเป็นไปตามระเบียบ 
      3. เพื่อให้การจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันถูกต้อง เป็นปัจจุบันและใช้ควบคุม
ระหว่างการเงินและการบันทึกรายการบัญชี 
      4. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน  

ขอบเขตกำรตรวจสอบ 
      ปีงบประมาณที่ตรวจสอบ (ณ วันท่ีตรวจสอบ) 

แนวทำงกำรตรวจสอบ 
      วิธีกำรตรวจสอบ 
      1.  ขอสมุดเงินสด ทะเบียนคมุเงินนอกงบประมาณต่าง ๆ และรายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวัน (วันท าการก่อนวันท่ีท่ีเข้าตรวจสอบ) เพ่ือตรวจยอดเงินสดคงเหลือว่าตรงกันหรือไม่ 
      2. ขอเปิดตู้นิรภัย(ถ้ามี) ตรวจสถานท่ีเก็บรักษาตู้นิรภัย กุญแจ และจดขนาดของ      
ตู้นิรภัย     
      3. ตรวจสอบการเก็บรักษาเอกสารแทนตัวเงินในตู้นิรภัย (ถ้ามี) 

2.8 กำรตัดยอดเงินสดคงเหลือ 



          4. ส าเนารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน สมุดเงินสด ณ วันท่ีเข้าตัดยอด เงินสดคงเหลือ 
(วนัท าการก่อนวันท่ีเข้าตรวจสอบ) และส าเนาค าสั่งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 
      5. ตรวจนับตัวเงินสดคงเหลือในมือ และเปรียบเทียบกับยอดเงินสดในรายงาน         
เงินคงเหลือประจ าวันว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่  หากมียอดแตกต่างกันให้หาสาเหตุที่ต่างกัน 
              6. ตรวจสอบยอดคงเหลือตามสมุดเงินฝากธนาคารกับหนังสือยืนยันยอดเงินฝาก
ธนาคาร ณ วันเดียวกัน 
              7. เปรียบเทียบยอดเงินคงเหลือท้ังหมด  ตามสมุดเงินฝากธนาคารกับยอดเงินรวม
ท้ังหมด  ตามรายงานเงินคงเหลือประจ าวันว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ หากมียอดแตกต่างกัน ให้หา
สาเหตุ และพิสูจน์ยอดเงินคงเหลือของเงินฝากธนาคารแต่ละประเภท  
              8. วิเคราะห์ประเภทเงิน ตามทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณในแต่ละประเภท และ
เปรียบเทียบจ านวนเงินคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจ าวันว่าถูกต้อง  ตรงกันหรือไม่ หากมี
ยอดแตกต่างให้หาสาเหตุ 
              9. จัดท าใบตรวจนับตัวเงินแล้วให้ผู้รับการตรวจ และคณะกรรมการเกบ็รักษาเงินลง
ลายมือชื่อรับทราบ 
              10. จัดท ากระดาษท าการตรวจตัดยอดเงินสดคงเหลือ 

 

ประเด็นกำรตรวจ     
     1. ความถูกต้อง ครบถ้วนของหลักฐานการรับ -  การจ่ายเงิน  
     2. การบันทึกรายการถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

              3. ความเช่ือถือได้ของข้อมูลและรายงานการเงินของโรงเรียน 

วัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ 
              1. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานการรับ - จ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบ        
ท่ีก าหนด 
              2. เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของการบันทึกรายการและการจัดท าบัญชี  
เป็นปัจจุบัน 

     3. เพื่อความโปร่งใส ความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน รวมท้ังการจัดท าและจัดส่ง
รายงานการเงินเป็นไปตามก าหนดเวลา 

ขอบเขตกำรตรวจสอบ 
  ปีงบประมาณที่ตรวจสอบ   

 
 
 

2.9 กำรตรวจสอบกำรเงินกำรบัญชี 



แนวทำงกำรตรวจสอบ 
      วิธีกำรตรวจสอบ 
               1. สุ่มตรวจเอกสารหลักฐานประกอบการรับ  -  จ่าย และการบันทึกรายการใน
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณต่างๆ  โดยตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน
ประกอบการรับ – จ่าย ในประเด็น 
                   - จ านวนเงิน วันท่ีรับเงิน และที่เอกสารอ้างอิง 

    -  วิเคราะห์ความถูกต้องครบถ้วนของหลักฐานการรับ – การจ่าย และการบันทึก 
รายการในทะเบียนคุมเงินต่าง ๆ         

