
คู่มือการปฏิบัติงาน 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๒ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษษธิการ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

นางสร้อยเพชร บัวงาม 
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 



ค ำน ำ 

  การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์
และมาตรฐานที่ก าหนด  โดยได้ท าการศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  แล้วน าผลการศึกษา            
มาจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้มีความถูกต้อง  ครบถ้วน  สมบูรณ์  และเป็นปัจจุบัน   

  ข้าพเจ้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน จะเป็นประโยชน์            
ต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง  สามารถน าคู่มือนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน             
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล  และเกิดความน่าเชื่อถือ ขอขอบคุณคณะท างานทุกท่านที่ร่วมกันจัดท าคู่มือ                
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจนเสร็จสมบูรณ์  ขอขอบคุณทุกท่านมา  ณ  โอกาสนี้ 

 

         นางสร้อยเพชร  บัวงาม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
 



                 หน่วยตรวจสอบภายใน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

การตรวจสอบการควบคุมด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษา 
  ตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544 

วัตถุประสงค์ 
     1.  เพื่อให้มั่นใจว่า  สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีครอบคลุมเงินทุกประเภท  และมีความโปร่งใส
สามารถควบคุมการใช้จ่ายเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     2.  เพ่ือมั่นใจว่าสถานศึกษามีเงินคงเหลืออยู่จริงครบถ้วน  มีการควบคุมทางการเงินที่รัดกุม  และปฏิบัติถูกต้อง
เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
     3.  เพื่อมั่นใจว่าสถานศึกษาจัดท าบัญชีถูกต้องเป็นปัจจุบัน  มีการควบคุมทางบัญชีที่รัดกุม  และปฏิบัติถูกต้อง
เป็นไปตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
     4.  เพื่อทราบปัญหา  อุปสรรค  ในการปฏิบัติงาน  และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขที่ถูกต้องให้แก่สถานศึกษา 

ประเด็นการ 
ตรวจสอบ 

เกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ 
แหล่งข้อมูล/ 

กระดาษท าการ 
1.  การตรวจสอบ 
แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี 
  1.1 ตรวจสอบ
การจัดท า
แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี 

 
 
 
1. สถานศึกษามีแผน 
ปฏิบัติการประจ าปี 
สอดคล้องกับภารกิจ 
ของสถานศึกษาและ
จุดเน้นของ สพฐ. 
2. แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีครอบคลุม
เงินทุกประเภท 
3. แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีได้รับความ
เห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
4. สถานศึกษามีการ
ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่แผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

 
 
 
1. ตรวจสอบว่ากระบวนการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถานศึกษา  ในประเด็นต่อไปนี้ 
   1.1 มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
   1.2 มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  หากพบว่า  ไม่มีการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี  สอบถาม
สาเหตุที่สถานศึกษาไม่ด าเนินการ
จัดท า 
  1.3 การจัดท าแผนปฏิบิตการ
ประจ าปีมีความสอดคล้องกับภารกิจ
ของสถานศึกษาและจุดเน้นของ สพฐ. 
 
 

 
 

แหล่งข้อมูล 
1. แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
2. ค าสั่ง/บันทึกแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
3. โครงการ/กิจกรรม 
4. รายงานการประชุม
ของคณะกรรมการ 
5. บันทึกเสนอขอความ
เห็นชอบแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
6. บันทึกขออนุมัติกรณีที่
มีการเปลี่ยนแปลงหรือ
ปรับแผนหรือยกเลิก 
โครงการ/กิจกรรม 
7. หนังสือเวียนให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ 
8. หลักฐานการเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของ
สถานศึกษา 



                 หน่วยตรวจสอบภายใน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

 

 หน้า 2 

 

ประเด็นการ 
ตรวจสอบ 

เกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ 
แหล่งข้อมูล/ 

กระดาษท าการ 
    1.4 โครงการ/กิจกรรม  ตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปีมีการก าหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ระยะเวลา  
งบประมาณ  และผู้รับผิดชอบชัดเจน  
รวมทั้งได้รับอนุมัติจากผู้อ านวจการส
ถานศึกษา 
  1.5 แผนปฏิบัติการประจ าปี
ครอบคลุมแหล่งเงินทุกประเภทที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของสถานศึกษา 
 1.6 คณะครู/บุคลากรทางการศึกษา/
ผู้บริหารสถานศึกษา      มีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 1.7 มีการเสนอแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีเพ่ือขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    กรณีมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับ
แผนหรือยกเลิกโครงการ/ กิจกรรมที่
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี   
สถานศึกษามีการด าเนินการ    ขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. ตรวจสอบว่าสถานศึกษามีการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
ให้กับคณะครู  ผู้ปกครองนักเรียน  
ชุมชนและ  สาธารณชนทราบ  เพ่ือ
ความโปร่งใสในการด าเนินการหรือไม่ 

กระดาษท าการ 
-  แบบสรุปผลการ
ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

 

 

 

 

 



                 หน่วยตรวจสอบภายใน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

 

 หน้า 3 

 

ประเด็นการ 
ตรวจสอบ 

เกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ 
แหล่งข้อมูล/ 

กระดาษท าการ 
1.2 ตรวจสอบการ 
ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

การใช้จ่ายเงิน
โครงการ/กิจกรรม  
เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีที่ก าหนด 

ตรวจสอบว่าสถานศึกษามีการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  ในประเด็นต่อไปนี้ 
1. มีการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม  ภายในระยะเวลาที่
ก าหนดในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
2. มีการควบคุมการใช้จ่ายเงินให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี 
กรณีสถานศึกษาด าเนินงาน  
และใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติกาประจ าปีก าหนด  
ให้ระบุสาเหตุ 
 

แหล่งข้อมูล 
1.  โครงการ/กิจกรรม 
2.  แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
3.  ทะเบียน/เอกสาร
หลักฐานแสดงการควบคุม
การใช้จ่ายเงินโครงการ/ 
กิจกรรม 
4.  บันทึกรายงานปัญหา  
อุปสรรคการด าเนินงาน 
5.  หลักฐาน/เอกสารอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

กระดาษท าการ 
- แบบสรุปผลการ
ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

1.3 ตรวจสอบการ 
ติดตามและรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. สถานศึกษามีการ
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีอย่างน้อยทุก
ภาคเรียน 
2. มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม  
ทุกสิ้นปีงบประมาณ 
ให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา/คณะ 
กรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  และ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ตรวจสอบว่าสถานศึกษามีการ
ติดตามเร่งรัดและรายงานผลการ
ด าเนินงานในประเด็นต่อไปนี้ 
1. สถานศึกษามีการติดตาม
เร่งรัดการด าเนินงานโครงการ/ 
กิจกรรมให้มีการใช้จ่ายเงิน
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีอย่าง
น้อยทุกภาคเรียน 
    กรณีสถานศึกษาไม่มีการ
ติดตามเร่งรัดการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีให้ระบุ 
สาเหตุ 
2. ตรวจสอบว่าสถานศึกษามีการ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม ดังนี้  หรือไม ่

แหล่งข้อมูล 
1. บันทึก/เอกสาร
หลักฐานที่แสดงถึงการ 
ติดตามเร่งรัดการ
ด าเนินงานและการ      
ใช้จ่ายเงิน 
2. รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ/   
กิจกรรม 
3. บันทึกเสนอรายงานผล
การปฏิบัติงาน  และผล
การใช้จ่ายเงิน 
4. รายงานประจ าปี 
5. หลักฐานที่แสดงถึงการ
เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  
เช่น แผ่นพับ หนังสือ  
แจ้งเวียน 



                 หน่วยตรวจสอบภายใน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

 

 หน้า 4 

 

ประเด็นการ 
ตรวจสอบ 

เกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ 
แหล่งข้อมูล/ 

กระดาษท าการ 
     2.1 จัดท ารายงานประจ าปีที่

แสดงถึงความส าเร็จในการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
ทุกสิ้นปีงบประมาณ 
   2.2  จัดส่งรายงานประจ าปีให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ภายในระยะเวลาที่ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาก าหนด 
3. มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ให้คณะครู  บุคลากรทางการ
ศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียน  
ชุมชน  รับทราบรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
เพ่ือความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 

กระดาษท าการ 
- แบบสรุปผลการ
ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

2. การตรวจสอบเงิน
คงหลือ 

สถานศึกษามีเงินสด  
เงินฝากธนาคาร  และ
เงินฝากส่วนราชการ  
ผู้เบิกคงเหลืออยู่จริง  
และถูกต้องครบถ้วน  
ตรงกับรายงานเงิน
คงเหลือประจ าวัน 

1. ตรวจตัดยอดเงินคงเหลือว่ามี
อยู่จริงถูกต้องและครบถ้วนตรง
ตามประเภทของเงินที่ปรากฎใน
รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  ณ 
วันที่ตัดยอด  หรือไม่  ดังนี้ 
1.1 ตรวจนับเงินสดคงเหลือ
เทียบกับช่องเงินสดในรายงาน
เงินคงเหลืองประจ าวัน 
1.2 ตรวจสอบยอดเงินฝาก
ธนาคารคงเหลือของเงินแต่ละ
ประเภทจากสมุดคู่ฝากธนาคาร
ออมทรัพย์และประจ าทุกบัญชี  
และทะเบียนเงินฝากธนาคาร  
ประเภทกระแสรายวัน  เทียบกับ
ช่องเงินฝากธนาคารในรายงาน
เงินคงเหลือประจ าวัน 

แหล่งข้อมูล 
1. เงินสด 
2. สมุดคู่ฝากธนาคารและ
ทะเบียนเงินฝากธนาคาร  
ประเภทกระแสรายวัน 
3. สมุดคู่ฝาก(ส่วนราชการ
ผู้เบิก)  
4. รายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวัน 
5. ทะเบียนคุมต่าง ๆ 

กระดาษท าการ 
1. ใบตรวจนับเงินคงเหลือ  
(หมายเลข 1) 
2.กระดาษท าการตรวจสอบ
เงินสด (หมายเลข 2) 
3. กระดาษท าการตรวจสอบ
เงินฝากธนาคาร(หมายเลข 3) 
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ประเด็นการ 
ตรวจสอบ 

เกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ 
แหล่งข้อมูล/ 

กระดาษท าการ 
   4. กระดาษท าการ

ตรวจสอบเงินฝาก     
ส่วนราชการผู้เบิก 
(หมายเลข 5) 
5. กระดาษท าการบันทึก 
(หมายเลข 12) 
6. แบบสรุปผลการ
ตรวจสอบการควบคุม
ด้านการเงินการบัญชี 

3. การตรวจสอบการ
เก็บรักษาเงิน 

1. การเก็บรักษาเงิน
สดปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบการเก็บรักษา
เงินและการน าเงินส่ง
คลังในหน้าที่ของ
อ าเภอและกิ่งอ าเภอ 
พ.ศ.2520 และ
หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

1. ตรวสอบการเก็บรักษาเงินสด  
โดย 
1.1 ตรวจสอบว่าสถานศึกษา    
มีการแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษา
เงิน  ตามท่ีระเบียบก าหนด
หรือไม่ 
1.2 ตรวจดูว่าตู้นิรภัยตั้งอยู่ที่ใด  
และเหมาะสมหรือไม่ 
1.3 สอบทานการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการเก็บรักษาเงิน ดังนี้ 
   1.3.1 การเก็บรักษากุญแจ    
ตู้นิรภัย  เป็นไปตามค าสั่ง
มอบหมาย 
   1.3.2  สอบทานว่ามีการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบ
ตามค าสั่ง  และตามท่ีระเบียบ
ก าหนดหรือไม่  โดย 
   (1) สัมภาษณ์กรรมการเก็บ
รักษาเงิน  และหน้าที่การเงิน 
   (2) สอบทานการลงนามของ
กรรมการจากรายงานเงิน
คงเหลือประจ าวันตั้งแต่วันที่
ตรวจตัดยอด  ย้อนหลังขึ้นไป
ตามเหมาะสม 

แหล่งข้อมูล 
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะ 
กรรมการเก็บรักษาเงิน 
2. บันทึกการรับเงินเพ่ือ  
เก็บรักษา 
3. รายงานเงินคงหลือ
ประจ าวัน 

กระดาษท าการ 
1. ใบตรวจนับเงินสด  
(หมายเลข 1) 
2. กระดาษท าการบันทึก 
(หมายเลข 12) 
3. แบบสรุปผลการ
ตรวจสอบการควบคุม
ด้านการเงินการบัญชี 
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 หน้า 6 

 

ประเด็นการ 
ตรวจสอบ 

เกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ 
แหล่งข้อมูล/ 

กระดาษท าการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. เก็บรักษาเงิน
คงเหลือแต่ละประเภท
ในรูปเงินสด  เงินฝาก
ธนาคาร  และเงินฝาก  
ส่วนราชการผู้เบิก  
ตามอ านาจและวงเงิน
ที่ได้รับอนุญาตให้
จัดเก็บได้ 
 

   1.4 กรณีสถานศึกษาไม่มีตู้
นิรภัย  แต่มีเงินสดคงเหลือให้
ตรวจสอบว่าเก็บรักษาเงินสด
อย่างไร 
    1.4.1 กรณีผู้อ านวยการ  
สถานศึกษารับเงินไปจัดเก็บ     
ได้มีการจัดท าบันทึกการรับเงิน  
เพ่ือเก็บรักษาตามจ านวนเงิน
และ  ตามประเภทของเงิน  
เสนอให้ ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาลงนาม  และรับเงิน
ไปเก็บรักษาถูกต้อง  หรือไม่ 
   1.4.2 กรณีผู้อ านวยการ
สถานศึกษาไม่ได้รับเงินไปเก็บ
รักษา  ตรวจสอบว่าใครเป็นผู้
เก็บรักษา  เพราะเหตุใด  เก็บ
รักษาอย่างไร  และผู้อ านวยการ
สถานศึกษารับทราบหรือไม่ 
1. ตรวจสอบการเก็บรักษาเงิน  
นอกงบประมาณ  โดย
ตรวจสอบยอดเงินสด  เงินฝาก
ธนาคาร  และเงินฝากส่วน
ราชการผู้เบิก  ของเงินแต่ละ
ประเภทตามรายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวัน  ว่าสถานศึกษาเก็บ
รักษาเงินเป็นไปตามอ านาจและ
วงเงินที่ก าหนดตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ  หรือไม่  ได้แก่ 
  1.1 เงินอุดหนุนตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการ 
ศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวม 5  
รายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แหล่งข้อมูล 

1. รายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวัน 
2. บันทึกการรับเงินเพ่ือ  
เก็บรักษา 

กระดาษท าการ 
1. กระดาษท าการ
ตรวจสอบการเก็บรักษา
เงินนอกงบประมาณ  
หมายเลข 6 
2. กระดาษท าการ
ตรวจสอบการเก็บรักษา
เงินรายได้แผ่นดิน  
หมายเลข 7 
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ประเด็นการ 
ตรวจสอบ 

เกณฑ์ 
 

วิธีการตรวจสอบ แหล่งข้อมูล/ 
กระดาษท าการ 

  

   1.2 เงินรายได้สถานศึกษา 
   1.3 เงินอุดหนุนที่ได้รับจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1.4  เงินกองทุนเพ่ือโครงการ 
อาหารกลางวันในโรงเรียน 

   1.5 เงินลูกเสือ/เนตรนารี/      
ยุวกาชาด 
   1.6 เงินประกันสัญญา 
2. ตรวจสอบการเก็บและน าส่ง
รายได้แผ่นดินเป็นไปตาม
ระเบียบก าหนด  โดย 
   2.1 ตรวจนยอดเงินรายได้
แผ่นดินคงเหลือจากรายงานเงิน
คงเหลือประจ าวัน ณ วันตรวจ 
ตัดยอด 
2.2 สอบทานยอดคงเหลือว่าเป็น
เงินที่ได้รับมาตั้งแต่เมื่อใด  เก็บ

รักษาเกินระยะเวลาและ  
เงื่อนไขท่ีระเบียบก าหนดหรือไม่ 

 

4. การตรวจสอบ 
การรับ  - จ่ายเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การรับเงิน 
   1.1 มีการมอบหมาย
งานด้านการเงินชัดเจน  
เหมาะสม 
   1.2 การรับเงินมีการ
ออกใบเสร็จรับเงินเป็น
หลักฐานทุกครั้งและ
ถูกต้องตามระเบียบ 
  1.3 ใบเสร็จรับเงินที่
ใช้เป็นใบเสร็จรับเงิน
ของ สพฐ.  
 

1. ตรวจสอบว่าสถานศึกษามี
ค าสั่งหรือบันทึกท่ีแสดงถึงการ
มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้านการเงิน  โดยท า
หน้าที่รับเงิน จ่ายเงิน หรือไม่ 
2. สอบถามเจ้าหน้าที่การเงินว่ามี
การออบใบเสร็จรับเงินทุก
รายการ  ที่ได้รับเงิน  หรือไม่ 
3. ตรวจดูใบเสร็จรับเงินที่ใช้ต้อง
เป็นใบเสร็จรับเงินของ สพฐ. 
4. ตรวจทานการออก
ใบเสร็จรับเงิน  ว่า 
   4.1 ผู้ลงลายมือชื่อรับเงินเป็น
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือไม่   

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

กระดาษท าการ 
1. กระดาษท าการตรวจสอบ
การใช้ ใบเสร็จรับเงินและ
การบันทึกรบัเงนิ 
2. กระดาษท าการบันทกึ 
(หมายเลข 12 
3. แบบสรุปผลการตรวจสอบ
การควบคุมด้านการเงินการ
บัญช ี

3. แบบสรุปผลการ
ตรวจสอบการควบคุมด้าน
การเงินการบัญชี 
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ประเด็นการ 
ตรวจสอบ 

เกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ 
แหล่งข้อมูล/ 

กระดาษท าการ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
2. การจ่ายเงิน 
    2.1 การจ่ายเงิน  
แต่ละประเภทเป็นไป
ตามข้อก าหนดของเงิน
นั้น ๆ  
   2.2 การจ่ายเงิน
ได้รับจากผู้มีอ านาจ 
และจ่ายถูกต้อง 
   2.3 มีหลักฐานการ
จ่ายครบถ้วนและ
ถูกต้อง 

   4.2 ใบเสร็จรับเงินระบุข้อมูล  
รายละเอียดครบถ้วน  ชัดเจน  
สามารถน าข้อมูลบันทึกใน
ทะเบียนคุมต่าง ๆ ได้ 
   4.3 กรณียกเลิกใบเสร็จรับเงิน  
มีต้นฉบับแนบติดกับส าเนาด้วย  
หรือไม่ 
   4.4 ใบเสร็จรับเงินไม่มีร่องรอย  
การขูดลบหรือมีข้อผิดปกติ 
   สุ่มตรวจสอบหลักฐานการจ่าย
ตามความเหมาะสม  โดย
ตรวจสอบ  ดังนี้ 
1. การจ่ายเงินแต่ละประเภทตรง
ตามวัตถุประสงค์หรือข้อก าหนด
ของเงิน  ได้แก่ 
   1.1 เงินอุดหนุนค่าอาหาร  
กลางวัน  ที่รับจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
   1.2 เงินรายได้สถานศึกษา 
   1.3 เงินค่าจัดการเรียนการสอน
อุดหนุนรายหัว 
   1.4 เงินค่าจัดการเรียนการสอน 
รายการเงินอุดหนุนปัจจัยพืน้ฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจน  
   1.5 เงินค่าหนังสือเรียน 
   1.6 เงินค่าอุปกรณ์การเรียน 
   1.7 เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน 
   1.8 เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   1.9 เงินค่าเครื่องแบบลูกเสือ/
เนตรนาร ี
2. การจ่ายเงินทุกรายการได้รับ
อนุมัติจากผู้อ านวยการสถานศึกษา 
หรือไม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งข้อมูล 
1. หลักฐานการจ่าย 
2. ต้นขั้วเช็ค 
3. ทะเบียนคุมเงิน 

กระดาษท าการ 
1. กระดาษท าการ
ตรวจสอบหลักฐานการ
จ่ายและการบันทึกการ
จ่าย (หมายเลข 9) 
2. กระดาษท าการบันทึก 
(หมายเลข 12) 
3. แบบสรุปผลการ
ตรวจสอบการควบคุมด้าน
การเงินการบัญชี 
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ประเด็นการ 
ตรวจสอบ 

เกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ แหล่งข้อมูล/ 
กระดาษท าการ 

  3. ยอดเงินจ่ายตาม
ใบเสร็จรับเงินของเจ้าหนี้หรือ
ใบส าคัญรับเงินของผู้มีสิทธิ
ถูกต้องตรงกับยอดที่ได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอ านาจ  และตรงกับต้นขั้ว
เช็ค  หรือไม่ 
4. ตรวจสอบต้นขั้วเช็คกับ
ทะเบียนเงินฝากธนาคารประเภท
กระแสรายวันว่าถูกต้องตรงกัน  
หรือไม่ 
5. มีหลักฐานการจ่ายครบทุก
รายการที่จ่ายเงิน  และถูกต้อง  
ครบถ้วนสมบูรณ์  ดังนี้ 
   5.1 หลักฐานต้นเรื่องหรือ  
หลักฐานด าเนินการที่ได้รับการ
อนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
   5.2 หลักฐานการด าเนินการ
ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง  เช่น  
หลักฐานด าเนินการเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง  หลักฐานเกี่ยวกับ
การจดัประชุม/อบรม  เป็นต้น 
   5.3 บันทึกอนุมัติการเบิก   
จ่ายเงิน 
   5.4 ใบเสร็จรับเงินของเจ้าหนี้/
ใบส าคัญรับเงิน  ซึ่งผู้จ่ายเงินลง
ลายมือชื่อ พร้อม วัน เดือน ปี    
ที่จ่ายเงินด้วย 

 

5. การตรวจสอบการ
จัดท าบัญชี 
 

1. บันทึกการรับเงิน
และการน าส่งน าฝาก
เงิน  ในทะเบียนคุม
การรับและน าส่งเงิน
รายได้แผ่นดิน   

ตรวจสอบการจัดท าทะเบียนคุม
การรับและน าส่งเงินรายได้ 
แผ่นดิน  ทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณ  และสมุดคู่ฝาก 
ดังนี้ 
 

แหล่งข้อมูล 
1. ทะเบียนคุมการรับ 
และน าส่งเงินรายได้
แผ่นดิน 
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ประเด็นการ 
ตรวจสอบ 

เกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ 
แหล่งข้อมูล/ 

กระดาษท าการ 
 เป็นปัจจุบันและแสดง

ยอดเงินคงเหลือ
ถูกต้อง 
2. บันทึกรายการรับ
จ่ายเงินทะเบียนคุมเงิน
นอกงบประมาณเป็น
ปัจจุบันทุกทะเบียน
และแสดงยอดเงิน
คงเหลือถูกต้อง 
3. บันทึกรายการเบิก
ถอนเงินจากคลังใน
สมุดคู่ฝาก(ส่วน
ราชการผู้เบิก)  เป็น
ปัจจุบันทุกบัญชี  และ
แสดงยอดเงินคงเหลือ
ถูกต้อง 

