คู่มือการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ

หน่วยตรวจสอบภายใน
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2

คู่มือการปฏิบัติงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
เรื่อง การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ
วิธีการดาเนินงาน
1. วางแผนการตรวจสอบ
1.1 สารวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประเมินความเสี่ยงและจัดทาแผนการตรวจสอบประจาปี เสนอ
ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา อนุ มั ติ ส่ ง ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐาน
และสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในเดือนกันยายน
1.2 จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
1.3 จัดทาแผนการปฏิบัติงานว่าจะตรวจสอบเรื่องใดที่หน่วยรับตรวจใด แจ้งปฏิทินการตรวจสอบ
ภายในให้หน่วยรับตรวจทราบ และจัดทาเครื่องมือในการตรวจสอบ (แบบการตรวจสอบ กระดาษทาการต่าง ๆ)
2. ดาเนินการตรวจสอบ
2.1 ประชุมเปิดการตรวจสอบ เพื่ออธิบายวัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบ
2.2 เริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ
2.3 สรุปผลข้อตรวจพบ ข้อสังเกตในแต่ละเรื่องในกระดาษทาการ
2.4 จัดทาร่างรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
2.5 ประชุมปิดการตรวจสอบ เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ ทาความเข้าใจและชี้แจงประเด็นที่ยัง
สงสัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาข้อยุติในประเด็นที่ยังมีความเห็นไม่ตรงกัน แจ้งกาหนดการ การออก
รายงานผลการปฏิบัติงาน และขอบคุณผู้เกี่ยวข้องในการให้ความร่วมมือ
3. จัดทารายงานผลการตรวจสอบและติดตามผล
3.1 รวบรวมหลักฐานจากการตรวจสอบ ได้แก่ เอกสาร ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงที่ได้จากการ
ตรวจสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งในระหว่างที่ทาการตรวจและขอเพิ่มเติมประกอบการตรวจสอบในภายหลัง
3.2 รวบรวมกระดาษทาการ ได้แก่ กระดาษทาการบันทึกผลการตรวจสอบโดยละเอียดในแต่ละเรื่อง
3.3 สรุปผลการตรวจสอบ โดยการรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อตรวจพบ และข้อสังเกต ที่ได้ระหว่าง
การตรวจสอบ เพื่อสรุปหาข้อตรวจพบหรือสิ่งที่ตรวจพบทั้งด้านดีและปัญหาข้อบกพร่อง
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3.4 จัดทารายงานผลการตรวจสอบ
- จัดทารายงานผลการตรวจสอบ นาเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่ อ
พิจารณาสั่งการให้หน่วยรับตรวจดาเนินการตามข้อเสนอแนะ และแจ้งผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะ
ให้หน่วยรับตรวจทราบ พร้อมกาชับให้รายงานผลการดาเนินการแก้ไข ภายในเวลาที่กาหนด และมีการ
ติดตามเร่งรัดหน่วยรับตรวจที่ยังไม่รายงานผล
- รายงานผลการตรวจสอบให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ภายในเดือนกันยายน
3.5 ติดตามผล เพื่อให้ทราบว่าผู้รับการตรวจและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงาน
การปฏิบัติงานตรวจสอบหรือไม่ และข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมแล้วหรือยัง หรือมีปัญหา
และอุปสรรคอย่างไร และรายงานผลการติดตามต่อผู้ อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามลาดับต่อไป
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Flow Chart งานตรวจสอบภายใน
การวางแผนการตรวจสอบ

สารวจข้อมูลเบื้องต้น

ประเมินระบบการควบคุมภายใน
ประเมินความเสี่ยง
จัดทาแผนการตรวจสอบระยะยาว/ประจาปี
(Audit Universe หรือ Audit Plan)
เสนอ ผอ.สพป.
จัดทาแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan)
เสนอ ผอ.ตสน.
การปฏิบัติงานตรวจสอบ

ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ
ระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบ
การปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ
(รวบรวมหลักฐาน กระดาษทาการ และสรุปผลการตรวจสอบ

ตรวจสอบอ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดทารายงานและติดตามผล
เสนอ ผอ.สพป.

ติดตามผลการแก้ไข

กระดาษ
ทาการ
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จัดทาโดย นางกมลวรรณ์ กังวานเกียรติกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ และนาง
อาภรณ์ หัสดิสาร ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
4 ตุลาคม 2561
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เอกสารอ้างอิง
กลุ่มงานมาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง. แนวปฏิบัติ
การตรวจสอบภายใน.
กลุ่มงานมาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง. แนวปฏิบัติ
การตรวจสอบภายใน การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ. 2546.
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือการปฏิบัติงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน.

คู่มือการปฏิบัติงาน
แนวการตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจาปีสถานศึกษา

นางอาภรณ์ หัสดิสาร
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2

ชื่องาน แนวการตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจาปีสถานศึกษา
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
1. เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า สถานศึ ก ษาจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ค รอบคลุ ม เงิ น ทุ ก ประเภทและมี
ความโปร่งใส สามารถควบคุมการใช้จ่ายเงิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานศึก ษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่ อ ทราบปั ญ หา อุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ งาน และเสนอแนะแนวทางการแก้ ไขที่ ถู ก ต้ อ งให้ แ ก่
สถานศึกษา
สิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ประเด็น
การตรวจสอบ
1.1 ตรวจสอบ
การจัดทา
แผนปฏิบัติการ
ประจาปี

เกณฑ์

วิธีการตรวจสอบ

แหล่งข้อมูล

1. สถานศึกษามีแผน
ปฏิบัติการประจาปี
สอดคล้องกับภารกิจของ
สถานศึกษาและจุดเน้น
ของสานักงานคณะ
กรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2. แผนปฏิบัติการ
ประจาปีครอบคลุมเงิน
ทุกประเภท
3. แผนปฏิบัติการ
ประจาปีได้รับความ
เห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. สถานศึกษามี
การประชาสัมพันธ์
เผยแพร่แผนปฏิบัติ
การประจาปี

1. ตรวจสอบว่ากระบวนการ
จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของ
สถานศึกษา ในประเด็นต่อไปนี้
1.1 มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ในการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
1.2 มีการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี หากพบว่า ไม่มี
การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
สอบถามสาเหตุที่สถานศึกษา
ไม่ดาเนินการจัดทา
1.3 การจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีมีความสอดคล้องกับ
ภารกิจของสถานศึกษาและ
จุดเน้นของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.4 โครงการ/กิจกรรม ตาม
แผนปฏิบัติการประจาปีมี
การกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา งบประมาณ และ
ผู้รับผิดชอบชัดเจน รวมทั้งได้รับ
อนุมัติจากผู้อานวยการสถานศึกษา

แหล่งข้อมูล
1. แผนปฏิบัติการ
ประจาปี
2. คาสั่ง/บันทึก
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
จัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
3. โครงการ/กิจกรรม
4. รายงาน
การประชุมของ
คณะกรรมการ
5. บันทึกเสนอขอ
ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการประจาปี
6. บันทึกขออนุมัติ
กรณีมีการเปลี่ยนแปลง
หรือปรับแผนหรือยกเลิก
โครงการ/กิจกรรม
7. หนังสือเวียนให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
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ประเด็น
การตรวจสอบ

1.2 ตรวจสอบ
การดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติ
การประจาปี

เกณฑ์

การใช้จ่ายเงิน
โครงการ/กิจกรรม
เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจาปีที่กาหนด

วิธีการตรวจสอบ

แหล่งข้อมูล

1.5 แผนปฏิบัติการประจาปี
ครอบคลุมแหล่งเงินทุกประเภท
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
สถานศึกษา
1.6 คณะครู/บุคลากรทางการ
ศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา
มีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
ปฏิบัติการประจาปี
1.7 มีการเสนอแผนปฏิบัติการ
ประจาปี เพื่อขอความเห็นชอบ
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงหรือ
ปรับแผนหรือยกเลิกโครงการ/
กิจกรรมที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การประจาปี สถานศึกษามี
การดาเนินการ ขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2. ตรวจสอบว่าสถานศึกษามี
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่
แผนปฏิบัติการประจาปีที่ได้รับ
ความเห็นชอบแล้วให้กับคณะครู
ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชนและ
สาธารณชนทราบ เพื่อความ
โปร่งใสในการดาเนินการ หรือไม่
ตรวจสอบว่าสถานศึกษามี
การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปี ในประเด็นต่อไปนี้
1. มีการดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรม ภายในระยะเวลาตามที่
กาหนดในแผนปฏิบัติการประจาปี

8. หลักฐานการเผย
แพร่บนเว็บไซต์ของ
สถานศึกษา
กระดาษทาการ
- แบบสรุปผล
การตรวจสอบ
แผนปฏิบัติการประจาปี

แหล่งข้อมูล
1. โครงการ/กิจกรรม
2. แผนปฏิบัติการ
ประจาปี
3. ทะเบียน/เอกสาร
หลักฐานแสดงการ
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2. มีการควบคุมการใช้จ่ายเงิน
ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
ประเด็น
การตรวจสอบ

เกณฑ์

วิธีการตรวจสอบ
กรณีสถานศึกษาดาเนินงาน
และใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน
ปฏิบัติการประจาปีทกี่ าหนดให้ระบุ
สาเหตุ

1.3 ตรวจสอบ
การติดตามและ
รายงานผล
การดาเนินงาน

1. สถานศึกษามี
การติดตามผล
การดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี
อย่างน้อยทุกภาคเรียน
2. มีการรายงานผล
การดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
ทุกสิ้นปีงบประมาณ
ให้ผู้อานวยการ
สถานศึกษา/
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
3. มีการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่รายงานผล
การดาเนินงานให้
คณะครู บุคลากร

ควบคุมการใช้จ่าย
เงินโครงการ/กิจกรรม

แหล่งข้อมูล

4. บันทึกรายงาน
ปัญหาอุปสรรคการ
ดาเนินงาน
5. หลักฐาน/เอกสาร
อื่นที่เกี่ยวข้อง
กระดาษทาการ
- แบบสรุปผล
การตรวจสอบ
แผนปฏิบัติการประจาปี
ตรวจสอบว่าสถานศึกษามีการ
แหล่งข้อมูล
ติดตามเร่งรัดและรายงานผล
1. บันทึก/เอกสาร
การดาเนินงานในประเด็นต่อไปนี้ หลักฐานที่แสดงถึง
1. สถานศึกษามีการติดตาม
การติดตามเร่งรัด
เร่งรัดการดาเนินงานโครงการ/
การดาเนินงานและ
กิจกรรมให้มีการใช้จ่ายเงิน
การใช้จ่ายเงิน
เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
2. รายงานผลการ
ในแผนปฏิบัติการประจาปี
ดาเนินงานโครงการ/
อย่างน้อยทุกภาคเรียน
กิจกรรม
กรณีสถานศึกษาไม่มีการติดตาม 3. บันทึกเสนอ
เร่งรัดการดาเนินงานโครงการ/
รายงานผล
กิจกรรมให้เป็นไปตามแผน
การปฏิบัติงาน และ
ปฏิบัติการประจาปีให้ระบุสาเหตุ ผลการใช้จ่ายเงิน
2. ตรวจสอบว่าสถานศึกษา
4. รายงานประจาปี
มีการจัดทารายงานผล
5. หลักฐานที่แสดงถึง
การดาเนินงานตามโครงการ/
การเผยแพร่
กิจกรรม ดังนี้ หรือไม่
ประชาสัมพันธ์ เช่น
2.1 จัดทารายงานประจาปี
แผ่นพับ หนังสือ
ที่แสดงถึงความสาเร็จใน
แจ้งเวียน
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ทางการศึกษา
ผู้ปกครอง นักเรียน
ชุมชน

ประเด็น
การตรวจสอบ

เกณฑ์

การดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ทุกสิ้นปีงบประมาณ
2.2 จัดส่งรายงานประจาปี
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ภายในระยะเวลาที่สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากาหนด

กระดาษทาการ
- แบบสรุปผล
การตรวจสอบ
แผนปฏิบัติการประจาปี

วิธีการตรวจสอบ

แหล่งข้อมูล

3. มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา
ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน
รับทราบรายงานผล
การดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
เพื่อความโปร่งใสในการดาเนินการ
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แบบสรุปผลการตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจาปี
หน่วยรับตรวจ................................................
เพียงวันที่............................................
ที่

รายการ

1.

การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
1.1 สถานศึกษามีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
1.2 มี ค า สั่ งห รื อ บั น ทึ ก แ ต่ งตั้ งผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ
ในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
1.3 แผนปฏิบัติการประจาปีมีความสอดคล้อง
กับภารกิจของสถานศึกษาและจุดเน้น ของสานักงาน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น
1.4 โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ การประจาปี
มี ก า ร ก า ห น ด ขั้ น ต อ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
ระยะเวลา งบประมาณ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบชั ด เจน และ
ได้รับอนุมัติจากผู้อานวยการสถานศึกษา
1 .5 แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ า ปี ค ร อ บ ค ลุ ม
แหล่ ง เงิ น ทุ ก ประเภทที่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบ
ของสถานศึกษา
1.6 คณะครู/บุ คลากรทางการศึกษา/ผู้ อานวยการ
ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น
การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
1.7 แผนปฏิบัติการประจาปีได้รับความเห็นชอบจาก
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า
ขั้นพื้นฐาน

 = มี/ใช่
X = ไม่มี/ไม่ใช่

บันทึกเพิ่มเติม/ข้อสังเกต
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ที่

รายการ

 = มี/ใช่
X = ไม่มี/ไม่ใช่

1.8 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับแผนหรือยกเลิก
โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม ที่ ก า ห น ด ไ ว้
ใ น แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ า ปี มี ก า ร ข อ
ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐาน
1 . 9 มี ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ เ ผ ย แ พ ร่
แผนปฏิบัติการประจาปีที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว ให้
คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน และสาธารณชน
ทราบ
2.

การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปี
2.1 สถานศึกษาได้ดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
ภายในระยะเวลาตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ที่
กาหนด
2 .2 มี ก า ร จั ด ท า ท ะ เบี ย น ห รื อ เอ ก ส า ร
ค ว บ คุ ม ก า ร ใช้ จ่ า ย เงิ น โค ร งก า ร /กิ จ ก ร ร ม
เพื่อควบคุมการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การประจาปี
2.3 การใช้จ่ายเงินแต่ละโครงการ/กิจกรรม เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
2.4 กรณี มี ค วามจ าเป็ น ไม่ ส ามารถด าเนิ น งาน
โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม ใ ห้ เป็ น ไ ป ต า ม แ ผ น
ปฏิบัติการประจาปีได้ สถานศึกษาได้รายงานปัญหา/
อุปสรรคการดาเนินงานให้ผู้อานวยการสถานศึกษา
ทราบ

บันทึกเพิ่มเติม/
ข้อสังเกต
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ที่

รายการ

3.

การติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน
3.1 สถานศึ ก ษามี ก ารติ ด ตามเร่ ง รั ด การ
ด าเนิ น งานโครงการ/กิ จ กรรมให้ มี ก ารใช้
จ่ายเงิน เป็ น ไปตามแผนปฏิบั ติการประจาปี
อย่างน้อยทุกภาคเรียน

 = มี/ใช่
X = ไม่มี/ไม่ใช่

บันทึกเพิ่มเติม/ข้อสังเกต

3.2 จัดทารายงานผลการดาเนินงานครบถ้วน
ทุ ก โครงการ/กิ จ กรรม ตามที่ ก าหนดใน
แผนปฏิบัติการประจาปี เสนอให้ผู้อานวยการ
สถานศึกษาทราบ
3.3 สถาน ศึ ก ษ ามี ก ารป ระช าสั ม พั น ธ์
เผยแพร่ ให้ ค ณะครู บุ คลากรทางการศึก ษา
ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนรับทราบ รายงาน
ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม

สรุปผลการตรวจสอบ
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... ...........................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................ผู้สอบทาน

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

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

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

วันที่...............................................
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เอกสารอ้างอิง
กลุ่มตรวจสอบภายใน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2560)
คู่มือการตรวจสอบสถานศึกษาด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษาที่ปฏิบัติตามระบบการควบคุม
การเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544.