    -  ตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชี ให้ถูกต้องตรงตามประเภทเงิน 
    -  ตรวจสอบการน าฝากเงิน การถอนเงินสด และเงินฝากธนาคาร 
    -  ตรวจสอบ ต้นขั้วเช็ค เพื่อประกอบกับเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน (กรณี    

จ่ายเช็ค) หรือใบส าคัญจ่าย และตรวจสอบสมุดเงินฝากธนาคาร เพื่อประกอบกับเอกสารหลักฐาน
การจ่ายเงิน (กรณี จ่ายเงินสด) หรือใบส าคัญจ่าย 
               2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับ – จ่ายเงิน กับเอกสารการเงินตั้งแต่การรับ   
การจ่าย การเก็บรักษาเงิน การน าเงินส่งคลัง และการน าเงินฝากธนาคาร ให้เป็นไปตามระยะเวลา             
ท่ีระเบียบก าหนด 
 2.1 การรับเงิน    

              - ตรวจสอบการออกใบเสร็จรับเงิน  
     - ตรวจสอบการรับเงินในสมุดเงินฝากธนาคาร กรณีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก 

ธนาคารของโรงเรียน   
2.2 การจ่ายเงิน    

                        - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไป  
ตามระเบียบท่ีก าหนด  
                        - ตรวจสอบการจ่ายเงินให้ตรงตัวเจ้าหนี้ 
                        - ตรวจสอบการอนุมัติจ่ายเงิน จากผู้มีอ านาจก่อนจ่ายเงิน  
                        - ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารหลักฐานการจ่าย และ    
การบันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินต่าง ๆ   
                        - ตรวจสอบการหักภาษี ณ ที่จ่าย การจ่ายภาษีมูลค่าเพ่ิม และหลักฐาน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

          2.3 การเก็บรักษาเงิน  
              - ตรวจสอบการแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและการปฏิบัติหน้าท่ี    

ของคณะกรรมการ 
   - ตรวจสอบสถานท่ีเก็บรักษาเงิน  
     1. เก็บในตู้นิรภัย 



     2. บันทึกการรับเงินเพื่อเก็บรักษา     
         - ตรวจสอบการเก็บรักษาเงิน ประเภทเงิน และวงเงินคงเหลือประจ าวัน   

ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนด 
 - ตรวจสอบการจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันทุกสิ้นวันท าการ                    

ท่ีมีการรับจ่ายเงิน           
2.4 การน าเงินส่งคลังและการน าฝากธนาคาร 
     - เงินรายได้แผ่นดิน ตรวจสอบการน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน อย่างน้อย    

เดือนละ 1 ครั้ง แต่หากวันใดมีเงินเกิน 10,000 บาท ให้น าส่งอย่างช้าไม่เกิน  7 วันท าการ 
                          - เงินนอกงบประมาณ ตรวจสอบการน าฝากคลังอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
เว้นแต่เป็นเงินซึ่งคาดว่าจะต้องจ่ายภายในเดือนถัดไป 

3. ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทางการเงินกับบัญชี ได้แก่   
   3.1 การรับเงิน เปรียบเทยีบวันท่ีท่ีโรงเรียนได้รับเงิน (วันท่ีออกใบเสร็จรับเงิน)  

และการบันทึกรายการรับเงินในทะเบียนคุมเงินต่างๆ หากวันท่ีท่ีรับเงิน และการบันทึกบัญชี     
ไม่ตรงกัน หรือไม่สอดคล้องกันให้หาสาเหตุและวิเคราะห์หาเหตุผล 
     3.2 การจ่ายเงิน เปรียบเทียบวันท่ีถอนเงินจากสมุดเงินฝากธนาคาร                 
(ประเภทออมทรัพย์)  หรือการสั่งจ่ายเช็ค (ประเภทกระแสรายวัน)   กับวันท่ีท่ีบันทึกรายการจ่าย              
ในทะเบียนคุมเงินต่างๆ และเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินหรือใบส าคัญจ่าย 
           4. ตรวจสอบการค านวณเลขเพื่อตรวจสอบการบวกเลข การค านวณยอดคงเหลือ   
ในแต่ละรายการของทะเบียนคุม 

5. จัดท ากระดาษท าการตรวจสอบการเงินการบัญชี 

           
 

ประเด็นกำรตรวจ      
    1. วิเคราะห์เงินคงเหลือแต่ละประเภทว่าอยู่ในรูปใด  

      2. วิเคราะห์เงินแต่ละประเภทท่ีน าฝากธนาคาร หรือน าฝากส่วนราชการผู้เบิก                
    3. วิเคราะห์การเก็บรักษาเงินแต่ละประเภท 
    4. ตรวจสอบความถูกต้องระหว่างการเงินกับการบันทึกรายการบัญชี 

วัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ 
    1. เพื่อตรวจสอบวิเคราะห์ ตัวเงินคงเหลือของเงินแต่ละประเภท  
    2. เพื่อเพ่ือตรวจวิเคราะห์จ านวนเงินท่ีน าฝากธนาคาร และจ านวนเงินท่ีเก็บรักษา 

ของเงินคงเหลือในแต่ละประเภท  
             3. เพ่ือเพ่ือวิเคราะหก์ารเก็บรักษาเงินในแต่ละประเภทว่าเป็นไปตามระเบียบหรือไม่  

 

2.10 กำรวิเครำะห์ประเภทเงินคงเหลือ 



ขอบเขตกำรตรวจสอบ 
     ปีงบประมาณที่ตรวจสอบ (ณ วันท่ีตรวจตัดยอดเงินคงเหลือ) 

แนวทำงกำรตรวจสอบ 
     วิธีกำรตรวจสอบ 

    1. เพื่อน ายอดเงินคงเหลือของเงินทุกประเภท(ณ วันท่ีเข้าตรวจตัดยอดเงินคงเหลือ)                
ในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทต่างๆ มาวิเคราะห์ว่าอยู่ในรูปตัวเงินประเภทใดบ้าง 

    2. วิเคราะห์ตัวเงินและหลักฐานแทนตัวเงิน 
        2.1 เงินสดในมือ หากมีจ านวนเงินมากเกินปกติ ให้ตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือ

ประจ าวันท่ีผ่านมา เพื่อตรวจสอบการเก็บรักษาเงิน การถอนเงินจากธนาคารเพื่อเตรียมการจ่าย  
โดยดูจากสมุดเงินฝากธนาคารประกอบ 
                 2.2 สัญญายืมเงิน ตรวจสอบวัตถุประสงค์การยืม จ านวนเงินท่ียืม วันครบก าหนด 
และระยะเวลาส่งเงินยืม 
                 2.3 เงินฝากธนาคาร ตรวจสอบสมุดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี กรณีท่ีเป็นเงินฝาก
ธนาคารประเภทกระแสรายวัน ตรวจสอบการจัดท าทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารประเภทกระแส
รายวัน การจัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคารทุกสิ้นเดือน 
                 2.4 กรณีจัดเก็บรักษาเงินโดยท าบันทึกเพื่อเก็บรักษาเงิน ตรวจสอบความ
เคล่ือนไหวของเงินแต่ละวัน โดยตรวจสอบกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวันท่ีผ่านมาประกอบ 
และสอบถามเหตุผลความจ าเป็นท่ีไม่น าฝากธนาคาร โดยพิจารณาจากท้องท่ีท่ีตั้งหน่วยรับตรวจ
กับธนาคาร 
         2.5 สมุดคู่ฝาก ตรวจสอบและยืนยันยอดกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 
     3. น าผลการวิเคราะห์และการตรวจสอบมาบันทึกในกระดาษท าการ 
     4. วิเคราะห์การเก็บรักษาเงินแต่ละประเภทเป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนดหรือไม่     
หากไม่เป็นตามระเบียบ หาสาเหตุ  พร้อมเสนอแนะวิธีการปรับปรุงแก้ไข 

    5. จัดท ากระดาษท าการวิเคราะห์ประเภทเงินคงเหลือ 

 

 

 

 

 

 



เงื่อนไข/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรค ำนึงในกำรปฏิบัติงำน 