1. ตรวจการจัดท าทะเบียนต่าง ๆ  
เป็นปัจจุบัน  หรือไม่ 
2. ตรวจสอบการบันทึกรายการ
ในทะเบียนต่าง ๆ  โดย 
   2.1 สุ่มตรวจสอบหลักฐานรับ
เงิน  หลักฐานการจ่าย และ
หลักฐานการเบิกถอนเงิน กับ
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
ทุกทะเบียน 
   2.2 สุ่มตรวจสอบหลักฐานรับ
เงินและหลักฐานการส่งเงินกับ
ทะเบียนคุมการรับและน าส่งเงิน
รายได้แผ่นดิน 
   2.3 สุ่มตรวจสอบหลักฐานการ
เบิกถอนเงินจากคลัง กับสมุดคู่
ฝาก (ส่วนราชการผู้เบิก) 
3. ตรวจสอบยอดคงเหลือตาม
ทะเบียนคุมการรับและน าส่งเงิน
รายได้แผ่นดิน  ทะเบียนคุมเงิน
นอกงบประมาณทุกทะเบียน  
และสมุดคู่ฝาก  ณ  วันตรวจตัด
ยอดกับยอดคงเหลือตามรายงาน
เงินคงเหลือประจ าวัน 
4. กรณีสถานศึกษาไม่จัดท า
รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  
หรือจัดท าแต่ไม่เป็นปัจจุบัน  ให้
ตรวจสอบยอดคงเหลือตาม
ทะเบียนคุมการรับและน าส่งเงิน
รายได้แผ่นดิน  และทะเบียนคุม
เงินนอกงบประมาณทุกทะเบียน
เทียบกับผลรวมของ 
   4.1 เงินสดที่ตรวจนับได้ 
 
 

2. ทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณ 
3. สมุดคู่ฝาก(ส่วนราชการ
ผู้เบิก) 
4. หลักฐานการจ่าย 
5. ใบเสร็จรับเงิน 
6. หลักฐานการน าส่งน า
ฝากเงิน 
7. ใบน าฝาก 
8. ใบเบิกถอน 

กระดาษท าการ 
1. กระดาษท าการ
ตรวจสอบหลักฐานการ
จ่ายและการบันทึกการ
จ่าย (หมายเลข 9) 
2. กระดาษท าการบันทึก 
(หมายเลข 12) 
3. แบบสรุปผลการ
ตรวจสอบด้านควบคุม
ด้านการเงินการบัญชี 
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ประเด็นการ 
ตรวจสอบ 

เกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ 
แหล่งข้อมูล/ 

กระดาษท าการ 
 
 
 
 
 
 
6. การตรวจสอบการ
จัดท ารายงาน
การเงิน 

 
 
 
 
 
 
1. จัดท ารายงานเงิน
คงเหลือประจ าวันทุก
สิ้นวันท าการและ
แสดงยอดเงินถูกต้อง 
2. จัดท ารายงาน
ประจ าเดือนทุกเดือน
และส่งให้ส่วนราชการ
ผู้เบิก 
3. จัดท ารายงานอื่น ๆ  
ตามระเบียบ  หรือ
หนังสือสั่งการของ
ระบบเงินนอก
งบประมาณท่ีมีการ
ก าหนดให้รายงาน 

   4.2 เงินฝากธนาคารคงเหลือ
ตามสมุดคู่ฝากธนาคารทุกเล่ม 
และทะเบียนเงินฝากกระแส
รายวัน 
    4.3  เงินฝากส่วนราชการผู้
เบิก  ตามสมุดคู่ฝาก 
1. ตรวจสอบว่าสถานศึกษามีการ
จัดท ารายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวัน  หรือไม่ 
   1.1 กรณีจัดท า  ตรวจสอบว่า 
        (1) จัดท าทุกสิ้นวันท าการ  
หรือไม่ 
        (2) รายงานแสดงยอดเงิน
คงเหลือแต่ละประเภทเงินถูกต้อง 
        (3) มีการเสนอรายงานให้
หัวหน้าสถานศึกษาทราบและลง
นาม 
   1.2 กรณีไม่จัดท าหรือจัดท า 
ไม่เป็นปัจจุบันเกิดจากสาเหตุใด  
และสถานศึกษามีการควบคุมเงิน
คงเหลืออย่างไร  ถูกต้องหรือไม่ 
2. ตรวจสอบว่าทุกสิ้นเดือนสถาน 
ศึกษามีการส่งรายงาน
ประจ าเดือนให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา  หรือไม่ 
   2.1 กรณีจัดส่ง  ได้จัดส่ง
เอกสารครบถ้วนหรือไม่  ได้แก่ 
        (1) ส าเนารายงานเงิน
คงเหลือประจ าวัน ณ วันท าการ
สุดท้ายของเดือน 
        (2) งบเทียบยอดเงินฝาก
ธนาคารประเภทกระแสรายวัน  
ประจ าทุกเดือน 

 
 
 
 
 
 

แหล่งข้อมูล 
1. รายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวัน 
2. หนังสือแจ้งการจัดส่ง
รายงานให้ส่วนราชการผู้
เบิก 
3. ส าเนารายงานเงิน
คงเหลือประจ าวัน ณ วัน
ท าการสุดท้ายของเดือน 
4. งบเทียบยอดเงินฝาก
ธนาคาร 

กระดาษท าการ 
1. กระดาษท าการบันทึก 
(หมายเลข 12) 
2. แบบสรุปผลการ
ตรวจสอบการควบคุม
ด้านการเงินการบัญชี 
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ประเด็นการ 
ตรวจสอบ 

เกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ 
แหล่งข้อมูล/ 

กระดาษท าการ 
        2.2 กรณีไม่จัดส่ง  หรือ

จัดส่งแต่เอกสารไม่ครบ  เกิดจาก
สาเหตุใด 
3. ตรวจสอบว่ามีการจัดท า
รายงานอื่น ๆ และรายงานตาม
เวลาที่ระเบียบหรือหนังสือสั่งการ
นั้นก าหนด  หรือไม่  เช่น 
   3.1 รายงานการรับ – จ่ายเงิน 
รายได้สถานศึกษาประจ าปี 
งบประมาณ 
   3.2 รายงานผลการด าเนินงาน
กองทุน  คณะกรรมการบริหาร
กองทุนโรงเรียนประชารัฐ :    
โรงเรียน.................. (ปชร.1) 
   3.3 รายงานการรับ – จ่าย 
เงินกองทุนโรงเรียนประชารัฐ 
(ปชร.2) 

 

7. การตรวจสอบการ
รับ – จ่ายประจ าวัน 

ตรวจสอบการรับจ่าย
ประจ าวันตาม 
1. ระเบียบการเก็บ
รักษาเงิน  และการน า
เงินส่งคลังในหน้าที่
ของอ าเภอและก่ิง
อ าเภอ พ.ศ.2520 ข้อ 
20 และข้อ 37  
2. ระบบการควบคุม
การเงินของหน่วยงาน
ย่อย พ.ศ.2544 

 1. ตรวจสอบว่าสถานศึกษามี
การด าเนินการตามระเบียบการ
เก็บรักษาเงินและการน าเงินส่ง
คลังในหน้าที่ของอ าเภอและกิ่ง
อ าเภอ พ.ศ.2520  ดังนี้ 
   1.1 จัดให้มีการตรวจสอบเงินที่
เจ้าหน้าที่จัดเก็บและน าส่งกับ
หลักฐานและรายการที่บันทึกไว้
ในทะเบียนคุมต่าง ๆ หรือไม่ 
(ระเบียบฯ ข้อ 20)  
   1.2 ผู้ตรวจสอบตามข้อ 1.1  
ได้แสดงยอดรวมเงินรับทั้งสิ้น
ตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับที่
ได้รับในวันนั้นไว้ในส าเนา
ใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ายและ 

แหล่งข้อมูล 
1. ค าสั่งแต่งตั้ง 
ผู้ตรวจรับ – จ่าย 
ประจ าวัน 
2. ใบเสร็จรับเงิน 
3. รายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวัน 
4. ทะเบียนคุมต่าง ๆ 
5. สมุดเงินฝากธนาคาร 

กระดาษท าการ 
1. กระดาษท าการบันทึก 
(หมายเลข  12) 
2. แบบสรุปผลการ
ตรวจสอบการควบคุมด้าน
การเงินการบัญชี 
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ประเด็นการ 
ตรวจสอบ 

เกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ 
แหล่งข้อมูล/ 

กระดาษท าการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงลายมือชื่อก ากับไว้ด้วย  
หรือไม่ 
   1.3 เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงิน  
จัดให้มีผู้ตรวจสอบรายการ
จ่ายเงินที่บันทึกไว้ในทะเบียนคุม
ต่าง ๆ กับหลักฐานการจ่ายในวัน
นั้น  และลงลายมือชื่อก ากับ
ยอดเงินคงเหลือในทะเบียน
หรือไม่ (ระเบียบฯ ข้อ 37) 
2. ทุกสิ้นวันท าการ  ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย  มีการตรวจสอบการ
บันทึกรายการรับจ่ายในทะเบียน
คุมต่าง ๆ ตามที่ระบบการ
ควบคุมการเงินของหน่วยงาน
ย่อย พ.ศ.2544 ก าหนด หรือไม่ 
3. สอบทานการปฏิบัติงานว่า  ผู้
ที่ได้รับแต่งตั้งได้ปฏิบัติหน้าที่
ตามท่ีได้รับมอบหมายหรือไม่ 
โดย 
   3.1 ดูร่องรอยในเอกสาร
หลักฐาน  ได้แก่  ใบเสร็จรับเงิน  
ทะเบียนคุมต่าง ๆ ของเงินแต่ละ
ประเภทที่สถานศึกษาได้รับ  
พร้อมตรวจสอบลายมือชื่อที่ลง
ก ากับไว้  ว่าใช่บุคคลเดียวกันที่
ได้รับแต่งตั้งหรือไม่ 
   3.2 ดูร่องรอยการรวมยอดเงิน
รับทั้งสิ้นตามใบเสร็จรับเงินฉบับ
สุดท้ายและลงลายมือชื่อก ากับไว้  
หรือไม่ 
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ประเด็นการ 
ตรวจสอบ 

เกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ 
แหล่งข้อมูล/ 

กระดาษท าการ 
     3.3 ดูร่องรอยรายการจ่ายเงิน

ที่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมต่าง ๆ  
ของเงินแต่ละประเภทกับ
หลักฐานการจ่ายในวันนั้น  และ
ลายมือชื่อก ากับไว้ในทะเบียนคุม
ต่าง ๆ  ของเงินแต่ละประเภท 
นั้น ๆ 

 

8. การตรวจสอบการ
ยืมเงิน 
   8.1 ตรวจสอบการ
ยืมเงิน 

 

 
 
1. จ่ายเงินให้ยืมตาม
วัตถุประสงค์ของเงิน
และได้รับอนุมัติจาก
ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

 

 
 
1. ตรวจสอบการจ่ายเงินยืมว่ามี
หลักฐานประกอบการยืมเงิน ดังนี้ 
   1.1 บันทึกเสนอขออนุมัติยืม
เงิน 
   1.2 สัญญการยืมเงินพร้อม
ประมาณการยืมเงิน 
   1.3 หลักฐานเอกสาร
ประกอบการยืมเงินที่เกี่ยวข้อง  
ดังนี้ 
        (1) กรณีการจัดอบรม/จัด
ประชุม ได้แก่  เอกสารโครงการที่
ได้รับอนุมัติ  ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ/คณะท างาน/
ตารางอบรม/ก าหนดการ และ 
อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
        (2) กรณีเดินทางไป
ราชการ  ได้แก่ บันทึกอนุมัติการ
ไปราชการ  เอกสารต้นเรื่องที่
เสนอขอไปราชการ และอ่ืน ๆ 
(ถ้ามี) 
2. ตรวจสอบสัญญายืมเงิน  มี
ข้อมูลรายละเอียดครบถ้วน
สมบูรณ์  ดังนี้ 

 
 

แหล่งข้อมูล 
1. สัญญาการยืมเงินและ
ประมาณการยืมเงิน 
2. หลักฐานประกอบการ
ยืมเงิน 
3. ทะเบียนคุมลูกหนี้   
(ถ้ามี) 
4. ใบเสร็จรับเงิน 
5. ใบรับใบส าคัญ 
6. หลักฐานการส่งใช้เงินยืม 
7. รายงานรายละเอียด
ลูกหนี้คงค้าง (ถ้ามี) 
8. หลักฐาน หรือ ร่องรอย
การติดตามเร่งรัดลูกหนี้
เงินยืม 

กระดาษท าการ 
1. กระดาษท าการ
ตรวจสอบลูกหนี้เงินยืม 
(หมายเลข 10) 
2. กระดาษท าการบันทึก 
(หมายเลข 12) 
3. แบบสรุปผลการ
ตรวจสอบการควบคุมด้าน
การเงินการบัญชี 
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ประเด็น 
การตรวจสอบ 

เกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ 
แหล่งข้อมูล/ 

กระดาษท าการ 
        2.1 ผู้ยืมควรเป็นข้าราชการ

หรือลูกจ้างประจ า  และควรเป็น
ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ  หรือ 
เป็นคณะกรรมการ/คณะท างาน  
ในโครงการ  หรือเป็น ผู้ที่ได้รับ
อนุญาตให้ไปราชการในแต่ละครั้ง
ด้วย 
   2.2 ระบุรายละเอียด
วัตถุประสงค์ของการยืมเงินและ
ระยะเวลาในการด าเนินงาน  
หรอืไปราชการที่ชัดเจน 
   2.3 ได้รับการอนุมัติจาก
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
   2.4 มีการลงลายมือชื่อของผู้
ยืมพร้อมทั้วลงลายมือชื่อและ
วันที่ได้รับเงินยืม 
   2.5 ระบุวันครบก าหนดส่งใช้
เงินยืม 
   2.6 มีประมาณการประกอบ
สัญญาการยืมเงินทุกครั้ง       ต้น
เรื่องการไปราชการ  และ   อื่น ๆ 
(ถ้ามี) 
3. ตรวจสอบว่ามีการบันทึกการ
จ่ายเงินยืมในทะเบียนคุมที่
เกี่ยวข้องหรือไม่ 

 

8.2 ตรวจสอบการ
ควบคุมลูกหนี้เงินยืม 

1. ควบคุมลูกหนี้เงิน
ยืมได้ครบทุกราย 
2. ควบคุมได้ว่าลูกหนี้
แต่ละรายครบก าหนด
ส่งใช้เงินยืมเมื่อใด 

1. สอบถามสถานศึกษาว่ามีการ
ควบคุมลูกหนี้เงินยืมหรือไม่ 
   1.1 กรณีมีการควบคุม
ตรวจสอบว่าควบคุมอย่างไร และ
ควบคุมได้ครบทุกรายหรือไม่  
สามารถใช้ในการติดตามเร่งรัด
ลูกหนี้เงินยืมที่ครบก าหนดส่งใช้
เงินยืม  หรือไม่ 
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ประเด็น 
การตรวจสอบ 

เกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ 
แหล่งข้อมูล/ 

กระดาษท าการ 
     1.2 กรณีท่ีไม่มีการควบคุม

ลูกหนี้เงินยืม  เกิดจากสาเหตุใด  
และมีการด าเนินการติดตาม
เร่งรัดลูกหนี้เงินยืมที่ครบก าหนด  
หรือไม่  อย่างไร 
2. ตรวจสอบว่ามีการให้ลูกหนี้ยืม
เงินรายใหม่โดยที่ผู้ยืมยังมิได้
ช าระคืนเงินยืมรายเก่าให้เสร็จสิ้น  
หรือไม่ 

 

8.3 ตรวจสอบการส่ง
ใช้เงินยืม 

 

มีการออกหลักฐานให้ผู้
ยืมเงินทุกครั้งที่มีการ
ส่งใช้เงินยืม 

 

3. ตรวจสอบว่าทุกสิ้นเดือนมีการ
เก็บรายละเอียดลูกหนี้คงค้าง
เสนอให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
ทราบ  และเร่งรัดลูกหนี้รายที่
ครบก าหนดแต่ยังไม่ส่งใช้เงินยืม
ตามสัญญา  หรือไม่ 
1. ตรวจสอบว่าเมื่อลูกหนี้ส่งใช้
เงินยืมตามสัญญายืมเงิน  
สถานศึกษามีการออก
ใบเสร็จรับเงินและหรือใบรับ
ใบส าคัญให้ลูกหนี้ทันที  หรือไม่ 
2. ตรวจสอบว่ามีการบันทึกล้าง
ลูกหนี้ออกจากทะเบียนนคุมที่
เกี่ยวข้อง  หรือไม่ 
3. ตรวจทานว่าสถานศึกษามีการ
ตรวจสอบความถูกต้องและ
ครบถ้วนของหลักฐานที่ลูกหนี้  
ส่งใช้  หรือไม่ 

8.4 ตรวจสอบลูกหนี้
เงินยืมคงค้าง 

ไม่มีลูกหนี้ค้างเกิน
ระยะเวลาที่ระเบียบ
ก าหนด 

1. ตรวจสอบสัญญาการยืมเงินกับ
ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม   (ถ้ามี) 
2. เก็บรายละเอียดลูกหนี้เงินยืม
คงค้างทุกราย  และตรวจสอบว่า 
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ประเด็น 
การตรวจสอบ 

เกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ 
แหล่งข้อมูล/ 

กระดาษท าการ 
     2.1 มีลูกหนี้เงินยืมคงค้าง

จ านวนกี่ราย  และเป็นรายใดบ้าง 
   2.2 มีลูกหนี้ค้างเกิดนเวลาที่
ระเบียบก าหนดเป็นเวลานาน  
หรือไม่  รายใดบ้าง 
3. ตรวจสอบว่ามีการติดตาม
เร่งรัดหนี้  หรือไม่  อย่างไร 
และมีการรายงานให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาทราบ  หรือไม่ 

 

9. การตรวจสอบ
ใบเสร็จรับเงิน 
9.1 ตรวจสอบการใช้
ใบเสร็จรับเงิน 

 
 
การใช้ใบเสร็จรับเงิน
ปฏิบัติตามระเบียบ
ก าหนด 

 
 
ตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ใช้ใบเสร็จรับเงิน  ดังนี้ 
1. ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มเดียว  
ส าหรับรับเงินทุกประเภท หรือไม่ 
2. กรณีมีการใช้ใบเสร็จรับเงิน
พร้อมกันหลายเล่ม  เกิดจาก
สาเหตุใด  และผู้อ านวยการ
สถานศึกษารับทราบ  หรือไม่  
รวมทั้งมีการควบคุมการใช้รับเงิน
อย่างไร 
3. ใบเสร็จรับเงินเล่มใดใช้ส าหรับ
รับเงินของปีงบประมาณใดให้ใช้
รับเงินภายในปีงบประมาณนั้น  
เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ให้ใช้
เสร็จรับเงินเล่มใหม่ 
4. ใบเสร็จรับเงินของ
ปีงบประมาณก่อนที่ใช้ไม่หมด
เล่ม  สถานศึกษามีการ
ประทับตราเลิกใช้  ปรุ หรือ 
เจาะรู  ใบเสร็จรับเงินฉบันที่
เหลือติดอยู่กับเล่มเพ่ือไม่ให้
น าไปใช้รับเงินได้อีก  หรือไม่ 

 
 

แหล่งข้อมูล 
1. ใบเสร็จรับเงินเล่มที่มี
การใช้งาน 
2. ใบเสร็จรับเงินทั้งหมดที่
อยู่ในความรับผิดชอบของ
สถานศึกษา 
3. ทะเบียนคุม
ใบเสร็จรับเงิน 
4. รายงานการใช้
ใบเสร็จรับเงิน 
5. ค าสั่งแต่งตั้งผู้ท าหน้าที่
ควบคุมใบเสร็จรับเงิน 
6. หลักฐานการเบิกจ่าย
ใบเสร็จรับเงินและการ
อนุมัติของผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

กระดาษท าการ 
1. กระดาษท าการตรวจ
นับใบเสร็จรับเงินและการ
ควบคุม (หมายเลข 11) 
2. กระดาษท าการบันทึก 
(หมายเลข 12) 
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ประเด็น 
การตรวจสอบ 

เกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ 
แหล่งข้อมูล/ 

กระดาษท าการ 
  5. ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ใช้หมดแล้ว  

มีการจัดเก็บเป็นหลักฐานในที่
ปลอดภัย  เพ่ือรอการตรวจสอบ
จากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
แล้วจึงเก็บอย่างเอกสารธรรมดา  
หรือไม่ 

3. แบบสรุปผลการ
ตรวจสอบการควบคุม
ด้านการเงินการบัญชี 

 

9.2 ตรวจสอบการ
ควบคุมใบเสร็จรับเงิน 

จัดท าทะเบียนคุม
ใบเสร็จรับเงินตาม
ระเบียบการเก็บรักษา
เงิน  และการน าเงินส่ง
คลังในหน้าที่ของ
อ าเภอและกิ่งอ าเภอ  
พ.ศ.2520 

1. ตรวจสอบว่าสถานศึกษามีการ
แต่งตั้งหรือมีการมอบหมายให้มี
เจ้าหน้าที่จัดเก็บหรือควบคุม
ใบเสร็จรับเงิน  หรือไม่ 
2. ตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับ
มอบให้จัดเก็บใบเสร็จรับเงินของ
สถานศึกษา  จัดท าทะเบียนคุม
ใบเสร็จรับเงิน  หรือไม่ 
3. กรณีสถานศึกษาจัดท าทะเบียน
คุมใบเสร็จรับเงินให้ตรวจสอบ ดังนี้ 
   3.1 ตรวจสอบหลักฐานการรับ
ใบเสร็จรับเงินจากส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา  กับการบันทึกรับ
ใบเสร็จรับเงินในทะเบียนคุม
ใบเสร็จรับเงินว่าถูกต้องตรงกัน  
หรือไม่ 
   3.2 ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย
ใบเสร็จรับเงิน  กับการบันทึกจ่าย
ใบเสร็จในทะเบียนคุม
ใบเสร็จรับเงินว่าถูกต้องตรงกัน  
หรือไม่ 
4. ตรวจสอบการจ่าย
ใบเสร็จรับเงินเป็นไปตามความ
เหมาะสมที่จะใช้งาน  และได้รับ
อนุมัติจากผู้อ านวยการสถานศึกษา  
มีหลักฐานการเบิกและจ่าย
ใบเสร็จรับเงิน  หรือไม่  อย่างไร 
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ประเด็น 
การตรวจสอบ 

เกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ 
แหล่งข้อมูล/ 

กระดาษท าการ 
  5. ตรวจสอบการจ่าย

ใบเสร็จรับเงินว่ามีความรัดกุม  
โดยจ่ายเรียงตามเลขที่เล่มเพ่ือให้
ควบคุมได้รัดกุม 
6. ตรวจนับใบเสร็จรับเงิน
คงเหลือว่าถูกต้องตรงกับที่
ควบคุมไว้ในทะเบียน
ใบเสร็จรับเงิน  หรือไม่ 

 

9.3 ตรวจสอบการ
รายงานการใช้ 
ใบเสร็จรับเงิน 

รายงานการใช้ 
ใบเสร็จรับเงินให้
หัวหน้าส่วนราชการ
ทราบภายในวันที่ 15 
ตุลาคมของ
ปีงบประมาณถัดไป
ตามระเบียบก าหนด 

1. ตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ที่
ได้รับมอบให้จัดเก็บหรือควบคุม
ใบเสร็จรับเงินมีการจัดท า
รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน  
หรือไม่ 
2. ตรวจสอบรายงานการใช้
ใบเสร็จรับเงินเงินที่อยู่ในความ
รับผิดชอบเล่มใด  เลขท่ีใดถึง
เลขที่ใด  และได้ใช้ไปแล้วเล่มใด  
เลขที่ใดถึงเลขที่ใด  ใช่หรือไม่ 
3. ตรวจสอบว่ามีการเสนอ
รายงานให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาทราบไม่เกินวันที่ 15  
ตุลาคมของปีงบประมาณถัดไป  
หรือไม่ 
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 แบบกระดาษท าการตรวจสอบการควบคุมด้านการเงินการบัญชี 

ส าหรับโรงเรียนที่ปฏิบัติตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544 
           

  กระดาษท าการหมายเลข 1. ใบตรวจนับเงินคงเหลือ      

   กระดาษท าการหมายเลข 2. กระดาษท าการตรวจสอบเงินสด      

  กระดาษท าการหมายเลข 3. กระดาษท าการตรวจสอบเงินฝากธนาคาร     

  กระดาษท าการหมายเลข 4. กระดาษท าการงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร         

  กระดาษท าการหมายเลข 5. กระดาษท าการตรวจสอบเงินฝากส่วนราชการผู้เบิก    

  กระดาษท าการหมายเลข 6. กระดาษท าการตรวจสอบการเก็บรักษาเงินนอกงบประมาณ   

 กระดาษท าการหมายเลข 7. กระดาษท าการตรวจสอบการเก็บรักษาเงินรายได้แผ่นดิน   

 กระดาษท าการหมายเลข 8. กระดาษท าการตรวจสอบการใช้ใบเสร็จรับเงินและการบันทึกรับเงิน       

 กระดาษท าการหมายเลข 9. กระดาษท าการตรวจสอบหลักฐานการจ่ายและการบนัทึกการจา่ย      

 กระดาษท าการหมายเลข 10. กระดาษท าการตรวจสอบลูกหนี้เงินยืม     

 กระดาษท าการหมายเลข  11. กระดาษท าการตรวจนับใบเสร็จรับเงินและการควบคุม   

   กระดาษท าการหมายเลข 12. กระดาษท าการบันทึก      
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กระดาษท าการหมายเลข 1 
ใบตรวจนับเงินคงเหลือ 

หน่วยรับตรวจ....................................................... 
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 

 

วันที่ตรวจนับเงิน..................................เทียบกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวันที่...................................... 
ชื่อผู้รับตรวจ................................................................ต าแหน่ง........................................ ..... 

1. เงินสดคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน จ านวน.........................................บาท 
 เงินสดที่ตรวจนับได้ 

ชนิดธนบัตร/เหรียญกษาปณ์ จ านวนเงิน 
ธนบัตร                     1,000 บาท ...................ฉบับ   
                                 500 บาท ...................ฉบับ   
                                 100 บาท ...................ฉบับ   
                                   50 บาท ...................ฉบับ   
                                   20 บาท ...................ฉบับ   
เหรียญกษาปณ ์              10 บาท ...................เหรียญ   
                                    5 บาท ...................เหรียญ   
                                    1 บาท ...................เหรียญ   
                                   50 สตางค์...............เหรียญ               
                                   25สตางค์...............เหรียญ   
เอกสารเทียบเท่าเงิน   
     เช็คธนาคาร ................................. (cashier cheque)   
     ธนาณัติ....................................................    
     อ่ืน ๆ ระบุ................................................    
                               จ านวนเงินสดที่ตรวจนับได้ทั้งสิ้น   

2. เงินฝากธนาคารคงเหลือ ตามรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน จ านวน....................................บาท 
จ านวนเงินฝากธนาคารคงเหลือ 

ตามสมุดคู่ฝากและทะเบียนเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 
เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี ประเภท จ านวนเงินคงเหลือ 

     
     
     

จ านวนเงินฝากธนาคารรวมทั้งสิ้น   



                 หน่วยตรวจสอบภายใน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
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3. เงินฝากส่วนราชการผู้เบิกคงเหลือ  
 ตามรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน   จ านวน............................................... บาท 
  ตามสมุดคู่ฝาก (ส่วนราชการผู้เบิก)  จ านวน...............................................บาท 

4. จ านวนเงินที่ตรวจนับได้ทั้งสิ้น 
   เงินสด    จ านวน  .......................... บาท 
   เงินฝากธนาคาร    จ านวน  .......................... บาท 
   เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก   จ านวน  .......................... บาท 
   รวมเงินที่ตรวจนับได้ทั้งสิ้น    จ านวน  .......................... บาท 
   จ านวนเงินคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  .......................... บาท 
   ผลต่าง    .......................... บาท 
5. การเก็บรักษาเงิน 
 5.1 วงเงินรายได้สถานศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้จัดเก็บเป็นเงินสดส ารองจ่าย......................................บาท 
   มีนักเรียน จ านวน..............คน ฝากธนาคารออมทรัพย์/กระแสรายวัน....................................บาท 
 5.2 สถานที่เก็บเงิน............................................ ............................ ที่เก็บเงินเป็นแบบ ดังนี้ 
   (....) ตู้นิรภัย   ขนาด...................................กุญแจ.....ดอก รหัส (. ....) มี (.....) ไม่มี 
       (....) ตู้เหล็ก   ขนาด..................................กุญแจ.....ดอก  
   อ่ืน ๆ ระบุ........................................................................ .............................................................. 
 5.3 บันทึกการรับเงินเพ่ือเก็บรักษา..................ฉบับ จ านวนเงิน............................................บาท 
6. กรรมการเก็บรักษาเงิน   (......) มี   ค าสั่งที่....................ลงวันที่............................... (.......) ไม่มี 

 กรรมการ 1. ชื่อ.........................................................................ต าแหน่ง........................ถือกุญแจหมายเลข....... 

 กรรมการ 2. ชื่อ........................................................................ต าแหน่ง.........................ถือกุญแจหมายเลข....... 

 กรรมการ 3. ชื่อ........................................................................ต าแหน่ง.........................ถือกุญแจหมายเลข....... 

7. ความเห็น..................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ......................................................................ผู้ตรวจสอบ/ ผู้สอบทาน 
                                           (นางสาวณัฏฐิกา  สมบูรณ์) 
                       ต าแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 
ค ารับรองของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้น าตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงินมาให้ตรวจนับทั้งหมดแล้วตามรายการที่ปรากฏ
ข้างต้นและได้รับคืนตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงินที่น ามาให้ตรวจนับทั้งหมดครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว หากปรากฏใน
ภายหลังว่ามีเงินอ่ืนที่สถานศึกษามิได้แจ้งให้ทราบ ซึ่งอาจเป็นปัญหาหรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในภายหลัง ข้าพเจ้าขอ
รับผิดชอบในฐานะหัวหน้าสถานศึกษาและผู้รับตรวจ 

   ลงชื่อ................................................... 



                 หน่วยตรวจสอบภายใน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
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            กระดาษท าการหมายเลข 2 
กระดาษท าการตรวจสอบเงินสด 

หน่วยรับตรวจ............................................... 

เพียงวันที.่..................................................... 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ   เพ่ือทราบว่าโรงเรียนมีเงินสดคงเหลือแต่ละประเภทตามรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน
ถูกต้องตรงกับยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 
ประเภทเงิน 

ยอดคงเหลือ  
ผลต่าง รายงานเงินคงเหลือ

ประจ าวัน 
ทะเบียนคุมเงิน
นอกงบประมาณ 

ทะเบียนคุมการรับและ
น าส่งเงินรายได้แผ่นดิน 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

สรุปผลการตรวจสอบ ……………………………………………………………………………………………………….……….................. 

ข้อสังเกต  ....……………………………………………………………………………………………………………………………................. 

ข้อเสนอแนะ  ..................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…................ 
 
 

                   ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ/ ผู้สอบทาน 
                     (นางสาวณัฏฐิกา  สมบูรณ์)    

                   วันที่.........................................    



 
 

 

กระดาษท าการหมายเลข 3 
กระดาษท าการตรวจสอบเงินฝากธนาคาร 

หน่วยรับตรวจ...................................................... 
เพียงวันที.่................................................. 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ   เพ่ือทราบว่าโรงเรียนมีเงินฝากธนาคารคงเหลือถูกต้องตรงกับยอดคงเหลือของเงิน     
แต่ละประเภทตามรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน และถูกต้องตรงกับยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินประเภทต่าง 
ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

 
ประเภทเงิน 

ยอดเงินคงเหลือ 
ยอดคงเหลือ
ตามหนังสือ
ยืนยันยอด 

ทะเบียนคุม
เงินนอกฯ  

ทะเบียนคุม
เงินรายได้ฯ 

รายงานเงิน
คงเหลือ

ประจ าวัน 

สมุดคู่ฝากธนาคาร/ทะเบียนเงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน 

เลขที่บัญช ี ชื่อบัญช ี เงินคงเหลือ 

        
        
        
        
        
        

สรุปผลการตรวจสอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ข้อสังเกต  ....………………………………………………………………………………………………………………………………................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ข้อเสนอแนะ  ................................................................................................................. ........................................... 
...................................................................................................................................................... ............................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…................ 
 
 
 

                 ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ/ ผู้สอบทาน 
                  (นางสาวณัฏฐิกา  สมบูรณ์)    

                วันที่.........................................   
 

 

 



 
 

 

กระดาษท าการหมายเลข 4 
กระดาษท าการงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 

ธนาคาร.....................................สาขา....................................เลขที่บัญชี...................................... 
หน่วยรับตรวจ....................................................... 

ณ วันที่....................................... 

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement)     

หัก(1) เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่น าไปขึ้นเงินที่ธนาคาร 
         จ านวน .... ฉบับประกอบด้วย 

    

1. เลขที่เช็ค....................ลว................จ านวนเงิน...................     
2. เลขที่เช็ค....................ลว................จ านวนเงิน...................     
3. เลขที่เช็ค....................ลว................จ านวนเงิน....................     
     
(2) เงินที่ส านักงานเขตพ้ืนที่โอนเข้าบัญชีธนาคาร 
แต่โรงเรียนยังไม่บันทึกรับเงิน ประกอบด้วย 

    

1. วันที่………………………. จ านวนเงิน...............…………..     
2. วันที่………………………. จ านวนเงิน...............…………..     
3. วันที่………………………. จ านวนเงิน...............…………..     
     
บวก………………………………………………………………………     
     
     
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคารหลังปรับปรุง     

ยอดคงเหลือในทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร     

 

 
                     ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ/ผู้สอบทาน 

                       (นางสาวณัฏฐิกา  สมบูรณ์)    
                     วันที่.........................................    

 
 



 
 

 

กระดาษท าการหมายเลข 5 

กระดาษท าการตรวจสอบเงินฝากส่วนราชการผู้เบิก 

หน่วยรับตรวจ........................................................... 
เพียงวันที.่.............................. 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ   เพ่ือทราบว่าโรงเรียนมีเงินฝากคลังตามสมุดคู่ฝากคงเหลือถูกต้อง ตรงกับยอด
คงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน และถูกต้องตรงกับยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินประเภทต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

ประเภทเงิน 

ยอดเงินคงเหลือ ยอดเงินคงเหลือ
ตามสมุดคู่ฝาก
ส่วนราชการ 

ข้อมูลเก็บจาก 
ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา 

ทะเบียนคุมเงิน
นอกงบประมาณ 

รายงานเงิน
คงเหลือประจ าวัน 

     
     
     
     
     
     
     

สรุปผลการตรวจสอบ 
........................................................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
ข้อสังเกต  
............................................................................................................................ ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
ข้อเสนอแนะ  ............................................................... ......................................................... .................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
 

ลงชื่อ..........................................ผู้ตรวจสอบ  / ผู้สอบทาน 
                                           (นางสาวณัฏฐิกา  สมบูรณ์) 

                              วันที.่........................................ 
 



 
 

 

กระดาษท าการหมายเลข 6 

กระดาษท าการตรวจสอบการเก็บรักษาเงินนอกงบประมาณ 
หน่วยรับตรวจ.................................................... 

เพียงวันที่ ................................ 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ   เพื่อทราบว่าโรงเรียนเก็บรักษาเงินนอกงบประมาณแต่ละประเภทเป็นเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เป็นไปตามวงเงินท่ีระเบียบก าหนด 

 
ประเภทเงินนอกงบประมาณ 

ยอดรายงาน
เงินคงเหลือ
ประจ าวัน 

การเก็บรักษาเงิน 
เงินสด เงินฝาก

ธนาคาร 
เงินฝากส่วน
ราชการผู้เบิก 

1. เงินรายได้สถานศึกษา 
       มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน 
           (มีจ านวน ...................คน) 
          มีนักเรียนเกิน 120 คน ขึ้นไป 
           (มีจ านวน ...................คน) 

    

2. เงินสนับสนุนจาก อปท. 
    เงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจาก   
ส่วนท้องถิ่น 
       สนับสนนุโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  
        1. โครงการ................................ 
        2. โครงการ...............................   

    

3. เงินลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด     
4.      
5.      
 

สรุปผลการตรวจสอบ
........................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ..................... .................................................................................................................                             
............................................................................................ ............................................................................ 

                    ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ/ผู้สอบทาน 
                      (นางสาวณัฏฐิกา  สมบูรณ์)    
                    วันที่.......................................... 



 
 

 

กระดาษท าการหมายเลข 7 

กระดาษท าการตรวจสอบการเก็บรักษาเงินรายได้แผ่นดิน 

หน่วยรับตรวจ ............................................ 

เพียงวันที่ .......................................... 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ  เพ่ือทราบว่าโรงเรียนมีการเก็บรักษาเงินรายได้แผ่นดินเป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด   
และมีเงินรายได้แผ่นดินที่เก็บรักษาคงเหลือตรงตามทะเบียนคุมการรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน 

ยอดรายได้แผ่นดนิตามรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ณ วนัที่....................................................จ านวน................................บาท 
ประกอบด้วยรายการดังนี้ :- 

ที ่ รายการ จ านวนเงิน วันที่รับเงิน เล่มที่/เลขที่ใบเสร็จเงิน หมายเหตุ 

      
      
      
      
      
      
      
 

สรุปผลการตรวจสอบ 
........................................................................................................... ......................................................................... 
........................................................................... .........................................................................................................  
ข้อสังเกต  
............................................................................................................................ ........................................................                                   
.......................................................................................................... ..................................................................... .... 
ข้อเสนอแนะ  
........................................................................................................................ ............................................................ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... .................................................................. .................................... 
 

             ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ / ผู้สอบทาน 
               (นางสาวณัฏฐิกา  สมบูรณ์)    

            วันที่.........................................       



 
 

 

กระดาษท าการหมายเลข 8 

กระดาษท าการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินที่ใช้ไปและการบันทึกรับเงิน 
หน่วยรับตรวจ.................................................... 

เพียงวันที.่.................................... 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ   เพ่ือทราบว่าโรงเรียนมีการบันทึกรายการรับเงินในทะเบียนคุมเงินประเภทต่าง ๆ   
ที่เก่ียวข้องทุกรายการและบันทึกถูกต้องตรงตามใบเสร็จรับเงินที่ใช้ไป 

สุ่มตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ตั้งแต่วันที่..........................................ถึงวันที่............................................................. 
1. ผลการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินที่ใช้ไป 

ที ่ ใบเสร็จรับเงินที่ใช้ไป ผลการบันทึกรับเงินใน
ทะเบียนคุม............ 

ข้อสังเกต 

เล่มที ่ เลขที่....ถึง เลขที่..... จ านวนฉบับ ถูกต้อง ไม่ถูต้อง 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
รวม       

2. สถานศึกษามีค าสั่งหรือบันทึกมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติท าหน้าที่รับ จ่ายเงิน  
 (...) มี  (...) ไม่มี  สาเหตุ
............................................................................... .................................. 
3. ใบเสร็จรับเงินที่สถานศึกษาใช้รับเงิน 

(...) เป็นใบเสร็จรับเงินของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(...) อ่ืน ๆ ระบุ........................................................................................................ ...................................... 

 สาเหตุ.......................................................................................................... ................................... 
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4. การออกใบเสร็จรับเงิน 
    4.1 ด าเนินการโดย 
 (...) เจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมายตาม
ค าสั่ง……………………………………………....………........................... 
 (...) อ่ืน ๆ ระบุ....................................      สาเหตุ.............................................................................. 
 4.2 ระบุข้อมูลรายละเอียดครบถ้วน ชัดเจน 
  (...) ครบถ้วน  
  (...) ไม่สมบูรณ์ เนื่องจาก........................................................................................... .................................. 

 
    4.3 การยกเลิกใบเสร็จมีต้นฉบับแนบติดกับส าเนา 
 (...) มี  
 (...) ไม่มี เนื่องจาก.................................................................................. ....................................................... 

 มีการติดตามหรือไม่อย่างไร.......................................................................... ............................... 

   4.4 ใบเสร็จรับเงินไม่มีร่องรอยการขูดลบหรือมีข้อผิดปกติ 
 (...) ไม่มี   

(...) มี เนื่องจาก................................................................................................. ........ 
 และมีการด าเนินการอย่างไร......................................................................... 

สรุปผลการตรวจสอบ 
……………………………………………………..………………….……………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................. ....................................................... 

ข้อสังเกต.................................................................. .................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 

ข้อเสนอแนะ ............................................................................. ................................................................................. 
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
 
 

                      ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ/ผู้สอบทาน 
                      (นางสาวณัฏฐิกา  สมบูรณ์)    

                 วันที่........................................................ 



 
 

 

กระดาษท าการหมายเลข 9 

กระดาษท าการตรวจสอบหลักฐานการจ่ายและการบันทึกการจ่าย 

หน่วยรับตรวจ.................................................... 
เพียงวันที่..................................... 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ ................................................................................................................................................. 
สุ่มตรวจสอบหลักฐานการจ่าย ตั้งแต่เดือน.....................................................ถึงเดือน........................................ 

ที ่ เลขท่ี 
หลักฐาน

จ่าย 

วันที่จ่าย ประเภทเงินท่ีจ่าย รายการ จ านวนเงิน การเบิกจ่าย
ถูกต้องตาม
ระเบียบ 
ใช่ Xไม่ใช่ 

หลักฐานการ
จ่ายครบถ้วน

ถูกต้อง 
ใช่ Xไม่ใช่ 

จัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบ 

 
ใช่ Xไม่ใช่ 

บันทึกการจ่าย 
ในทะเบียนคุม 

ถูกต้อง ครบถ้วน 
ใช่ Xไม่ใช่ 

อุดหนุน
ทั่วไป 

รายได้
สถาน 
ศึกษา 

อาหาร
กลางวัน 
อปท. 

บกศ. ........ 

              
              
              
              
              

สรุปผลการตรวจสอบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ..................................................................................................................................................................................................... ....................................... 

                                                          ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ/ผู้สอบทาน 

                                                               (นางสาวณัฏฐิกา  สมบูรณ์)          
                                       วันที่.........................................  
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กระดาษท าการหมายเลข 10 

กระดาษท าการตรวจสอบลูกหนี้เงินยืม 
หน่วยรับตรวจ ............................................ 

เพียงวันที.่.................................... 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ  เพ่ือทราบว่าการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมเงิน  การจ่ายเงินยืม และการควบคุมเงินยืม
เป็นไปตามระเบียบและระบบที่ก าหนด 
1. ผลการตรวจสอบลูกหนี้คงค้าง 

ที ่ สัญญายืม ชื่อผู้ยืม วัตถุประสงค์การยืม จ านวนเงิน
ยืม 

จ านวนเงิน
ค้าง 

วันครบ
ก าหนด เลขที ่ วันที่รับ

เงินยืม 
        
        
        
        
        

2. ผลการตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินยืม   
.................................................................... .....................................................................................  
.............................................................................................................................. ................................................ 
3. ผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการส่งใช้เงินยืม   .....................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
4. ผลการตรวจสอบการควบคุมลูกหนี้เงินยืมและการติดตามเร่งรัดหนี้  .................................................... 
.................................... 

สรุปผลการตรวจสอบ   ........................................................................................…………… 

ข้อสังเกต    ............................................................................................................................. ............................. 
............................................................................................................................. .................................................
ข้อเสนอแนะ  
............................................................................................................................. ................................ 
 

               ลงชื่อ............................... ...................ผู้ตรวจสอบ/ผู้สอบทาน 
                            (นางสาวณัฏฐิกา  สมบูรณ์)    

                  วันที่.................................................     
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กระดาษท าการหมายเลข 11 

กระดาษท าการตรวจนับใบเสร็จรับเงินและตรวจสอบการควบคุม 
หน่วยรับตรวจ........................................................ 

เพียงวันที.่.................................... 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ   เพ่ือทราบว่าโรงเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมใบเสร็จรับเงินเป็นไปตาม
ระเบียบก าหนดและมีใบเสร็จรับเงินคงเหลือครบถ้วน ถูกต้อง 
ระยะเวลาที่สุ่มตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่..........................................ถึงวันที่............................................................... 
1. ผลการตรวจนับใบเสร็จรับเงิน 

ประเภท 
ใบเสร็จรับเงิน 

ผลการตรวจนับ คงเหลือตามทะเบียนคุมฯ ผลต่าง 
เล่มที่ใบเสร็จรับเงิน 

(เล่มที่ใด ถึงเล่มที่ใด) 
จ านวนเลม่ 

เล่มที่ใบเสร็จรับเงิน 
(เล่มที่ใด ถึงเล่มที่ใด) 

จ านวนเลม่  

      
      
      
      
      
      

2.การควบคุมใบเสร็จรับเงิน 
 2.1 การจัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 
   (.....) จัดท าและบันทึกควบคุมครบถ้วนถูกต้อง 
   (.....) จัดท าแต่บันทึกควบคุมไม่ครบถ้วน   
     สาเหตุ................................................... .........  

   (...) ไม่จัดท าสาเหตุ.................................................................................... ......................... 
 2.2 การจ่ายใบเสร็จรับเงินให้ผู้รับผิดชอบน าไปใช้รับเงิน 
   (.....) ได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการสถานศึกษาก่อนทุกครั้ง 
   (... ไม่มีการเสนอขออนุมัติ  สาเหตุ............................................................. ..................................... 
 (.....) มีหลักฐานการเบิกจ่าย 
 ( .) ไม่มีหลักฐานการเบิกจ่าย สาเหตุ............................................... ............................................. 
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กระดาษท าการหมายเลข 11 (หน้า 2) 
 
3. การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน 
 (.....) จัดท ารายงานทุกสิ้นปีงบประมาณและรายงานผู้อ านวยการสถานศึกษาภายในวันที่ 15 ตุลาคมของ
ปีงบประมาณถัดไป 
 (.....) จัดท ารายงานทุกสิ้นปีงบประมาณแต่ไม่รายงานผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 สาเหตุ……………………………………………………………………………….............................. 
 (.....) ไม่จัดท ารายงานการใช้ใบเสร็จ  
  สาเหตุ……………………………………………………………………………………………………...................... 
 (......) อ่ืน ๆ ระบุ............................................................................... ............................. 
                      ระบุ...................................................................................................... ...... 
                     ระบุ........................................................................................................ ....... 
 
สรุปผลการตรวจสอบ ..................................................................................................................................... 

ข้อสังเกต ................................................................................................................ .............................................. 

ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................. ................................... 
 
 
 
 

                   ลงชื่อ...........................................................ผู้ตรวจสอบ/ผู้สอบทาน 
                                   (นางสาวณัฏฐิกา  สมบูรณ์)    

                       วันที่.........................................................     
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กระดาษท าการหมายเลข 12 

กระดาษท าการบันทึก 

หน่วยรับตรวจ............................................... 

เพียงวันที.่................................... 
 

เรื่องท่ีบันทึก............................................................................................ ............................................................ 

