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คํานํา 
  

  ตามที่  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ไดกําหนด

โครงสรางสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยโครงสรางดังกลาวกําหนดใหมีหนวยตรวจสอบภายใน  

เพ่ือทําหนาที่ ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําปรึกษาตอหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัด  สํานกังานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง  จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสําหรับผู

ตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือใชเปนคูมือในการปฏิบัติงานแกผูตรวจสอบ

ภายในไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อางทอง  หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารคูมือเลมนี้ จะเปนประโยชนตอผูตรวจสอบภายในและผูที่สนใจ

การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ขอขอบคุณคณะทํางานและผูที่เกี่ยวของทุกทานที่มีสวนสําคัญ

ในการจัดทําเอกสารคูมือเลมนี้ 

     

 

       จันทรา  จันทพันแจง 

           นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ 

                            สพป.อางทอง 
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บทท่ี 1   

บทนํา 

ความเปนมา ความจําเปน(ภูมิหลัง) ความสําคัญ 

   ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  

มาตรา 34 ไดจัดระเบียบบริหารราชการในเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยกําหนดใหสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาเปนสวนราชการที่อยูภายใตการกํากับ  ดูแล ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา             

ขั้นพ้ืนฐาน มีหนาที่ดําเนินการบริหารและจัดการศึกษา ประสาน สงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา

เอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษา  รวมทั้งประสาน  สงเสริม องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถจัด

การศึกษาสอดคลองกับนโยบาย  และมาตรฐานการศึกษา สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของ

บุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 

และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย พรอมจัดใหมีระบบประกันคุณภาพใน

สถานศึกษารับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานใหเปนไปตามนโยบาย แนวทางและ

แผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง และอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 และที ่ แกไขเพ่ิมเติม  มาตรา 38  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  มาตรา 37   โดยมีหนวยงานที่อยูในความรับผิดชอบ คือ 

สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

   จากภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดังกลาว    ประกอบกับการที่

กระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง     ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในฐานะ

ผูบังคับบัญชา  จึงมีอํานาจหนาที่ควบคุม กํากับการปฏิบัติงาน รวมทั้งเรงรัด ติดตาม ประเมินผล

ใหเปนไปตามนโยบาย และแผนปฏิบัติราชการ  เพ่ือใหการปฏิบัติราชการเปนไปตามแนวทาง และ

เปาหมายในการพัฒนาการศึกษา 

   อนึ่ง เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   และที่แกไขเพ่ิมเติม

(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  มาตรา 62   กําหนดใหจัดระบบการตรวจสอบ  ติดตาม ประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับหลัก

การศึกษา  แนวการจัดการศึกษา และคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยหนวยงานภายใน  ประกอบ

กับการที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติกําหนดใหทุกสวนราชการ   ตองจัดใหมีหนวยตรวจสอบภายใน  เพ่ือ

ทําหนาที่ตรวจสอบ  ติดตาม  และใหคําปรึกษาตอหนวยงาน  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา   จึงไดกําหนดใหมีหนวยตรวจสอบภายในข้ึนตรงตอผูอํานวยการ
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   เพ่ือทําหนาที่สนับสนุนชวย เหลือการปฏิบัติงานของสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงค  ในฐานะที่หนวยตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือของ

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ซึ่งตองทําหนาที่ประสานงานกับหนวยตรวจสอบภายใน  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ   ใหเปนไปดวย

ความราบรื่น  ซึ่งจะสงผลใหใหการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบรรลุวัตถุประสงค 

และเปาหมายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาพรวม 

วัตถุประสงคของคูมือการปฏิบัติงาน 

   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการ

ตรวจสอบภายใน เพ่ือใหการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิด

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน  ซึ่งแนวทางการตรวจสอบที่ปรากฏอยูในคูมือเลมนี้ จะเปนประโยชน

แกผูเกี่ยวของทุกฝายในการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และถูกตองตามหลักธรรมา 

ภิบาล โดยวัตถุประสงคที่สําคัญของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน  ดังนี้ 

   1. เพ่ือใชเปนคูมือในการปฏิบัติงาน  

   2. เพ่ือใหผูรวมงานใชปฏิบัติงานทดแทนกันได 

   3. เพ่ือผูรับบริการใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 

ประโยชนของคูมือการปฏิบัติงาน 

   ผูบริหารและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของหนวยงาน รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสีย                       