  เพ่ือเปนการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายใน ใหไดรับการยกยองและ
ยอมรับจากบุคคลท่ัวไป รวมท้ังใหการปฏิบัติหนาท่ีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ผู้ตรวจสอบ
ภายในควรยึดถือและด ารงไวซึ่งหลักปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 
  1. ความมีจุดยืนที่มั่นคงในเร่ืองของความซื่อสัตย ความขยันหมั่นเพียร และความ
รับผิดชอบ 
  2. การรักษาความลับในเร่ืองของการเคารพตอสิทธิแหงขอมูลท่ีไดรับทราบ 
  3. ความเที่ยงธรรมในเร่ืองของการไมมีสวนเกี่ยวของ หรือสรางความสัมพันธใดๆ ในอัน
ท่ีจะท าใหมีผลกระทบตอความเท่ียงธรรมในการปฏิบัติงาน 
  4. ความสามารถในหนาท่ีในเร่ืองของความรู ทักษะและประสบการณในงานท่ีปฏิบัติ  
เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
  นอกเหนือจากนี้ ผูตรวจสอบภายในท่ีดี จะตองเปนผท่ีูมีความรูใ้นวิชาชีพ และความรู ้
ในสาขาวิชาอื่่น ซึ่งจ าเปนตอการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และตองมีคุณสมบัติสวนตัวท่ีจ าเป็น
และเหมาะสม ดังนี้ 
  1. มีความเชี่ยวชาญในหลักวิชาพื้นฐานท่ีจ าเปนตอการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เชน  
การบัญช ีเศรษฐศาสตร  กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเกีย่วของกับการปฏิบัติงานขององคกร   
ท้ังจากภายในและภายนอกองคกร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2. มีความรู ความช านาญ ในการปรับใชมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และเทคนิค 
การตรวจสอบตางๆ ท่ีจ าเปนในการตรวจสอบภายใน 
  3. มีความรอบรู เขาใจในหลักการบริหาร เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม การวางแผน
งาน การจัดท าและการบริหารงบประมาณ 
  4. มีความสามารถในการส่ือสาร การท าความเขาใจในเร่ืองตางๆ การวิเคราะห       
การประเมินผล การเขียนรายงาน 
  5. มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความซื่อสัตยสุจริตตอองคกรและเพ่ือนรวมงาน 
  6. มีมนุษยสัมพันธท่ีดี วางตัวเปนกลาง รูจักกาลเทศะ ยึดมั่นในอุดมการณ หลักการ    
ท่ีถูกตอง กลาแสดงความเห็นในส่ิงท่ีไดวิเคราะห โดยประเมินจากการตรวจสอบ  
       7. มีความอดทน หนักแนน รับฟงความคิดเห็นผูอ่ืน 
  8. มีปฏิภาณ ไหวพริบ มีความสามารถที่จะวินิจฉัยและตัดสินปญหาตางๆ ไดอยาง      
ถูกตอง เท่ียงธรรม  
  9. เปนผูม้ีวิสัยทัศน มองการณไกล ติดตามวิวัฒนาการท่ีทันสมัย มีความคิดริเร่ิม       
สรางสรรค และมองปญหาดวยสายตาเย่ียงผูบริหาร 

  
  



เทคนิคในกำรปฏิบัติงำน 

  งานตรวจสอบภายในเปนลกัษณะงานสนับสนุน ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีงาน
ตรวจสอบ จึงไมควรมีอ านาจสั่งการหรือมีอ านาจบริหารงานในสายงานท่ีตรวจสอบ และตองมี
ความเปนอิสระในกิจกรรมท่ีตนตรวจสอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางอิสระทั้งในการ
ปฏิบัติงานและทัศนคติของผูตรวจสอบ ความเปนอิสระมีองคประกอบท่ีส าคัญ 2 สวน ไดแก ่
  1. สถานภาพในองคกรของผตูรวจสอบภายใน และความสนับสนุนท่ีผตูรวจสอบภายใน
ไดรับจากฝายบริหาร นับวาเปนปจจัยท่ีส าคัญยิ่งท่ีสงผลกระทบตอระดับคุณภาพ และคุณคาของ
บริการที่ผตูรวจสอบภายในจะใหแกฝายบริหาร ผูตรวจสอบภายในควรขึ้นตรงตอผู้บริหารสูงสุด   
เพ่่ือท่ีจะสามารถปฏิบัติงานไดในขอบเขตท่ีกวาง และเพ่ือใหขอตรวจพบ ขอเสนอแนะตาง ๆ จะได
รับการพิจารณาส่ังการใหบังเกิดผลไดอยางมีประสิทธิภาพเพียงพอ การก าหนดสายการบังคับ
บัญชาใหขึ้นตรงตอผบูริหารสูงสุด จะท าใหผูตรวจสอบภายในมีอิสระในการตรวจสอบ และท าให
สามารถเขาถึงเอกสาร หลักฐาน และทรัพยากรตางๆ รวมท้ังบุคคลท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
ท่ีตองไดรับการตรวจสอบ 
  2. ผูต้รวจสอบภายในไมควรเขาไปมีสวนไดเสียหรือสวนรวมในการปฏิบัติงานของ 
องคกรในกิจกรรมท่ีผตูรวจสอบภายในตองตรวจสอบหรือประเมินผล ผูต้รวจสอบภายในตองมี
ความเปนอิสระ ท้ังในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ ดังนั้นจึงมิควรเปน                  
กรรมการในคณะกรรมการใดๆ ขององคกรหรือหนวยงานในสังกัด อันมีผลกระทบตอความเปน                
อิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
  อน่ึง มาตรฐานการตรวจสอบภายในเปนการก าหนดขอปฏิบัติหลักๆ ของการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน ประกอบดวยมาตรฐานดานคุณสมบัติ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งมีเนื้อหา
โดยสรุปดังนี้ 
  1. มาตรฐานดานคุณสมบัติ ประกอบดวย 
      1) การก าหนดถึงวัตถุประสงค อ านาจหนาท่ี ความรับผิดชอบของงานตรวจสอบ 
ท้ังนี ้หนวยตรวจสอบภายในควรก าหนดวัตถุประสงค อ านาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของงาน
ตรวจสอบภายในอยางเปนทางการไวในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน เพ่ือใชเ้ปนกรอบอางอิง
และเปนแนวทางปฏิบัติงานท่ีส าคัญของหนวยตรวจสอบภายใน 
      2) การก าหนดถึงความเปนอิสระและความเท่ียงธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในควรมีความเปนอิสระ และผตูรวจสอบภายในควรปฏิบัติหนาท่ีดวยความเท่ียงธรรม       
ซื่อสัตยสุจริต และมีจริยธรรม 
                3) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในดวยความเชี่ยวชาญ และความระมัดระวัง
รอบคอบ ผูตรวจสอบภายในควรปฏิบัติหนาท่ีดวยความเชี่ยวชาญ และมีความระมัดระวังรอบคอบ
เย่ียงผูประกอบวิชาชีพ 
      4) การสรางหลักประกันคุณภาพและการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง      
ผู้อ านวยการหนวยตรวจสอบภายในควรปรับปรุง และรักษาระดับคุณภาพของงานตรวจสอบ