วันที่บันทึก.......................................................................................... ........................................................ 

ประเด็น ข้อความที่บันทึก ผู้บันทึก 
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แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบญัชีของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
(ส าหรับโรงเรียนที่ปฏิบัติตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544) 

โรงเรียน........................................................................................ 
เพียงวันที่.................................................... 

ส่วนที่ 1 การตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ที ่ รายการ ค่าคะแนน คะแนนที่ได ้

1 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
1.1 สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
1.2 แผนปฏิบัติการประจ าปีมีความสอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษา
และจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1.3 แผนปฏิบัติการประจ าปีครอบคลุมแหล่งเงินทุกประเภทที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของสถานศึกษา 
1.4 แผนปฏิบัติการประจ าปีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
1 

0.5 
 

0.5 
 

0.5 

 

2 การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 การใช้จ่ายแต่ละโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
กรณีมีความจ าเป็นไม่สามารถด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีได้ สถานศึกษาได้รายงานปัญหา/อุปสรรค
การด าเนินงานให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบ 

 
1 

 

3 การติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 
3.1 สถานศึกษามีการติดตามเร่งรัดการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้มี 
การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างน้อยทุกภาคเรียน 
3.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานครบถ้วนทุกโครงการ/กิจกรรม 
ตามท่ีก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปี เสนอให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาทราบ 

 
0.5 

 
1 
 

 

 รวม 5  
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ส่วนที่ 2 การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี 

ที ่ รายการ ค่าคะแนน คะแนนที่ได ้

1 การควบคุมเงินคงเหลือ 
1.1 จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันทุกสิ้นวัน โดยถูกต้อง  
เป็นปัจจุบัน และเสนอรายงานให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาลงนาม 

 
5 

 

 1.2 ยอดเงินคงเหลือแต่ละประเภทที่แสดงตามรายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวัน ตรงกับยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
และทะเบียนคุมการรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน 

5  

1.3 ยอดเงินสดคงเหลือมีอยู่จริงครบถ้วนและตรงกับรายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวัน  

 
2 

 

1.4 ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคาร (ประเภทออม
ทรัพย์/ประจ า) และทะเบียนเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันรวม
ทุกบัญชีตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 

5  

1.5 ยอดเงินฝากส่วนราชการผู้เบิกตามสมุดคู่ฝาก (ส่วนราชการผู้เบิก) 
ตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 

3  

รวม 20  
2 การเก็บรักษาเงิน 

2.1 มีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน 
 
1 

 

 2.2 กรรมการเก็บรักษาเงินปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบก าหนด 1  

2.3 การเก็บรักษาเงินสด และเงินฝากธนาคารของเงินแต่ละประเภท 
เป็นไปตามวงเงิน อ านาจการเก็บรักษาที่กระทรวงการคลังอนุมัติ และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เงินรายได้สถานศึกษา เงินอุดหนุนรับจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท./อบต.) เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ 
เงินลูกเสือ เงินเนตรนารี   

2  

2.4 น าส่งเงินรายได้แผ่นดิน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง วันใดมีเงินรายได้
เก็บไว้เกินกว่า 10,000 บาท มีการน าเงินส่งคลงัอย่างช้าไม่เกิน 7 วันท าการ 

0.5  

2.5 เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย มีการน าส่งสรรพากรในท้องที่ ภายใน 7 วัน 
นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงิน 
 

0.5  

รวม 5  
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ที ่ รายการ ค่าคะแนน คะแนนที่ได ้

 

3 
 

การควบคุมการรับเงิน 
3.1 มีค าสั่งหรือบันทึกมอบหมายผู้ท าหน้าที่รับ – จ่ายเงินอย่างชัดเจน 

 

1 
 

 3.2 ผู้ท าหน้าที่จัดเก็บ หรือรับช าระเงิน เป็นเจ้าหน้าที่การเงิน หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมาย 

2  

 3.3 มีการออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้แก่ผู้ที่ช าระเงินทุกครั้ง 

4  

 3.4 ใบเสร็จรับเงินระบุข้อมูล รายละเอียด ครบถ้วน สมบูรณ์ 2  
 3.5 ยอดเงินในใบเสร็จรับเงินถูกต้องตรงกับรายการที่บันทึกไว้ใน

ทะเบียนคุมต่าง ๆ 
1  

รวม 10  
4 การควบคุมการจ่ายเงิน 

4.1 การจ่ายเงินแต่ละประเภทตรงตามวัตถุประสงค์ และระเบียบหรือ
ข้อก าหนดของเงินนั้น ๆ 

 
 
5 

 
 

4.2 การจ่ายเงินทุกรายการได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 5  
4.3 มีหลักฐานการจ่ายครบถ้วน สมบูรณ์ทุกรายการที่จ่ายเงิน และ
ยอดเงินที่จ่ายตรงกับที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 

5  

4.4 ใบส าคัญคู่จ่าย ที่เป็นใบเสร็จรับเงินเจ้าหนี้ มีสาระส าคัญครบถ้วน 
ตามแบบท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 

3  

 4.6 ผู้จ่ายเงินได้ลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายพร้อมทั้งชื่อตัวบรรจง และ  
วัน เดือน ปี ที่จ่ายเงินก ากับไว้ที่หลักฐานการจ่ายทุกรายการ 

2  

รวม 20  
5 การจัดท าบัญชี   
 5.1 มีการจัดท าทะเบียนคุมการรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน  

เป็นปัจจุบัน และบันทึกรายการรับและน าส่งเงินถูกต้องตรงตาม
หลักฐาน 

5  

 5.2 มีการจัดท าทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ เพื่อควบคุมเงินแต่ละ
ประเภท ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและการบันทึกรายการรับ-จา่ย ถูกต้อง
ตรงตามหลักฐาน 

5  

 5.3 มีการจัดท าทะเบียนเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน เพ่ือใช้
ควบคุมเงินฝากธนาคาร ครบทุกบัญชี และบันทึกรายการถูกต้องตาม
หลักฐาน  
 

 
4 
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ที ่ รายการ ค่าคะแนน คะแนนที่ได ้

  
5.4 มีการจัดท าสมุดคู่ฝาก (ส่วนราชการผู้เบิก) เป็นปัจจุบัน และมีการ
บันทึกควบคุมการฝากถอนเงินกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาถูกต้อง
ครบถ้วน 

 
3 

 

 5.5 ทุกสิ้นวันท าการ ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ท า
การตรวจสอบการบันทึกรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนต่าง ๆ ตามที่
ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อยก าหนด 

3  

รวม 20  
6 การจัดท ารายงานการเงิน 

6.1 ทุกสิ้นเดือนมีการจัดท ารายงานการเงินประจ าเดือน ดังต่อไปนี้
6.1.1 ส าเนารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ณ วันท าการสุดท้าย 
ของเดือน โดยยอดเงินคงเหลือแต่ละประเภทในรายงานฯ ถูกต้องตรง
กับทะเบียนคุมทุกทะเบียน 

 
 
 
2 
 
 

 

      6.1.2 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันทุกบัญชี 
โดยยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement) ตรงกับ
ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน กรณีไม่ตรงกัน 
สถานศึกษาสามารถระบุรายละเอียดความแตกต่างได้ครบถ้วน 

 
1 

 

6.2 มีการจัดส่งรายงานการเงินประจ าเดือนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทราบเพ่ือตรวจสอบและก ากับดูแล ภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไป โดยประกอบด้วย 
     6.2.1 ส าเนารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ณ วันท าการสุดท้าย 
ของเดือน 

 
 
 
1 

 

     6.2.2 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันทุกบัญชี 0.5  
6.3 รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ ตาม
แบบที่ก าหนด เสนอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบภายใน 30 
วันนับแต่วันสิ้นปี งบประมาณ 

0.5  

รวม 5  
7 การตรวจสอบการรับ-จ่ายประจ าวัน   
 7.1 มีการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้มีผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบการรับ-จ่าย

ประจ าวันตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังในหน้าที่
ของอ าเภอและก่ิงอ าเภอ พ.ศ. 2520 ข้อ 20 และ ข้อ 37 

2  
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ที ่ รายการ ค่าคะแนน คะแนนที่ได ้

  

7.2 ผู้ที่ได้รับมอบหมายมีการตรวจสอบการรับ – จ่ายประจ าวันตามที่
ระเบียบก าหนด  

 
3 

 

 รวม 5  
8 การควบคุมเงินยืม 

8.1 การจ่ายเงินยืม 
     8.1.1 สัญญาการยืมเงินเปน็แบบที่กระทรวงการคลังก าหนด      และมี
สาระส าคัญครบถ้วน 

 
 
1 

 

     8.1.2 มีการจัดท าประมาณการคา่ใช้จา่ยประกอบสญัญาการยมืเงิน 1  
     8.1.3 ไม่มีการให้ลูกหนี้ยืมเงินครั้งใหม่โดยที่ยังมิได้ส่งใช้เงนิยืมรายเดิม 1  

 8.2การส่งใช้เงินยืมเปน็ไปตามระยะเวลาที่ระเบียบก าหนด 1  

 8.3 ไม่มีลูกหนี้เงินยืมค้างเกินระยะเวลาที่ระเบียบก าหนด 1  

 รวม 5  
9 การควบคุมใบเสร็จรับเงิน 

9.1 มีการจัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน โดยบันทึกรายการถกูต้อง 
ครบถ้วน เป็นปัจจุบนั 

 
1 

 

  
9.2 ใบเสร็จรับเงินที่ลงรายการผิดพลาด สถานศึกษาใช้วธิีการขีดฆ่าจ านวน
เงิน และเขียนใหม่ทั้งจ านวน โดยผู้รับเงินลงลายมือชื่อก ากับ กรณียกเลิก
ใบเสร็จรับเงินมีการแนบใบเสรจ็รับเงินไว้กบัส าเนาในเล่ม 

 
1 

 

 9.3 ไม่มีการใช้ใบเสร็จข้ามปีงบประมาณ 1  

 9.4 ใบเสร็จรับเงินของปีงบประมาณก่อนที่ใช้ไม่หมดเล่ม สถานศึกษามีการ
ประทับตราเลิกใช้ ปรุ หรือ เจาะรูใบเสร็จรับเงินฉบบัที่เหลือติดอยู่ 
กับเล่มไม่ให้น ามาใช้รับเงินได้อกี 

1  

 9.5 สิ้นปีงบประมาณ มีการรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาทราบ ไม่เกินวันที่ 15 ตุลาคมของปีงบประมาณถัดไป 

1  

 รวม 5  
 รวมทั้งสิ้น (ส่วนที่ 1 และ สว่นที่ 2) 100  

 

                       ลงชื่อ......................................................ผู้ประเมิน/ผู้สอบทาน 

                                (นางสาวณัฏฐิกา  สมบูรณ์) 
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แบบสรุปผลการตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจ าปี 
หน่วยรับตรวจ.......................................... 

เพียงวันที่..................................... 
ที ่ รายการ = มี/ใช่ 

= ไม่มี/ไม่ใช่ 
บันทึกเพิ่มเติม/ข้อสังเกต 

1 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
1.1 สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
1.2 มีค าสั่งหรือบันทึกแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
1.3 แผนปฏิบัติการประจ าปีมีความสอดคล้องกับ
ภารกิจของสถานศึกษาและจุดเน้นของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1.4 โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
มีการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ระยะเวลา  
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบชัดเจน  และได้รับอนุมัติ
จากผู้อ านวยการสถานศึกษา 
1.5 แผนปฏิบัติการประจ าปีครอบคลุมแหล่งเงินทุก
ประเภทที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานศึกษา 
1.6 คณะครู/บุคลากรทางการศึกษา/ผู้อ านวยการ
สถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
1.7 แผนปฏิบัติการประจ าปีได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1.8 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับแผนหรือ
ยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การประจ าปีมีการขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1.9  มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีผ่านความเห็นชอบแล้วให้คณะครู  
ผู้ปกครอง  นักเรียน  ชุมชน  และสาธารณชน
ทราบ 

 
......................... 
........................ 
…………………… 
 
 
…………………… 
 
 
 
……………............ 
 
……………………… 
 
 
……………………….. 
 
……………………….. 
 
 
 
……………………… 
 

 
..................................... 
..................................... 
…………………………….. 
 
 
………………………………. 
 
 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
 
……………………………….. 
 
……………………………….. 
 
 
 
……………………………. 
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ที ่ รายการ = มี/ใช่ 
= ไม่มี/ไม่ใช่ 

บันทึกเพิ่มเติม/ข้อสังเกต 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2.1 สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม  ภายในระยะเวลาตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่ก าหนด 
2.2 มีการจัดท าทะเบียนหรือเอกสารควบคุมการ
ใช้จ่ายเงินโครงการ/กิจกรรม เพ่ือควบคุมการใช้
จ่ายเงิน  ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2.3 การใช้จ่ายแต่ละโครงการ/กิจกรรม  เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2.4 กรณีมีความจ าเป็นไม่สามารถด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีได้  สถานศึกษาได้รายงานปัญหา/
อุปสรรค  การด าเนินงานให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาทราบ 
การติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 
3.1 สถานศึกษามีการติดตามเร่งรัดการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้มีการใช้จ่ายเงิน
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างน้อยทุก
ภาคเรียน 
3.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานครบถ้วนทุก
โครงการ/กิจกรรม  ตามที่ก าหนดในแผนปฏิบัติ
การประจ าปี  เสนอให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
ทราบ 
3.3 สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้
คณะครู  ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน  รับทราบ
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

 
............................. 
 
 
………………………. 
 
 
…………………….. 
 
…………………….. 
 
 
 
 
.............................. 
 
 
……………………… 
 
 
……………………….. 

 
..................................... 
 
 
……………………………… 
 
 
……………………………… 
 
……………………………….. 
 
 
 
 
............................... 
 
 
………………………….. 
 
 
………………………….. 

สรุปผลการตรวจสอบ 

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

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

                                   (ลงชื่อ).................................................... ผู้ตรวจสอบ/ผู้สอบทาน 

                                             (นางสาวณัฏฐิกา  สมบูรณ์) 
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แบบสรุปผลการตรวจสอบการควบคุมด้านการเงินการบัญชี 
หน่วยรับตรวจ........................................ 

เพียงวันที่................................. 
ที ่ รายการที่ตรวจสอบ = มี/ใช่ 

= ไม่มี/ไม่ใช่ 
บันทึกเพิ่มเติม/ 

ข้อสังเกต 
1 การควบคุมเงินคงเหลือ 

1.1 รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
     1.1.1 จัดท าเป็นปัจจบุัน 
        ณ  วันที่....................... มีเงินคงเหลือ  ดังนี้ 
        เงินสด                       ..................  บาท 
        เงินฝากธนาคาร            ..................  บาท 
        เงินฝากส่วนราชการผู้เบกิ................  บาท 
    1.1.2  ยอดเงินคงเหลือแต่ละประเภทที่แสดงตาม
รายงานฯ ตรงกับยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณ  และทะเบียนคุมการรับและน าสง่เงิน
รายได้แผน่ดิน 
1.2 ผลการตรวจนับเงินสดคงเหลือ  มีเงินคงเหลืออยู่
จริงครบถ้วนและตรงกบัรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
1.3 ผลตรวจสอบเงินฝากธนาคารคงเหลือตามสมุดคู่
ฝากธนาคาร (ประเภทออมทรัพย์/ประจ า) และ
ทะเบียนเงนิฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน  รวม
ทุกบัญชี  มียอดคงเหลือถูกต้องตรงกับรายงานเงิน
คงเหลือประจ าวัน 
1.4 ผลการตรวจสอบเงินฝากสว่นราชการผู้เบิกตาม
สมุดคู่ฝาก(ส่วนราชการผู้เบิก) มียอดคงเหลือถูกต้อง
ตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 

  

 
2 
 
 
 
 
 
 

 

การเก็บรักษาเงิน 
2.1 มีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน 
2.2 กรรมการเก็บรักษาเงินปฏิบัติหน้าทีต่ามระเบียบ
ก าหนด 
2.3 การเก็บรักษาเงินสด  และเงินฝากธนาคารเป็นไป
ตามวงเงิน  อ านาจการเก็บรักษาที่กระทรวงการคลัง
อนุมัติ  และระเบียบที่เก่ียวข้อง 
     2.3.1 เงินรายได้สถานศึกษา 
     2.3.2 เงินอุดหนุนรับจาก อปท./อบต. 
     2.3.3 เงินอื่น ๆ ระบุ...................................... 

 
 
....................... 
....................... 
........................ 
....................... 
………………….. 
………………… 
……………………. 

 
 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
………………………………. 
……………………………… 
…………………………….. 
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ที ่ รายการที่ตรวจสอบ = มี/ใช่ 
= ไม่มี/ไม่ใช่ 

บันทึกเพิ่มเติม/ 
ข้อสังเกต 

 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

2.4 การน าส่งเงินรายได้แผน่ดนิ 
     2.4.1 น าส่งคลังอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
     2.4.2 กรณีวันใดมีเงินรายได้เก็บไว้เกินกว่า 10,000 
บาท มีการน าเงนิส่งคลงัโดยดว่น  อย่างชา้ไม่เกิน 7 วนั
ท าการ 
การควบคุมการรับเงิน 
3.1 ผู้ท าหน้าที่จัดเก็บ  หรือรับช าระเงิน  เป็นเจ้าหนา้ที่
การเงิน  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
3.2 มีการออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ที่ช าระเงนิทุกครั้ง  
ทุกรายการ 
3.3 ใบเสร็จรับเงินใช้ตามแบบทีก่ระทรวงการคลัง
ก าหนด (ขอรับจาก สพท.) 
3.4 ใบเสร็จรับเงินระบุข้อมูล  รายละเอียด  ครบถ้วน
สมบูรณ ์
3.5 ใบเสร็จรับเงินไม่มีการขูดลบ  ขีดฆ่า 
3.6 การยกเลิกใบเสร็จรับเงินในแต่ละวันตรงกบั
ยอดเงินที่ผู้ตรวจสอบสรุปไว้หลงัส าเนาใบเสร็จรับเงิน
ฉบับสุดท้ายของวันนั้น 
3.8 ยอดเงินในใบเสร็จรับเงินถูกต้องตรงกับรายการที่
บันทึกไว้ในทะเบียนคุมตา่ง ๆ 
การควบคุมการจ่ายเงิน 
4.1 การจ่ายเงินแต่ละประเภทตรงตามวัตถุประสงค์  หรือ
ข้อก าหนดของเงินน้ัน 
4.2 การปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจา่ยเงิน  และการจดัซื้อจัด
จ้าง  ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
4.3 การจ่ายเงินทุกรายการได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
4.4 มีหลักฐานการจ่ายครบถ้วน สมบูรณ์ทุกรายการที่
จ่ายเงิน  และยอดเงินท่ีจ่ายตรงกับท่ีได้รับอนุมตัิจาก ผูม้ี
อ านาจ 
4.5 หลักฐานการจ่าย  มีสาระส าคัญครบถ้วนตามแบบ
ที่กระทรวงการคลังก าหนด 
4.6 ผู้จ่ายเงินไดล้งลายมือชื่อรับรองการจ่าย  พร้อมทั้ง
ชื่อตัวบรรจง และ วนั เดือน ปี ที่จ่ายเงินก ากับไวท้ี่
หลักฐานการจ่ายทุกรายการ 
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5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 

การจัดท าบญัช ี
5.1 มีการจัดท าทะเบียนคุมการรับและน าส่งรายได้
แผ่นดิน  เปน็ปจัจุบนั  และบันทึกรายการรับและน าส่ง
เงินถูกต้องตรงกับหลักฐาน 
5.2 มีการจัดท าทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ  เพื่อ
ควบคุมเงินแต่ละประเภท  ครบถ้วน  เป็นปจัจุบนั  และ
การบันทึกรายการรับ – จ่าย  ถูกต้องตรงตามหลักฐาน 
5.3 มีการจัดท าทะเบียนเงินฝากธนาคารประเภทกระแส
รายวัน  เพื่อใช้ควบคุมเงินฝากธนาคารครบทุกบัญชี  
และบนัทึกรายการถูกต้องตามหลักฐาน  รวมทัง้ทุกสิ้น
เดือนมีการจัดท างบเทียบยอดเงนิฝากธนาคารด้วย 
5.4 มีการจัดท าสมุดคู่ฝาก (ส่วนราชการผู้เบิก)  เป็น
ปัจจุบนั  และมีการบันทึกควบคุมการฝากถอนเงินกับ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาถูกต้องครบถ้วน 
5.5 ทุกสิ้นวันท าการ  ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมาย  ท าการตรวจสอบการบันทึกรายการ
เคลื่อนไหวในทะเบียนต่าง ๆ ตามที่ระบบการควบคุม
การเงินของหน่วยงานย่อยก าหนด 
5.6 ยอดคงเหลือตามทะเบียนคมุเงินแต่ละประเภท
ถูกต้องตรงกับยอดที่แสดงในรายงานเงนิคงเหลือ
ประจ าวนั 
การจัดท ารายงานการเงิน 
มีการจัดท ารายงานการเงินเสนอผู้มีอ านาจและส่ง
รายงานให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ดังนี ้
6.1 รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน มีการจัดท าทุกสิ้นวัน  
และเสนอรายงานให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาลงนาม 
6.2 รายงานการเงินประจ าเดือน 
     6.2.1 ทุกสิ้นเดือนมีการจัดส่งรายงานการเงนิ
ประจ าเดือนให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ  เพื่อ
ตรวจสอบและก ากบัดูแล 
     6.2.2 รายงานการเงินที่จัดส่งครบถ้วน  ได้แก่ 
             (1) ส าเนารายงานเงนิคงเหลือประจ าวนั ณ 
วันท าการสุดทา้ยของเดือน             
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(2) งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 
6.3 รายงานอื่น ๆ  
     6.3.1 รายงานการรับ–จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ  มีการเสนอให้ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทราบภายใน 30  วันนับแต่วนัสิ้น
ปีงบประมาณ 
     6.3.2 รายงานผลการด าเนนิงานกองทุนโรงเรียน
ประชารัฐ (กรณีตรวจสอบโรงเรียนประชารัฐ)  ตามแบบ
ที่คู่มือฯ ก าหนด  ได้แก ่
             (1) รายงานผลการด าเนินงานกองทนุ
คณะกรรมการบริหารกองทุนโรงเรียนประชารัฐ :   โรง
เรียน............................................ 
             - เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน
โรงเรียนภายใน 15 วันนับจากวนัสิ้นภาคเรียน 
             - เสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
โรงเรียนประชารัฐของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ภายใน  30  วันนบัจากวนัสิน้ภาคเรียน 
             (2) รายงานการรับ-จ่ายเงินกองทุนประชารัฐ  
เสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน
ประชารัฐของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา  เป็นรายไตร
มาส 
การตรวจสอบรับ-จ่ายประจ าวัน 
7.1 มีการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้มีผู้ท าหน้าที่
ตรวจสอบการรับ – จ่ายประจ าวัน  ตามระเบยีบการ
เก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังในหน้าที่ของอ าเภอ
และกิ่งอ าเภอ พ.ศ.2520 ข้อ 20  และข้อ 37   
7.2 ผู้ที่ได้รับมอบหมายมีการปฏิบัติ  ดังนี้ 
      7.2.1 ตรวจสอบจ านวนเงนิที่รับและน าส่งกับ
หลักฐาน (ใบเสร็จรับเงนิ/เอกสารน าส่งเงิน) และ
รายการที่บนัทึกไว้ในทะเบียนคมุต่าง ๆ วา่ครบถ้วน  
ถูกต้องหรือไม่  หากถูกต้องได้มีการแสดงยอดรวมเงินรับ
ทั้งสิ้นตามใบเสร็จรับเงนิทุกฉบบัที่ได้รบัเงินในวนันัน้ไวท้ี่
ด้านหลังของส าเนาใบเสร็จรับเงนิฉบับสุดทา้ย  และลง
ลายมือชื่อก ากับไว้) 
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     7.2.2 ตรวจสอบรายการจ่ายเงินที่บนัทึกไว้ใน
ทะเบียนตา่ง ๆ กบัหลักฐานการจ่ายในวนันัน้  หาก
ปรากฏว่าถูกต้อง  ให้ผู้ตรวจสอบลงลายมือชื่อก ากับ
ยอดเงินคงเหลือไว้ในทะเบียนคมุนั้น ๆ 
การควบคุมเงินยืม 
8.1 มีการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของสัญญาการ
ยืมเงิน  ดังนี ้
     8.1.1 สัญญาการยืมเงินเปน็แบบที่
กระทรวงการคลังก าหนด  จ านวน  2  ฉบับ 
     8.1.2 สัญญาการยืมเงิน  มีสาระส าคัญครบถ้วน  
ได้แก่  ชื่อผู้ยืม  วัตถุประสงค์การยืม  วันที่ด าเนนิการ  
(ไปราชการหรือจัดประชุม)  ลายมือชื่อผู้อนุมัติเงินยืม  
จ านวนเงินที่ยืม  วันที่รบัเงินยืม  และวันครบก าหนดส่ง
ใช้เงินยืม 
8.2 มีการจัดท าประมาณการค่าใช้จ่ายประกอบสัญญา
การยืมเงิน 
8.3 บันทึกการจ่ายเงินยืมในทะเบียนคุมตามประเภท
ของเงินที่ให้ยืม 
8.4 การส่งใช้เงินยืมเป็นไปตามระยะเวลาที่ระเบียบ
ก าหนด  ดังนี ้
     8.4.1 กรณียืมเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดนิทางไป
ราชการ  ให้ส่งใช้เงินยืมภายใน 15 วันนับจากวันที่กลบั
มาถึง 
     8.4.2 กรณียืมเงินเพื่อเป็นค่าปฏิบัติราชการอื่น  ให้
ส่งใช้เงินยืมภายใน 30  วันนับจากวันรับเงินยืม    
8.5 มีลูกหนี้ที่ค้างเกินระยะเวลาที่ระเบียบก าหนดและ
ยังไม่ส่งใช้เงินยืม  จ านวน..............................ราย 
เป็นเงินจ านวน ........................................ บาท 
8.6 มีมาตรการเร่งรัดการส่งใช้เงินยืม  กรณีมีลูกหนี้ค้าง
นาน 
การควบคุมใบเสร็จรับเงิน 
9.1 มีการจัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน  เพื่อควบคุม
การรับ-จ่ายใบเสร็จรับเงนิ  และควบคุมใบเสร็จรับเงิน
คงเหลือ 
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 9.2 ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินจัดท าครบถ้วน  เป็น
ปัจจุบัน 
9.3 สิ้นปีงบประมาณ  มีการรายงานการใช้
ใบเสร็จรับเงิน  ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบ    
ไม่เกินวันที่  15  ตุลาคมของปีงบประมาณถัดไป 
9.4 ผลการตรวจนับใบเสร็จรับเงินคงเหลือ  ถูกต้อง  
ตรงกับทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 
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สรุปผลการตรวจสอบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………… 