คู่มือการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบการเงินการบัญชีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นางกมลวรรณ์ กังวานเกียรติกุล
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ

หน่วยตรวจสอบภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2

คานา
คู่มือ การปฏิบ ัติง าน เรื่อ งการตรวจสอบการเงิน การบัญ ชีสานัก งานเขตพื้น ที่
การศึก ษา จัด ทาเพื่อ เป็น เครื่อ งมือ ในการปฏิบัติง านของผู้ต รวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โดยเนื้อหาสาระในคู่มือเล่มนี้แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนใน
การปฏิ บั ติ งานการเงิน การบั ญ ชีส านัก งานเขตพื้ น ที่การศึ กษาในระบบ GFMIS และการตรวจสอบ
การเงินการบัญชี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งประกอบด้วย การควบคุมทั่วไป ระบบเบิกจ่ายเงิน
การควบคุมเงินสด เงิน ฝากธนาคาร เงินฝากคลัง และลูกหนี้เงินยืม ระบบรับและนาเงิน ส่ง คลัง ซึ่ง
ในปีงบประมาณ 2562 ได้มีก ารปรับ ปรุง ใหม่โ ดยเพิ่ม เนื้อหา เรื่อ งการจ่า ยเงิน กรณีจ่า ยเงิน ผ่า น
ระบบอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ (KTB Corporate Online) และกระทรวงการคลังได้มีการเปลี่ยนระเบียบการ
เบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 เป็นระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่า ด้ว ยการเบิก เงิน จากคลัง การรับ เงิน การจ่า ยเงิน การเก็บ รัก ษาเงิน และการนาเงิน ส่ง คลัง
พ.ศ. 2562
ขอขอบพระคุณผู้ที่ให้คาปรึกษา แนะนา ช่วยเหลือ และให้กาลังใจ ทาให้ คู่มือเล่มนี้
เสร็จสมบูรณ์ ไว้ ณ โอกาสนี้

กมลวรรณ์ กังวานเกียรติกุล
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
16 พฤษภาคม 2562

3

สารบัญ
หน้า
บทนา
การปฏิบัติงานการเงินการบัญชีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. การควบคุมทั่วไป (General Control)
2. ระบบเบิกจ่าย (Account Payable)
3. การควบคุมเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากคลัง และลูกหนี้เงินยืม
4. ระบบรับและนาเงินส่งคลัง (Receipt Process : RP)
การตรวจสอบการเงินการบัญชีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. การควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
2. ตรวจสอบการควบคุมเงินและบัญชีในระบบ GFMIS
3. ตรวจสอบระบบรับและนาเงินส่งคลังในระบบ GFMIS
บรรณานุกรม