มีความรู  ความเขาใจในสาระสําคัญของการตรวจสอบภายใน  รวมทั้งขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายในอยางถูกตอง  มีประสิทธิภาพ  และเปนมาตรฐานเดียวกัน  ดังนี ้

   1. ไดคูมือในการปฏิบัติงาน   

   2. ไดใหผูรวมงานใชปฏิบัติงานทดแทนกันได 

   3. ไดใหผูรับบริการใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

  

ขอบเขตของคูมือการปฏิบัติงาน 

   คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเลมนี้ครอบคลุมข้ันตอนการปฏิบัติงานการ

ตรวจสอบภายในของการตรวจสอบในระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   และสถานศึกษา            

เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตามขอบเขตของงานที่ตองการตรวจสอบ   โดยอางอึงตาม

ระเบียบและแนวปฏิบัติตางๆ  ดังนี้ 
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   1. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ. 

2551 

   2.  หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการเบิกจายเงินและการนําเงินสงคลังตามระบบการบริหาร

การเงินการคลังภารรัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวของ 

         3.  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ. 2544 และหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ

หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

4.  ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการน าเงินสงคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

5.  ระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544 

6.  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

7.  คูมือการตรวจสอบภายใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

8.  คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สําหรับผูตรวจสอบภายใน โดยสํานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

9.  คูมือการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา โดยสํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

10.  แนวทางการควบคุม กํากับ ติดตาม การเงินการบัญชีระดับโรงเรียน             

โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

11.  หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการใชจายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน                

โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

12.  แนวทางการดําเนินงานโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแต 

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

   13.  แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Market : e – market)   และ  ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Bidding : e – bidding) 

            

นิยามศัพทเฉพาะ 

การตรวจสอบภายใน   หมายถึง   กิจกรรมการใหความเช่ือมั่นและการใหคําปรึกษาอยาง 
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เที่ยงธรรมและเปนอิสระ    ซึ่งจัดใหมีข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน            

การตรวจสอบภายในชวยใหองคกรบรรลุถึงเปาหมายที่วางไว   ดวยการประเมินและปรับปรุง

ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเส่ียง   การควบคุมและการกํากับดูแลอยางเปนระบบ

และเปนระเบียบ                  

         การใหหลักประกัน  หมายถึง  การตรวจสอบหลักฐานตางๆ อยางเที่ยงธรรม เพ่ือนําผลมา

ประเมินอยางเปนอิสระในกระบวนการบริหารความเส่ียง   การควบคุม   และการกํากับดูแล

องคกร  เชน การตรวจสอบงบการเงิน ผลการดําเนินงาน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

ความมั่นคงปลอดภัยของระบบตางๆ   และการตรวจความถูกตองและเช่ือถือไดของขอมูลทาง

การเงินการบัญชี 

         การบริการใหคําปรึกษา  หมายถึง  การใหบริการ ใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษาและบริการ

อื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยลักษณะงานและขอบเขตของงานขึ้นอยูกับผูรับบริการ  เพ่ือเพ่ิมคุณคาใหแก

สวนราชการและปรับปรุงการดําเนินงานของสวนราชการใหดีขึ้น 
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บทท่ี 2 

บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบและการบรหิารจัดการ 

โครงสรางบริหารจัดการ 

       โครงสรางองคกร (ORGANIZATION CHART) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

กลุมบริหาร 

งานบุคคล 
กลุม 

อํานวยการ 

กลุมสงเสริมการ 

จัดการศึกษา 

กลุมนโยบาย 

และแผน 

หนวยตรวจสอบ 

ภายใน 

กลุมนิเทศ 

ติดตามและ 

ประเมินผล 

การจัดการ 

การศึกษา 

กลุมบริหาร 

งานการเงิน

และสินทรัพย ์
 

สถานศึกษา 

กลุ่ม 
ICT 

กลุมกฎหมายและ

คดี 
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โครงสรางการบรหิาร (ADMINISTRATION CHART) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

กลุมบริหาร 

งานบุคคล กลุม 

อํานวยการ 

กลุม

สงเสริมการ 

จัด

การศึกษา 

กลุม

นโยบาย 

และแผน 

กลุมนิเทศ 

ติดตามและ 

ประเมินผล 

การจัดการ 

การศึกษา 

กลุมกฎหมายและ

คดี 
 

ผูอํานวยการ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

รองผูอํานวยการ 

สํานักงานเขตพื้นที่(1) 