 

ลงชื่อ......................................................... ผู้ตรวจสอบ/ผู้สอบทาน 
                                                         (นางสาวณฏัฐิกา  สมบูรณ์) 
                                               วันที่....................................................... 
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                                  กระบวนการปฏิบัติงานการเงินในสถานศึกษา 

          ระบบควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544  ไม่ใช่ระบบบัญชี  แต่เป็นระบบที่จัดท าขึ้นเพ่ือ
ควบคุมเงินในสถานศึกษา  ระบบดังกล่าวก าหนดให้จัดท าทะเบียนคุมเงินแทนสมุดเงินสด (สมุดบัญชี)  โดย
กระบวนการในการควบคุมเป็นดังนี้ 
 
 

 

 

 

หมายเหตุ  กรณีท่ี สพป. ไม่ได้โอนเงินงบประมาณให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิโดยตรง  แต่โอนเข้าไว้ในบัญชีเงินอุดหนุน 
             ทั่วไป  ให้สถานศึกษาบันทึกรายการเช่นเดียวกับเงินนอกงบประมาณ 

 

 

 

เงินนอกงบประมาณ 

 

 

 

 

เงินรายได้แผ่นดิน 

 

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ                                             
ประเภท......................................... 

(แยกคุมตามประเภทการรับ-จ่าย) 

 

 

เงินงบประมาณ 

ทะเบียนคุม 
หลักฐานขอเบิก ทะเบียนคุมการรับ 

และน าส่ง 

เงินรายได้แผ่นดิน 

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 

เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงิน 

ทะเบียนคุม

ใบส าคัญคู่จา่ย 

สพป.ศรสีะเกษ เขต 2 แจ้งสถานศึกษาทราบ 
หลังจากจ่ายเงินให้เจ้าหนี/้ผู้มสีิทธิรับเงิน 

รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 

ส่งเบิก สพป. 

รับ จ่าย 

รับ/น าส่ง 

ระบบการควบคุมเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544 

การบันทึกควบคุมเงิน 
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ประเภทเงินที่สถานศึกษาได้รับ   ประกอบด้วย 

1.  เงินงบประมาณ  หมายถึง  เงินที่ส่วนราชการได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือ
เบิกจ่ายในรายจ่ายงบกลาง 
     รายจ่ายตามงบประมาณราจ่าย  จ าแนกเป็น  2  ลักษณะ  ได้แก่  รายจ่ายของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
และรายจ่ายงบกลาง 
     1.1  รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  หมายถึง  รายจ่ายซึ่งก าหนดไว้ส าหรับแต่ละส่วนราชการ
และ รัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ  จ าแนกออกเป็น 5 ประเภทรายจ่าย ได้แก่ 
          1.1.1  งบบุคลากร 
          1.1.2  งบด าเนินงาน 
          1.1.3  งบลงทุน 
          1.1.4  งบเงินอุดหนุน  ได้แก่  เงินอุดหนุนทั่วไป  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
          1.1.5  งบรายจ่ายอื่น  ได้แก่  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ   
     1.2  รายจ่ายงบกลาง  หมายถึง  รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือจัดสรรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยทั่วไปใช้จ่าย  
ตามรายการดังต่อไปนี้ 
         1.2.1  เงินเบี้ยหวัด  บ าเหน็จ  บ านาญ 
         1.2.2  เงินเลื่อนขั้น  เลื่อนอันดับเงินเดือน  และเงินปรับวุฒิข้าราชการ 
         1.2.3  เงินส ารอง  เงินสมทบ  และเงินชดเชยของข้าราชการ 
         1.2.4  เงินสมทบของลูกจ้างประจ า 
         1.2.5  ค่าใช้จ่ายสวัสดกิารของข้าราชการและลูกจ้าง 
ในส่วนการเบิกเงินงบประมาณของสถานศึกษาด าเนินการโดยส่งหลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณกับส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  เพ่ือรับเงินมาจ่ายให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ  ซึ่งในปัจจุบันส านักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษาวางเบิกเงินงบประมาณจากคลังตามการขอเบิกของสถานศึกษา  แล้วจะด าเนินการจ่ายเงินให้แก่
เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิโดยตรง  หรือกรมบัญชีกลางโอนเงินตรงให้แก่เจ้าหนี้  ดังนั้น  สถานศึกษาจึงด าเนินการ
เพียงขอเบิกเงินงบประมาณแต่ไม่ได้รับเงินมาจ่าย 
2.  เงินรายได้แผ่นดินหมายถึง  เงินที่ส่วนราชการจัดเก็บ  หรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ  และไม่มีกฎหมายอ่ืนใดก าหนดให้ส่วนราชการเก็บไว้  หรือหักไว้เพ่ือ
จ่าย  ได้แก่ 
     2.1  ดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากธนาคารของเงินอุดหนุนทั่วไป 
     2.2  ค่าขายของช ารุดที่จัดหาจากเงินงบประมาณ 
     2.3  ค่าขายแบบรูปรายการที่จัดหาจากเงินงบประมาณ 
     2.4  เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน  ได้แก่  เงินงบประมาณที่เรียกคืนเนื่องจากจ่ายเกินสิทธิ  และได้รับคืน
ภายหลังสิ้นปีงบประมาณ 
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3.  เงินนอกงบประมาณ  หมายถงึ  เงินทั้งปวงที่ส่วนราชการได้รับนอกเหนือจากท่ีเป็นเงินงบประมาณ
รายจ่าย  เงินรายได้แผ่นดิน  เงินเบิกเกินส่งคืน  และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน  โดยมีกฎหมายก าหนดไม่ต้อง
น าส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน  หรือหมายถึงเงินที่ได้รับอนุญาตให้เก็บไว้ใช้จ่ายได้ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ 
พ.ศ.2502  ซึ่งเงินที่สถานศึกษาได้รับไว้โดยไม่ต้องน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน  แบ่งเป็น 
     3.1  เงินนอกงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับและสามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้  ได้แก่ 
           3.1.1  เงินรายได้สถานศึกษา 
           3.1.2  เงินโครงการอาหารกลางวัน 
           3.1.3  เงินลูกเสือ/เงินเนตรนารี/เงินยุวกาชาด 
     3.2  เงินนอกงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับไว้แต่ต้องจ่ายคืนแก่ผู้มีสิทธิเมื่อถึงก าหนด  ได้แก่            
เงินประกันสัญญา  และเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
     ส าหรับเงินอุดหนุนที่สถานศึกษาได้รับตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน  5  รายการ  ได้แก่  ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว/
เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)  ค่าหนังสือเรียน  ค่าอุปกรณ์การเรียน  ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน  และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ซึ่งเป็นเงินงบประมาณท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโอนมาให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   ด าเนินการวางเบิกเงินจากระบบ GFMIS  และโอนให้
สถานศึกษาในสังกัด  เพื่อใช้ส าหรับจัดการเรียนการสอนนั้น  การควบคุมเงินให้ควบคุมในลักษณะเงินนอก
งบประมาณณ ปัจจุบัน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะวางเบิกและโอนให้โรงเรียนในสังกัด 

เอกสารทางการเงินประกอบด้วย 
     1.  เอกสารด้านรับ  ได้แก่ 
          1.1  ส าเนาใบเสร็จรับเงิน  เป็นเอกสารที่เกิดจากสถานศึกษาออกใบเสร็จรับเงินเมื่อได้รับเงินประเภท
ต่าง ๆ 
         1.2  คู่ฉบับใบเบิกเงินฝาก  เป็นเอกสารที่เกิดจากสถานศึกษาจัดท าเพ่ือขอถอนเงินที่น าฝากคืนจาก
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
         1.3  สมุดคู่ฝากธนาคารหรือสมุดเงินฝากธนาคาร  ใช้เป็นหลักฐานรับเงินกรณีสถานศึกษาได้รับโอนเงิน
เข้าบัญชีธนาคาร 
         1.4  คู่ฉบับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย  ตามแบบที่กระรวงการคลังก าหนด (แบบ 4235)   
เป็นหลักฐานการับฝากเงินภาษีเพ่ือรอน าส่งให้ส านักงานสรรพากร  ในกรณีท่ีสถานศึกษาจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้
และหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ตามกฎหมายก าหนด 
2. เอกสารด้านจ่าย  ได้แก่ 
         2.1  ใบเสร็จรับเงินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เป็นเอกสารหลักฐานที่สถานศึกษาได้รับเมื่อน า
เงินรายได้แผ่นดินส่งคลังโดยผ่านส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
         2.2  ใบน าฝาก  เป็นเอกสารหลักฐานที่สถานศึกษาจัดท าเพ่ือน าเงินนอกงบประมาณฝากคลังโดยผ่าน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
         2.3  หลักฐานการจ่าย  ซึ่งประกอบด้วย 
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               2.3.1  หลักฐานต้นเรื่องหรือหลักฐานด าเนินการตามระเบียบ 
               2.3.2  ใบส าคัญคู่จ่าย  ซึ่งได้แก่  ใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหนี้  ใบเสร็จรับเงินจากส านักงาน
ประกันสังคม  ใบเสร็จรับเงินจากส านักงานสรรพากร  และใบส าคัญรับเงิน 

ทะเบียนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องประกอบด้วย 
     1.  ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก  ใช้ส าหรับบันทึกควบคุมหลักฐานขอเบิก  ได้แก่  หลักฐานขอเบิกเงิน  
ค่ารักษาพยาบาล  ค่าการศึกษาบุตร  ค่าเช่าบ้าน  เพื่อควบคุมมิให้หลักฐานสูญหายและช่วยให้ด าเนินการ    
ขอเบิกเงินตามล าดับก่อนหลัง 
2.  ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ  ใช้ส าหรับบันทึกควบคุมการรับจ่ายเงินงบประมาณที่ขอเบิกจาก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด 
3.  ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ  ใช้ส าหรับบันทึกควบคุมการรับและจ่ายเงินนอกงบประมาณโดยบันทึก
แยกตามประเภทของเงิน  ได้แก่  เงินอุดหนุน  เงินโครงการอาหารกลางวัน  เงินรายได้สถานศึกษา      (แยก
ตามเงินที่ได้รับ  เช่น  เงินบริจาค  เงินบ ารุงการศึกษา  เป็นต้น)  ซึ่งทะเบียนคุมมี  2  แบบ  ให้เลือกใช้ตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสมกับการใช้งาน 
4.  ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ – เงินฝากใช้ส าหรับบันทึกควบคุมการรับและน าฝากเงินนอก
งบประมาณประเภทที่ต้องจ่ายคืนผู้มีสิทธิเมื่อถึงก าหนด  ได้แก่  เงินประกันสัญญา 
5.  ทะเบียนคุมการรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน  ใช้ส าหรับบันทึกควบคุมการรับและน าส่งเงินรายได้
แผ่นดิน  โดยทะเบียนคุมมีช่องหลายช่องให้บันทึกแยกตามประเภทของเงินรายได้แผ่นดินที่ได้รับ 
6.  สมุดคุ่ฝาก  ใช้ส าหรับบันทึกควบคุมการฝากเงินนอกงบประมาณกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    (ส่วน
ราชการผู้เบิก)  และควบคุมการถอนเงินที่น าฝาก  ได้แก่  เงินประกันสัญญา  เงินรายได้สถานศึกษา     เงิน
อุดหนุนที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ 
     นอกจากการจัดท าทะเบียนต่าง ๆ  ตามที่ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544  
ก าหนดให้จัดท าแล้ว  สถานศึกษาต้องจัดท าทะเบียนเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน  เพ่ือใช้บันทึก
ควบคุมเก่ียวกับการฝากและถอนเงินกับธนาคารในกรณีท่ีสถานศึกษาเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแส
รายวันซึ่งไม่มีสมุดเงินฝากธนาคารที่จะแสดงรายการเคลื่อนไหวของการฝากถอนเงินให้ทราบ (ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง  ที่ กค 0530/45372  ลงวันที่  20  กันยายน  2531) 

รายงานทางการเงิน  ประกอบด้วย 
1.  รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  ใช้ส าหรับแสดงรายละเอียดเงินคงเหลือแต่ละประเภทที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ  โดยทุกสิ้นวันให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสรุปยอดเงินคงเหลือแต่ละประเภทจากทะเบียนต่าง ๆ  
จัดท ารายงานเงินคงหลือประจ าวัน  เสนอกรรมการเก็บรักษาเงินตรวจสอบ  เมื่อกรรมการลงนามในรายงาน
แล้วให้น าเงินสด  เช็ค  หรือธนาณัติเก็บเข้าตู้นิรภัยแล้วเสนอรายงานให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาลงนาม 
2.  รายงานประจ าเดือน  ทุกสิ้นเดือนจัดท ารายงานส่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ  เพ่ือประโยชน์ใน
การตรวจสอบและก ากับดูแล  ดังนี้ 
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2.1  รายงานการเงินประจ าเดือน  ประกอบด้วย 
                 2.1.1  ส าเนารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  ณ วันท าการสุดท้ายของเดือน 
                 2.1.2  งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 
2.2  รายงานการรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดินจัดท ารายงานการรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน  กรณี
สถานศึกษาน าส่งเงินรายได้แผ่นดินเข้าคลังโดยตรง  หรือกรณีสถานศึกษาน าส่งเงินรายได้แผ่นดินเข้าบัญชี  
เงินฝากธนาคารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3.  รายงานอื่น ๆ   สถานศึกษาจัดท ารายงานการรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณ  ส่งให้ส่วนราชการผู้เบิกตาม
ระยะเวลาและรูปแบบที่ก าหนดในระเบียบหรือหนังสือสั่งการของระบบเงินนอกงบประมาณที่เกี่ยวข้องนั้น  
เช่น 
         3.1  รายงานการรับ – จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ  จัดท ารายงานเสนอให้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นปี 
งบประมาณ  ทั้งนี้  ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานว่าด้วยหลักเกณฑ์  อัตรา    
และวิธีการน าเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็น     
นิติบุคคลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2551 
3.2  รายงานผลการด าเนินงานกองทุนโรงเรียนประชารัฐ  ส าหรับสถานศึกษาท่ีเป็นโรงเรียนประชารัฐ  ให้
รายงานผลการด าเนินงานตามที่ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ว่าด้วยกองทุนสานพลัง
ประชารัฐ : โรงเรียนประชารัฐ พ.ศ. 2559  และคู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐ  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด  ดังนี้ 
               3.2.1  รายงานผลการด าเนินงานกองทุน  คณะกรรมการบริหารกองทุนโรงเรียนประชารัฐ  :    
โรงเรียน...................................... 
               3.2.2  รายงานการรับ – จ่ายเงินกองทุนโรงเรียนประชารัฐ 

การควบคุมและการตรวจสอบ 
     เพ่ือให้การด าเนินงานตามระบบการควบคุมการเงินของสถานศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้อง  จึงจ าเป็นต้องมี
การตรวจสอบการปฏิบัติงาน  โดยให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  ด าเนินการดังนี้ 
     1.  ตรวจสอบการส่งเอกสารหลักฐานในทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกว่า  ได้มีการส่งหลักฐานให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปตามล าดับก่อนหลังหรือไม่ 
     2.  ทุกสิ้นวันท าการ  ให้ตรวจสอบการบันทึกรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนต่าง ๆ  ซึ่งจ านวนเงินรวมของ
เงินแต่ละประเภทที่สถานศึกษาได้รับ  กับจ านวนเงินที่น าส่ง  หรือน าฝากในวันนั้น  จะเป็นยอดที่แสดงไว้ใน
รายงานเงินคงเหลือประจ าวันตามประเภทของเงิน 
     3.  ทุกสิ้นเดือน  ให้ตรวจสอบยอดคงเหลือในทะเบียนต่าง ๆ  กับรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  ณ       
วันท าการสุดท่ายของเดือนให้ถูกต้อง  และส าเนาส่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  พร้อมทั้งส่งงบเทียบ
ยอดเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันไปด้วย 
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(ตัวอย่าง) 

ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 
 

วัน เดือน ปี เจ้าหนี้หรือผู้ขอเบิก ประเภทรายจ่าย จ านวนเงิน ลายมือชื่อผู้รับ
หลักฐาน 

วัน เดือน ปี  ที่ส่ง
ส่วนราชการผู้เบิก 

หมายเหตุ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

ใช้บันทึกรายการที่ขอเบิกเงินจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ได้แก่  ค่ารักษาพยาบาล  ค่าการศึกษาบุตร  ค่าเช่าบ้าน  ฯลฯ 
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(ตัวอย่าง) 
ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ 

 
 

วัน เดือน ปี 
 

ที่เอกสาร 
 

รายการ 
จ านวนเงิน วันที่ส่งหลักฐาน

การจ่าย รับ จ่าย คงเหลือ 
เงินสด เงินฝากธนาคาร 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



56 
 

 

 
(ตัวอย่าง) 

ทะเบียนคุมการรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน 
 

 
วัน เดือน ป ี

 

 
เอกสาร 

 
รายการ 

ประเภท ดอกเบี้ย 
เงินอุดหนุน 

ประเภท ดอกเบี้ย 
เงินอาหารกลางวัน 

ประเภท.......................... รวมยอด
คงเหลือ    

ทุกประเภท 

 
หมายเหตุ 

รับ น าส่ง คงเหลือ รับ น าส่ง คงเหลือ รับ น าส่ง คงเหลือ 
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(ตัวอย่าง) 

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ – เงินฝาก 
 

ล าดับที ่ รายการ ประเภท การรับ การฝาก วันครบ
ก าหนด 

วันที่ผู้เบิก
จ่ายเงินคืน    
ผู้มีสิทธ ิ

หมายเหตุ 
วัน เดือน ป ี ที่เอกสาร จ านวนเงิน วัน เดือน ป ี ที่เอกสาร จ านวนเงิน 
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(ตัวอย่าง) 

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 

ประเภท................................................................................ 
 

 
วัน เดือน ป ี

 
ที่เอกสาร 

 
รายการ 

 
รับ 

 
จ่าย 

คงเหลือ  
หมายเหตุ เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากส่วน-

ราชการผู้เบิก 
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(ตัวอย่าง) 
สมุดคู่ฝาก(ส่วนราชการผู้เบิก) 

 
วัน เดือน ป ี ที่เอกสาร 

ใบน าฝาก/ใบเบิกถอน 
จ านวนเงิน ลายมือชื่อผู้รับฝาก ลายมือชื่อผู้น าฝาก            

หรือผู้เบิกถอน 
หมายเหตุ 

ฝาก ถอน คงเหลือ 
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(ตัวอย่าง) 
ทะเบียนเงินฝากธนาคาร  ประเภทกระแสรายวัน 

ธนาคาร..................................................สาขา..................................................เลขทีบ่ัญชี................................................................ 
 

วัน เดือน ป ี ที่เอกสาร รายการ จ านวนเงิน ลายมือชื่อหัวหน้า   
ส่วนราชการ  

หมายเหตุ 
ฝาก ถอน คงเหลือ 
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(ตัวอย่าง) 
รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 

โรงเรียน................................................................. 
ประจ าวันที่............................................... 

รายการ เงินสด เงินฝาก 
ธนาคาร 

เงินฝาก 
ส่วนราชการ 

รวม หมายเหตุ 

เงินงบประมาณ      
เงินรายได้แผ่นดิน      
ดอกเบี้ยเงินอุดหนุน      
ดอกเบี้ยเงินอาหารกลางวัน      
เงินนอกงบประมาณ      
เงินอุดหนุนรายหัว      
เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน      
เงิน...........................................      
เงินรายได้สถานศึกษา      
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย      
เงินประกันสัญญา      
                          รวม      

ลงชื่อ .................................................... ผู้จัดท ารายงาน 
      (...................................................) 
ต าแหน่ง.................................................... 
          คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบนับเงินสดคงเหลือประจ าวันถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
และได้มอบเงินสดเก็บรักษาไว้ที่ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

............................................                 .............................. .................         .......................................... 
        กรรมการ                                           กรรมการ                                 กรรมการ 

                                     ลงชื่อ......................................................  หัวหน้าหนว่ยงานย่อย 
                                           (.....................................................) 
                                  ต าแหน่ง.................................................... 