1
1
2
2
5
7
10
11
17
19
21
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คู่มือการปฏิบัติงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
เรื่อง การตรวจสอบการเงินการบัญชีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
บทนา
การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ในปัจจุบันมีการปฏิบัติตามระบบการบริหารการเงิน
การคลั ง ภาครั ฐ ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ ระบบ GFMIS (Government Fiscal Management
Information System) ซึ่งประกอบด้วยระบบปฏิบัติ งาน 5 ระบบคือ ระบบงบประมาณ ระบบการ
จัดซื้อจัดจ้าง ระบบการเงินการบัญชี ระบบบัญชีต้นทุน และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล สาหรับ
ระบบการเงิน การบั ญ ชี (Financial Accounting : FI) ประกอบด้ว ยระบบย่อ ย 5 ระบบ คือ ระบบ
เบิกจ่าย ระบบรับและนาส่ง ระบบบริหารเงินสด ระบบสินทรัพย์ถาวร และระบบบัญชีแยกประเภท
ระบบบัญชีแยกประเภทเป็นระบบงานสุดท้ายที่เกิดจากการผ่านรายการจากระบบงานอื่นโดยอัตโนมัติ
(Single entry) กล่า วคือ เมื่อ แต่ล ะระบบงานดัง กล่า วข้า งต้น บัน ทึก นาเข้า ข้อ มูล (Key-in)
ระบบ GFMIS จะประมวลผลผ่ า นรายการบั ญ ชี พร้ อ มทั้ งจั ด ท ารายงานทางการเงิ น ให้ อั ต โนมั ติ
(Automatic Posting) ในการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบ GFMIS ทาให้การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลทาได้ง่าย
หากระบบควบคุมไม่มีป ระสิ ทธิภ าพ ดังนั้นการตรวจสอบการเงินการบัญ ชีในระบบ GFMIS จึงให้
ความสาคัญต่อระบบการควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสมที่จะให้ความมั่นใจได้ว่าการจัดการทางการเงิน
การบัญ ชีในระบบอิเล็ก ทรอนิก ส์จ ะเป็น ไปโดยถูก ต้อ ง ข้อ มูล ทางการเงิน ได้รับ การป้อ งกัน รักษา
ความปลอดภั ยอย่ างเหมาะสม ซึ่งในการปฏิ บั ติงานการเงินการบั ญชีของส านั กงานเขตพื้ นที่การศึ กษา
ประกอบด้วย การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS และการปฏิบัติงานการเงินการบัญชีอื่น ๆ นอกจากระบบ
GFMIS เช่น การควบคุมการเข้าใช้งานในระบบ GFMIS การควบคุมเงินสด เงินฝากธนาคาร ที่สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา รับมาเพื่อจ่าย ฯลฯ
การปฏิบัติงานการเงินการบัญชีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สาระสาคัญในการปฏิบัติงานการเงินการบัญชีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีดังนี้
1. การควบคุมทั่วไป
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2. ระบบเบิกจ่าย
3. การควบคุมเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากคลัง และลูกหนี้เงินยืม
4. ระบบรับและนาเงินส่งคลัง
1. การควบคุมทั่วไป (General Control)
1.1 การกาหนดนโยบายในการใช้สารสนเทศ
1.1.1 จั ด ท าค าสั่ งมอบหมายหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของผู้ เก็ บ รั ก ษาบั ต ร
Smart Card รหัสผู้ใช้/รหัสผ่าน และผู้เข้าปฏิบัติงานในระบบเป็นลายลักษณ์อักษร
1.1.2 แบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงาน โดยไม่ให้บุคคลเดียวกันปฏิบัติงานตั้งแต่
ต้น จนจบ เพื่อให้ เกิดการสอบทานงานระหว่างกัน เช่น เจ้าหน้าที่ว างเบิกไม่ควรเป็นบุคคลเดียวกับ
ผู้อนุมัติเบิกจ่ายในระบบ (ปลดบล็อก) เจ้าหน้าที่บันทึกจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นผู้วางเบิก เป็นต้น
1.1.3 มีการแต่งตั้งบุคคลสารองปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
1.1.4 มีการสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในแต่ละระบบงาน
เป็นครั้งคราว
1.2 การกากับดูแลการปฏิบัติงาน
1.2.1 หั ว หน้ า งานก ากั บ ติ ด ตามและสอบทานการปฏิ บั ติ ง าน พร้ อ มให้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา/ปรับปรุงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
1.2.2 สนับสนุน/ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ได้เข้ารับการอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กั บ การปฏิ บั ติ ง านในระบบ GFMIS เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ ทั ก ษะ ประสบการณ์ และก้ า วทั น ต่ อ
การเปลี่ยนแปลง
1.3 การควบคุมการเข้าถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
1.3.1 สถานที่ ตั้ ง เครื่ อ ง GFMIS Terminal เหมาะสม เป็ น สั ด ส่ ว นเฉพาะ
สามารถควบคุมไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าใช้เครื่อง
1.3.2 มี ร ะบบป้ อ งกั น ภั ย /เตื อ นภั ย กรณี เ กิ ด เพลิ ง ไหม้ หรื อ มี ผู้ บุ ก รุ ก
ห้องปฏิบัติการ GFMIS
1.3.3 จัดให้มีทะเบียนคุมการเข้าปฏิบัติงานในเครื่อง GFMIS Terminal เพื่อ
ควบคุมว่า ใครทางานเวลาไหน และเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้งานที่เครื่อง GFMIS Terminal หรือไม่
และหากเกิดข้อผิดพลาดในระบบในช่วงเวลาใด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก็ส ามารถใช้ทะเบียน
ดังกล่าว เป็นร่องรอยในการตรวจสอบหาผู้ใช้งานในช่วงเวลาที่ทาให้งานเกิดปัญหาได้
1.3.4 กาหนดให้มีการตรวจสภาพ/บารุงรักษาเครื่อง GFMIS Terminal และ
อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอย่างสม่าเสมอ
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1.3.5 มีคู่มือปฏิบัติงานในแต่ละระบบงาน และ/หรือมีการซักซ้อมความเข้าใจ
แก่ผู้ใช้งานก่อนเข้าปฏิบัติงานในระบบ
2. ระบบเบิกจ่าย (Account Payable)
2.1 การเบิกเงิน มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
2.1.1 การตรวจสอบหลักฐานขอเบิก เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับหลักฐาน
ขอเบิก ต้องตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายและตรวจสอบว่ามีเงินงบประมาณรองรับ
เพียงพอ จากนั้นจึงเสนอขออนุมัติหลักฐานขอเบิกจากผู้มีอานาจ
2.1.2 การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล วางเบิ ก เมื่ อ ได้ รั บ อนุ มั ติ ห ลั ก ฐานขอเบิ ก จาก
ผู้ มี อานาจแล้ว ผู้ได้รับมอบหมายจึงทาการบันทึกข้อมูลวางเบิกในระบบ โดยมีขั้นตอนดังนี้
(1) บั น ทึ ก ควบคุ ม รายการวางเบิ ก ในทะเบี ย นคุ ม เลขที่ เอกสาร
ตามล าดับ เลขที่ เอกสารซึ่ งกรมบั ญ ชี กลาง ก าหนดรูป แบบไว้ จานวน 10 หลั ก ได้ แก่ PYYxxxxxxx
(P หมายถึง การเบิก YY หมายถึง ปีงบประมาณ และ xxxxxxx หมายถึง ลาดับเลขที่เอกสาร) เพื่อนา
เลขที่ดังกล่าวบันทึกเข้าระบบในช่อง “เลขที่อ้างอิง” สาหรับกรณีการเบิกจ่ายเงินโดยผ่านส่วนราชการ
ส่วนกรณีการเบิกจ่ายตรงผู้ขาย ให้ใช้เลขที่ใบแจ้งหนี้เป็น “เลขที่อ้างอิง”
(2) บันทึกข้อมูลรายการวางเบิกเข้าระบบ (รหัสหน่วยงาน ประเภท
การขอเบิ ก วิ ธี ก ารช าระเงิ น จ านวนเงิ น ขอเบิ ก และภาษี เลขที่ บั ญ ชี เงิ น ฝากธนาคารที่ ต้ อ งการ
ให้กรมบัญชีกลางโอนเงินให้ ฯลฯ)
2.1.3 การสอบทานข้อมูลวางเบิก ผู้ได้รับมอบหมายตรวจสอบความถูกต้อง
ของการบั น ทึ ก ข้อมู ล การวางเบิ กจาก “รายงานการขอเบิก เงิน คงคลั ง ” (ZINF_R09) ตรวจสอบกั บ
หลักฐานขอเบิกว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ (รหัสงบประมาณแหล่งของเงิน รหัส GL จานวนเงินขอเบิก ฯลฯ)
และเสนอรายงานการขอเบิกเงินคงคลังพร้อมหลักฐานขอเบิก ให้ผู้มีอานาจอนุมัติในรายงานการขอเบิก
เงินคงคลัง
2.1.4 การอนุมัติในระบบ ผู้ ได้รับมอบหมายตรวจสอบการอนุมัติเบิกจ่าย
จากผู้มีอานาจในรายงานการขอเบิกเงินคงคลัง (ZINF_R09) ประกอบกับหลักฐานต้นเรื่องขอเบิกแล้วทา
การอนุมัติในระบบ (ปลดบล็อก) เพื่อส่งข้อมูลขอเบิกไปยังกรมบัญชีกลาง/สานักงานคลังจังหวัด
2.1.5 การตรวจสอบประจ าวั น ทุ ก วั น ท าการถั ด ไป ผู้ ได้ รั บ มอบหมาย
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลวางเบิกเกี่ยวกับชื่อเจ้ าหนี้ หรือหน่วยงาน เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
ของเจ้าหนี้หรือของหน่วยงาน จานวนเงินขอเบิกและรายการหักต่าง ๆ โดยเรียกรายงานสรุปรายการ
ขอเบิ กของหน่ ว ยงาน (ZAP_RPTW01) ในวันท าการถัดไปตรวจสอบกับหลั กฐานขอเบิ ก แล้ ว เสนอ
ผู้บริหารลงนามรับรองในรายงานดังกล่าว
2.2 การจ่ายเงิน มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
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2.2.1 กรณีกรมบัญชีกลางจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรง
(1) พิมพ์ “รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญ ชีของผู้ มีสิ ทธิรับเงิน ”
(ZAP_RPT506) สอบทานความถูกต้องของจานวนเงิน เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายที่ได้รับโอนเงิน
วันที่เงินเข้าบัญชี และใช้รายงานดังกล่าว เป็นหลักฐานการจ่ายของส่วนราชการ
(2) แจ้ ง เจ้ า หนี้ /ผู้ มี สิ ท ธิ รั บ เงิน ทราบการโอนเงิ น พร้ อ มทั้ ง เรี ย ก
ใบเสร็จรับเงิน
(3) กรณี ติ ด ตามใบเสร็จ รับ เงิน ไม่ ได้ ให้ ห น่ ว ยงานแจ้ ง ส านั ก งาน
สรรพากรในท้องที่ภูมิลาเนาหรือสถานประกอบการของเจ้าหนี้ หรือผู้มีสิทธิรับเงินทราบ
2.2.2 กรณีจ่ายเงินผ่านส่วนราชการ
(1) ตรวจสอบเงิ น รั บ โอนเข้ า บั ญ ชี ข องส่ ว นราชการ โดยเรี ย ก
“รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน ” (ZAP_RPT503) ตรวจสอบว่ารายการวางเบิก ใด
ที่แสดงสถานะเอกสาร “ธนาคารโอนเงินให้แล้ว” และวันที่โอนในช่อง “วันที่ไฟล์” และเพื่อให้มั่นใจว่า
ธนาคารโอนเงิน แล้ว ให้ ตรวจสอบวันที่โอนและจานวนเงินกับรายงานธนาคาร (Bank Statement)
(2) เขียนเช็คสั่งจ่ายเงินเฉพาะรายการที่ได้รับโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
โดยดาเนินการดังนี้
- จัดทารายละเอียดการจ่ายให้ตรงกับหลักฐานขอเบิก และรวม
ยอดที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นให้ตรงกับยอดเงินที่รับโอน (กระทบยอดรับจ่าย) เพื่อป้องกันมิให้จ่ายเงินขาด/เกิน
จานวนเงินที่วางเบิก จากนั้นจึงเขียนเช็คสั่งจ่ายตามรายละเอียดการจ่าย พร้อมทั้งสอบทานการเขียนเช็ค
ให้ถูกต้อง
- ควบคุมการจ่ายเช็ค โดยจัดทาทะเบียนคุมเช็คที่มีข้อมูลเพียงพอ
ในการควบคุม ได้แก่ เลขที่เช็ค เลขที่เอกสาร (เลขที่ฎีกา) รายการที่จ่าย ชื่อผู้รับเช็ค จานวนเงินที่จ่าย
และวันที่จ่าย
- เสนอเช็คพร้อมทะเบียนคุมเช็คให้ผู้มีอานาจลงนาม โดยแนบ
หลักฐานขอเบิ ก รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน (ZAP_RPT503) และBank Statement
เพื่อประกอบการพิจารณาลงนาม
(3) จ่ายเช็คให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยให้ผู้รับเช็คลงลายมือชื่อ
และวันที่รับเช็คหลังต้นขั้วเช็ค และทะเบียนคุมเช็ค พร้อมทั้งเรียกหลักฐานการจ่าย
กรณี เขี ย นเช็ ค เพื่ อ โอนเงิน เข้ าบั ญ ชี เจ้าหนี้ ห รือ ผู้ มี สิ ท ธิรับ เงิน
ตามที่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินได้แจ้งความประสงค์ไว้ ให้แจ้งเจ้าหนี้ หรือผู้มีสิทธิรับเงินทราบการโอนเงิน
พร้อมเรียกใบเสร็จรับ เงิน และใช้แบบคาขอรับเงินผ่ านธนาคาร ส าเนาใบนาฝาก (Pay in Slip) และ
ใบเสร็จรับเงินหรือใบสาคัญรับเงินของเจ้าหนี้ /ผู้มีสิทธิรับเงิน ซึ่งลงวันที่ที่ส่วนราชการนาเงินเข้าบัญชี
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เป็ น หลั กฐานการจ่ าย หากมิได้รับ ใบเสร็จรับเงินภายใน 15 วันนับจากวันโอนเงิน ให้ แจ้งสานักงาน
สรรพากรในท้องที่ภูมิลาเนาหรือสถานประกอบการของเจ้าหนี้ทราบ
(4) บันทึกการจ่ายเงินในระบบ GFMIS (ZF_53_PM) และตรวจสอบ
ความถูกต้องกับหลักฐานการจ่าย
การบันทึกจ่ายเงินในระบบ GFMIS
การบันทึกจ่ายเงินในระบบ จะดาเนินการเฉพาะกรณี การจ่ายเงิน
ผ่านหน่วยงานเท่านั้น โดยบันทึกตามหลักฐานการจ่ายที่ได้จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ เนื่องจากเมื่อ
หน่วยงานได้รับเงินตามที่ขอเบิก ระบบจะบันทึกเพิ่มจานวนเงินฝากธนาคาร (เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคาร)
และรายละเอียดฎีกา (เลขที่เอกสาร วันที่เบิก วันที่รับเงิน และจานวนเงินรับ) ในรายงานแสดงรายละเอียด
เอกสารขอเบิกที่ได้รับเงินแล้วแต่ยังไม่ชาระเงินให้ผู้ขาย (ZAP_RPT406) ดังนั้น เมื่อหน่วยงานจ่ายเช็ค
จึงต้องบันทึกการจ่ายเข้าระบบ เพื่อให้ระบบลดยอดเงินฝากธนาคาร (เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคาร)
และลดยอดบัญชีเจ้าหนี้การค้าภายนอกหรือใบสาคัญค้างจ่าย (ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อบันทึกวางเบิก) ซึ่งรายการ
ที่บันทึกจ่ายในระบบแล้ว จะไม่แสดงรายการในรายงานรายละเอียดเอกสารขอเบิกที่ได้รับเงินแล้วแต่ยัง
ไม่ชาระเงิน ให้ ผู้ขาย (ZAP_RPT406) ทาให้ ข้อมูลเงินฝากธนาคารของหน่วยงานและฎีกาค้างจ่ายใน
ระบบถูกต้อง
2.2.3 กรณีจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องดาเนินการดังนี้
(1) ในการเริ่มด าเนิ นการโอนเงินผ่ านระบบ KTB Corporate Online
ให้ แก่ผู้ มีสิทธิรับเงินครั้งแรก ให้ ส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดให้ ผู้ มีสิทธิรับเงินกรอกแบบแจ้งข้อมูล
การรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online ตามที่กาหนด และนารายละเอียดทั้งหมดของผู้มีสิทธิ
รับเงินรวมทั้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร มาจัดทาทะเบียนคุมการโอนเงินในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ใน
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสาหรับการโอนเงินต่อไป
(2) ตรวจสอบรายละเอียดการจ่ายเงิน รวมถึงรายการหัก ณ ที่จ่าย
กระทบยอดกั บรายละเอี ยดการเบิ กรายบุ คคล ก่ อนบั นทึ กโอนเงินผ่ านระบบ KTB Corporate Online
ให้ผู้มีสิทธิ
(3) เรี ย กรายงาน สรุ ป ผลก ารโอน เงิ น (Detail Report แล ะ
Summary Report) ที่ได้จากระบบ KTB Corporate Online เป็นหลักฐานการจ่ายเก็บไว้กับหลักฐาน
ขอเบิก และเก็บรักษาไว้ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป
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(4) ทุกสิ้นวัน ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดให้มีการตรวจสอบ
การจ่ายเงินโดยวิธีการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ว่ามีการจ่ายเงินตรงตัวผู้มีสิทธิ จาก
รายงานสรุปการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report) รายการสรุปความเคลื่อนไหวทาง
บัญชี (E-Statement) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online และข้อมูลในทะเบียนคุมการโอนเงิน
ว่าถูกต้องตรงกัน และตรวจสอบการจ่ายเงินว่าถูกต้องครบถ้วนจากรายละเอียดการจ่ายเงินที่หน่วยงาน
จัดทา กับรายละเอียดการเบิกตามฎีกา
(5) กรณี เกิ ด ความคลาดเคลื่ อ นในการโอนเงิน เข้ าบั ญ ชี เงิน ฝาก
ธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน เช่น โอนเงินเข้าบัญชีผิดราย โอนเงินไปเกินกว่าจานวนที่ผู้มีสิทธิรับเงินได้รับ
เป็นต้น ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการเรียกเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารสาหรับรับเงิน
งบประมาณที่ขอเบิกเงิน จากคลัง และนาเงินส่งคลัง ถ้านาส่งก่อนสิ้นปีงบประมาณให้นาส่งเป็นเงิน
เบิกเกินส่งคืน แต่ถ้านาส่งภายหลังสิ้นปีงบประมาณให้นาส่งเป็นรายได้แผ่นดินประเภทเงินเหลือจ่ายปี
เก่าส่งคืน ยกเว้นค่ารักษาพยาบาลให้นาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
3. การควบคุมเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากคลัง และลูกหนี้เงินยืม
3.1 การควบคุมเงินสด
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การ
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลั ง พ.ศ. 2562 กาหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บ
รักษาเงินเพื่ อตรวจสอบความมี อยู่ จริ งของตั วเงินสด ที่ เก็ บ รัก ษาในที่ ท าการของส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา โดยทุกสิ้ นวันทาการเจ้าหน้าที่การเงิน จะรวบรวมเงินสดและเอกสารแทนตัวเงินที่จัดเก็บ
เพื่อจัดทารายงานเงินคงเหลื อประจาวัน และส่งมอบเงินสดและเอกสารแทนตัวเงินให้คณะกรรมการ
เก็บรักษาเงินตรวจนับ หากถูกต้องตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจาวัน คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
จะลงลายมือชื่อรับรองในรายงานเงินคงเหลือประจาวัน และนาเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยพร้อมทั้ง
เสนอรายงานเงินคงเหลือประจาวันให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
รับทราบ
นอกจากนั้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องจัดให้มีการตรวจสอบยอดเงิน
คงเหลื อในระบบ GFMIS โดยมอบหมายผู้ ทาหน้าที่ตรวจสอบรับ – จ่าย ในระบบ GFMIS ทาหน้าที่
ตรวจสอบรายงานเงิน สดคงเหลื อ ประจาวัน (ZFI_CASHBAL) เปรีย บเที ย บกับ รายงานเงิน คงเหลื อ
ประจ าวัน (Manual) หากถูกต้องตรงกั นให้ ผู้ ต รวจสอบรับ – จ่ายประจาวันลงลายมื อชื่อรับ รองใน
รายงานเงินสดคงเหลือประจาวัน (ZFI_CASHBAL) พร้อมทั้งเสนอรายงานให้ผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของรายงาน
3.2 การควบคุมเงินฝากธนาคาร
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3.2.1 ทุกสิ้นเดือนจัดทางบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร โดยเทียบยอดเงินฝาก
ธนาคารคงเหลือ ตามรายงานของธนาคาร (Bank Statement) กับ บัญ ชีเงินฝากธนาคารคงเหลือ
ในระบบ GFMIS กรณีมีผลต่างให้หาสาเหตุ และทาการปรับปรุง
3.2.2 เปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามรายงานของธนาคารหลัง
ปรั บ ปรุ ง ตามข้อ 3.2.1 กับ รายละเอี ยดฎี กาค้างจ่ายในระบบ GFMIS (ZAP_RPT406 หรือ FBL1N)
และเปรียบเทียบกับรายละเอียดฎีกาค้างจ่ายระบบ Manual (ข้อมูลจากทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ ายเงิน)
กรณีมีผลต่างให้หาสาเหตุพร้อมทั้งทุกสิ้นเดือนจัดทารายละเอียดฎีกาค้างจ่าย รวมถึงวิเคราะห์ฎีกา
ค้างนาน (ถ้ามี) เสนอให้ผู้บริหารทราบเพื่อกากับติดตามเร่งรัด
3.3 การควบคุมเงินฝากคลัง
เงินฝากคลังของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย เงินรับฝาก –
สถานศึก ษา เงิน รับ ฝาก – เงิน มัด จ าประกัน สัญ ญา และเงิน นอกงบประมาณอื ่น ซึ ่ง แต่เ ดิม
ทุกสิ้น เดือนสานักงานคลังจังหวัด จะจัดส่งรายงานเงินฝากคลังให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อ งของยอดเงิน ที่นาฝากคลังแต่ล ะประเภท แต่เมื่อปฏิบัติด้ว ยระบบ GFMIS
สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาสามารถเรีย กรายงานแสดงความเคลื่อ นไหวเงิน ฝากคลังจากระบบ
เพื ่อ ตรวจสอบความถูก ต้อ งของการบัน ทึก รับ – ส่ง ได้ท ุก วัน และส าหรับ เงิน รับ ฝากจาก
สถานศึก ษา เช่น เงิน รายได้ส ถานศึก ษา เงิน ประกัน สัญ ญา เงิน บริจาค ฯลฯ สานัก งานเขตพื้น ที่
การศึก ษาจะต้อ งจัด ทาบัญ ชีย่อ ยควบคุม เงิน ฝากคลังแต่ล ะประเภท และสอบยัน ยอดเงิ น รับ ฝาก
กับสถานศึกษาเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ส ามารถทราบว่า เป็นเงินประเภทใด จานวนเท่าใด และถูกต้อง
ตรงกันหรือไม่
3.4 การควบคุมลูกหนี้ เงินยืม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องจัด ทาทะเบียนคุม ลูกหนี้ รายตัว เพื่อใช้
สาหรับบันทึกและควบคุมรายละเอียดลูกหนี้เงินยืมประเภทต่าง ๆ คือ ลูกหนี้เงินยืมราชการ ลูกหนี้
เงิน ยืม นอกงบประมาณ โดยให้แ ยกทะเบียนคุม ลูก หนี้เป็น 2 เล่ม คือ ทะเบียนคุม ลูก หนี้เงินยืม
ราชการ ทะเบีย นคุมลูกหนี้เงิน นอกงบประมาณ เพื่อประโยชน์ในการติด ตามทวงถามให้ชาระหนี้
ตามระยะเวลาที่กาหนด และเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบลูก หนี้แต่ล ะประเภทในทะเบีย นคุม
ลูกหนี้ร ายตัว ที่คงค้าง ณ สิ้นเดือน กับลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ/ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
ในระบบ GFMIS
ทุก สิ้น เดือ น ให้ต รวจสอบและสรุป รายละเอีย ดลูก หนี้เ งิ น ยืม ราชการ
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณที่คงค้างในทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว ตรวจสอบกับยอดคงเหลือตาม
สัญ ญายืม แต่ล ะประเภทต้อ งมีย อดคงค้า งถูก ต้อ งตรงกัน และเมื่อ ได้ย อดสรุป รวมลูก หนี้ค งค้า ง
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แต่ล ะประเภทแล้ว ให้น ามาตรวจสอบกับ บัญ ชีลูก หนี้เ งิน ยืม ในงบประมาณ (GL 1102010101)
บัญชีลูกหนี้เงิน ยืมนอกงบประมาณจากเงินฝากคลัง (GL 1102010102) ในระบบ GFMIS ซึ่งการ
ตรวจสอบยอดเงิน ที่คงค้างของลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (GL 1102010101) และลูกหนี้เงินยืม
นอกงบประมาณจากเงิน ฝากคลัง (GL 1102010102) ในระบบ GFMIS หากมีย อดที ่ค งค้า ง
มากกว่า ลูก หนี้ ต ามทะเบีย นคุม ซึ่งผลต่า งของลูก หนี้ทั้ง 2 ประเภท เกิด จากลูก หนี้ที่ตั้งเบิก เงิน
จากกรมบัญชีกลาง/สานักงานคลังจังหวัด แต่ยังไม่มีการจ่ายเงินให้กับลูกหนี้
4. ระบบรับและนาเงินส่งคลัง (Receipt Process : RP)
ระบบรับและนาเงินส่งคลังในระบบ GFMIS เป็นระบบงานหนึ่งของระบบการเงินและ
บัญชีโดยเป็น ระบบที่รองรับ การบั นทึกข้อมูลการรับและนาเงินส่งคลั งในระบบ GFMIS ทั้งที่เป็นเงิน
รายได้แผ่นดิน เงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง และเงินเบิกเกินส่งคืน
ขั้นตอนการรับและนาเงินส่งคลังในระบบ GFMIS
ขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบรับและนาเงินส่งคลังในระบบ GFMIS มีขั้นตอนหลักใน
การปฏิบัติงาน 4 ขั้นตอน คือ การรับเงินและบันทึกข้อมูลการรับเงิน การนาเงินส่ง การบันทึกข้อมูล
การนาเงินส่งคลัง และการกระทบยอดบัญชีพักเงินนาส่ง
ขั้นตอนที่ 1 การรับเงิน และบันทึกข้อมูลการรับเงินในระบบ GFMIS
เมื่ อ มี การรั บ เงิน หน่ ว ยงานจะต้ อ งออกใบเสร็จ รับ เงิน เพื่ อ ใช้เป็ น หลั กฐาน
ประกอบการรับเงินและระบุรายละเอียดของเงินที่รับให้ชัดเจนทุกรายการ (รายได้แผ่นดิน, เงินฝากคลัง,
เบิกเกินส่งคืน) โดยจัดทาทะเบียนคุมรายละเอียดการรับและนาเงินส่งคลัง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการควบคุม
การรับและนาเงินส่งคลังในระบบ GFMIS รวมทั้งบันทึกข้อมูลการรับเงินในระบบ GFMIS ภายในวันที่
ที่มีการรับเงิน กรณีที่รับเงินภายหลังจากปิดบัญชีแล้วให้บันทึกรับเงินในระบบในวันทาการถัดไป
การบันทึกรายการรับเงินในระบบ GFMIS แยกตามประเภทของเงินที่รับ ดังนี้
1. การรับเงินรายได้แผ่นดิน
- เงินรายได้แผ่นดินของตนเอง (ZRP_RA) ประเภทเอกสาร RA
- เงินรายได้แผ่นดินแทนหน่วยงานอื่น (ZRP_RC) ประเภทเอกสาร RC
2. การรับเงินนอกงบประมาณ
- เงินนอกงบประมาณฝากคลังของตนเอง (ZRP_RB) ประเภทเอกสาร RB
- เงินนอกงบประมาณฝากคลังแทนหน่วยงานอื่น (ZRP_RD) ประเภทเอกสาร RD
3. การรับเงินเบิกเกินส่งคืน (ZGL_BD4) ประเภทเอกสาร BD
กรณี ที่ ห น่ ว ยงานมี ก ารรั บ เงิ น รายได้ แ ผ่ น ดิ น แต่ น าส่ ง คลั ง ไม่ ทั น ภายใน
ปีงบประมาณที่จัดเก็บ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน) จะต้องทาการบัน ทึกปรับปรุงรายการ
รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง (ZFV50_SQ) ประเภทเอกสาร SQ เพื่อให้มีมูลค่าถูกต้องตามหลักการบัญชี
เกณฑ์คงค้างและนโยบายบั ญ ชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ เมื่อบันทึ กรายการเข้าสู่ระบบแล้ ว สถานะ
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เอกสารจะเป็ น เอกสารพั ก รายการ ซึ่ ง กรมบั ญ ชี ก ลางจะผ่ า นรายการเอกสารให้ ต่ อ ไป เมื่ อ ขึ้ น
ปี งบประมาณใหม่ (1 ตุลาคม) กรมบัญ ชีกลางจะกลับรายการปรับปรุงบัญ ชีรายได้แผ่นดินรอนาส่ ง
(ประเภทเอกสาร SQ) ให้โดยอัตโนมัติ ประเภทเอกสาร RQ สถานะเอกสารเป็นเอกสารผ่านรายการ
หน่วยงานจะต้องนาเงินส่งคลังในปีงบประมาณใหม่ และบันทึกรายการนาส่งเงินรายได้แผ่นดิน โดยระบุ
วันที่ผ่านรายการและรายละเอียดอื่น ๆ ตามใบรับเงิน (Deposit Receipt) ที่ได้รับจากธนาคาร
เมื่อหน่ ว ยงานบัน ทึกรายการรับเงินในระบบ GFMIS แล้ ว จะต้องจัด พิม พ์
รายงานการรับรายได้และนาส่งเงินคงคลัง (ZINF_R09) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่บันทึกกับ
หลักฐานการรับเงิน โดยตรวจสอบวันที่รับเงิน เลขที่ใบเสร็จรับเงิน รายละเอียดรายการรับเงิน และ
จานวนเงิน ให้ถูกต้องตรงกันทุกรายการ หากไม่ถูกต้องทาการแก้ไข/ยกเลิกรายการและบันทึกรายการที่
ถู ก ต้ อ งในระบบใหม่ และในวั น ท าการถั ด ไปให้ เรีย กรายงานแสดงยอดเงิน สดคงเหลื อ ประจ าวั น
(ZFI_CASHBAL) ตรวจสอบจ านวนเงินด้านเดบิต ตามแต่ล ะแหล่ งของเงิน กับหลั กฐานการรับเงินให้
ถูกต้องตรงกัน[[[[[[[
ขั้นตอนที่ 2 การนาส่งเงิน
จาแนกประเภทของเงินที่นาส่ง (รายได้แผ่นดิน, เงินฝากคลัง, เบิกเกินส่งคืน)
และนาเงินส่งคลังภายในกาหนดเวลา โดยจัดทาใบนาฝาก (Pay in slip) ระบุประเภทเงินที่ต้องการ
นาส่งในใบนาฝากที่เป็นของศูนย์ต้นทุนของตนเอง และนาใบนาฝากพร้อมตัวเงินนาส่งที่ธนาคารกรุงไทย
จ ากั ด (มหาชน) ธนาคารจะออกใบรั บ เงิน (Deposit Receipt) เป็ น หลั ก ฐานการน าส่ งเงิ น ให้ กั บ
หน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้รายการนาส่งเงิน ดังกล่าวถูกต้อง หน่วยงานจะต้องตรวจสอบว่าธนาคารบันทึก
รหัสศูนย์ต้นทุนวันที่นาฝากหรือวันที่คิดมูลค่า ประเภทเงินที่นาส่ง และจานวนเงินที่นาส่งในใบรับเงิน
(Deposit Receipt) ตรงกับสาเนาใบนาฝาก (Pay in slip) หรือไม่ หากไม่ถูกต้องให้แจ้งธนาคารทาการ
ปรับปรุงรายการภายในวันที่นาส่ง กรณีที่ตรวจพบภายหลังวันที่นาส่งต้องแจ้งกรมบัญชีกลางทาการ
ปรับปรุงรายการให้ถูกต้องต่อไป
กรณีที่หน่วยงานบันทึกข้อมูลประเภทเงินที่นาส่งผิดพลาด ให้ทาหนังสือแจ้ง
กรมบัญชีกลางโดยแนบสาเนาใบนาฝาก (Pay in Slip) และใบรับเงิน (Deposit Receipt) เป็นหลักฐาน
เพื่อปรับปรุงรายการให้ถูกต้องต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 การบันทึกข้อมูลการนาเงินส่งคลังในระบบ GFMIS
เมื่อนาส่งเงินที่ธนาคารแล้ว จะต้องบันทึกข้อมูลการนาส่งเงินในระบบ GFMIS
ภายในวั น เดี ย วกั น กั บ การนาเงิ น ส่ ง ที่ ธ นาคาร หรื อ อย่ า งช้ า ไม่ เ กิ น วั น ทาการถั ด ไป โดยระบุ
รหัสศูนย์ต้นทุน วันที่นาฝากหรือวันที่คิดมูลค่า จานวนเงินที่นาส่ง และรหัสอ้างอิง 16 หลัก ให้ตรงกับ
รายละเอียดในใบรับเงิน (Deposit Receipt) ที่ได้รับจากธนาคาร