รองผูอํานวยการ 

สํานักงานเขตพื้นที่(2) 

รองผูอํานวยการ 

สํานักงานเขตพื้นที่(4) 

กลุ่ม 
ICT 

หนวยตรวจสอบ 

ภายใน 

กลุมบริหาร 

งานการเงิน 
และสินทรัพย ์

รองผูอํานวยการ 

สํานักงานเขตพื้นที่(3) 

กลุ่ม 
พัฒนาครูและ

บุคลากรฯ 
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โครงสรางการปฏิบัติงาน (ACTIVITY CHART) 

 

     

   

                                       

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

1. งานตรวจสอบ

ภายใน 

สพท./สถานศึกษา 

2. งานบริหาร 

การตรวจสอบ 

3. งานธุรการ 

และ 

สารสนเทศ 

1.2 งานตรวจสอบดานการใหความเช่ือม่ัน 

     แยกตามประเภทการตรวจสอบ 

 

1.3 งานใหคําปรึกษา 

2.1 งานวางแผน 

การตรวจสอบ 

ภายใน 

2.2 งานประกัน 

คุณภาพงาน 

ตรวจสอบภายใน 

1.1.1 งานประเมินระบบการ 

ควบคุมภายใน 

1.1.2 งานประเมินความเสี่ยง 

1.2.1 งานตรวจสอบทางการเงินบัญชี (Financial Audit) 

1.2.2 งานตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) 

1.2.3 งานตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit) 

1.2.4 งานตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Audit)  

1.2.5 งานตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit) 

1.2.6 งานตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) 

1.2.7 งานตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (FLOW CHART) 

กระบวนการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit Process)    
 

1.  การวางแผน 

    การตรวจสอบ                                        

 

             

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

2.  การปฏิบัติงาน 

    ตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.  การรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ 

       

การสํารวจข้อมูลเบือ้งต้น 

การประเมนิผล 

ระบบการควบคุมภายใน 

การประเมนิความเส่ียง 

การวางแผนการตรวจสอบ 

ก่อนเร่ิมปฏบิัตงิาน 

ตรวจสอบ 

ระหว่างการปฏบิัตงิาน

ตรวจสอบ 

งานตรวจสอบการปฏบิัติ

เม่ือเสร็จสิน้       

การรายงานผลการปฏบิัตงิาน 

การตดิตามผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กระดาษ 

ทาํการ 
การวางแผนการปฏบิัตงิาน 



13 
 

บทท่ี 3 

หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติงาน 

หลักเกณฑการปฏิบัติงาน 

   หนวยตรวจสอบภายใน  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้

   1. ตรวจสอบความถูกตองและเช่ือถือไดของขอมูลตัวเลขตางๆ  ดวยเทคนิควิธีที่ 

ยอมรับโดยทั่วไป  โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน  ความสําคัญของเรื่อง                

ที่ตรวจสอบ  วิเคราะห  ประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 

   2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  การบริหารการเงิน  

และการบริหารทรัพยสิน   การบริหารงานดานอื่นๆ  ของหนวยงานใหเปนไปตามนโยบาย  

แผนงาน  โครงการ  ภารกิจ  กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  คําส่ัง และมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง

ตรวจสอบการดูแลรักษาทรัพยสิน    การใชทรัพยากรทุกประเภทวาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

ประสิทธิผลและประหยัด 

   3. จัดทําแผนตรวจสอบประจําปเสนอตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกป พรอมทั้งสงสําเนาใหสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

   4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน  เสนอแนะวิธีการ  มาตรการในการปรับปรุงแกไขการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานรับตรวจ   ตามขอ 1 และ 2     ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

ประสิทธิผลบังเกิดผลดีตอการจัดการศึกษา พัฒนาผูเรียน  รวมทั้งการปองปรามมิใหเกิดความ

เสียหายหรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพยสินของทางราชการ 

   5 . รายงานผลการตรวจสอบ   และรายงานการติดตามผลการตรวจสอบตอ

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พรอมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการ

ตรวจสอบภายในประจําปตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

   6. ติดตามผลการตรวจสอบ   และเสนอแนะใหคําปรึกษาแกผูบริหารของหนวย                  

รับตรวจ  ในการดําเนินงานใหถูกตองตามที่ไดเสนอแนะไว   

   7. ศึกษาวิเคราะหระเบียบ  กฎหมายทางการเงินการคลัง  เพ่ือกําหนดแนวปฏิบัติ 

จัดทําเอกสารคูมือเผยแพรใหหนวยงานและบุคลากรในสังกัด รวมทั้งใหคําปรึกษา คําแนะนํา 

ผูปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ใหบังเกิดผลดีตอการสงเสริมการจัดการศึกษา 