ข้าพเจ้าผู้รับมอบหมายได้รับเงินสดตามรายการข้างต้นแล้ว  เมื่อวันที่........... เดือน............................. พ.ศ. ...... 

                                    ลงชื่อ...................................................   ผู้รับเงิน 

                                    ลงชื่อ...................................................   หวัหน้าหน่วยงานย่อย 
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(ตัวอย่าง) 
บันทึกการรับเงินเพื่อเก็บรักษา 

โรงเรียน.......................................................... . 

วันที่................................................................. 
ข้าพเจ้าได้รับเงินคงเหลือตามรายงาน  ดังต่อไปนี้ 
 

รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

    
    
    
    
รวมทั้งสิ้น    

 

    จ านวนเงิน(ตัวอักษร).......................................................................................................... ............................. 

          ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบในการเก็บรักษาเงินดังกล่าว  และจะส่งคืนให้เจ้าหน้าที่การเงิน  เพ่ือจ่าย       
ในวันท าการถัดไป     

                                                                ลงชือ่........................................................... .. 

                                                                      (.............................................................) 
                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียน..................................................       

          ข้าพเจ้าได้รับเงิน........................................ บาท  คนืจากผู้อ านวยการโรงเรียน.................................... ..  
ในวันที่..............................................  เพ่ือจะน าไปจ่ายตามระเบียบของทางราชการ 

                                                              ลงชื่อ............................................................... 

                                                                     (............................................................) 
                                                                               เจ้าหน้าที่การเงิน 

 

หมายเหตุ   บันทึกการรับเงินเพ่ือเก็บรักษา  ให้ถือเป็นหลักฐานแทนเงินสด  ซึ่งจะต้องบันทึกไว้ทุกวัน   
                ในวันที่เก็บรักษาเงินสด  และจ าต้องบันทึกไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
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(ตัวอย่าง) 
ค าสั่งโรงเรียน..................................... 

ที่..................................... 
เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินของโรงเรียน 

---------------------- 
  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 53 และข้อ 54  แห่งระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่ง
คลังในหน้าที่ของอ าเภอและกิ่งอ าเภอ พ.ศ. 2520     จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของโรงเรียน 
ประกอบด้วย 
  1. ............................................ ต าแหน่ง  ........................ 
  2. ............................................ ต าแหน่ง  ........................ 
  3. ............................................ ต าแหน่ง  ........................ 
ถ้ากรรมการเก็บรักษาเงินผู้ใด ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลต่อไปนี้เป็นกรรมการแทน 
  1. ........................................... ต าแหน่ง  ....................... 
  2. .......................................... ต าแหน่ง  ...................... 
  3. .......................................... ต าแหน่ง  ...................... 
 

  ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่ง
คลังในหน้าที่ของอ าเภอและกิ่งอ าเภอ พ.ศ. 2520  โดยเคร่งครัด 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ..........  เดือน..........................พ.ศ. ................ เป็นต้นไป 
  

   สั่ง  ณ  วันที่...........  เดือน.........................  พ.ศ. .............. 
 
      ลงชื่อ        ........................................ 
                                                                            (...........................................) 
                                                             ต าแหนง่   ผู้อ านวยการโรงเรียน.................................. 
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(ตัวอย่าง) 

 
ค าสั่งโรงเรียน…………………………………….. 

ที่  .............................. 
เรื่อง  แต่งตั้งผู้ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจ าวัน 

---------------------- 
  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 20 และข้อ 37  แห่งระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่ง
คลังในหน้าที่ของอ าเภอและกิ่งอ าเภอ พ.ศ. 2520    จึงแต่งตั้งผู้ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจ าวันของโรงเรียน
ดังนี้ 
 
  ..............................................ต าแหน่ง   ........................... 
 
  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังในหน้าที่ของ
อ าเภอและกิ่งอ าเภอ พ.ศ. 2520  โดยเคร่งครัด 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ................ เดือน................................ พ.ศ. ............. เป็นต้นไป 
  

   สั่ง  ณ  วันที่ .......... เดือน...............................  พ.ศ. ............ 
 
     
      ลงชื่อ   .......................................... 

                                                                        (.........................................) 
                                                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการโรงเรียน..................................... 
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 (ด้านหน้า) 
 

สัญญาการยืมเงิน 
ยื่นต่อ...............................................................................................................  

เลขที.่.......... / ……….. 
วันครบก าหนด 

…………………….………. 
ข้าพเจ้า...................................................................................  ต าแหน่ง ............................................................. 
สังกัด  โรงเรียน........................................................ ...................... สพป.ศรีสะเกษ เขต 2   จังหวัด ศรีสะเกษ 
มีความประสงค์ขอยืมเงินจาก  ............................................................................................................................  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ ................................................................................................ ดัง รายละเอียดต่อไปนี้          
 
 
 
ตัวอักษร (........................................................................ ...........................) รวมเงิน  

 
 
 

ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ และจะน าใบส าคัญคู่จ่ายที่ถูกต้องพร้อม
ทั้งเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี)  ส่งใช้ภายในก าหนดไว้ในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง คือภายใน...........วันนับแต่
วันที่ได้รับเงินนี้  ถ้าข้าพเจ้าไม่ส่งตามก าหนด  ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บ านาญ 
หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ ชดใช้จ านวนเงินที่ยืมไปจนครบถ้วนได้ทันที 
ลายมือชื่อ ....................................................... ผู้ยืม   วันที่  ......................................... ...................... 
เสนอผู้อ านวยการโรงเรียน................................................................................... ..................................... 
          ได้ตรวจสอบแล้ว  เหน็สมควรอนุมัติให้ยืมตามใบยืมฉบับนี้ได้  จ านวน................................  บาท 
(.......................................................................................................)  
 
ลงชื่อ   ..................................................................... วันที่ ....................................... ................................ 

ค าอนุมัติ 
อนุญาตให้ยืมตามเงื่อนไขข้างต้น เป็นเงิน.................................................. บาท 
 (......................................................................................................)  
ลงชื่ออนุมัติ  ................................................................................. วันที่  .................... ......................................  

 
ใบรับเงิน 

ได้รับเงินยืมจ านวน ..................................... บาท  ตัวอักษร (....... ...................................................................)
เป็นการถูกต้อง 
ลงชื่อ ......................................................................ผู้รับเงิน   วันที่  ........................... ................................... 
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(ด้านหลังสัญญายืมเงิน) 
 
ครั้งที ่

 
วัน เดือน ปี 

รายการส่งใช้  
คงค้าง 

 
ลายมือชื่อ 
ผู้รับเงิน 

 
ใบรับ 
เลขที่ 

เงินสด  หรือ 
ใบส าคัญ 

 
จ านวนเงิน 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
หมายเหตุ  (1)  ยื่นต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
              (2)  ให้ระบุชื่อส่วนราชการที่จ่ายเงินเดือน 
              (3)  ระบุวัตถุประสงค์ที่จะน าเงินยืมไปใช้จ่าย 
              (4)  เสนอต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ 
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(ตัวอย่าง) 
ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน 

ประจ าปีงบประมาณ........................ 
 

พ.ศ.  ............ ประเภท เลขที่ จ านวนเงิน วันที่เปลี่ยน
สภาพ 

หมายเหตุ 
เดือน วันที่ 
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(ตัวอย่าง) 
 

ใบรับใบส าคัญ 
เลขที่................................ 

ส่วนราชการ.......................................................................... 

วันที่............................................................. 

ได้รับใบส าคัญจาก............................................................................. ต าแหน่ง.. ................................................... 

สังกัด......................................................................................... จังหวัด...................... ......................................... 

เพ่ือส่งใช้เงินตามสัญญาการยืมเงินเลขที่...................................ลงวันที่................................................................  

รวม....................................................  ฉบับ  เป็นเงิน...................................................... .................................... 

(............................................................................................................................ ..........)  ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว 
 
                                             ลงชื่อ...................................................................  ผูร้ับ 

                                                    (..................................................................) 

ต าแหน่ง................................................................... 
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 (ตัวอย่าง) 
ใบน าฝาก 

 
ส่วนราชการผู้รับฝาก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 

ที่ผู้รับฝาก 

ส่วนราชการผู้น าฝาก 
โรงเรียน................................................... 

ที่ผู้น าฝาก 
ที่  บฝ ............................... 

 
ข้าพเจ้าขอน าฝากเงินตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

ประเภท รายการ จ านวนเงิน 
    

    
    
    
    
    
    
    
    
 รวมเงิน   
(ตัวอักษร) 
 
วันที่……………………… 
 
 

 
ลายมือชื่อผู้น าฝาก 
……………………… 

 
ต าแหน่ง…………….. 

 

ใบรับเงิน 
                   ได้รับเงินตามจ านวนข้างต้นไว้ถูกต้องแล้ว 
ลายมือชื่อผู้รับเงิน 
........................................................................... 
 
วันที่............................................................. 

ลายมือชื่อหัวหน้าส่วนราชการผู้รับฝาก 
............................................................. 
 
วันที่.......................................................... 
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(ตัวอย่าง) 

ใบเบิกเงินฝาก 
 
เลขที่ 
 

ใบเบิกเงินฝาก ที่ส่วนราชการผู้เบิก 

ค าขอถอนเงิน 
 
หน่วยงานย่อย เงินเงินฝากประเภท 

 
 
จ านวนเงิน...................................................... บาท (ตัวอักษร)............................................... ............ 
 
ชื่อผู้รับมอบฉันทะ.............................................. 

ลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ.................................. 
ต าแหน่ง............................................................ 

ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานย่อย.................................. 
ต าแหน่ง.......................................................... .............. 
วันที่.............................................................................. 
 

ค าอนุมัติ 
 

ลายมือชื่อผู้อนุมัติ 
 

ต าแหน่ง…………………………………………………………….. 
วันที่............................................................................ 
 

ใบรับเงิน 
 

ใบรับเงินตามจ านวนข้างต้นไว้ถูกต้องแล้ว 

เช็ค  โอนเข้าบัญชี....................เลขที่...............................ธนาคาร....................  สาขา..................   
 
ลายมือชื่อผู้รับเงิน 

วันที่........................................................... 

ลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน 

วันที่............................................................... 
 

 
 
 



71 
 

 

(ตัวอย่าง) 
แบบค าขอรับเงินผ่านธนาคาร 

(กรณีไม่เป็นข้าราชการ,ลูกจ้าง  หรือผู้รับบ านาญของทางราชการ) 

วันที่........... เดือน ........................... พ.ศ........... 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 
    บุคคลธรรมดา 
ข้าพเจ้า................................................................ อยู่บ้านเลขท่ี............. ..........  ถนน ....................................  
ต าบล................................................... อ าเภอ .............................................. จังหวัด ........ .................................  
รหัสไปรษณีย์ ...........................  โทรศัพท์ ................................................. โทรสาร ...........................................  
บัตรประจ าตัว .................................... เลขที่ ...........................................  วันที่อออกบัตร ........ ........................  
วันที่หมดอายุ ..................................... เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร .............................................. ....................   
    นิติบุคคล 
ข้าพเจ้า................................................................. ชื่อจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ...............................  มี
ส านักงานใหญ่อยู่เลขท่ี................................  ถนน........................................ ต าบล/แขวง ............... ................  
อ าเภอ/เขต .......................................  จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณีย์ .....................................   
โทรศัพท์ ..............................................................  โทรสาร ............................................. ................................... 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร .......................................... โดย ...............................................  ผู้มีอ านาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วน,บริษัท ...............................................  ลง
วันที่ ....................................... 
          มีความประสงค์ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โอนเงินค่า(ระบุประเภท 
เงินที่โอนเข้าบัญชี................................................................................... จ านวน ... ................................... บาท  
(ตัวอักษร)................................................................................................................... .........................................  
ตามสัญญา/ใบสั่งจ่าย,สั่งจ้าง  เลขท่ี ......................................... ลงวันที่ ...........................................................  เข้า
บัญชีเงินฝากธนาคาร ............................................................ สาขา ........................................ ....................  ชื่อ
บัญชี.........(เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน) ................................... เลขที่บัญชี ............................... ..................... 

          ทั้งนี้  หากมีค่าธรรมเนียม  หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่ธนาคารเรียกเก็บ  ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าวจาก
เงินที่จะได้รับจากทางราชการ  และพร้อมที่จะส่งใบเสร็จรับเงินให้ภายใน  15  วัน  นับแต่วันที่โอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคาร 

(ลงชื่อ) ...................................................  ผู้ยื่นค าขอ 

(..................................................) 
(หนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนที่สุด  ที่ กค 0530.1/ว 143  ลงวันที่ 22 ธ.ค.2543  เรื่อง การจ่ายเงินให้เจ้าหนี้
โดยผ่านธนาคาร) 
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 (ตัวอย่าง) 
ทะเบียนคุมใบส าคัญคู่จ่าย 

โรงเรียน................................................. 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ........................ 

 
 

วัน เดือน ปี 
ใบส าคัญคู่จ่าย  

รายการ 
 

จ านวนเงิน 
 

หมายเหตุ บค. บจ. 
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(ตัวอย่าง) 
รายงานการรับ  -  จ่าย  เงินรายได้สถานศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ................ 

โรงเรียน....................................ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 
ณ  วันที่................................. 
รายการ จ านวนเงิน 

ยอดยกมาจากปีงบประมาณที่ผ่านมา  
รายรับ  

1. ผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุ  
2. เบี้ยปรับจากการผิดสัญญาลาศึกษา  
3. เบี้ยปรับจากการผิดสัญญาการซื้อทรัพย์สินหรือจ้างท าของด้วยเงินงบประมาณ  
4. เงินที่มีผู้มอบให้  โดย  

          4.1  ระบุวัตถุประสงค์ชัดแจ้ง  
          4.2  ระบุวัตถุประสงค์ไม่ชัดแจ้ง  

5. เงินบ ารุงการศึกษา  
6. ผลประโยชน์อื่น ๆ  

          6.1......................................  
          6.2 .....................................  
รวมรายรับ  
รายจ่าย  

1. งบบุคลากร รายการค่าจ้างชั่วคราว  
2. งบด าเนินงาน  

           2.1  ค่าตอบแทน  
           2.2  ค่าใช้สอย  
           2.3  ค่าวัสด ุ  

2.4 ค่าสาธารณูปโภค  
3. งบลงทุน  

          3.1  ค่าครุภัณฑ์  
          3.2  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

4. งบเงินอุดหนุน  
5. งบอ่ืน ๆ  

           5.1 ……………………………….  
รวมรายจ่าย  

ยอดยกไป  
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ปชร.1 
(ตัวอย่าง) 

รายงานผลการด าเนินงาน คณะกรรมการบริหารกองทุนโรงเรียนประชารัฐ : โรงเรียน............................ 
ภาคเรียนที่ ................ ปีการศึกษา .................. 

ด าเนินการระหว่างวันที่ ........ เดือน ................ พ.ศ. ......  ถึงวันที่ ....... เดือน ................ พ.ศ. ........ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................. 

 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

                            (ลงชือ่)...................................................................... ผู้รายงาน 

                                    (.....................................................................) 

                         เลขาคณะกรรมการบริหารกองทุน............................................... 
 
 
                           (ลงชื่อ)....................................................................... ผู้รับรองข้อมูล  

                                   (......................................................................) 

      ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน.................................................................. 
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ปชร.2 
(ตัวอย่าง) 

รายงานการรับ – จ่ายเงินกองทุนโรงเรียนประชารัฐ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .............. 
โรงเรียน......................................... สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 

ไตรมาสที่ .....  เพียงวันที่..... เดือน ..................................... พ.ศ. ................... 
 

รายการ จ านวนเงิน 
                 ยอดยกมาต้นปี  
รายรับ  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
รวมรายรับ  

  
รายจ่าย  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
             รวมรายจ่าย  

  
             ยอดคงเหลือยกไป  

 
(รายรับ  ให้แสดงรายการที่ได้รับริจาค  ส าหรับรายจ่าย  ให้แสดงรายจ่ายตามหมวดรายจ่าย เช่น  ค่าวัสดุ  
ค่าตอบแทน  เป็นต้น) 
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 (ตัวอย่าง) 

ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 
 

ปีงบประมาณ ประเภท
ใบเสร็จรับเงิน 

ใบเสร็จรับเงิน  
เล่มท่ี/เลขท่ี 

ใช้ไป 
เลขที่ถึงเลขที่ 

คงเหลือ 
เลขที่ถึงเลขที่ 

หมายเหตุ 
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                                                          (ตัวอย่าง)กรณีท่ีมีเงินจ านวนน้อย 

ทะเบียนคุมโครงการ 

โครงการ.................................................................................   ผู้รับผิดชอบ .................................................. 

ที ่ วัน เดือน ปี รายการ จ านวนเงินจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

ทะเบียนคุมโครงการ 

โครงการ.................................................................................   ผู้รับผิดชอบ .................................................. 

ที ่ วัน เดือน ปี รายการ จ านวนเงินจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      



78 
 

 

                                                 (ตัวอย่าง)กรณีที่มีเงินจ านวนมาก 

ทะเบียนคุมโครงการ 

โครงการ.................................................................................   ผู้รับผิดชอบ .................................................. 

ที ่ วัน เดือน ปี รายการ จ านวนเงินจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 
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(ตัวอย่าง) 
ใบจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค 

ส่วนที่ 1 รายงานขอซ้ือ ส่วนที่ 2  ใบรับรองแทนใบเสร็จ 

ด้วยโรงเรียน................ (1) .................................. ขอจดัซื้อวัสดุ 
เครื่องบริโภคตามรายการต่อไปนี้เพื่อประกอบอาหารให้กับ 
นักเรียนได้รับประทานวันที่.................(2)..................... 
การจัดซื้อครั้งนี้ด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เนื่องจากวงเงิน
ไม่เกิน  500,000 บาท 

ข้าพเจ้า................................ (14) ................................. 
ต าแหน่ง ............................(15)...................................... 
ได้จ่ายเงินจ านวน ...............(16)..............................บาท 
(..................จ านวนเงินตัวอักษร)..................) โดยไม่อาจ 
เรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได ้ ตามรายการต่อไปนี ้

รายการอาหาร เคร่ืองปรุง จ านวน ราคาต่อหน่อย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

 

..............(3)............ 

 

..........(4)............... 

 

.........(5)......... 

 

.........(17)...... 

 

 

...........(18).......... 

 

..........(19)........ 

(ลงช่ือ)............................. (6).......................... ผู้จดัท ารายการ 
        (............................................................) 
วันท่ี................................................................ 

(ลงช่ือ)...........................(20) .......................... ผู้จา่ยเงิน 
        (............................................................) 
วันท่ี................................................................ 

ส่วนที่ 2  การอนุมัติการจัดซ้ือ ส่วนที่ 4  ผลการตรวจรับและอนุมัติการจ่าย 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน ...................... (7)......................... 

เพื่อโปรดทราบ 
       1.  เห็นชอบตามรายงานขอซื้อ 
       2.  แต่งตั้งบุคคลท าการตรวจรับ 
            2.1..........................(8)........................................ 
            2.2..........................(9)....................................... 
            2.3..........................(10).................................... 

(ลงช่ือ).............................(11)............................เจ้าหน้าที่พัสดุ 

        (..............................................................) 

(ลงช่ือ)...........................(12)....................หัวหนา้เจ้าหน้าท่ีพสัดุ 

       (......................................................) 

             อนุมัติตามเสนอข้อ 1 และ ข้อ 2 

(ลงช่ือ)....................(13).......................... ผู้อ านวยการโรงเรียน 

        (...................................................) 

วันท่ี........................................................ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน .................. (21) ............... 

        เพื่อโปรดทราบ  พัสดตุามรายการข้างต้น        
ได้ท าการตรวจรับไวเ้ป็นการถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
(ลงช่ือ)....................(22)..................     คณะกรรมการ 
(ลงช่ือ.....................(23)..................     ตรวจรับพัสดุ 
(ลงช่ือ)....................(24).................. 

(ลงช่ือ)...............................(25)................เจ้าหน้าที่พัสดุ 
        (.....................................................) 

ได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วถูกต้อง  จึงขอเบิกเงิน 
...................(26).................จ านวน..........(27)........บาท 

(ลงช่ือ)....................(28)..................... เจ้าหน้าที่การเงิน 

        (...............................................) 

ทราบและอนุมัติตามรายการที่ขอเบิกและจ่ายเงินได ้
(ลงช่ือ)..................(29)..................ผู้อ านวยการโรงเรยีน 

วันท่ี............................................... 

ผู้รับเงิน..........................(30).................................. 

ผู้จ่ายเงิน.........................(31)................................. 
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ค าอธิบายการกรอกรายละเอียดใบจัดซื้อวัสดุเคร่ืองบริโภค 

          แบบจัดซื้อนี้ใช้ส าหรับกรณีจัดซื้อ  อาหารสด – แห้ง  เพื่อน ามาใช้ในการประกอบอาหาร  โดยให้กรอก
รายงานในแบบให้ครบถ้วน  ดังนี้ 
          (1)  ชื่อโรงเรียน 
          (2)  วันท่ีประกอบอาหารตามรายงานท่ีขอซื้อ 
(3)  รายการอาหารท่ีจัดท าในวันนั้น  เช่น  แกงเขียวหวาน  ฝรั่ง  เป็นต้น 
          (4)  เครื่องปรุงท่ีจัดซื้อเพื่อใช้ประกอบอาหารตามรายงาน (3)  
          (5)  จ านวนหน่วยของเครื่องปรุงแต่ละรายการ 
          (6)  ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้จัดท ารายการอาหาร 
          (7)  ระบุชื่อโรงเรียน 
          (8)  - (10)  รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  (กรณีท่ีจัดซื้อไม่ถึง 10,000 บาท จะแต่งต้ังให้มีผู้ตรวจ
รับเพียง 1 รายก็ได้  ใช้ว่ารายชื่อผู้ตรวจรับพัสดุ) 
         (11)  ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียน 
         (12)  ลายมือชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุโรงเรียน 
         (13)  ลายมือชื่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
         (14) - (15)  ชื่อและต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายค่าเครื่องปรุงรายการอาหารท่ีซื้อ  อาจเป็นคนเดียวกับ
ผู้จัดท ารายการอาหารก็ได้  หรอืเจ้าหน้าที่ผู้ยืมเงินกรณีจ่ายจากเงินยืม 
        (16)  จ านวนเงินรวมที่จ่ายเป็นค่าเครื่องปรุงแต่ละรายการ 
        (17)  ราคาต่อหน่วยของเครื่องปรุงแต่ละรายการ 
        (18)  จ านวนเงินรวมของเครื่องปรุงแต่ละรายการได้จาก (5) และ (17)   
        (19)  ข้อความอื่น ๆ  เช่น  กรณีซื้อเครื่องปรุงจากเงินโครงการอาหารวันหลายประเภท  ให้ระบุว่าซื้อ
จากอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  เงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน  หรือเงินรายได้
สถานศึกษา  - อาหารกลางวัน  จ านวนเท่าไรบ้าง 
      (20)  ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน 
      (21)  ระบุชื่อโรงเรียน 
      (22)–(24)  ลายมือชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(กรณท่ีีแต่งต้ัง 1 ราย  เป็นลายมือชื่อผู้ตรวจรับพัสดุ) 
      (25)  ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียน 
      (26)  ประเภทเงินท่ีขอเบิก  ได้แก่  เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  หรือเงินกองทุนเพื่อโครงการ
อาหารกลางวัน  หรือเงินรายได้สถานศึกษา – อาหารกลางวนั 
     (27)  จ านวนเงินท่ีเบิกจ่าย 
     (28)  ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่การเงิน 
     (29)  ลายมือชื่อผู้อ านวยการโรงเรียน  ผู้มีอ านาจในการอนุมัติจ่ายเงิน 
     (30)  ลายมือชื่อบุคคลเดียวกัน (20) 
     (31)  ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียน 
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                                                      (ตัวอย่าง) 
                                      หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย                                แบบ 4235 
ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย  : 
ส่วนราชการ   โรงเรียน........................................................ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี.....................................  
ที่อยู่...................................................................................................................... ........................................... 
                           ขอรับรองว่าได้หักเงิน ณ ที่จ่าย  ตามเอกสารขอเบิก  เลขท่ี ...................................... 
ลงวันที่............. เดือน ...................................... พ.ศ. ..............  ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ......................../............ 
ผู้ถูกหักภาษี  ณ ที่จ่าย  :   
ชื่อ ..........................................................................  *  เลขประจ าตัวประชาชน ...................... ................... 
                                                              *  เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี .......................................... 
ที่อยู่...................................................................................................................... .......................................... 
และได้โอนสิทธิเรียกร้องในเงินดังกล่าวให้แก่ ................................................................................. ............... 
ที่อยู่............................................................................................... ................................................................. 
 