13
การบันทึกข้อมูลการนาส่งเงินในระบบ GFMIS ตามประเภทของเงินที่นาส่ง ดังนี้
1. การนาส่งเงินรายได้แผ่นดิน
- เงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงาน (ZRP_R1) ประเภทเอกสาร R1
- เงิน รายได้ แผ่ น ดิน แทนหน่ ว ยงานอื่น (ZRP_R3) ประเภทเอกสาร R3
และจะต้องทาการอนุมัติรายการนาส่ง (ZPR_COMPLETE) ด้วยรหัสผู้อนุมัติ (P3) ทุกครั้ง
2. การนาส่งเงินนอกงบประมาณ
- เงินนอกงบประมาณฝากคลังของหน่วยงาน (ZRP_R2) ประเภทเอกสาร
R2 และจะต้องบันทึกรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ZRP_RX) ประเภทเอกสาร RX ทุกครั้ง
- เงิน นอกงบประมาณฝากคลั งแทนหน่ ว ยงานอื่ น (ZRP_R4) ประเภท
เอกสาร R4 จะต้องทาการอนุมัติรายการนาส่ง (ZPR_COMPLETE) ด้วยรหัสผู้อนุมัติ (P3) ทุกครั้ง และ
จะต้องบันทึกรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลังแทนกัน (ZRP_RY) ประเภทเอกสาร RY
3. การนาส่งคืนเงินงบประมาณ (เงินเบิกเกินส่งคืน)
- นาส่งคืนเงินงบประมาณ (ZRP_R6) ประเภทเอกสาร R6
- นาส่งคืนเงินนอกงบประมาณ (ZRP_R7) ประเภทเอกสาร R7 กรณีเงิน
ที่นาส่งเป็นเงินฝากคลังจะต้องบันทึกรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ZRP_RX) ประเภทเอกสาร RX ทุกครั้ง
ทั้งนี้ เพื่อมิให้บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนาส่งมีสถานะคงค้างในระบบ GFMIS เมื่อ
นาส่ งคืนเงิน งบประมาณ หรือเงินนอกงบประมาณ หน่วยงานจะต้องทาการบันทึกล้างบัญ ชีเบิกเกิน
ส่งคืนรอนาส่งเป็นบัญชีลูกหนี้เงิน ยืมหรือบัญชีค่าใช้จ่ายทุกครั้ง กรณีนาส่งเงินงบประมาณปีปัจจุบัน
(ZGL_BE) ประเภทเอกสาร BE กรณีนาส่งเงินงบประมาณปีเก่า (ZGL_BF) ประเภทเอกสาร BF และ
กรณีนาส่งเงินเบิกเกินส่งคืนบานาญจ่ายตรง หลังจากบันทึกรายการนาส่งเงินในระบบแล้ว หน่วยงาน
ต้องทาการปรับปรุงบัญชีเงินสดในมือ (ZGL_JR) ประเภทเอกสาร JR เพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีถูกต้องตาม
ข้อเท็จจริง ซึ่งหน่วยงานควรบันทึกรายการดังกล่าวทันทีที่มีการนาส่งเงิน
เมื่อบันทึกรายการนาส่งเงินในระบบ GFMIS แล้ว จะต้องจัดพิมพ์รายงาน
การรับรายได้และนาส่งเงินคงคลัง (ZINF_R09) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่บันทึกกับหลักฐาน
การน าส่ ง ได้ แ ก่ ใบน าฝาก (Pay in slip) ใบรั บ เงิ น (Deposit Receipt) ที่ ได้ รั บ จากธนาคาร โดย
ตรวจสอบจานวนเงิน ศูน ย์ต้น ทุน ผู้นาส่ง วัน ที่คิด มูล ค่า และเลขที่อ้า งอิง 16 หลัก (ที่ไ ด้รับ จาก
ธนาคาร) ให้ถูกต้อง ตรงกันทุกรายการ หากไม่ถูกต้องทาการแก้ไข/ยกเลิกรายการและบันทึกรายการ
ในระบบใหม่ และในวั น ท าการถั ด ไป ให้ เ รี ย กรายงานแสดงยอดเงิ น สดคงเหลื อ ประจ าวั น
(ZFI_CASHBAL) ตรวจสอบจานวนเงินด้านเครดิต ตามแต่ละแหล่ งของเงินกับหลั ก ฐานการนาส่งให้
ถูกต้องตรงกัน
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ขั้นตอนที่ 4 การกระทบยอดบัญชีพักเงินนาส่งในระบบ GFMIS
ระบบจะทาการกระทบยอดบัญชีพักเงินนาส่งอัตโนมัติในทุก ๆ สิ้นวัน โดยจะ
กระทบยอดข้อมูลจาก Statement ที่ได้รับจากธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) และจากข้อมูล
ที ่ห น่ว ยงานบัน ทึก การน าส่ง เงิน ในระบบ GFMIS ด้ว ย บัญ ชีพ ัก เงิน น าส่ง (GL 1101010112)
หากหน่วยงานบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน จะทาให้เกิดรายการคงค้างในระบบ เช่น กรณีที่สถานะ
เอกสารเป็นรายการคงค้าง (ประเภทเอกสาร CJ) แสดงว่ามีการนาส่งเงินที่ธนาคารแล้ว แต่หน่วยงาน
ยังไม่บันทึกนาส่งเงินในระบบ หรือกรณีสถานะเอกสารเป็นรายการพัก (ประเภทเอกสาร Park) แสดงว่า
มีการบัน ทึกการนาส่งเงิน ในระบบแล้ว แต่ระบบไม่สามารถกระทบยอดกับเอกสาร CJ ได้ เนื่องจาก
จานวนเงิน วันที่คิดมูลค่า และรหัสอ้างอิงธนาคาร 16 หลัก ไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ธนาคารบันทึกใน
ระบบ หน่วยงานจะต้องทาการตรวจสอบหาสาเหตุข้อคลาดเคลื่อนและทาการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
การตรวจสอบการเงินการบัญชีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขั้นตอนการดาเนินการตรวจสอบ
1. จัดทาแผนการตรวจสอบประจาปีและประสานงานกับหน่วยรับตรวจ
2. ศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ และจัดทาเครื่องมือกระดาษทาการ
3. ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย 2 เดือน
4. ตรวจสอบการเบิกจ่าย ซึ่งประกอบด้วย การควบคุมทั่วไป การควบคุมการเบิกเงิน
และการควบคุมการจ่ายเงิน
5. ตรวจสอบการควบคุมเงินและบัญชี ทั้ง 4 บัญชี คือ การควบคุมเงินและบัญชีเงินสด
บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีเงินฝากคลัง และบัญชีลูกหนี้เงินยืม
6. ตรวจสอบการรับ นาส่ง และนาฝากเงิน
7. จัดทากระดาษทาการพร้อมข้อตรวจพบ และเอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง
8. จัดทาร่างรายงานผลการตรวจสอบตามประเด็นการตรวจสอบ โดยเรียงร้อยให้เห็น
การปฏิบัติงานที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ผลกระทบ สาเหตุ รวมทั้งข้อเสนอแนะ โดยใช้ข้อมูลจากกระดาษ
ท าการและเอกสารแนบที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เสนอผู้ อ านวยการหน่ ว ยตรวจสอบภายในสอบทาน
ผลการตรวจสอบและกระดาษทาการ
9. จัดทารายงานผลการตรวจสอบ เสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
10. แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่ตรวจพบ
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11. จั ดส่ งส าเนารายงานผลการตรวจสอบให้ ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน
12. ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุง สรุปผลการแก้ไขปรับปรุง เพื่อนาไปรายงานใน
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบประจาปี
การปฏิบัติงานตรวจสอบ ดาเนินการดังนี้
การตรวจสอบการเงินการบั ญชี ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษา ประกอบด้ วย การเบิ ก
จ่ายเงิน การควบคุมเงินและบัญชี 4 บัญชี คือ การควบคุมบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีเงิน
ฝากคลัง และบัญชีลูกหนี้เงินยืม และตรวจสอบการรับ นาส่ง และนาฝากเงิน โดยมีวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตการตรวจสอบ ดังนี้
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
1. เพื่อ ทราบว่า สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามีร ะบบการปฏิบัติง านด้า นการเงิน
การบัญชีถูกต้องตามระเบียบของราชการและเป็นไปตามที่ระบบบริหารงานการเงินการคลั งภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) กาหนด
2. เพื่อทราบว่าสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการควบคุมเงินสด เงินฝากธนาคาร
เงินฝากคลัง และลูกหนี้เงินยืม ในระบบ GFMIS ได้เป็นปัจจุบัน และสามารถหารายละเอียดประกอบ
ได้ถูกต้องครบถ้วนทุกบัญชี
ขอบเขตการตรวจสอบ
1. สอบทานระบบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีโดยเชื่อมโยงกับหลักฐานต่าง ๆ
2. ตรวจสอบการบั นทึกรายการในระบบ GFMIS ได้แก่บัญ ชีเงินสด บัญ ชีเงินฝาก
ธนาคาร บัญชีเงินฝากคลัง และบัญชีลูกหนี้เงินยืม
3. ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย 2 เดือน
การดาเนินการตรวจสอบ
1. การควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
1.1 การตรวจสอบการควบคุมทั่วไป
1.1.1 ตรวจสอบคาสั่งมอบหมายงาน โดยตรวจสอบการแบ่งแยกหน้าที่เป็นไป
โดยเหมาะสมไม่มอบหมายให้บุคคลเดียวกันปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น ผู้วางเบิกในระบบไม่เป็น
บุคคลเดียวกับผู้ทาหน้าที่อนุมัติจ่ายในระบบ (ปลดบล็อก) เจ้าหน้าที่บันทึกจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นผู้วางเบิก
และมีการปฏิบัติจริงตามที่ได้รับมอบหมาย
1.1.2 ตรวจสอบว่ามี ก ารก าหนดผู้ รับ ผิ ด ชอบเก็ บ รัก ษาบั ต ร Smart Card
รหัสผู้ใช้/รหัสผ่าน และเก็บรักษาในที่เหมาะสม ปลอดภัย และมีการปฏิบัติจริงตามที่ได้รับมอบหมาย
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1.1.3 ตรวจสอบมาตรการในการป้องกันปัญหา กรณีไม่สามารถดาเนินการ
ในระบบ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวที่สามารถปฏิบัติงานในระบบได้ โดยตรวจสอบว่ามีการสอน
งานให้แก่เจ้าหน้าที่อื่น และมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สารองเพื่อปฏิบัติงานแทน กรณีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
1.1.4 สอบทานการปฏิ บั ติ งานของเจ้าหน้ าที่ ว่ามี ค วามรู้ความเข้าใจ และ
สามารถปฏิบัติงานในระบบได้อย่างถูกต้องและตรงตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
1.1.5 สั ง เกตสถานที่ ตั้ ง เครื่ อ ง GFMIS Terminal ว่ า อยู่ ใ นที่ ป ลอดภั ย
สามารถควบคุมมิให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงเครื่อง และมีการจัดทาทะเบียนควบคุมการเข้าใช้งาน
ในระบบ
1.1.6 สอบทานมาตรการในการดู แ ลรั ก ษาเครื่ อ ง GFMIS Terminal ว่ า
เป็นไปโดยเหมาะสม สามารถป้องกันความเสี่ยงกรณีเครื่องชารุดเสียหายได้
1.1.7 สอบทานการกากับดูแลของผู้บริหารหรือหัวหน้างาน เพื่อให้การปฏิบัติ
เป็นไปตามการควบคุมที่กาหนด
1.2 การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน
1.2.1 สอบทานระบบควบคุม การเบิก จ่า ยเงิน โดยใช้เ ทคนิค ต่า ง ๆ เช่น
การสอบถาม สังเกตการณ์ ดูคาสั่งมอบหมายงาน ฯลฯ เพื่อทราบว่าหน่วยงานมีระบบควบคุมที่ทาให้
การเบิกจ่ายเงินถูกต้องดังต่อไปนี้ หรือไม่
1) มอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร และแบ่งแยกหน้าที่ผู้วางเบิก
และผู้ปลดบล็อกมิให้เป็นคนเดียวกัน
2) มีก ารตรวจสอบความถูก ต้อ งของหลัก ฐานขอเบิก และเสนอ
ผู้มีอานาจอนุมัติ
3) มี ก ารสอบทานรายงานการขอเบิ กเงิน คงคลั ง (ZINF_R09) กั บ
หลักฐานขอเบิกก่อนส่งคาขอเบิกไปยังกรมบัญชีกลาง/สานักงานคลังจังหวัด (ปลดบล็อก)
4) มี ก ารสอบทานรายงานสรุ ป รายการขอเบิ ก ของหน่ ว ยงาน
(ZAP_RPTW01) กับหลักฐานขอเบิกในวันทาการถัดไป
5) กรณีจ่ายตรงผู้ขาย มีการตรวจสอบรายงานแสดงการจ่ายเงิน
เข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงิน (ZAP_RPT506)
6) กรณีจ่ายผ่านส่ว นราชการ มีการตรวจสอบรายการเงินรับโอน
เข้าบัญชีจากรายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน (ZAP_RPT503) และ Bank Statement
ก่อนการจ่ายเงิน
- มีการกระทบยอดจานวนเงินรับ และจานวนเงินที่จะจ่ายก่อนการ
เขียนเช็คสั่งจ่าย
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- มีการสอบทานการเขียนเช็คสั่งจ่ายกับหลักฐานขอเบิก
1.2.2 ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายเงิน ดังนี้
1) ตรวจสอบหลักฐานขอเบิก ถูกต้องตามระเบียบ และได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอานาจหรือไม่
2) ตรวจสอบรายงานการขอเบิ ก เงิ น คงคลั ง (ZINF_R09) โดย
ตรวจสอบจานวนเงินขอเบิกและรหัสต่าง ๆ ได้แก่ รหัสงบประมาณ หน่วยต้นทุน กิจกรรมหลัก และรหัส
GL ตรงตามหลักฐานขอเบิกหรือไม่
3) ต รวจ ส อ บ รายงาน ส รุ ป ราย ก ารข อ เบิ ก ข อ งห น่ วย งาน
(ZAP_RPTW01) ว่าชื่อ และเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้ หรือของหน่ว ยงาน จานวนเงิน
วางเบิก และรายการหักตรงกับหลักฐานขอเบิก มีลายมือชื่อผู้บริหารลงนามรับรองความถูกต้อง และ
เสนอผู้บริหารทุกวันทาการถัดไปหรือไม่
4) กรณีจ่ายตรงผู้ขาย ตรวจสอบรายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชี
ผู้มีสิทธิรับเงิน (ZAP_RPT506) ว่าชื่อเจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงิน เลขที่บัญชี และจานวนเงินที่จ่ายถูกต้องตรง
กับหลักฐานขอเบิกหรือไม่ หากไม่ตรงกันให้หาสาเหตุ
5) กรณีจ่า ยผ่า นส่ว นราชการ ตรวจสอบหลัก ฐานการจ่า ยว่า
จานวนเงิน ที่จ่ าย และเจ้าหนี้ /ผู้มีสิทธิรับเงินตรงตามหลั กฐานต้นเรื่องขอเบิก และวันที่จ่ายเงินให้
เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงินไม่ควรก่อนวันที่รับเงินจากคลัง (วันที่ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีในรายงานแสดง
รายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน และ Bank Statement)
6) กรณี จ่ายผ่ านระบบอิเล็ กทรอนิ กส์ (KTB Corporate Online)
ตรวจสอบดังนี้
(1) มีการจัดทาทะเบียนคุมการโอนเงินในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้
ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสาหรับการโอนเงินหรือไม่
(2) ตรวจสอบรายละเอี ย ดการจ่ ายเงิน รวมถึ งรายการหั ก ณ
ที่ จ่ าย กระทบยอดกั บรายละเอี ยดการเบิ กรายบุ คคล ก่ อนบั นทึ กโอนเงินผ่ านระบบ KTB Corporate
Online ให้ผู้มีสิทธิ
(3) มีการเรียกรายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ
Summary Report) ที่ได้จากระบบ KTB Corporate Online เป็นหลักฐานการจ่ายเก็บไว้กับหลักฐาน
ขอเบิก และเก็บรักษาไว้ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป
(4) ทุกสิ้นวัน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดให้มีการตรวจสอบ