พัฒนาผูเรียน 
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   8. ประสานงานกับผูตรวจสอบภายนอก  เชน  สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน             

กลุมตรวจสอบภายใน  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปนตน 

  

วิธีการปฏิบัติงาน 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  มีการปฏิบัติงานการ 

ตรวจสอบภายในอยางเปนระบบ   โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้ 

1. การวางแผนการตรวจสอบ มีข้ันตอนยอย คือ                     

1.1 สํารวจขอมูลเบ้ืองตน   เพ่ือใหผูตรวจสอบภายในเรียนรู และทําความเขาใจ 

เกี่ยวกับงานของหนวยงานที่ตองทําการตรวจสอบในรายละเอียด เชน ลักษณะของงบประมาณและ

จํานวนเงินที่ไดรับ  หลักการ  ระเบียบ  วิธีปฏิบัติงาน ขั้นตอนการทํางานหรือสายงานการบังคับ

บัญชา ขอมูลจากรายงานหรือสถิติ ประเภทของรายงานที่หนวยงานตองจัดทํา/จัดสง และระบบ

การควบคุมภายในที่มีอยู รวมทั้งความคุนเคยกับหนวยงานและระบบงานที่จะเลือกมาตรวจสอบ 

ซึ่งจะชวยใหผูตรวจสอบสามารถประเมินความเส่ียงในช้ันตนกอนจะดําเนินการตรวจสอบไดอยาง

เหมาะสมเปนระบบ 

1.2 ประเมนิระบบการควบคุมภายใน    ผูตรวจสอบภายในจะประเมินผลระบบ 

การควบคุมภายในของทุกกลุมงานในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   ที่ไดจัดทําและประเมินตนเอง

ตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กําหนด     โดยใหผู

ตรวจสอบภายในตองพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  

1.3 ประเมนิความเสี่ยง    ผูตรวจสอบภายในสามารถเลือกประเมินความเส่ียงใน 

ระดับหนวยงานในทุกกลุมของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือระดับงาน โครงการ กิจกรรม ก็ได

ตามความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  

1.4 จัดทําแผนการตรวจสอบประจําป (Audit Plan)     ผูตรวจสอบภายในจะ 

จัดทําแผน  การตรวจสอบใหเปนไปตามประเด็นตามที่ สพฐ. กําหนด    และตามนโยบายที่

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใหความสําคัญ     โดยจะจัดทําแผนการตรวจสอบเสนอ

ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในเดือนกันยายนของทุกป   และ

เมื่อไดรับอนุมัติแผนการตรวจสอบแลว จะสําเนาแผนการตรวจสอบแจงให สพฐ. ทราบ 

1.5 จัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan)       เมื่อไดรับการอนุมัติ 

แผนการตรวจสอบประจําปแลว    ผูตรวจสอบภายในจะจัดทําแผนการปฏิบัติงานในแตละเรื่อง

ของกิจกรรม  งานตรวจสอบใหสอดคลองกับแผนการตรวจสอบประจําป    แตมีความยืดหยุนให
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สามารถแกไขปรบัปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณ     โดยมีรายละเอียดของเรื่อง   และหนวยรับ

ตรวจ วัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน ขอบเขตการปฏิบัติงาน  แนวทางการปฏิบัติงาน  ผูรับผิดชอบ  

ระยะเวลาที่จะตรวจสอบ  และเครื่องมือกระดาษทําการใหพรอมกอนทําการตรวจสอบ 

             

2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ     ปฏิบัติงานตรวจสอบตามระยะเวลาที่กําหนดไวใน 

แผนการตรวจสอบ   มีขั้นตอนยอย คือ  

             2.1 กอนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในเตรียมความพรอมเกี่ยวกับการ

ซักซอมทีมงาน แจงหนวยรับตรวจทราบกําหนดเวลาเขาตรวจ วัตถุประสงคและขอบเขต หรือ 

ประสานขอขอมูลที่จําเปนในการตรวจสอบ 

             2.2  ระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบ   ผูตรวจสอบภายในจะประชุมเปดตรวจ 