ประเภทภาษี ประเภทเงินที่ได้จ่าย วัน เดือน ปีท่ีจ่าย จ านวนเงินได ้ ภาษี 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล     
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา     
ค่าปรับ     

  รวม   

รวมเงินภาษี (ตัวอักษร)..................................................................................... .................................................. 

(ลงชื่อ)...................................................................... 

                                    (......................................................................) 

                      ต าแหน่ง ............................................................................. 

หมายเหตุ 
1.  กรอกเลขที่เอกสารที่ได้จากการขอเบิกเงินจากคลังในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ      ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
             2.  กรอกข้อมูลกรณีมีการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน 
                 *  ให้กรอกเลขประจ าตัวประชาชน  กรณีผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย  เป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้    จด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

                 *  ให้กรอกเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร  กรณีผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย  เป็นนิติบุคคล  และ   บุคคล
ธรรมดาที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
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บทที่ 2 

การควบคุมด้านการเงินการบัญชี 

สถานศึกษาท่ีเป็นหน่วยงานย่อย  นอกจากต้องปฏิบัติงานด้านการบัญชีการเงินให้เป็นไปตามระบบการควบคุม
การเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544  แล้วยังต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  และหนังสือสั่ง
การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย  เช่น  ระเบียบการเก็บรักษาเงิน  และการน าเงินส่งคลังในหน้าที่ของอ าเภอและกิ่ง
อ าเภอ พ.ศ. 2520  และระเบียบส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
เงินรายได้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2549  เป็นต้น  โดยแนวทางการ
ควบคุมด้านการเงินการบัญชีส าหรับสถานศึกษา  มีดังนี้ 

การบริหารเงินของสถานศึกษา 
เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีการกระจายอ านาจการบริหารงบประมาณให้
สถานศึกษาเพ่ิมมากข้ึน  เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณสถานศึกษาจึงต้องบริหารจัดการงบประมาณและค่าใช้จ่าย
เงินที่ได้รับจัดสรรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สถานศึกษาจึง
ต้องจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ชัดเจนครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษาและสอดรับตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา (Internal  Quality  Assurance  System)  ดังนั้น      ในแต่ละปีให้สถานศึกษา
ด าเนินการ  ดังนี้ 
1. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี   ให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  โดยด าเนินการ 
        1.1  ก าหนดโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษา 
        1.2  ครอบคลุมแหล่งเงินทุกประเภทที่สถานศึกษาได้รับ 
        1.3  ระบุกิจกรรม  วงเงิน  และระยะเวลาก าหนดการให้ชัดเจน 
        1.4  เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะกรรกมาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
        1.5  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการประจ าปีให้คณะครู  ผู้ปกครองนักเรียน  ชุมชน  และ
สาธารณชนทราบ  เพ่ือความโปร่งใสในการด าเนินการ 
2. การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีสถานศึกษาจะต้องด าเนินการให้ครบถ้วนทุกภารกิจ  (โครงการ/
กิจกรรม)  และใช้จ่ายเงินภายในวงเงินและระยะเวลาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนด        กรณีที่มีความ
จ าเป็นและไม่สามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีก าหนดได้  หรือมีการปรับแผนใหม่  สถานศึกษาต้อง
เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานก่อนด าเนินการ 
3. การติดตามและการรายงานผลการด าเนินงาน 
3.1  มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างน้อยทุกภาคเรียน 
        3.2  มีการรายงานผลการด าเนินงานครบถ้วนทุกโครงการ/กิจกรรม  ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
       3.3  เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีให้คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  
ผู้ปกครองนักเรียน  ชุมชนทราบ  เพ่ือความโปร่งใสในการด าเนินการ 
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การรับจ่ายเงินของสถานศึกษา 
1. การรับเงิน 
เมื่อสถานศึกษาได้รับเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ที่
ช าระเงินหรือผู้ที่มอบเงินให้สถานศึกษาเพ่ือเป็นหลักฐานทุกรายการที่ได้รับเงิน   โดยใบเสร็จรับเงิน ให้ระบุข้อมูล
รายละเอียดให้ครบถ้วน  สมบูรณ์  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ในการใช้จ่ายเงินและบันทึกรายการทางบัญชีเพ่ือควบคุม
เงินได้ถูกต้อง  ดังนี้ 
       1.1  วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
       1.2  ชื่อผู้ช าระเงินหรือมอบเงินให้แก่สถานศึกษา 
       1.3  จ านวนเงินที่ได้รับ 
       1.4  ในช่องรายการให้ระบุรายละเอียดรายการที่ได้รับเงินและวัตถุประสงค์ของเงินไว้ให้ชัดเจน  กรณีได้รับ
เป็นเช็คธนาคารให้เพื่อชื่อธนาคาร  เลขที่เช็ค  วัน เดือน ปีในเช็คให้ชัดเจน  หรือกรณีได้รับโอนเงินเข้าบัญชีเงิน
ฝากธนาคารของสถานศึกษา  ก็ให้กรอกข้อมูลเพ่ิมเติมในช่องรายการให้ชัดเจนด้วยเช่นกัน 
     2.  การจ่ายเงิน 
2.1  สถานศึกษาด าเนินการตามกิจกรรม/โครงการที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หรือด าเนินการตามกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการสถานศึกษา  
โดยปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ  และเสนอหลักฐานให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาอนุมัติ
การจ่ายเงิน 
         2.2  เจ้าหน้าที่การเงินจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินโดยให้เรียกหลักฐานการจ่าย  ได้แก่  
ใบเสร็จรับเงินเจ้าหนี้บุคคลภายนอกหรือใบส าคัญรับเงินให้ครบถ้วนทุกรายการที่จ่ายเงินด้วย    โดยใบเสร็จรับเงิน
เจ้าหนี้บุคคลภายนอก  อย่างน้อยต้องมีรายการ  ดังนี้ 
               2.2.1  ชื่อและสถานที่อยู่หรือที่ท าการของผู้รับเงิน 
               2.2.2  วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
               2.2.3  รายการแสดงการรับเงินที่ระบุว่าเป็นค่าอะไร 
               2.2.4  จ านวนเงินที่รับ  ทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
               2.2.5  ลายมือชื่อของผู้รับเงิน 

การเก็บรักษาเงินของสถานศึกษา 
     1.  การเก็บรักษาเงิน 
การเก็บรักษาเงินของสถานศึกษาให้ปฏิบัติตามแนวทางตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงิน ส่งคลังใน
หน้าที่ของอ าเภอและกิ่งอ าเภอ พ.ศ.2520  โดย 
         1.1  แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 
         1.2  เมื่อสิ้นเวลารับจา่ยเงินให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับจ่ายเงินส่งมอบเงินที่จะเก็บรักษาต่อ
กรรมการเก็บรักษาเงินพร้อมรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
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         1.3  กรรมการเก็บรักษาเงินร่วมกันตรวจสอบเงินสด  และหลักฐานแทนตัวเงิน  (เช็ค  หรือธนาณัติ) กับ
รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  เมื่อปรากฏว่าถูกต้องแล้วให้น าเก็บรักษาในตู้นิรภัย  และให้กรรมการทุกคน  ลง
ลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจ าวันไว้เป็นหลักฐาน  และเสนอรายงานให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา   
ลงนาม 
         1.4  ในวันท าการถัดไป  หากสถานศึกษามีความประสงค์จะน าเงินที่เก็บรักษาในตู้นิรภัยออกมาใช้จ่าย  ก็
ให้กรรมการเก็บรักษาเงินส่งมอบเงินให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ที่ผู้อ านวยการสถานศึกษามอบหมาย รับเงิน
ไปจ่ายตามระเบียบ  โดยให้ลงลายมือชื่อรับเงินไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวันก่อนวันท าการที่รับเงินนั้นไป
จ่าย 
         กรณีสถานศึกษาไม่มีตู้นิรภัย  การเก็บรักษาเงินสดคงเหลือด าเนินการโดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท า 
“บันทึกการรับเงินเพ่ือเก็บรักษา”  ตามจ านวนเงินและตามประเภทของเงินเสนอให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาลง
นาม  พร้อมทั้งน าเงินมอบให้ผู้อ านวยการสถานศึกษารับไปเก็บรักษา  และในวันท าการถัดไปให้  ผู้อ านวยการ
สถานศึกษามอบเงินคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเงินไปจ่ายตามระเบียบต่อไป 

2.  อ านาจการเก็บรักษาเงินและวงเงินเก็บรักษาเงิน 
         2.1  เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว/ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน)  ค่า
หนังสือเรียน  ค่าอุปกรณ์การเรียน  ค่าเครื่องแบบนักเรียน  และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
                สถานศึกษาได้รับโอนเงินดังกล่าวจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ  
สถานศึกษาเพ่ือใช้จ่ายตามแนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยฝากเงินไว้กับธนาคารไม่ต้องน าฝากส่วนราชการผู้เบิก 
2.2  เงินนอกงบประมาณ 
               2.2.1  เงินรายได้สถานศึกษา   
การเก็บรักษาเงินและวงเงินเก็บรักษา  ก าหนดตามหนังสือกรมบัญชีกลาง                   ที่ กค 0414/ว 7509  
ลงวันที่  5  ตุลาคม  พ.ศ.2549  เรื่อง  การทบทวนเพิ่มวงเงินรายได้สถานศึกษาเก็บไว้  ณ  ที่ท าการ  ดังนี้  

ขนาดของโรงเรียน วงเงินเก็บรักษา 
ณ ที่ท าการ 
ไม่เกินวันละ 

วงเงินฝากธนาคาร หมายเหตุ 

1. โรงเรียนขนาดเล็กที่มี 
นักเรียนไม่เกิน 120 คน 

20,000  บาท 30,000  บาท  
ส่วนที่เกินให้น าฝาก
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

2. โรงเรียนที่มีนักเรียน 
เกิน 120  คน 

30,000  บาท ไม่เกิน 1 ล้านบาท 

-  สถานศึกษาที่มีการจัดอาหารกลางวัน(ที่มิได้มาจากเงินงบประมาณ) ให้กับนักเรียน  มีเงินสดส ารอง  
ณ ที่ท าการเพิ่มอีกวันละไม่เกิน 20,000 บาท 
-  ดอกผลของเงินรายได้สถานศึกษาที่เกิดจากเงินฝากธนาคารถือเป็นเงินรายได้สถานศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 59 วรรคสาม 
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2.2.2  เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การเก็บรักษาเงินและวงเงินเก็บรักษาก าหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่   ส่วนราชการได้รับ
อุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งแจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง                 ที่ กค 0405.3/ ว 59  
ลงวันที่  22  กรกฎาคม  2552  และปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง                    ที่ กค 0406.3/ ว 19505  
ลงวันที่  7  กรกฎาคม  2553  ดังนี้   

ประเภทเงิน วงเงินเก็บรักษา ณ 
ที่ท าการ 

ไม่เกินวันละ 

วงเงินฝากธนาคาร หมายเหตุ 

1. เงินสนับสนุนโครงการ
อาหารกลางวัน 
 
 
2. เงินสนับสนุนโครงการ  
หรือกิจกรรมต่าง ๆ 
 

     เก็บรักษาเงินสดทุก 
    โครงการรวมกันได้ 
    ในวงเงินไม่เกิน   
     50,000  บาท 

-  ไม่เกิน 200,000 บาท 
 
 
 
-  ส่วนที่เกินน าฝาก
ธนาคาร  โดยต้อง
น าไปใช้ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน  
นับแต่ได้รับเงิน 

- ส่วนที่เกิน 200,000 
บาท  ให้น าฝาก
ส านักงานเขตพ้ืนที่เพ่ือ
น าฝากคลัง 
- ไม่ต้องน าเงินฝากคลัง 

- ดอกผลของเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการน าเงินฝากธนาคารให้น าส่งเป็น 
รายได้แผ่นดิน 
2.2.3  เงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 
การเก็บรักษาเงินและวงเงินเก็บรักษา  ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาว่าด้วยการรับเงินการจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการจัดหาผลประโยชน์ของ
กองทุนตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  พ.ศ. 2536  ดังนี้ 
                 (1)  เก็บรักษาเงินสด  ณ  สถานที่ที่ท าการ  ได้ไม่เกินวันละ 20,000  บาท 
                 (2)  เงินส่วนที่เกินน าฝากธนาคารหรือฝากส่วนราชการผู้เบิก 
                 (3)  ดอกผลของเงินที่เกิดจากการน าเงินฝากธนาคารให้สถานศึกษาเก็บสมทบไว้เพ่ือด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการโดยไม่ต้องส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
  2.2.4  เงินลูกเสือ  ให้น าฝากธนาคารตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ  ว่าด้วยการปกครอง  หลักสูตรและวิชา
พิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 
2.2.5  เงินเนตรนารี  ให้น าฝากธนาคารตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ  ว่าด้วยการปกครอง  หลักสูตรวิชา
พิเศษและเครื่องแบบของเนตรนารี  ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2520 
2.2.6  เงินยุวกาชาด  ให้น าฝากธนาคารออมสินหรือธนาคารพาณิชย์  ตามประกาศคณะกรรมการ บริหารยุว
กาชาด  เรื่อง  ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับยุวกาชาด  พ.ศ. 2533 
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2.2.7  เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย  เก็บรักษาเป็นเงินสดไว้ในตู้นิรภัยตามจ านวนที่จัดเก็บได้เพ่ือรอน าส่งสรรพากร
ท้องที่ที่สถานศึกษาตั้งอยู่  ภายใน 7 วัน  นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินให้เจ้าหนี้ 
2.2.8  เงินประกันสัญญา  น าฝากส่วนราชการผู้เบิก 
2.3  เงินรายได้แผ่นดิน 
ให้น าส่งคลังอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  ถ้าจ านวนเงินเก็บรักษาเกินกว่า  10,000  บาท  ให้น าส่งคลังอย่างช้าไม่
เกิน 7 วันท าการ 