การจ่ ายเงิน โดยวิธี ก ารโอนเงิน ผ่ านระบบ KTB Corporate Online ว่ามี การจ่ายเงิน ตรงตัว ผู้ มีสิ ท ธิ
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จากรายงานสรุปการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report) รายการสรุปความเคลื่อนไหว
ทางบั ญ ชี (E-Statement) ที่เรีย กจากระบบ KTB Corporate Online และข้อมูล ในทะเบียนคุมการ
โอนเงินว่าถูกต้องตรงกัน
(5) กรณีเกิดความคลาดเคลื่อนในการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน ให้ตรวจสอบว่าการโอนเงินคลาดเคลื่อนทุกรายการดังกล่าว ได้ดาเนินการ
เรียกเงินคืน และนาเงินส่งคลัง โดยถูกต้องครบถ้วน มีการนาส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน หรือนาส่งเงินเป็น
รายได้ แ ผ่ น ดิ น แล้ ว แต่ ก รณี ต ามหลั ก เกณฑ์ ฯ ที่ ก าหนดหรือ ไม่ ทั้ งนี้ ห ากความคลาดเคลื่ อ นเกิ ด ขึ้ น
บ่ อ ยครั้ ง ให้ ส อบสวนหาสาเหตุ แ ละแนวทางปรับ ปรุ งป้ องกั น หรือ หากหน่ ว ยรับ ตรวจมี ม าตรการ
ปรับปรุง ให้ติดตามความคืบหน้าและผลการปรับปรุงป้องกันว่า ได้ผลดีหรือไม่ อย่างไร
1.3 การบันทึกจ่ายในระบบ GFMIS
1.3.1 สอบถามผู้ทาหน้าที่บันทึกจ่ายในระบบ (ZF_53_PM) เกี่ยวกับขั้นตอน
ในการดาเนินการและการไหลของหลักฐานการจ่ายไปยังผู้ทาหน้าที่บันทึกจ่ายในระบบ
1.3.2 ทดสอบการบันทึกจ่ายโดย
1) ตรวจสอบบัญ ชีแ ยกประเภทเงิน ฝากธนาคาร (FBL3N) เฉพาะ
รายการที่แสดงประเภทเอกสาร PM และมีเลขที่เอกสารขึ้นต้นด้วย 47xxxxxxxx โดยตรวจสอบวันที่
เอกสารและจานวนเงินกับหลักฐานการจ่าย หรือ
2) ตรวจสอบรายงานแสดงบรรทัดรายการผู้ขาย (FBL1N) โดยเลือก
พิมพ์รายการหักล้างของบัญชีเจ้าหนี้บุคคลภายนอก (บัญชีผู้ขายขึ้นต้นด้วย V) และใบสาคัญค้างจ่าย
(บัญ ชีผู้ขายขึ้น ต้น ด้วย A) แล้วตรวจสอบรายการที่แสดงประเภทเอกสาร PM และช่อง Clrng doc.
แสดงเลขที่เอกสารขึ้นต้นด้วย 47xxxxxxxx กับหลักฐานการจ่าย เช่นเดียวกับการตรวจสอบบัญชีแยก
ประเภทเงินฝากธนาคาร (FBL3N)
1.3.3 สอบถามผู้ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่สอบทานการบันทึกจ่ายในระบบ
(บั ญ ชี แ ยกประเภทเงิน ฝากธนาคาร FBL3N หรือ รายงานแสดงบรรทั ด รายการผู้ ข าย FBL1N) กั บ
หลักฐานการจ่ายทุกสิ้นวัน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การ
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 43 เกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินการ
ประกอบกับพิจารณาการแบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างผู้บันทึกจ่ายในระบบกับผู้สอบทานการบันทึกจ่ายใน
ระบบเป็นบุคคลคนเดียวกันหรือไม่
1.3.4 ตรวจสอบร่องรอยเอกสารหรือรายงานจากระบบ GFMIS ที่ใช้ในการ
ตรวจสอบกับหลักฐานการจ่ายตามข้อ 1.3.3
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1.4 การตรวจสอบรายงานในระบบ GFMIS
1.4.1 รายงานขอเบิ ก เงิ น คงคลั ง (ZINF_R09) เป็ น รายงานที่ แ สดงข้ อ มู ล
การวางเบิ กแต่ละรายการ หรือถ้าเปรียบเทียบกับระบบเดิมก็คือฎีกาเบิกเงิน ซึ่งหน่วยรับตรวจต้อง
ตรวจสอบรายงานนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกวางเบิกเงินแต่ละรายการถูกต้องตรงตามหลักฐาน ก่อนที่
จะส่งคาขอเบิกไปยังกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลังจังหวัด (ปลดบล็อก)
วิธีการตรวจสอบ
1) ตรวจสอบรายงานในช่ อง ประเภทเอกสาร ชื่อบัญชี หน่วยต้นทุน แหล่ง
เงินทุน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก และจานวนเงิน ถูกต้องตรงตามหลักฐาน ก่อนปลดบล็อก
2) ตรวจสอบรายงานกับหลั กฐานขอเบิก เพื่ อตรวจสอบความถูกต้องของ
การวางเบิ ก นอกจากนี้ ควรตรวจสอบ ช่อง “สถานะ” ในรายงานเพื่ อทราบว่าหน่ ว ยรับ ตรวจเรียก
รายงานก่อนปลดบล็อกหรือไม่ ซึ่งรายงานที่เรียกก่อนปลดบล็อกจะแสดงสถานะ “เอกสารผ่านรายการ”
1.4.2 รายงานสรุ ป รายการขอเบิ ก (ZAP_RPTW01) เป็ น รายงานที่ แ สดง
รายการขอเบิกทั้งหมดของหน่ว ยงาน ทั้งกรณีการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้โดยตรง และการจ่ายเงินผ่าน
ส่วนราชการ การตรวจสอบของหน่วยรับตรวจเพื่อให้มั่นใจว่าการวางเบิกทุกรายการในแต่ละวันเป็นของ
หน่วยงานจริง และมีหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง ซึ่งนอกจากช่วยป้องกันการเบิกเงินโดยไม่มีหลักฐานแล้ว
การตรวจสอบทุกวันทาการถัดไปนั้น หากพบข้อผิดพลาดสามารถแจ้งกรมบัญชีกลางระงับการจ่า ยก่อน
ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีของเจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงิน หรือของส่วนราชการ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 2 - 3 วัน
วิธีการตรวจสอบ
1) ตรวจสอบช่อง “ผู้ขาย บัญชีธนาคาร จานวนเงินขอเบิก รายการหักต่าง ๆ
และจานวนเงินสุทธิ ” ว่าชื่อผู้ขายหรือชื่อส่วนราชการ เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายหรือของ
ส่วนราชการ และจานวนเงินที่ขอเบิก ตลอดจนจานวนเงินที่โอนเข้าบัญชีผู้ขาย หรือจานวนเงินที่โอนเข้า
บัญชีส่วนราชการถูกต้องตรงกับหลักฐานหรือไม่
2) เรียกรายงานโดยเลือก “วันบันทึก” ในช่วงที่สุ่มตรวจสอบ และตรวจสอบ
รายงานกับหลักฐาน ว่าทุกรายการวางเบิกที่ปรากฏในรายงานมีหลักฐานถูกต้อง
3) กรณี ห น่ ว ยรั บ ตรวจมี ก ารตรวจสอบรายงานสรุ ป รายการขอเบิ ก ให้
ตรวจสอบรายงานที่หน่วยรับตรวจเรียก ช่อง “วันที่รายงาน” (วันที่เรียกรายงาน) และ “วันที่บันทึก”
(วันที่วางเบิก) เพื่อทราบว่าเรียกรายงานในวันทาการถัดจากวันที่วางเบิกหรือไม่ เพื่อให้รายงานแสดง
รายการวางเบิกทุกรายการ
4) ตรวจสอบช่อง “ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ” ว่ามีผู้บริหารลงนามรับรองความ
ถูกต้องหรือไม่
1.4.3 รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน (ZAP_RPT503)
เป็นรายงานที่แสดงให้ทราบว่ารายการขอเบิกแต่ละรายการอยู่ในสถานะใด ได้แก่
- ยังไม่ได้ทาการชาระเงิน - ส่งไฟล์ให้ธนาคารแล้วรอยืนยัน
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- Run Payment แล้วรอสั่งโอน - ธนาคารได้โอนเงินให้แล้ว
- ไม่ได้ทาการส่งไฟล์ไปยังธนาคาร - ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน
วิธีการตรวจสอบ
1) ตรวจสอบว่ า รายการใดที่ ได้ รั บ เงิน โอนเข้ า บั ญ ชี แ ล้ ว ในช่ อ ง “สถานะ
เอกสาร” ซึ่งต้องระบุว่า “ธนาคารได้โอนเงินให้แล้ว”
2) ตรวจสอบรายการที่ได้รับโอนเงิน ว่าวันที่รับโอนเงิน และจานวนเงินรับ
ตามรายงานในช่อง“วันที่ไฟล์” ซึ่งเป็นวันที่กรมบัญชีกลางระบุให้ธนาคารโอนเงิน และ ช่อง“ยอดเงิน
สุ ท ธิ ” ซึ่ งเป็ น จ านวนเงิน ที่ รั บ โอน เปรียบเที ย บกับ วัน ที่ และจ านวนเงิน ที่ ธนาคารโอนจริงใน Bank
Statement เพื่อให้มั่นใจว่าได้รับเงินตามที่วางเบิก เพื่อเตรียมการจ่ายต่อไป
3) นอกจากตรวจสอบเช่นเดียวกับ ข้อ 1) และ ข้อ 2) แล้ ว เพื่ อทราบว่า
รายการวางเบิกที่สุ่มตรวจได้รับเงินวันใด และเปรียบเทียบกับวันที่สั่งจ่ายเช็ค หรือวันที่จ่ายเช็ค ซึ่งวันที่
รับเงินควรเป็นวันที่ก่อนวันที่จ่ายเงิน หรือวันเดียวกับวันที่จ่ายเงิน เพื่อทราบว่าหน่วยรับตรวจมีการ
ตรวจสอบเงินรับก่อนจ่าย และไม่มีการจ่ายก่อนได้รับเงินตามที่วางเบิก
1.4.4 รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน (ZAP_RPT506)
เป็นรายงานที่แสดงให้ทราบว่ากรมบัญชีกลางได้โอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้ /ผู้มีสิทธิรับเงิน และใช้รายงานนี้
เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน หน่วยรับตรวจต้องตรวจสอบรายงานกับหลักฐาน เพื่อทราบว่ากรมบัญชีกลาง
ได้สั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้ถูกต้องตามคาขอเบิกแล้ว และออกใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้เจ้าหนี้
หรือผู้มีสิทธิรับเงิน
วิธีการตรวจสอบ
1) ตรวจสอบรายงานในช่อง “ชื่อบัญชี วันที่เงินเข้าบัญชี จานวนเงินที่ได้รับ”
ว่าบัญชีของผู้ขายที่ได้รับโอนเงิน และจานวนเงิน ถูกต้องตรงตามหลักฐานหรือไม่
2) ตรวจสอบรายการวางเบิกที่เงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้แล้ว มีใบเสร็จรับเงินหรือไม่
กรณีไม่มีใบเสร็จรับเงิน ให้ตรวจสอบวันที่เงินเข้าบัญชีเมื่อใด หากเกิน 15 วัน หน่วยงานแจ้งสรรพากร
หรือไม่
1.4 .5 ราย ก ารข อ เบิ ก เงิ น ที่ ได้ รั บ เงิ น แ ต่ ยั งไม่ ช าระ เงิ น ให้ ผู้ ข าย
(ZAP_RPT406) เป็ น รายงานแสดงรายการขอเบิ ก เงิ น ที่ จ่ า ยผ่ า นส่ ว นราชการที่ ได้ รั บ เงิน เข้ า บั ญ ชี
หน่ ว ยงานแล้ ว แต่ ยั งไม่จ่ ายเงิน ให้ เจ้าหนี้ /ผู้ มี สิ ท ธิรับ เงิน รวมทั้งแสดงจานวนวัน คงค้างตั้งแต่วัน ที่
ได้รับเงินถึงวันที่เรียกรายงาน แต่ยกเว้นกรณีรายการวางเบิกนั้น ๆ มีการทาเบิกเกินส่งคืน หรือมีการ
ทยอยตัดจ่ายในระบบ รายงานดังกล่าวจะไม่แสดงยอดคงเหลือของรายการวางเบิกนั้น ๆ ในรายงาน
ดั งกล่ า ว นอกจากนี้ ห น่ ว ยงานสามารถตรวจสอบรายการวางเบิ ก ในรายงานกั บ หลั ก ฐานการจ่ า ย
เพื่อทราบรายการใดที่จ่ายเงินแล้ว แต่ยังไม่บันทึกขอจ่ายในระบบและรายการใดที่รับเงินมาแล้วเกิน 15
วันทาการนับจากวันรับเงินจากคลัง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน
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การจ่ ายเงิน การเก็ บ รั ก ษาเงิน และการน าเงิน ส่ งคลั ง พ.ศ. 2562 ข้ อ 28 (2) แล้ ว ยั งไม่ จ่ ายเงิน ให้
เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ
วิธีการตรวจสอบ
1) ตรวจสอบรายการขอเบิกคงค้าง (ฎีกาค้างจ่าย) ในรายงาน ช่อง “จานวน
เงิน สุทธิ” เทียบกับ รายละเอียดฎีกาค้างจ่ายระบบ Manual (ข้อมูลจากทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน
ช่อง “คงเหลือ”) และกระทบยอดกับบัญชีเงินฝากธนาคารคงเหลือในระบบ GFMIS หลังปรับปรุง ถ้าไม่
ตรงกันให้หาสาเหตุ
2) ตรวจสอบรายการขอเบิกที่เกินกาหนด (ฎีกาค้างนาน) ในระบบ GFMIS
โดยตรวจนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ได้รับเงินจาก ช่อง “วันที่รับ” (วันที่รับเงินโอนเข้าบัญชีหน่วยงาน)
ถึงวันที่ตรวจตัดยอด ว่าเป็นรายการที่ได้รับเงินมาแล้วแต่ยังไม่จ่ายมีระยะเวลาเกิน 15 วันทาการนับจาก
วันรับเงินจากคลังหรือไม่
หมายเหตุ ช่อง “วัน” ในรายการขอเบิกเงินที่ได้รับเงินแต่ยังไม่ชาระเงินให้
ผู้ขาย (ZAP_RPT406) ระบบจะตรวจนับทุกวัน ไม่ได้นับเฉพาะวันทาการตามที่ระเบียบกาหนด
3) ทุกสิ้นเดือนวิเคราะห์ฎีกาค้างนานในระบบ (ZAP_RPT406) เสนอผู้บริหาร
กากับติดตามเร่งรัด
1.4.6 รายงานแสดงบรรทัดรายการผู้ขาย (FBL1N) เป็นรายงานแสดงสถานะ
ของรายการขอเบิกว่าได้ชาระเงินแล้วหรือยังไม่ได้ชาระเงิน สามารถดูได้ทั้งรายการตั้งเบิกผู้ขายที่เป็น
บุคคลภายนอกที่ส่วนราชการตั้งเบิก เพื่อให้กรมบัญชีกลางจ่ายตรง และรายการตั้งเบิกที่จ่ายเงินผ่าน
ส่วนราชการ โดยกรณีเป็นเจ้าหนี้บุคคลภายนอกให้ระบุบัญชีผู้ขายขึ้นต้นด้วย V ตามด้วยรหัสหน่วย
เบิกจ่าย ถ้าเป็นใบสาคัญค้างจ่ายให้ระบุบัญชีผู้ขายขึ้นต้นด้วย A ตามด้วยรหัสหน่วยเบิกจ่าย ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวจะแสดงรายการขอเบิกทั้งที่ได้รับเงินเข้าบัญชีหน่วยงานแล้ว และยังไม่ได้รับเงิน รวมถึงแสดง
ยอดคงเหลือ ของรายการวางเบิก ในกรณีที่มีการทาเบิกเกินส่งคืน และมีการทยอยตัด จ่ายในระบบ
การเรียกรายงานสามารถเลือกสถานะได้ 3 สถานะ คือ สถานะรายการที่มียอดคงค้าง สถานะรายการที่
มีก ารจ่า ยเงิน แล้ว และสถานะแสดงข้อ มูล ทุก รายการของผู้ข าย หน่ว ยงานสามารถตรวจสอบ
รายการวางเบิกที่ได้รับเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกจ่ายในระบบ (ฎีกาค้างจ่ายในระบบ) หรือตรวจสอบความ
ถูกต้องของการบัน ทึกจ่ายในระบบกับหลักฐานการจ่ายทุกสิ้นวัน ตามที่ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
ข้อ 43 กาหนด ได้จากรายงานดังกล่าว
วิธีการตรวจสอบ กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ
1) ตรวจสอบฎีกาค้างจ่ายในระบบ โดยตรวจสอบหารายการวางเบิกที่ได้รับ
เงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกจ่ายในระบบ (รายงานจะแสดงทั้งรายการวางเบิกที่ได้รับเงินแล้วและยังไม่ได้รับเงิน)
ของรายการเจ้าหนี้บุคคลภายนอกและใบสาคัญค้างจ่าย โดยเลือกพิมพ์รายงานสถานะรายการคงค้าง
แล้วตรวจสอบ ช่อง “เลขเอกสาร” (ฎีกาเครื่อง) และช่อง “จานวนเงิน” กับรายงานแสดงรายละเอียด
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สถานะการเบิกจ่ายเงิน (ZAP_RPT503) ช่อง “วันที่ไฟล์” และ “ยอดเงินสุทธิ” หรือรายงานการติดตาม
สถานะขอเบิ ก (Y_DEV_80000034) ช่ อ ง “ล้ า ง/กลั บ รายการ/รายการค้ า งรั บ ” ที่ มี เลขเอกสาร
40XXXXXXXX เมื่อทราบฎีกาค้างจ่ายแล้วนามาเปรียบเทียบกับฎีกาค้างจ่ายในระบบ Manual
2) ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกจ่ายในระบบกับหลักฐานการจ่าย
โดยตรวจสอบรายการเจ้าหนี้บุคคลภายนอกและใบสาคัญค้างจ่าย ที่เลือกพิมพ์รายงานสถานะรายการ
หั ก ล้ า งแล้ ว ตรวจสอบบรรทั ด รายการที่ ช่ อ ง “ประเภทเอกสาร” PM หรื อ ช่ อ ง “เลขเอกสาร”
47xxxxxxxx ซึ่งเป็นรายการจ่าย โดยตรวจสอบช่อง “วันที่เอกสาร” (วันที่จ่าย) ช่อง “จานวนเงิน” และ
ช่อง“อ้างอิง” (เลขที่ฎีกา) กับหลักฐานการจ่าย
1.4.7 บัญชีแยกประเภททั่วไป (FBL3N) เป็นรายงานแสดงบรรทัดรายการ