ภายใน โดยมีการปรับปรุงงานตรวจสอบภายในใหครอบคลุมทุกดาน และติดตาม ดูแล
ประสิทธิภาพของงานอยางตอเนื่อง 
  2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยกลาวถึงประเด็นตางๆ ดังนี้ 
      1) การบริหารงานตรวจสอบภายใน 
                    ผู้อ านวยการหนวยตรวจสอบภายใน ควรบริหารงานตรวจสอบภายในใหเกิด
ผลสัมฤทธิ ์มีประสิทธิภาพ เพ่ือใหงานตรวจสอบภายในสามารถสรางคุณคาเพิ่มใหกับองคกร 
      2) ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน 
                    งานตรวจสอบภายใน คือ การประเมินเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ขององคกรใหถึงเปาหมายที่วางไว และปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียง โดยการ
ควบคุมและการก ากับดูแล 
       3) การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
                    ผูตรวจสอบภายในควรจัดท าแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย  
ท้ังในดานการใหหลักประกันและการใหค าปรกึษา โดยควรค านึงถึงวัตถปุระสงคของงานและ
วิธีการด าเนินงานตรวจสอบภายใน อันจะท าใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
      4) การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
     ผูตรวจสอบภายในควรรวบรวม วิเคราะห ประเมิน และบันทึกขอมูลใหเพียงพอ 
ตอการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหบรรลุตามวัตถุประสงค และผู้อ านวยการหนวยตรวจสอบ
ภายในควรควบคุมการปฏิบัติงานท่ีไดมอบหมายอยางใกลชิด เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาการ
ปฏิบัติงานจะสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีก าหนดไวอยางมีคุณภาพ ซึ่งจะเปนการชวยพัฒนา
เจาหนาท่ีตรวจสอบภายในดวย 
      5) การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
     ผูตรวจสอบภายในควรรายงานผลการปฏิบัติงานอยางทันกาล โดยรายงาน       
ดังกลาวต้องประกอบดวย วัตถุประสงค ขอบเขต การสรุปผลการตรวจสอบ  ความคิดเห็น         
ขอเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุงแกไข ท่ีสามารถน าไปปฏิบัติไดดวยความถูกตอง           
ครบถวน ชัดเจน เท่ียงธรรม รัดกุม สรางสรรคและรวดเร็ว รวมท้ังควรเผยแพรผลการปฏิบัติงาน
ใหบุคคลท่ีเกี่ยวของไดรับทราบ 
      6) การติดตามผล 
                    ผู้อ านวยการหนวยตรวจสอบภายใน ควรก าหนดระบบการติดตามผลวา ไดม้ ี 
การน าขอเสนอแนะในรายงานผลการปฏิบัติงานไปสูการปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว 
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