การจัดท าบัญชี 
     1.  เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกรายการบัญชี  มีดังนี้ 
          1.1  เอกสารส าหรับบันทึกรายการด้านรับ  ได้แก่ 
                1.1.1  ส าเนาใบเสร็จรับเงิน 
                1.1.2  คู่ฉบับใบเบิกเงินฝาก 
                1.1.3  สมุดคู่ฝากธนาคาร 
                1.1.4  คู่ฉบับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (แบบ 4235) 
          1.2  เอกสารส าหรับบันทึกรายการด้านจ่าย  ได้แก่ 
                1.2.1  คู่ฉบับใบน าฝากและสมุดคู่ฝาก (ส่วนราชการผู้เบิก) 
                1.2.2  หลักฐานการจ่าย  ประกอบด้วย 
                        (1)  หลักฐานต้นเรื่อง/หลักฐานการด าเนินการ 
                        (2)  ใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหนี้หรือบุคคลภายนอก  หรือใบส าคัญรับเงิน 
2.  การปฏิบัติงานและการบันทึกรายการในทะเบียนต่าง ๆ 
          2.1  เงินงบประมาณ  มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
                 2.1.1  การขอเบิกเงินงบประมาณ 
                          (1)  กรณีรับหลักฐานขอเบิกจากข้าราชการในสถานศึกษา  เช่น  ค่ารักษาพยาบาล     ค่า
การศึกษาบุตร  ค่าเช่าบ้าน  และค่าจ้างเหมาบริการ  เป็นต้น  ให้ด าเนินการโดย 
                          -  บันทึกรับหลักฐานขอเบิกในทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 
                          -  ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของหลักฐานขอเบิกและตรวจสอบหลักฐานให้ถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
                          -  ท าหนังสือน าส่งหลักฐานขอเบิกให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการเบิกเงิน
งบประมาณ (แทนการจัดท า “แบบใบขอเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ” ที่ต้องรับเงินมาจ่าย  ทั้งนี้  เนื่องจากปัจจุบัน
สถานศึกษาไม่ได้รับเงินมาจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิแล้ว  แต่ส่งหลักฐานขอเบิกให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาวางเบิกเงิน
งบประมาณและด าเนินการจ่ายเงินเข้าบัญชีธนาคารให้แก่ผู้มีสิทธิโดยตรง) 
                          -  บันทึกวัน เดือน ปี และเลขที่หนังสือน าส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในทะเบียนคุม
หลักฐานขอเบิกให้ช่องหมายเหตุ 
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                        (2)  กรณีขอเบิกเงินงบประมาณเพ่ือจ่ายให้แก่เจ้าหนี้ส าหรับรายการที่สถานศึกษาด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง  ให้ด าเนินการโดย 
                        -  รวบรวมหลักฐานการด าเนินการให้ครบถ้วนสมบูรณ์  และตรวจสอบให้ถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการ 
                        -  ท าหนังสือน าส่งหลักฐานขอเบิกเงินให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการเบิกเงิน
งบประมาณ (แทนการจัดท า “แบบใบขอเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ”  ที่ต้องรับเงินมาจ่าย  ทั้งนี้  เนื่องจาก
ปัจจุบันสถานศึกษาแนบแบบค าขอรับเงินผ่านธนาคารของเจ้าหนี้  เพ่ือแจ้งเลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้
ไปพร้อมกับหลักฐานขอเบิกด้วย 
       2.1.2  การรับและจ่ายเงินงบประมาณ 
                     ปัจจุบันเงินงบประมาณท่ีสถานศึกษาขอเบิก  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือกรมบัญชีกลาง
เป็นผู้จ่ายเงินตรงให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ  โดยสถานศึกษาไม่ได้รับเงินและไม่มีการจ่ายเงิน  จึงไม่ต้องบันทึก
รายการรับจ่ายในทะเบียนคุมเงินงบประมาณ 
                      ส าหรับกรณีที่ข้าราชการในสถานศึกษาต้องการยืมเงินงบประมาณ  ให้ข้าราชการรายนั้นท า
สัญญาการยืมเงินและส่งใช้ใบส าคัญชดใช้เงินยืมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง 
2.2  เงินนอกงบประมาณ 
มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณและการบันทึกรายการทางบัญชีโดยสรุปดังนี้ 
                2.2.1  การรับเงิน 
                        (1)  เจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานการรับเงินให้ทุกรายการ  โดย
ใบเสร็จรับเงินให้ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน  สมบูรณ์ 
                        (2)  บันทึกรายการรับเงินตามส าเนาใบเสร็จรับเงินในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณตาม
ประเภทเงิน  โดยบันทึกในวันที่ได้รับเงิน  หรือวันท าการถัดไป  ดังนี้ 
                             -  กรณีรับเงินนอกงบประมาณประเภทที่สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้เอง  เช่น             เงิน
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เงินกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน  และ
เงินรายได้สถานศึกษา  เป็นต้น  ให้บันทึกการรับเงินในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ – ระบุประเภท  แยกตาม
ประเภทเงิน  และแสดงยอดเงินในช่อง  “คงเหลือ”  เป็นเงินสด 
                             -  กรณีได้รับเงินประกันสัญญาซึ่งเป็นเงินที่ต้องจ่ายคืนแก่คู่สัญญา  ให้บันทึกการ    รับ
เงินและรายละเอียดในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ – เงินฝาก  ให้ครบถ้วน 
                2.2.2  การน าเงินฝากธนาคารหรือฝากคลัง 
(1)  กรณีน าเงินนอกงบประมาณฝากธนาคาร 
                             -  ให้เจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่งของสถานศึกษาน าสมุดคู่ฝากธนาคาร
พร้อมเงินสดฝากธนาคารตามบัญชีที่สถานศึกษาเปิดไว้กับธนาคาร 
                             -  บันทึกในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณตามประเภทของเงินให้เปลี่ยนสถานะเงินใน
ช่อง  “คงเหลือ”  โดยลดยอดเงินสดและเพ่ิมยอดเงินฝากธนาคาร 
(2)  กรณีน าเงินนอกงบประมาณฝากคลัง 
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                             -  ให้เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายจัดท าใบน าฝากโดยบันทึกรายการและยอดเงินลงในใบ
น าฝากและในสมุดคู่ฝาก  เสนอให้ผู้อ านวยการสถานศึกษารับทราบและอนุมัติการน าเงินฝากคลัง 
                             -  น าเงินฝากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  พร้อมกับใบน าฝากและสมุดคู่ฝาก  เพ่ือให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบการฝากเงินและบันทึกเพ่ิมยอดเงินฝากให้สถานศึกษา 
                             -  การน าฝากเงินนอกงบประมาณประเภทที่เก็บไว้ใช้จ่ายได้เอง  ให้บันทึกในทะเบียนคุม
เงินนอกงบประมาณตามประเภทของเงิน  โดยเปลี่ยนสถานะเงินในช่อง  “คงเหลือ”  โดยลดยอดเงินสดและเพ่ิม
ยอดเงินฝากส่วนราชการผู้เบิก 
                            -  การน าฝากเงินประกันสัญญา  ให้บันทึกการฝากเงินในทะเบียนคุม                   เงิน
นอกงบประมาณ – เงินฝาก 
2.2.3  การถอนเงินธนาคารและการถอนเงินฝากคลัง 
       (1)  กรณีถอนเงินนอกงบประมาณจากธนาคาร 
             -  การเบิกถอนเงินจากธนาคารเพ่ือน ามาใช้จ่าย  ให้เจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมายบันทึกเสนอ
ผู้อ านวยการสถานศึกษาก่อนด าเนินการเบิกถอนเงินจากธนาคาร 
             -  น าสมุดคู่ฝากธนาคารถอนเงินสดจากธนาคารตามประเภทของเงินที่ต้องการน ามาใช้จ่าย 
             -  บันทึกในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณตามประเภทของเงิน  โดยเปลี่ยนสถานะเงินในช่อง  
“คงเหลือ”  โดยลดยอดเงินฝากธนาคารและเพ่ิมยอดเงินสด 
       (2)  กรณีถอนเงินนอกงบประมาณจากคลัง 
             -  ท าหนังสือแจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ขอถอนเงินจากคลัง  โดยแนบใบเบิกถอนที่ระบุรายการ
เงินนอกงบประมาณและยอดเงินที่ต้องการเบิกถอน  พร้อมสมุดคู่ฝากให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาถอนเงินจาก
คลังและบันทึกลอดยอดเงินตามประเภทของเงินที่เบิกถอน 
            -  เมื่อได้รับเงินนอกงบประมาณจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ
สถานศึกษา  ให้น าสมุดคู่ฝากธนาคารไปปรับเพ่ิมยอดเงินที่ธนาคาร 
            -  บันทึกในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณตามประเภทของเงิน  โดยเปลี่ยนสถานะเงินในช่อง  
“คงเหลือ”  โดยลดยอดเงินฝากส่วนราชการผู้เบิกและเพ่ิมยอดเงินฝากธนาคาร 
     (3)  กรณีถอนเงินประกันสัญญาจากคลังเพ่ือจ่ายคืนให้แก่คู่สัญญา 
          -  ท าหนังสือแจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  พร้อมแนบใบเบิกถอน  แบบค ารับเงินผ่านธนาคารของ
เจ้าหนี้  และสมุดคู่ฝากให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบันทึกลดยอดเงินประกันสัญญาที่น าฝาก 
          -  กรณีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้จ่ายเงินให้แก่คู่สัญญา  โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามท่ี
ปรากฏในแบบค าขอรับเงินผ่านธนาคารของเจ้าหนี้ 
         -  เมื่อได้รับแจ้งการจ่ายเงินประกันสัญญาคืนให้แก่คู่สัญญาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ให้บันทึกลด
ยอดเงินประกันสัญญาในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ – เงินฝาก  และบันทึกวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
จ่ายเงินให้คู่สัญญาด้วย 
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2.2.4  การใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ 
        (1)  ด าเนินการตามกิจกรรม/โครงการที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หรือด าเนินการตามกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการสถานศึกษา  
โดยปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
       (2)  เมื่อด าเนินการกิจกรรม/โครงการเรียบร้อยแล้ว  ให้บันทึกเสนอผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบและขอ
อนุมัติเบิกจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ 
       (3)  จัดท าเช็คสั่งจ่ายเจ้าหนี้หรือจัดท าเช็คเพ่ือถอนเงินจากธนาคารมาจ่ายให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ  และ
เสนอเช็คพร้อมหลักฐานการด าเนินการทั้งหมดให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาลงนามในเช็ค 
       (4)  ด าเนินการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ  โดยการจ่ายเงินทุกรายการให้เรียกหลักฐานการจ่ายให้
ครบถ้วนและตรวจสอบให้ถูกต้อง 
       (5)  บันทึกการฝากถอนเงินในทะเบียนเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันตามรายการและจ านวนเงินที่มี
การฝากเข้าบัญชีและสั่งจ่ายเช็ค 
       (6)  บันทึกการจ่ายเงินในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณตามประเภทของเงินที่จ่าย  โดยบันทึกรายการและ
จ านวนเงินให้ถูกต้องตามหลักฐานการจ่ายเงิน  ในวันที่จ่ายเงินหรือในวันท าการถัดไป 
2.2.5  การจ่ายเงินยืม 
        (1)  เจ้าหน้าที่จ่ายเงินให้แก่ผู้ยืมตามสัญญาการยืมเงิน  โดยให้เก็บรักษาสัญญาการยืมเงินไว้เป็นหลักฐาน  
1  ฉบับ  และมอบให้ผู้ยืมเก็บไว้  1  ฉบับ 
        (2)  บันทึกการจ่ายเงินยืมในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณตามประเภทของเงินที่ให้ยืม  โดยบันทึก
รายละเอียดการยืม  เลขท่ีสัญญายืม  และจ านวนเงินให้ถูกต้องตามสัญญาการยืมเงิน   
2.3  เงินรายได้แผ่นดิน  มีข้ันตอนการปฏิบัติงานและบันทึกรายการบัญชี  ดังนี้ 
       2.3.1  การรับเงิน 
               (1)  ให้เจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานทุกรายการที่ได้รับเงิน  โดยใบเสร็จรับเงินให้
ระบุข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน  สมบูรณ์  เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานในทะเบียนคุมการรับและน าส่ง
เงินรายได้แผ่นดิน 
              (2)  บันทึกรายการรับเงินในวันที่ได้รับเงินในทะเบียนคุมการรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน  โดย
บันทึกตามส าเนาใบเสร็จรับเงิน 
      2.3.2  การน าเงินส่งคลัง 
              (1)  ท าบันทึกเสนอผู้อ านวยการสถานศึกษาขออนุมัติน าเงินส่งคลัง 
              (2)  เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้น าเงินส่งคลัง  โดยผ่านส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  หลักฐานการน าส่ง  
ได้แก่  ใบเสร็จรับเงินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
             (3)  บันทึกรายการ าส่งเงินในทะเบียนคุมการรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน  หลักฐานการบันทึก
รายการ  ได้แก่  ใบเสร็จรับเงินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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3.  การจัดเก็บหลักฐานการจ่าย 
3.1  เก็บไว้เพ่ือรอการตรวจสอบจากผู้มีหน้าที่ 
    3.2  จัดเก็บเป็นระบบ  โดย 
           3.2.1  จัดเก็บเป็นชุดตามเรื่องที่จ่ายเงิน 
           3.2.2  จัดเรียงตามล าดับการจ่าย 
   3.3  หลักฐานการจ่ายถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์  ประกอบด้วย 
         3.3.1  หลักฐานต้นเรือ่ง 
                  -  หลักฐานที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินการ  ได้แก่  โครงการ  บันทึกเสนอขออนุมัติด าเนินการ  
และการอนุมัติให้ด าเนินการ ฯลฯ 
                  -  หลักฐานการด าเนินการตามระเบียบที่เก่ียวข้อง  เช่น  หลักฐานด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ  
จัดจ้าง  หลักฐานเกี่ยวกับการจัดประชุม/อบรม  เป็นต้น 
                  -  บันทึกอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน 
        3.3.2  ใบส าคัญคู่จ่าย  ได้แก่  ใบเสร็จรับเงินของเจ้าหนี้/ใบส าคัญรับเงิน 
การยืมเงิน 
การยืมเงินให้ยืมได้เฉพาะเพ่ือใช้จ่ายในการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของเงินแต่ละประเภท  หรือ     กรณีอ่ืนซึ่ง
จ าเป็นเร่งด่วนแก่ราชการ  และได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการสถานศึกษาแล้ว  ทั้งนี้  โดยปฏิบัติตามระเบียบการ
เกบ็รักษาเงินและการน าเงินส่งคลังในหน้าที่ของอ าเภอและกิ่งอ าเภอ พ.ศ. 2520  ดังนี้ 
1.  การจ่ายเงินยืม 
1.1  การจ่ายเงินยืม  ให้จ่ายได้แต่เฉพาะที่ผู้ยืมได้ท าสัญญาการยืมเงินตามแบบที่กระทรวงการคลังก าหนด  และ
ผู้อ านวยการสถานศึกษาได้อนุมัติให้จ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืมเงินนั้นแล้ว 
         1.2  สัญญาการยืมเงิน  ให้ผู้ยืมจัดท า  2  ฉบับ  โดยแนบประมาณการค่าใช้จ่าย  และยื่นต่อผู้อ านวยการ
สถานศึกษาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
         1.3  การพิจารณาอนุมัติให้ยืมเงิน  ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุมัติให้ยืมเฉพาะที่จ าเป็น  และ
ห้ามมิให้ยืมเงินรายใหม่ในเมื่อผู้ยืมมิได้ช าระเงินยืมรายการเก่าให้เสร็จสิ้นไปก่อน 
2.  หลักฐานการยืมเงิน  ประกอบด้วย 
          2.1  บันทึกเสนอขออนุมัติยืมเงิน 
          2.2  สัญญาการยืมเงิน  2  ฉบับ  พร้อมประมาณการค่าใช้จ่าย 
          2.3  เอกสารหลักฐานปรกอบการยืมเงินที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
                2.3.1  กรณีการจัดอบรม/จัดประชุม  ได้แก่  เอกสารโครงการที่ได้รับอนุมัติ  ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ/คณะท างาน  ตารางการอบรม/ก าหนดการ  และอ่ืน ๆ ถ้ามี 
               2.3.2  กรณีเดินทางไปราชการ  ได้แก่  บันทึกอนุมัติการไปราชการ  เอกสารต้นเรื่องการไปราชการ  
และอ่ืน ๆ ถ้ามี 
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3.  การควบคุมเงินยืม 
3.1  สัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้เงินยืมตามสัญญาให้เสร็จสิ้น  ให้สถานศึกษาเก็บรักษาไว้ให้ครบถ้วนในที่
ปลอดภัยอย่าให้สูญหาย  และเมื่อลูกหนี้ส่งใช้เงินยืมตามสัญญาเสร็จสิ้นให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน การจ่าย  เพ่ือรอ
การตรวจสอบของผู้มีหน้าที่ 
                กรณีสถานศึกษามีลูกหนี้เงินยืมจ านวนมากมาย  อาจพิจารณาจัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัวก็ได้ 
          3.2  ทุกสิ้นเดือนเก็บรายละเอียดลูกหนี้คงค้างเสนอให้ผู้บริหารทราบ  เพ่ือเร่งรัดติดตามลูกหนี้รายที่ครบ
ก าหนดแต่ยังไม่ส่งใช้เงินยืมตามสัญญา 
4.  การส่งใช้เงินยืม 
4.1  ให้ลูกหนี้ส่งใช้เงินยืมเมื่อครบก าหนดการยืมเงินตามสัญญา  กรณีท่ีมีเงินยืมคงเหลือ  ให้น าเงินส่งคืนทันที  
โดยไม่ต้องรอส่งพร้อมหลักฐานใบส าคัญ 
          4.2  เมื่อลูกหนี้ส่งใช้เงินยืมตามสัญญา  สถานศึกษาด าเนินการ  ดังนี้ 
                4.2.1  ออกใบเสร็จรับเงินและหรือใบรับใบส าคัญให้ลูกหนี้ทันที 
                4.2.2  บันทึกหักล้างลูกหนี้ในทะเบียนคุมที่เกี่ยวข้องตามใบเสร็จรับเงินและหรือใบรับใบส าคัญ  โดย
ไม่ต้องรอการตรวจสอบหลักฐาน 
                4.2.3  ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของหลักฐาน  หากไม่ถูกต้องให้แจ้งลูกหนี้มาท าการแก้ไข  
หรือเรียกเงินคืนแล้วแต่กรณี 
5.  การติดตามการส่งใช้เงินยืม 
5.1  กรณีผู้ยืมเงินมิได้ช าระคืนเงินยืมภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาเรียกชดใช้เงินยืมตาม
เงื่อนไชในสัญญาการยืมเงินให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว  อย่างช้าภายใน  30  วัน  นับแต่วันครบก าหนดตามสัญญาการยืม
เงิน 
        5.2  ก าหนดมาตรการเร่งรัดการส่งใช้เงินยืมเป็นลายลักษณ์อักษร  แจ้งเวียนให้ทุกคนถือปฏิบัติและให้
ด าเนินการตามมาตรการโดยเคร่งครัด 
การตรวจสอบการรับจ่ายประจ าวัน 
          สถานศึกษาจัดให้มีการตรวจสอบการรับจ่ายประจ าวันเพื่อเป็นการสอบทานว่าการรับจ่ายและการบันทึก
ควบคุมเงินของสถานศึกษาถูกต้อง  ครบถ้วน  โดยปฏิบัติตามข้อก าหนด  ดังนี้ 
         1.  ระเบียบการเก็บรักษาเงิน  และการน าเงินส่งคลังในหน้าที่ของอ าเภอและกิ่งอ าเภอ พ.ศ. 2520      มี
ข้อก าหนดให้ตรวจสอบการรับจ่ายประจ าวัน  ดังนี้ 
              1.1  ตรวจสอบจ านวนเงินที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บและน าส่งกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ในทะเบียน
คุมต่าง ๆ  ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  หากตรวจสอบแล้วปรากฎว่าถูกต้องก็ให้ผู้ตรวจสอบแสดงยอดรวมเงินรับ
ทั้งสิ้นตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับที่ได้รับในวันนั้นไว้ในส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ายและลงลายมือชื่อก ากับไว้
ด้วย (ระเบียบฯ ข้อ 20)  
              1.2  เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงินให้ผู้ตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายด าเนินการตรวจสอบรายการจ่ายเงิน ที่
บันทึกไว้ในทะเบียนคุมต่าง ๆ กับหลักฐานการจ่ายในวันนั้น  หากปรากฏว่าถูกต้องแล้วให้ผู้ตรวจสอบลงลายมือชื่อ
ก ากับยอดเงินคงเหลือในทะเบียนคุมนั้น ๆ (ระเบียบฯ ข้อ  37)   
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         2.  ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544  มีข้อก าหนดว่า  ทุกสิ้นวันให้ผู้อ านวยการ
สถานศกึษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการตรวจสอบการบันทึกรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมต่าง ๆ  โดย
ตรวจสอบยอดรวมเงินที่ได้รับแต่ละประเภท  หัก  จ านวนเงินที่จ่าย  น าส่ง/น าฝาก  เท่ากับยอดที่แสดงในรายงาน
เงินคงเหลือประจ าวัน 
การควบคุมใบเสร็จรับเงิน 
        1.  การใช้ใบเสร็จรับเงิน 
1.1  โดยปกติให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มเดียวส าหรับรับเงินทุกประเภท  เว้นแต่กรณีสถานศึกษามีการรับเงินประเภท
ใดเป็นประจ า  และเป็นจ านวนมากราย  จะแยกเล่มใบเสร็จรับเงินเพ่ือรับเงินประเภทนั้น ๆ ก็ได้ 
              1.2  กรณีใบเสร็จรับเงินฉบับใดไม่ใช้  ให้ยกเลิกทั้งตัวใบเสร็จรับเงินและส าเนา 
              1.3  ห้ามขูดลบ แก้ไข  เพ่ิมเติม  จ านวนเงิน  ชือ่ผู้ช าระเงิน  กรณีลงรายการผิดพลาด  ให้ขีดฆ่าแล้ว
เขียนใหม่ให้เจ้าหน้าที่การเงินลงลายมือชื่อก ากับ 
              1.4  ใบเสร็จรับเงนิเล่มใดใช้รับเงินของปีงบประมาณใด  ให้ใช้รับเงินภายในปีงบประมาณนั้นเท่านั้น  
โดยใบเสร็จรับเงินฉบับใดยังไม่ใช้ให้คงติดไว้กับเล่ม  และให้ ปรุ เจาะ  หรือประทับตราไม่ให้น าใบเสร็จรับเงินมา
ใช้ได้อีก  และเมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มใหม่ 
              1.5  ใบเสร็จรับเงนิเล่มที่ใช้หมดแล้วให้จัดเก็บไว้เป็นหลักฐานในที่ปลอดภัย  อย่าให้สูญหาย  และเมื่อ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้วจึงเก็บอย่างเอกสารธรรมดา 
2.  การควบคุม 
2.1  ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบให้จัดเก็บใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษา  จัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินโดย
ควบคุมให้ทราบว่าได้รับใบเสร็จรับเงินเล่มใด  เลขท่ีใดถึงเลขที่ใด  และมีการจ่ายใบเสร็จรับเงินเล่มใด  เลขท่ีใดถึง
เลขที่ใด 
              2.2  การจ่ายใบเสร็จรับเงินให้จ่ายตามความเหมาะสมที่จะใช้งานโดยได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการ
สถานศึกษา  มีหลักฐานรับส่งต่อกันและควรจ่ายเรียงตามเลขที่เล่ม  เพ่ือให้ควบคุมได้รัดกุม 
3.  การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน 
สิ้นปีงบประมาณให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบให้จัดเก็บใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษารายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินให้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบว่า  มีใบเสร็จรับเงินอยู่ในความรับผิดชอบเล่มใด  เลขที่ใดถึงเลขท่ีใด  และได้ใช้ไป
แล้วเล่มใด  เลขที่ใดถึงเลขที่ใด  อย่างช้าไม่เกินวันที่  15  ตุลาคมของปีงบประมาณถัดไป 
การจัดท ารายงานการเงิน 
รายงานการเงินที่สถานศึกษาต้องจัดท าและรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  ประกอบด้วยรายงานการเงิน  
ดังนี้ 
1.  รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
ทุกสิ้นวันให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการ  โดย 
               1.1  สรุปยอดเงินคงเหลือแต่ละประเภทตามทะเบียนคุมต่าง ๆ จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  
โดยจ านวนเงินคงเหลือที่ปรากฎในรายงานประกอบด้วย 
                     1.1.1  รายการเงินสด  ต้องเท่ากับตัวเงินสด  เช็ค  หรือธนาณัติ  ที่ตรวจนับได้ 
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                     1.1.2  รายการเงินฝากธนาคาร  ต้องเท่ากับยอดที่ปรากฏในบัญชีเงินฝากธนาคาร 
                     1.1.3  รายการเงินฝากส่วนราชการผู้เบิก  ต้องเท่ากับยอดที่ปรากฏในสมุดคู่ฝาก 
              1.2  เสนอรายงานเงินคงเหลือประจ าวันพร้อมทั้งเงินสด  เช็ค  หรือธนาณัติ  ให้กรรมการ       เก็บ
รักษาเงินตรวจสอบ  เมื่อกรรมการตรวจสอบและลงนามในรายงานแล้ว  ให้น าเงินสด  เช็ค  หรือธนาณัติ           
เก็บในตู้นิรภัย 
              1.3  เสนอรายงานเงินคงเหลือประจ าวันให้ผู้อ านวยการสถานศึกษารับทราบและลงนาม 
                    กรณีวันใดไม่มีการรับ – จ่ายเงินก็ให้จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันโดยหมายเหตุในรายงาน
ว่าไม่มีการรับ –  จ่ายเงิน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2  อนุโลมให้สถานศึกษาในสังกัด  ด าเนินการกรณีที่
วันใดไม่มีการรับ – จ่ายเงินไม่ต้องจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  แต่ให้บันทึกในช่องหมายเหตุของ
รายงานเงินคงเหลือประจ าวันในวันที่มีการรับ – จ่ายเงินว่า  วันที่....ถึงวันที่.....ไม่มีการรับ-จ่ายเงิน 
          2.  รายงานประจ าเดือน 
ทุกสิ้นเดือนจัดส่งรายงานการเงินให้ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ  เพ่ือการตรวจสอบและก ากับดูแล  
ได้แก่ 
               2.1  รายงานการเงินประจ าเดือน  ประกอบด้วย 
                     2.1.1  ส าเนารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ณ วันท าการสุดท้ายของเดือน 
                     2.1.2  งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร  ประเภทกระแสรายวัน 
                              ทุกสิ้นเดือน  ให้จัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร  โดยตรวจสอบใบแจ้งยอด     เงิน
ฝากธนาคาร (Bank  Statement)  แต่ละบัญชีเปรียบเทียบกับทะเบียนเงินฝากธนาคารประเภท     กระแสรายวัน
ให้ตรงกัน  โดยกรณียอดเงินในทะเบียนเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันไม่ตรงกับ        ใบแจ้งยอดเงินฝาก
ธนาคารอาจเกิดจากสาเหตุ  ดังนี้ 
                             -  เชค็สั่งจ่ายให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิแล้ว  แต่ยังไม่น าไปขึ้นเงิน 
                             -  เงินที่ได้รับโอนเข้าบัญชีธนาคารแล้ว  แต่สถานศึกษายังไม่บันทึกรับ 
         2.2  รายงานการรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน 
2.2.1  กรณีสถานศึกษาน าส่งเงินรายได้แผ่นดินเข้าคลังโดยตรง 
                         ทุกสิ้นเดือนให้สถานศึกษาสรุปข้อมูลจากทะเบียนคุมการรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน  
จัดท ารายงานการรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน  จ านวน  2  ฉบับ  ส่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  1  ฉบับ  
และเก็บส าเนาไว้เป็นหลักฐาน  1  ฉบับ 
                2.2.2  กรณีสถานศึกษาน าส่งเงินรายได้แผ่นดินเข้าบัญชีธนาคารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                         ทุกวันที่  15  ของเดือน  ให้สถานศึกษาสรุปข้อมูลจากทะเบียนคุมการรับและน าส่งเงินรายได้
แผ่นดิน  จัดท ารายงานการรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน  จ านวน  2  ฉบับ  ส่งให้ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
1  ฉบับ  พร้อมแนบสบน าฝาก (Pay – in Slip)  และเก็บส าเนารายงานไว้เป็นหลักฐาน  1  ฉบับ 
               2.2.3  กรณีสถานศึกษาน าส่งเงินรายได้แผ่นดินที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ไม่ต้องจัดท ารายงาน
การรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน 
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3.  รายงานอื่น ๆ  
รายงานอื่น ๆ ที่สถานศึกษาจัดท าและส่งให้ส่วนราชการผู้เบิกตามระยะเวลาและรูปแบบที่ก าหนดในระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการของระบบเงินนอกงบประมาณท่ีเกี่ยวข้อง  ได้แก่ 
              3.1  รายงานการรับ – จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ 
                    3.1.1  ให้เกบ็รายละเอียดการรับจ่ายเงินจากทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ   ประเภท   เงิน
รายได้สถานศึกษา  และจัดท ารายงานการรับ – จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ  โดยแสดงยอดยก
มาจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา  บวกกับ  รายรับที่ได้รับโดยแยกตามประเภทของเงิน  หักด้วย  รายจ่ายที่เกิดโดย
แยกตามหมวดรายจ่าย  ผลต่างเป็นยอดคงเหลือยกไป 
                   3.1.2  เสนอรายงานให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ทราบภายใน  30  วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
             3.2  รายงานผลการด าเนินงานกองทุนโรงเรียนประชารัฐ 
                   ส าหรับสถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนประชารัฐ  ให้รายงานผลการด าเนินงานตามแบบที่ระเบียบ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ว่าด้วยกองทุนสานพลังประชารัฐ : โรงเรียนประชารัฐ         พ.ศ. 
2559  และคู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  ดังนี้ 
                  3.2.1  รายงานผลการด าเนินงานกองทุน  คณะกรรมการบริหารกองทุนโรงเรียนประชารัฐ  :  โรง
เรียน........................................................ 
                          -  ให้สถานศึกษาจัดท ารายงานผลการด าเนินงานกองทุน (แบบ ปชร.1)  โดยรายงานผลการ
ด าเนินงานแยกตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค 
                          -  เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนโรงเรียนเพ่ือพิจารณา  ภายใน  15  วัน  นับจากวัน
สิ้นภาคเรียน  เพื่อให้คณะกรรมการบริหารกองทุนโรงเรียนรายงานผลต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
โรงเรียนประชารัฐของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ภายใน  30  วัน  นับจากวันสิ้นภาคเรียน 
                 3.2.2  รายงานการรับ – จ่ายเงินกองทุนโรงเรียนประชารัฐ 
                         -  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนโรงเรียนจัดท ารายงานการรับ – จ่ายเงินกองทุนโรงเรียน
ประชารัฐ (แบบ ปชร.2)  โดยรายงานให้แสดงยอดยกมาต้นปี  บวกกับ  รายรับที่ได้รับตั้งแต่ต้นปี   โดยแยกตาม
ประเภทของเงิน  หักด้วย  รายจ่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี  โดยแยกตามหมวดรายจ่าย  ผลต่างเป็นยอดคงเหลือยกไป  
                       -  เสนอรายงานต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  เป็นรายไตรมาส 
 
 
 
 

 

 



95 
 

 

 

 