บัญชีแยกประเภททั่วไปของเอกสารทางการบัญชีที่เกิดขึ้นโดยระบุรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องการ
เรีย กดูข้ อมูล เช่น บั ญ ชี เงิน ฝากธนาคารในงบประมาณระบุ เลขที่ บัญ ชี G/L 1101020603 รายงาน
ดังกล่าวสามารถเรียกข้อมูลได้ 3 สถานะ ซึ่งได้แก่ รายการคงค้าง รายการหักล้างและเรียกทุกรายการ
ซึ่งรายงานดังกล่ าวหน่ ว ยงานสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ที่บันทึกในแต่ล ะระบบงาน
กับหลักฐาน หรือตรวจสอบหารายการผิดปกติได้
วิธีก ารตรวจสอบความถูก ต้อ งของการบัน ทึก จ่า ยในระบบกับ หลัก ฐาน
การจ่าย โดยตรวจสอบรายงานในช่อง “เลขที่เอกสาร” (ขึ้นต้นด้วย 47XXXXXXXX) ช่อง “ประเภท
เอกสาร” (PM) ช่อง “วันที่เอกสาร” และช่อง“จานวนเงิน” กับหลักฐานการจ่าย
2. ตรวจสอบการควบคุมเงินและบัญชีในระบบ GFMIS
2.1 ตรวจสอบการควบคุมเงินสดและการบันทึกบัญชีเงินสด
2.1.1 สอบทานว่าสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
เก็บรักษาเงิน เป็นลายลักษณ์อักษร และทุกสิ้นวันมีการส่งมอบเงินสดให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
2.1.2 ตรวจนับเงินสดคงเหลือในมือและเอกสารแทนตัวเงินเปรียบเทียบกับ
รายงานเงิน คงเหลือ ประจาวัน และรายงานเงิน คงเหลือ ประจาวัน จากระบบ GFMIS เพื่อ พิสูจ น์
ว่า มีอยู่จริง ถูกต้อง ครบถ้วน
2.1.3 ตรวจสอบว่ามีการจัดทารายงานเงินคงเหลื อประจาวัน เป็นปั จจุบั น
และมี ก ารจั ด พิ ม พ์ ร ายงานแสดงยอดเงิ น คงเหลื อ ประจ าวั น ในระบบ GFMIS (ZFI_CASHBAL) มา
ตรวจสอบกั บ รายงานเงิน คงเหลื อ ประจ าวัน ในระบบ Manual และเสนอผู้ มี อ านาจหรือ ผู้ ที่ ได้ รั บ
มอบหมายลงนามรับรองความถูกต้องทุกครั้ง
2.1.4 มีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับและนาส่งเงินในระบบ GFMIS
เป็นลายลักษณ์อักษร โดยแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้จัดเก็บเงินกับผู้บันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS หรือไม่
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2.1.5 การรั บ เงิ น มี ก ารออกใบเสร็ จ รั บ เงิ น หรื อ หลั ก ฐานอื่ น ตามที่
กระทรวงการคลังกาหนด เพื่อเป็นหลักฐานในการรับเงินสดทุกครั้งหรือไม่
2.1.6 การนาส่งเงินมีการเสนอขออนุมัติก่อนทุกครั้งหรือไม่
2.1.7 ตรวจสอบว่ ามี ก ารบั น ทึ ก การรับ และน าส่ งเงิน สดในระบบ GFMIS
ภายในวันที่เกิดรายการ หรืออย่างช้าวันทาการถัดไป
2.1.8 วิเคราะห์ว่าเงินสดที่ตรวจนับได้นั้น เป็นเงินประเภทใด วงเงินและ
ระยะเวลาเก็บรักษาเป็นไปตามระเบียบกาหนดหรือไม่
2.1.9 ตรวจสอบว่าสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้จัดให้มีการตรวจสอบ
การรับ – จ่ายประจาวัน ตามระเบีย บกระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ยการเบิก เงิน จากคลัง การรับ เงิน
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 43 และข้อ 83 หรือไม่
2.2 ตรวจสอบการควบคุมเงินฝากธนาคารและการบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคาร
2.2.1 สอบทานระบบควบคุม ดังนี้
1) ทุกสิ้นเดือนมีการจัดทางบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร โดยเทียบ
ยอดเงินตามรายงานของธนาคาร (Bank Statement) กับบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS
2) มีการเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามรายงานของ
ธนาคาร หลังปรับปรุง จากข้อ 1) กับรายละเอียดฎีกาค้างจ่ายในระบบ GFMIS (ZAP_RPT406 หรือ
FBL1N) และรายละเอี ย ดฎี ก าค้ า งจ่ า ยระบบ Manual (ข้ อ มู ล จากทะเบี ย นคุ ม ฎี ก าเบิ ก จ่ า ยเงิ น )
ณ วันเดียวกัน
2.2.2 ตรวจสอบบั ญ ชี แ ยกประเภทเงิ น ฝากธนาคาร (FBL3N) ด้ า นเดบิ ต
รายการรับ เงิน (ประเภทเอกสาร PY) กับรายการรับเงิน ใน Bank Statement (ด้านเครดิต ) และ
ด้า นเครดิต รายการจ่า ยเงิน (ประเภทเอกสาร PM) กับ หลัก ฐานการจ่า ยประกอบกับ ต้น ขั้ว เช็ค
และทะเบียนคุมเช็ค
2.2.3 จัดทางบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร โดยเทียบยอดเงินตามรายงานของ
ธนาคาร (Bank Statement) กั บ บั ญ ชี เงิน ฝากธนาคารในระบบ GFMIS และกระทบยอดเงิน ฝาก
ธนาคารคงเหลือตามรายงานของธนาคารหลังปรับปรุงในระบบ GFMIS กับรายละเอียดฎีกาค้างจ่ายใน
ระบบ (ZAP_RPT406 หรือ FBL1N) ณ วันตรวจตัดยอด
2.2.4 เปรี ย บเที ย บฎี ก าค้ างจ่ า ยในระบบ GFMIS กั บ ระบบ Manual โดย
ตรวจสอบรายการที่ได้รับเงินแล้วแต่ยังไม่ชาระเงินให้ผู้ขาย (ZAP_RPT406) หรือรายงานแสดงบรรทัด
รายการผู้ขาย (FBL1N) โดยเลือกทุกรายการหรือเลือกรายการคงค้างของบัญชีเจ้าหนี้บุคคลภายนอก
(บัญ ชีผู้ ขายขึ้นต้น ด้วย V) และบั ญ ชีใบส าคัญค้า งจ่าย (บัญชีผู้ขายขึ้นต้น ด้วย A) แล้วตรวจสอบหา
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รายการที่ได้ รับ เงิน แล้ ว แต่ ยั งไม่ จ่ ายเงิน ให้ ผู้ มีสิ ท ธิ เปรียบเที ยบกั บ รายละเอียดฎี กาค้างจ่ายระบบ
Manual (ข้อมูลจากทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน ) ณ วันตรวจตัดยอด ถ้าแตกต่างกันให้หาสาเหตุ เช่น
แตกต่างกันกรณีจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิแล้วบันทึกจ่ายในทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน แต่ยังไม่ได้
บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS
2.3 ตรวจสอบการควบคุมเงินฝากคลังและการบันทึกบัญชีเงินฝากคลัง
2.3.1 ตรวจสอบว่า สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา มีก ารจัด ทาบัญ ชีย่อ ย
หรือทะเบียนคุมเงินประกัน สัญญาและเงินรับฝากอื่นหรือไม่
2.3.2 มีการสอบทานบัญชีย่อยหรือทะเบียนคุมเงินประกันสัญญาและเงิน
รับฝากอื่น กับบัญชีแยกประเภทตามงบทดลองในระบบ GFMIS หรือไม่
2.3.3 มีการสอบทานยอดคงเหลือ บัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กับ
รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังหรือไม่
2.4 ตรวจสอบการควบคุมลูกหนี้เงินยืมและการบันทึกบัญชีลูกหนี้เงินยืม
2.4.1 สอบทานว่าการบันทึกรายการตามบัญชีลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS
ทุ ก บั ญ ชี เมื่ อ วางเบิ ก เงิ น ในระบบ บั น ทึ ก เป็ น ลู ก หนี้ ในระบบ GFMIS และเมื่ อ ผู้ ยื ม ส่ งใช้ เงิน ยื ม
มีการบันทึกรายการหักล้างบัญชีลูกหนี้ในระบบ GFMIS ตามวันที่เกิดรายการจริง
2.4.2 สอบทานว่าเมื่อผู้ยืมส่งใช้เงินยืม มีการออกใบเสร็จรับเงินหรือใบรับ
ใบสาคัญให้ทันทีหรือไม่
2.4.3 สอบทานว่ามีการจัดทาทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว แยกเป็นทะเบียนคุม
ลูกหนี้เงินยืมราชการ และทะเบียนคุมลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ โดยมีการบันทึกรายการเมื่อจ่ายเงิน
ให้ผู้ยืมตามสัญญายืมเงิน บันทึกวันครบกาหนดชาระ และบันทึกการส่งใช้เงินยืมเป็นปัจจุบัน
2.4.4 สอบทานว่าทุ ก สิ้ น เดื อ น มี ก ารจั ด ท ารายละเอี ย ดลู ก หนี้ ค้ างช าระ
ตรวจสอบกั บ บั ญ ชี ลู ก หนี้ เงิ น ยื ม ในระบบ GFMIS และเสนอให้ ผู้ บ ริ ห ารทราบเพื่ อ เร่ ง รั ด ลู ก หนี้
ที่ครบกาหนด
2.4.5 มีการกาหนดมาตรการเร่งรัดการส่ งใช้เงินยืม เป็นลายลั กษณ์ อักษร
แจ้งเวียนให้ทุกคนถือปฏิบัติหรือไม่
3. ตรวจสอบระบบรับและนาเงินส่งคลังในระบบ GFMIS
3.1 สอบทานการควบคุมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
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3.1.1 มีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับและนาส่งเงินในระบบ GFMIS
เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้จัดเก็บเงินกับผู้บันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS
อย่างชัดเจน และเหมาะสม
3.1.2 มี ก ารแต่ ง ตั้ ง ผู้ ท าหน้ า ที่ ต รวจสอบการรั บ และน าส่ ง เงิ น ประจ าวั น
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 83 และผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.1.3 การน าเงิ น ส่ ง และน าฝากคลั ง เป็ น ไปตามระยะเวลาตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนาเงิน
ส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 101
3.1.4 เมื่ อมีก ารรับและน าเงินส่ งคลั ง และบั นทึ ก รายการในระบบ GFMIS
แล้ว มีการจัดเก็บเอกสาร ดังนี้
1) สาเนาใบเสร็จรับเงิน
2) รายงานการรับรายได้และนาส่งเงินคงคลัง (ZINF_R09)
3) สาเนาใบนาฝากเงิน (Pay in slip)
4) สาเนาใบรับเงินจากธนาคาร (Deposit Receipt)
3.2 สอบทานการควบคุมการรับและนาเงินส่งคลัง และการบันทึกข้อมูลการรับ
และนาส่งเงินในระบบ GFMIS
3.2.1 การรับ เงิน มีก ารออกใบเสร็จ รับ เงิน และระบุร ายละเอีย ดประเภท
ของเงิน ที่ไ ด้รับ ชัด เจนทุก รายการ รวมถึง มีก ารจัด ทาทะเบีย นควบคุม รายละเอีย ดรายการรับ
และนาเงินส่งคลัง
3.2.2 การบันทึกรายการรับเงินในระบบ GFMIS มีการตรวจสอบรายงานการ
รับ รายได้และนาส่งเงิน คงคลัง (ZINF_R09) กับหลักฐานการรับเงิน โดยตรวจสอบวันที่รับเงิน เลขที่
ใบเสร็จรับเงิน รายละเอียดรายการรับเงิน และจานวนเงินว่าถูกต้องตรงกันทุกรายการ
3.2.3 การนาส่งเงินที่ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ได้รับการอนุมัติจาก
ผู้มีอานาจก่อนการนาส่งเงินทุกครั้ง
3.2.4 การจัดทาใบนาฝากเงิน (Pay in slip) เป็นศูนย์ต้นทุนของหน่วยงาน
และประเภทของเงิน ที่นาส่งถูกต้อ งตรงกับประเภทของเงินที่รับ และข้อ มูล การนาส่งเงินในใบรับ
เงินจากธนาคาร (Deposit Receipt) ถูกต้องตรงกับใบนาฝากเงิน
3.2.5 การบันทึกรายการนาส่งเงินในระบบ GFMIS มีการตรวจสอบรายงาน
การรับรายได้ และน าส่งเงิน คงคลัง (ZINF_R09) กับหลักฐานการนาส่ง ได้แก่ ใบนาฝากเงิน (Pay in
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slip) และใบรับ เงิน ของธนาคาร (Deposit Receipt) โดยตรวจสอบจานวนเงิน ศูนย์ต้นทุนผู้นาส่ง
และวันที่คิดมูลค่าว่าถูกต้อง ตรงกันทุกรายการ
3.3 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการรับและนาเงินส่งคลังในระบบ GFMIS
3.3.1 ตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูลการรับและนาส่งเงินของหน่วยงานเข้าสู่
ระบบ GFMIS จากรายงานการรั บ รายได้และน าส่ งเงิน คงคลั ง (ZINF_R09) เพื่ อทราบว่าการบัน ทึ ก
รายการในระบบสาเร็จหรือไม่ ดังนี้
1) ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรับเงินในระบบ GFMIS
จากรายงานการรับรายได้และนาส่งเงินคงคลัง (ZINF_R09) กับหลักฐานการรับเงิน (ใบเสร็จรับเงิน) โดย
ตรวจสอบวันที่รับเงิน เลขที่ใบเสร็จรับเงิน รายละเอียดรายการรับเงิน และจานวนเงินว่าถูกต้องตรงกัน
ทุกรายการ
2) ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกนาส่งเงินในระบบ GFMIS
จากรายงานการรับ รายได้และน าส่งเงินคงคลั ง (ZINF_R09) กับหลักฐานการนาส่ง ได้แก่ ใบนาฝาก
(Pay in slip) ใบรับ เงิน (Deposit Receipt) ที ่ไ ด้ร ับ จากธนาคาร โดยตรวจสอบจ านวนเงิน
ศูนย์ต้นทุนผู้นาส่ง และวันที่คิดมูลค่าว่าถูกต้องตรงกันทุกรายการ
3.3.2 ตรวจสอบความครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ งตามขั้ น ตอนของการบั น ทึ ก บั ญ ชี
ในระบบรับและนาส่งเงินในระบบ GFMIS จากบัญชีแยกประเภททั่วไป (FBL3N) ของบัญชีเงินสดในมือ
(GL 1101010101) ซึ่งเป็นการตรวจการจับคู่รายการที่สัมพันธ์กันตามประเภทเอกสาร (Document Type)
3.3.3 ตรวจสอบสถานะการกระทบยอดบั ญ ชี พั ก เงิ น น าส่ ง จากบั ญ ชี
แยกประเภททั่ ว ไป (FBL3N) ของบั ญ ชี พั ก เงิ น น าส่ ง (GL 1101010112) ซึ่ ง เป็ น การตรวจสอบ
การกระทบยอดข้อมูลจากการที่ ธนาคารบันทึกข้อมูลการรับเงินจากหน่วยงานและจากการที่หน่วยงาน
บั น ทึกการน าส่ งเงิ น ในระบบซึ่งหากหน่ วยงานบั นทึ กข้อมูล การน าส่ งเงินในระบบครบถ้วน ถูกต้อ ง
ยอดคงเหลือในบัญชีพักเงินนาส่ง (GL 1101010112) จะเท่ากับศูนย์
3.3.4 ตรวจสอบความถูกต้องของเงินคงเหลือ (ในตู้นิรภัย ) และรายงานเงิน
คงเหลือประจาวัน (Manual) กับรายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจาวัน (ZFI_CASHBAL)
3.3.5 ตรวจสอบความครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ งของยอดคงเหลื อ และรายการ
เคลื่ อนไหวของเงิน ฝากคลั งแต่ล ะบั ญ ชี จากรายงานแสดงการเคลื่ อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลั ง
(ของตนเอง) (ZGL_RPT013) กับทะเบียนคุมย่อยเงินฝากคลัง (Manual) ทั้งนี้ เมื่อนาส่งเงินฝากคลัง
แล้ ว หน่ ว ยงานจะต้ อ งบั น ทึ ก รายการปรับ เพิ่ ม เงิน ฝากคลั ง (ZRP_RX) จึ งจะท าให้ ย อดเงิน ฝากคลั ง
ในระบบเพิ่ ม ขึ้น โดยสามารถตรวจสอบการกระทบยอดรายการได้ จากรายงานบั ญ ชีแ ยกประเภท
(FBL3N) บั ญ ชี T/E ค่ า ใช้ จ่ า ยระหว่ า งหน่ ว ยงาน-ปรั บ เงิ น ฝากคลั ง ส่ ว นยอดเงิ น ฝากคลั ง ลดลง
(ด้านเครดิต) เกิดจากรายการขอเบิกเงินฝากคลัง และการกลับรายการเงินฝากคลัง (ประเภทเอกสาร RZ)
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3.3.6 ตรวจสอบภาพรวมของรายการบัญ ชีที่เกิดขึ้นจากการรับและนาเงิน
ส่งคลัง เพื่อหาข้อผิดพลาดหรือข้อคลาดเคลื่อนจากดุลบัญชีที่ผิดปกติ รวมทั้งตรวจสอบความสัมพันธ์
ของรายการบัญชีจากรายงานงบทดลองรายเดือน (ZGL_MVT_MONTH)

บรรณานุกรม
กองตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 374
ลงวันที่ 22 กันยายน 2559 เรื่อง แนวการตรวจสอบภายในสาหรับ การจ่ายเงิน
ของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ .
กลุ่มงานมาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง. แนวปฏิบัติ
การตรวจสอบภายใน.
สานักการคลังและสินทรัพย์ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. แนวทางการจัดทาบัญชี
ตามระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงินเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สาหรับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย. 2558.
หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คู่มือการตรวจสอบภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์อักษรไทย. 2550.
หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. แนวการปฏิบัติงานการเงิน
และแนวการตรวจสอบสาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา. 2552.
หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คู่มือการปฏิบัติงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.
หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. แนวทางการควบคุมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS.
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คู่มือการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบการเงินการบัญชีสถานศึกษา

นายอนุวัฒน์ ศิโล
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

หน่วยตรวจสอบภายใน
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2

คานา
คู่มือ การปฏิบั ติง าน เรื่อ งการตรวจสอบการเงิน การบัญ ชี ส ถานศึก ษา จัด ทาเพื่อ
เป็น เครื ่อ งมือ ในการปฏิบ ัติง านของผู ้ต รวจสอบภายใน ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึก ษาประถมศึ กษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 โดยเนื้อหาสาระในคู่มือเล่มนี้ แสดงให้ เห็นถึงการดาเนินงานการเงินในโรงเรียน
ประถมศึกษา ซึ่งใช้ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544 ในการควบคุมเงิน และการ
ตรวจสอบการเงินการบัญชีสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย การตรวจสอบเงินคงเหลือและการเก็บรักษา การ
ตรวจสอบการรับ - จ่ายเงิน การตรวจสอบการบันทึกบัญชีและการจัดทารายงาน
ขอขอบพระคุณผู้ที่ให้คาปรึกษา แนะนา ช่วยเหลือ และให้กาลังใจ ทาให้คู่มือเล่มนี้เสร็จ
สมบูรณ์ ไว้ ณ โอกาสนี้
อนุวัฒน์ ศิโล
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
7 กุมภาพันธ์ 2562

3

สารบัญ
บทนา
การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544
1. เงินงบประมาณ
2. เงินรายได้แผ่นดิน
3. เงินนอกงบประมาณ
เงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การตรวจสอบการเงินการบัญชีสถานศึกษา
1. ตรวจสอบเงินคงเหลือและการเก็บรักษาเงิน
2. ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงิน
3. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีและการจัดทารายงาน
บรรณานุกรม

หน้า
1
1
2
2
3
5
5
7
7
8
9
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คู่มือการปฏิบัติงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
เรื่อง การตรวจสอบการเงินการบัญชีสถานศึกษา
บทนา
การตรวจสอบการเงินการบัญชี ของสถานศึกษา จัดเป็นประเภทของการตรวจสอบทางการเงิน
(Financial Auditing) และการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก าหนด (Compliance Auditing) เป็ น การ
ตรวจสอบความถูกต้อง เชื่อถือได้ ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางการเงิน การบัญชี และรายงานทางการเงิน
โดยครอบคลุมถึงการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่าง ๆ ว่ามีเพียงพอ
ที่จะมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่บันทึกในบัญชี รายงาน ทะเบียน และเอกสารต่าง ๆ ถูกต้อง และสามารถสอบทานได้
หรือเพียงพอที่จะป้องกันการรั่วไหล สูญหาย ของทรัพย์สินต่าง ๆ ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานต่าง ๆ
ขององค์กรว่าเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรีที่กาหนด ทั้งจาก
ภายนอกและภายในองค์กร
กิจกรรมการควบคุมด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษา เป็นงานในลักษณะส่งเสริม สนับสนุน
ให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัด บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ เนื่องจากกิจกรรม
ดังกล่ าวไม่ ใช่ภ ารกิ จ หลั กของสถานศึกษา ขั้น ตอนการด าเนิ นการต่ าง ๆ มี โอกาสเกิด ข้อผิ ดพลาดใน
การปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กาหนด จึงจาเป็นจะต้องมีการสอบทานการปฏิบัติงานโดยใช้
กระบวนการตรวจสอบทางการเงิน และการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกาหนด มาควบคุมกากับติดตาม
เพื่ อ ลดความเสี่ ย งในการบริ ห ารการเงิ น การบั ญ ชี ข องสถานศึ ก ษา ส่ งผลให้ ก ารใช้ งบประมาณของ
สถานศึกษาเกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมากที่สุด หรือควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ ของสถานศึกษา เพื่อให้ได้ผลผลิตและผลลัพธ์ตามที่ได้กาหนดไว้
การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544
การดาเนินงานการเงินในโรงเรียนประถมศึกษา จะใช้ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย
พ.ศ. 2544 ในการควบคุมเงิน
เงินที่โรงเรียนได้รับมี 3 ประเภท คือ
1. เงินงบประมาณ
2. เงินรายได้แผ่นดิน
3. เงินนอกงบประมาณ
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เมื่ อ โรงเรี ย นได้ รั บ เงิน จะบั น ทึ ก รายการในทะเบี ย นคุ ม เงิ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น เงิน นอก
งบประมาณที่ ได้รั บ มาและสามารถใช้จ่ายได้ จะบั นทึกรายการในทะเบี ยนคุมเงินนอกงบประมาณระบุ
ประเภท เงินนอกงบประมาณที่ต้องจ่ายคืนเมื่อถึงกาหนดช าระ เช่น เงินประกันสัญญา ฯลฯ จะบันทึก
รายการในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินฝาก สาหรับเงินรายได้แผ่นดินจะบันทึกรายการใน
ทะเบียนคุมการรับและนาส่งเงินรายได้แผ่นดิน
ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544 มีความประสงค์ที่จะควบคุม
ตัวเงิน ที่โรงเรียนมี กล่าวคือ ต้องการควบคุมเงินสด (และรายการที่ถือว่าเป็นเงินสด เช่น แคชเชียร์เช็ค
ธนาณัติ ฯลฯ) เงินฝากธนาคาร และเงินฝากส่วนราชการผู้เบิก ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย
พ.ศ. 2544 จึ งไม่มีทะเบี ยนคุมเอกสารแทนตัวเงิน ดังนั้นเมื่อจ่ายเงินยืมหรือจ่ายตามใบส าคัญ รองจ่าย
จึงต้องตัดจ่ายจากทะเบียนคุมเงินที่เกี่ยวข้อง
ทุกสิ้นวันที่มีการรับจ่ายเงินหรือเปลี่ยนสภาพเงิน โรงเรียนต้องจัดทารายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวัน โดยจะเก็บ ยอดเงิน คงเหลื อจากทะเบียนทุกประเภทมาบั นทึกรายการในรายงานเงินคงเหลื อ
ประจาวัน เพราะฉะนั้นเงินคงเหลือในรายงานเงินคงเหลือประจาวัน จะมีเฉพาะ เงินสด เงินฝากธนาคาร
และเงินฝากส่วนราชการผู้เบิก เท่านั้น
รายละเอียดการดาเนินการในแต่ละประเภทเงินเป็นดังนี้
เงิ น งบประมาณ หมายถึ ง เงิน ที่ ส่ ว นราชการได้ รั บ ตามพระราชบั ญ ญั ติ งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี หรือเบิกจ่ายในรายจ่ายงบกลาง
รายจ่ายตามงบประมาณจาแนกออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ รายจ่ายของส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ และรายจ่ายงบกลาง
1. รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ หมายถึง รายจ่ายซึ่งกาหนดไว้สาหรับแต่ละ
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ จาแนกออกเป็น 5 ประเภทงบรายจ่ายได้แก่
1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรายจ่ายอื่น
2. รายจ่ายงบกลาง หมายถึง รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
โดยทั่วไปใช้จ่าย ตามรายการดังต่อไปนี้
1. เงินเบี้ยหวัดบาเหน็จบานาญ
2. เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ
3. เงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ
4. เงินสารองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ
5. เงินสมทบของลูกจ้างประจา
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6. เงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร
สาหรับเงินงบประมาณ โรงเรียนวางเบิกโดยใช้หนังสือราชการส่งเรื่องเบิ ก และสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา จะจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิโดยตรง เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ฯลฯ
เงิน รายได้ แ ผ่ น ดิ น หมายถึ ง เงิ น ที่ ส่ ว นราชการจั ด เก็ บ หรื อ ได้ รั บ ไว้ เป็ น กรรมสิ ท ธิ์
ตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ จากนิ ติ ก รรมหรื อ นิ ติ เหตุ และไม่ มี ก ฎหมายอื่ น ใดก าหนดให้
ส่วนราชการเก็บไว้หรือหักไว้เพื่อใช้จ่าย ได้แก่
1. ดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากธนาคารของเงินอุดหนุนทั่วไป/เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
2. ค่าขายของชารุดที่จัดหาจากเงินงบประมาณ
3. ค่าขายแบบรูปรายการที่จัดหาจากเงินงบประมาณ
4. เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน ได้แก่ เงินงบประมาณที่เรียกเงินคืนเนื่องจากจ่ายเกินสิทธิและ
ได้รับคืนภายหลังสิ้นปีงบประมาณ
การจัดเก็บ เงินรายได้แผ่นดินที่โรงเรียนจัดเก็บ ให้โรงเรียนออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ชาระ
เงิน รายได้แ ผ่ น ดิน ทุ กราย พร้อ มทั้ งบั น ทึ กควบคุม ไว้ในทะเบี ยนคุม การรับ และน าส่ งเงินรายได้ แผ่ น ดิ น
สาหรับดอกเบี้ยให้อ้างเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเป็นหลักฐานการรับ โดยไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน
การนาส่ง ให้โรงเรียนรวบรวมเงินรายได้แผ่นดินนาส่งอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เว้นแต่
มีเงินรายได้แผ่นดินในขณะใดขณะหนึ่งเกินกว่า 10,000 บาท ให้นาส่งอย่างช้าภายใน 7 วันทาการ
เงินนอกงบประมาณ หมายถึง เงินทั้งปวงที่ส่วนราชการได้รับนอกเหนือจากที่เป็นเงิน
งบประมาณรายจ่าย เงินรายได้แผ่นดิน เงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน โดยมี กฎหมาย
กาหนดไม่ต้องนาส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน หรือเงินที่มีกฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้ ซึ่งเงินที่
สถานศึกษาได้รับไว้โดยไม่ต้องนาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน แบ่งเป็น
1. เงินนอกงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับและสามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้ ได้แก่
1.1 เงินรายได้สถานศึกษา
1.2 เงินโครงการอาหารกลางวัน
1.3 เงินลูกเสือ/เงินเนตรนารี/เงินยุวกาชาด
2. เงินนอกงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับไว้แต่ต้องจ่ายคืนผู้มีสิทธิเมื่อถึงกาหนด ได้แก่
2.1 เงินประกันสัญญา
เงินประกันสัญญา เป็นเงินนอกงบประมาณประเภทหนึ่งที่ โรงเรียนรับจากผู้ขายหรือ
ผู้รับจ้าง เมื่อทาสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้าง ในอัตราร้อยละ 5 ของวงเงินในสัญญา เพื่อเป็นการประกันความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา เงินประกันสัญญาใช้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
1. เงินสด
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2. เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ ลงวันที่ที่ใช้เช็ค หรือ
ดราฟท์นั้นชาระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทาการ
3. หนั งสื อค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่ คณะกรรมการ
นโยบายกาหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนดก็ได้
4. หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ ป ระกอบกิจ การเงิน ทุ น เพื่ อการพาณิ ช ย์และประกอบธุรกิ จค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลม ให้ใช้ตาม
ตัวอย่างหนังสือค้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
5. พันธบัตรรัฐบาลไทย
เมื่อสถานศึกษารับ เงินประกันสัญญา จะต้องนาเงินฝากสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
และเมื่อพ้นกาหนดข้อผูกพันตามสัญญา สถานศึกษาต้องจ่ายคืนผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 15 วัน
นับแต่วันที่พ้นข้อผูกพันตามสัญญา (สาหรับหลักประกันสัญญาที่เป็นพันธบัตรหรือสัญญาค้าประกันของ
ธนาคารไม่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนข้างล่าง)
ขั้นตอนการรับเงินประกันสัญญา
ให้ออกใบเสร็จรับเงินโดยใช้ใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการ แล้วบันทึกรายการ
รับเงินในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินฝาก
ขั้นตอนการฝากเงินประกันสัญญา
1. จัดทาหนังสือราชการเพื่อนาส่ง
2. บันทึกการฝากในสมุดคู่ฝากส่วนราชการผู้เบิก และทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
ประเภทเงินฝาก
3. นาหนังสือราชการและสมุดคู่ฝาก พร้อมเงินประกันสัญญา ยื่นต่อสานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา หากเป็ น เงิน จ านวนมาก ให้ ส ถานศึ ก ษาน าเงิน ฝากธนาคารของส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา ที่ธนาคารกรุงไทย แล้วนาสาเนาใบนาฝากไปส่งแทนตัวเงินสด
4. เมื่อสิ้นวันให้เก็บยอดเงินประกันสัญญาไปบันทึกในรายงานเงินคงเหลือประจาวัน
ในช่องเงินฝากส่วนราชการผู้เบิก
ขั้นตอนการถอนเงินประกันสัญญา
1. เมื่อครบกาหนด ให้โรงเรียนจัดทาหนังสือแจ้ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้โอนเงิน
ให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน
2. ใช้หนังสือที่แจ้ง บันทึกรายการถอนในสมุดคู่ฝากส่วนราชการผู้เบิก พร้อมทั้งหมายเหตุ
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ในทะเบี ยนคุมเงิน นอกงบประมาณประเภทเงินฝาก ช่อง “หมายเหตุ ” ด้ว ยเลขที่ห นังสื อแจ้งส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
3. เมื่อได้รับแจ้งจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ว่าโอนเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินแล้ว
ให้บันทึกวันที่จ่ายในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินฝาก ช่อง “วันที่ผู้เบิกจ่ายเงินคืนผู้มีสิทธิ”
2.2 เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือเงินที่เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการหักจากผู้ขาย เพื่อนาส่ง
กรมสรรพากร
กรณีการซื้อหรือจ้าง มีหลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่าย ดังนี้
1. ซื้อหรือจ้างบุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไปหักร้อยละ 1
2. ซื้อหรือจ้างนิติบุคคล ตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไปหักร้อยละ 1
กรณีสถานศึกษาเป็นผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ให้แก่ผู้ป ระกอบการร้านค้า สาหรับ สาเนาให้ นามาบันทึกรายการรับในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
ประเภทเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
การนาส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้นาส่งอาเภอท้องที่หรือสรรพากร ภายในวันที่ 7
ของเดือนถัดจากเดือนที่จ่ายเงิน หากไม่นาส่งภายในกาหนดเวลา ผู้จ่ายเงินต้องรับผิดชอบชาระเงินเพิ่มเอง
ร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของภาษีที่นาส่ง และอาจได้รับโทษทางอาญาปรับไม่เกิน 2,000 บาท
สาหรับ ภาษีมูล ค่าเพิ่ม หากส่วนราชการเป็ นผู้ จ่ายเงินให้ แก่ผู้ ขายหรือผู้รับจ้าง
การจ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มจะจ่ายได้เมื่อ
1. ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7
2. เป็นสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. เป็ น ใบเสร็จรับเงินที่แสดงราคาสิ นค้าและภาษีมูล ค่าเพิ่ม และประทับคาว่า
ใบกากับภาษี ถ้าไม่ประทับตราใบกากับภาษีต้องแนบใบกากับภาษี (แบบ ภพ. 20) ประกอบด้วย
เงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สาหรับเงินอุดหนุนที่สถานศึกษาได้รับตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้ ง แต่ ร ะดั บ อนุ บ าลจนจบการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จ านวน 5 รายการ ได้ แ ก่ ค่ า จั ด การเรี ย นการสอน
(เงินอุดหนุนรายหัว/เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน) ค่าหนังสือเรียน ค่ าอุปกรณ์การเรียน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งเป็นเงินงบประมาณที่สานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาโอนให้ เพื่ อใช้ส าหรับ จั ดการเรียนการสอนนั้น การควบคุมเงินให้ ควบคุมในลักษณะเงินนอก
งบประมาณ
การรับ เงิน เมื่อ รับ ทราบว่า มีเงิน โอนเข้า บัญ ชีเงิน ฝากธนาคารของโรงเรีย น
ให้โรงเรียนออกใบเสร็จรับเงินให้กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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การควบคุมเงิน
1. บันทึกรับเงินอุดหนุน ในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน
ตามที่ได้รับ เช่น เงินอุดหนุนรายหัว, ค่าหนังสือเรียน ฯลฯ
2. การใช้จ่ายเงินอุดหนุน ให้ปฏิบัติตามแนวทางการดาเนินงานโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณปัจจุบัน ดอกผลที่
เกิดจากเงินฝากธนาคาร ให้นาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
การจ่ายเงินอุดหนุน ให้ดาเนินการจ่ายให้เสร็จสิ้ นภายในปีงบประมาณ กรณีมี
เงินเหลืออยู่และยังไม่สิ้นสุดโครงการให้รีบดาเนินการให้เสร็จสิ้นอย่างช้าภายในปีงบประมาณ ถัดไป กรณี
สิ้นสุดหรือยุบเลิกโครงการแล้วปรากฏว่ามีเงินคงเหลือ ให้นาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
การตรวจสอบการเงินการบัญชีสถานศึกษา
1. วางแผนการตรวจสอบ
1.1 สารวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประเมินความเสี่ยงและจัดทาแผนการตรวจสอบประจาปี
เสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อนุมัติ ส่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในเดือนกันยายน
1.2 จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
1.3 จัดทาแผนการปฏิบัติงานว่า จะตรวจสอบเรื่องใดที่ห น่ว ยรับ ตรวจใด แจ้งปฏิทิน
การตรวจสอบภายในให้ หน่วยรับตรวจทราบ และจัดทาเครื่องมือในการตรวจสอบ (แบบการตรวจสอบ
กระดาษทาการต่าง ๆ)
2. ดาเนินการตรวจสอบ
2.1 ประชุมเปิดการตรวจสอบ เพื่ออธิบายวัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบ
2.2 เริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ
2.3 สรุปผลข้อตรวจพบ ข้อสังเกตในแต่ละเรื่องในกระดาษทาการ
2.4 จัดทาร่างรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
2.5 ประชุมปิดการตรวจสอบ เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ ทาความเข้าใจและชี้แจงประเด็น
ที่ยังสงสัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาข้อยุติในประเด็นที่ยังมีความเห็นไม่ตรงกัน แจ้งกาหนดการ
การออกรายงานผลการปฏิบัติงาน และขอบคุณผู้เกี่ยวข้องในการให้ความร่วมมือ
3. จัดทารายงานผลการตรวจสอบและติดตามผล
3.1 รวบรวมหลักฐานจากการตรวจสอบ ได้แก่ เอกสาร ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ได้จาก
การตรวจสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งในระหว่างที่ทาการตรวจและขอเพิ่มเติมประกอบการตรวจสอบในภายหลัง
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3.2 รวบรวมกระดาษทาการ ได้แก่ กระดาษทาการบันทึกผลการตรวจสอบโดยละเอียด
ในแต่ละเรื่อง
3.3 สรุปผลการตรวจสอบ โดยการรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อตรวจพบ และข้อสังเกต ที่ได้
ระหว่างการตรวจสอบ เพื่อสรุปหาข้อตรวจพบหรือสิ่งที่ตรวจพบทั้งด้านดีและปัญหาข้อบกพร่อง
3.4 จัดทารายงานผลการตรวจสอบ
- จัดทารายงานผลการตรวจสอบ นาเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่ อพิ จ ารณาสั่ งการให้ ห น่ ว ยรั บ ตรวจ ด าเนิ น การตามข้ อเสนอแนะ และแจ้ งผลการตรวจสอบพร้อ ม
ข้อเสนอแนะให้หน่วยรับตรวจทราบ พร้อมกาชับให้รายงานผลการดาเนินการแก้ไข ภายในเวลาที่กาหนด
และมีการติดตามเร่งรัดหน่วยรับตรวจที่ยังไม่รายงานผล
- รายงานผลการตรวจสอบให้ ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน และ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในเดือนกันยายน
3.5 ติดตามผล เพื่อให้ทราบว่าผู้รับการตรวจและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะใน
รายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือไม่ และข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมแล้วหรือยัง
หรือมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร และรายงานผลการติดตามต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามลาดับต่อไป
การปฏิบัติงานตรวจสอบ
การตรวจสอบการเงิน การบั ญชีของสถานศึกษา เป็นการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน เป็น
ปั จ จุ บั น และการควบคุ ม ทางการเงิ น มี ค วามเพี ย งพอ เหมาะสมเชื่ อ ถื อ ได้ แ ละมี ค วามโปร่ ง ใส ซึ่ ง
ประกอบด้วย การตรวจสอบเงินคงเหลือและการเก็บรักษาเงิน ตรวจสอบการรับ -จ่ายเงิน การบันทึกบัญชี
และการจัดทารายงาน โดยมีวัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบ ดังนี้
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
1. เพื่อให้มั่นใจว่าการรับจ่ายเงินมีความรัดกุมและปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ
2. เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทาบัญชีสามารถควบคุมการเงินของสถานศึกษาได้
3. เพื่อให้มั่นใจว่าสถานศึกษามีเงินคงเหลือถูกต้อง และการเก็บรักษาเป็นไปตามระเบียบกาหนด
ขอบเขตการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบเงินคงเหลือ และการเก็บรักษาเงิน
2. ตรวจสอบการรั บ -จ่ ายเงิน การบั นทึ กบั ญ ชี แ ละการจัดทารายงาน โดยตรวจสอบหลั กฐาน
ในปีงบประมาณปัจจุบันและปีงบประมาณที่ผ่านมา อย่างน้อย 2 เดือน
การดาเนินการตรวจสอบ
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ก่อนลงมือตรวจสอบ พบผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่รับจ่ายเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี และเจ้าหน้าที่
ฝ่ ายพั ส ดุ พู ด คุ ย สร้ างความเป็ น กัน เอง อธิบ ายวัต ถุป ระสงค์ แ ละขอบเขตการตรวจสอบ เพื่ อให้ ก าร
ตรวจสอบสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและทันตามกาหนดเวลา และดาเนินการตรวจสอบดังนี้
1. ตรวจสอบเงินคงเหลือ และการเก็บรักษาเงิน
การตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น จะดาเนินการไปพร้อม ๆ กัน สาหรับโรงเรียนประถมศึกษา
ซึ่งทุ กโรงเรีย นในสั งกัดส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ไม่มีตู้นิ รภั ย
จะดาเนินการตรวจสอบ ดังนี้
1.1 การจั ด ท ารายงานเงิน คงเหลื อประจาวัน ตรวจสอบการจัดท ารายงานเงินคงเหลื อ
ประจาวันของสถานศึกษาเป็นปัจจุบันหรือไม่ โดยสุ่มตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือประจาวันตั้งแต่วันตัดยอด
ย้อนหลังช่วงระยะเวลาหนึ่งว่าจัดทาสม่าเสมอหรือไม่
1.2 เงินคงเหลือประจาวันตามรายงานเงินคงเหลือประจาวันมีอยู่จริง
1.2.1 ตรวจสอบว่าผู้รับผิดชอบได้ตรวจสอบตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ให้ถูกต้อง
ตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจาวันก่อนเก็บรักษาหรือไม่ โดยสอบถามผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นผู้เก็บ
รักษาเงิน เนื่องจากไม่มีตู้นิรภัย
1.2.2 ตรวจสอบความมีอยู่จริงของเงินคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจาวัน
ณ วันตัดยอด (วันทาการสุดท้ายที่มีการรับจ่ายเงินก่อนวันเข้าตรวจสอบ) โดย
1) ตรวจนับเงินสดคงเหลือในมือเทียบกับเงินสดคงเหลือในรายงานเงิน
คงเหลือประจาวัน
2) ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือตามสมุดเงินฝากธนาคาร (บัญชีออมทรัพย์/
เผื่อเรียก) ทุกบัญชี เทียบกับรายงานเงินคงเหลือประจาวัน
กรณีเป็นเงินฝากกระแสรายวันตรวจสอบยอดคงเหลือตามทะเบียน
คุมเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันที่ได้พิ สูจน์ยอดเงินฝากธนาคารแล้ว เปรีย บเทียบกับยอดเงินใน
รายงานเงินคงเหลือประจาวัน
3) ตรวจสอบเงิ น ฝากส่ ว นราชการผู้ เบิ ก ตามรายงานเงิ น คงเหลื อ
ประจาวัน เทียบกับสมุดคู่ฝากและทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินฝาก หรือให้สอบยันยอดกับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (จากบัญชีย่อยเงินรับฝาก)
1.3 วงเงินและระยะเวลาเก็บรักษาเป็นไปตามระเบียบกาหนดหรือไม่
1.3.1 ตรวจสอบ จานวนเงิน และระยะเวลาการเก็ บ รักษาเงิน คงเหลื อ ไม่ เกิ น
อานาจของสถานศึกษา โดย
1) ขณะที่ตรวจสอบรายงานเงินคงเหลื อประจาวัน ให้ สังเกตว่ามีการ
เก็บเงินเกินอานาจ และระยะเวลาที่ระเบียบกาหนดหรือไม่
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2) พิจารณาจากเงินคงเหลือที่ตรวจนับ ณ วันเข้าตรวจสอบ ว่า แต่ล ะ
ประเภทเงินเก็บเป็นเงินสด/เงินฝากธนาคารเกินอานาจ หรือเกินระยะเวลาหรือไม่
1.3.2 ตรวจสอบวิธีการเก็บรักษาเงินสดคงเหลือมีความปลอดภัย และถูกต้องตาม
ระเบียบหรือไม่ โดยสอบถามแนวปฏิบัติในการเก็บรักษาเงินจากผู้เกี่ ยวข้องเพื่อทราบว่ามีความเข้าใจ และ
ปฏิบัติถูกต้องหรือไม่
2. ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงิน
2.1 การรับเงินทุกประเภทมีหลักฐานถูกต้อง ตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
2.1.1 ตรวจสอบรายการรับเงินที่บันทึกบัญชี มีหลักฐานการรับเงินครบถ้วน และ
ถูกต้องตามที่กระทรวงการคลังกาหนดทุกรายการ โดยสุ่มตรวจอย่างน้อย 2 เดือน
2.1.2 ตรวจสอบว่ามีการรับเงินอื่นนอกจากที่บันทึกในบัญชีหรือไม่ โดยสอบถาม
ผู้เกี่ยวข้อง และตรวจสอบเอกสาร (ถ้ามี) เพื่อทราบว่าเป็นเงินอะไร และสถานศึกษามีการควบคุมอย่างไร
หากควบคุมอยู่นอกระบบ แนะนาให้ควบคุมไว้ในระบบให้ถูกต้อง
2.2 การจ่ายเงินมีหลักฐานการจ่ายและต้นเรื่องขอเบิกที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ
ตรวจสอบรายการจ่ายเงินที่บันทึกบัญชี กับหลักฐานประกอบการจ่าย เพื่อให้
ทราบว่า
2.2.1 มีหลักฐานการจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังกาหนดครบทุกรายการ
2.2.2 มีหลักฐานขอเบิกที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ
2.3 มีการตรวจสอบการรับจ่ายเงินประจาวัน
ตรวจสอบว่ ามี การตรวจสอบการรั บ จ่ ายเงิ น ป ระจ าวั น ตามระเบี ยบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่ งคลัง
พ.ศ. 2562 หรือไม่โดย
2.3.1 ตรวจสอบคาสั่งหรือหลักฐานแสดงการมอบหมายผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
การรับจ่ายเงินประจาวัน
2.3.2 ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ได้รับมอบหมายโดย
1) สอบถามผู้ได้รับมอบหมายว่ามีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรเพื่อทราบว่า
ปฏิบัติถูกต้องหรือไม่
2) ตรวจสอบการลงลายมือชื่อรับรองของผู้ได้รับมอบหมาย ในบัญชี และ
ใบเสร็จรับเงิน
3. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีและการจัดทารายงาน
3.1 ตรวจสอบว่ามีการบันทึกบัญชีถูกต้องเป็นปัจจุบันหรือไม่
3.1.1 ตรวจสอบการจัดทาบัญชีของสถานศึกษา ณ วันเข้าตรวจสอบ ได้ทาเป็น
ปัจจุบันหรือไม่
3.1.2 ตรวจสอบหลักฐานด้านรับ ด้านจ่าย กับการบั นทึกบัญชีว่ามีการลงรายการ
ประเภทเงิน จานวนเงิน และวันที่รับ-จ่ายเงิน ถูกต้องตรงตามหลักฐาน
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3.1.3 ตรวจสอบว่ามี การสอบทานความถูกต้องของการบั นทึ กบั ญ ชีทุ กสิ้ น วัน
ที่มีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี โดยสอบถาม เจ้าหน้าที่บัญชีว่ามีการสอบทานอย่างไร
3.2 มีการจัดทารายงานเสนอตามระยะเวลากาหนด
ตรวจสอบว่า สถานศึ ก ษา ได้ จัด ท ารายงานการเงิน และจัด ส่ งให้ ห น่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องถูกต้อง ครบถ้วน ตามระยะเวลาที่ระเบียบกาหนด อย่างสม่าเสมอหรือไม่ ดังนี้
3.2.1 รายงานประจาวัน ได้แก่ รายงานเงินคงเหลือประจาวัน
3.2.2 รายงานประจาเดือน ทุกสิ้นเดือนให้ส่งสาเนารายงานเงินคงเหลือประจาวัน
ณ วันทาการสุดท้ายของเดือนให้ส่วนราชการผู้เบิกทราบภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
3.2.3 รายงานประจาปี กรณี มีเงินรายได้ส ถานศึกษา ทุกสิ้ นปีงบประมาณ ให้
สถานศึกษาจัดทารายงานการรับ -จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา รายงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการนาเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็น
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ เป็ น นิ ติ บุ ค คลในสั งกั ด เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
พ.ศ. 2551
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ที่เกี่ยวข้อง. 2560.
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