ทําการตรวจสอบ   โดยเลือกวิธีการตรวจสอบและเทคนิคการตรวจสอบใหเหมาะสม โดยรวบรวม

ขอมูลไวในกระดาษทําการ และปดตรวจโดยการแจงสรุปผลการตรวจสอบเบื้องตนที่เปน

สาระสําคัญใหผูบริหารของหนวยรับตรวจทราบ เพ่ือดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไข หรือทํา

ความเขาใจกับผูปฏิบัติงาน 

            2.3  เมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ  ผูตรวจสอบภายในจะรวบรวมหลักฐาน  

กระดาษทําการและสรุปผลการตรวจสอบ 

3.  การจัดทํารายงานผลและติดตามผล                                                         

             3.1  รายงานผลการปฏิบัติงาน     เสนอใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ทราบและพิจารณาส่ังการ  ในการการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานเปนเทคนิคอยางหนึ่งที่

ผูตรวจสอบภายในจะตองเอาใจใสเปนพิเศษ   ลักษณะของรายงานตองเปนรายงานที่มีประโยชน  

เปนเรื่องที่มีสาระสําคัญ ขอตรวจพบเปนเรื่องที่ตรงกับขอเท็จจริง   ขอเสนอแนะนําไปเปน

ประโยชนและสามารถปฏิบัติได 

             3.2  การติดตามผล      เปนข้ันตอนสุดทายของกระบวนงานตรวจสอบภายในที่ผู

ตรวจสอบภายในตองติดตามวาตามที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไดส่ังการใหหนวย

รับตรวจดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายในแลวหรือยัง  การติดตามผล

เพ่ือใหแนใจวาขอตรวจพบไดรับการแกไขอยางเหมาะสมเรียบรอยแลว   หากมีปญหาอุปสรรค

อยางไรที่ไมอาจแกไขได จะตองรายงานใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่ทราบ  เพ่ือพิจารณาส่ัง

การเพ่ิมเติม 
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การใหบริการงานตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  

 
 
 
 
 
 
 

  
 

แจงหนวยรับตรวจ 

ประชุมเปดการตรวจสอบกับหนวยรับตรวจ 

ดําเนินการตรวจสอบ 

รายงานผลการตรวจสอบ 

การติดตามผล 

แผนภูมิขั้นตอน 

หนวยตรวจสอบ

ภายใน 



17 
 

             

 
 

หนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

******************************************* 

 

 

- แจงหนวยรับตรวจ ตามแผนการตรวจสอบภายในประจําป  ที่ไดรับความเห็นชอบจาก

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง  

-  กอนทําการตรวจสอบ หนวยตรวจสอบภายใน จะประสานภายในใหหนวยรับตรวจทราบ

เพ่ือใหจัดเตรียมเอกสารหลักฐานสําหรับใชในการตรวจสอบ พรอมแจงวันและเวลาที่จะตรวจสอบ

เปนลายลักษณอักษร 

 

 
 

- กอนเริ่มปฏิบัติการตรวจสอบ หนวยตรวจสอบภายใน จะช้ีแจงใหหนวยรับตรวจไดทราบ

วาการตรวจสอบกําลังจะเริ่มขึ้น   โดยมีวัตถุประสงคและขอบเขตของการตรวจสอบ   ลักษณะของ

การตรวจสอบอยางไร เอกสารที่ใชในการตรวจสอบ ระยะเวลาโดยประมาณที่จะใชในการ

ตรวจสอบขอมูล  และ  วิธีการรายงานและการติดตามผลเปนอยางไร 

 

 
 

-  หนวยตรวจสอบภายใน    จะดําเนินการตรวจสอบหนวยรับตรวจตามแนวทางการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่กําหนดไวในแผนการปฏิบัติงานประจําป 

 

 

- เมื่อเสร็จส้ินการตรวจสอบ ผูตรวจสอบจะจัดทาํรางรายงานการตรวจสอบแลวประชุม

หารือรวมกับหนวยรับตรวจเพ่ือเปนการยืนยนัเรื่องที่ตรวจพบ     และเปนการเปดโอกาสใหหนวย

รับตรวจไดมีโอกาสช้ีแจงและใหความเห็นเพ่ิมเติม  ซึ่งบางครั้งขอมูลที่ผูตรวจสอบรวบรวมได  

อาจจะมีขอมูลที่คลาดเคล่ือน ไมครบถวน ไมสมบูรณ 

ขั้นตอนการใหบริการงานตรวจสอบภายใน 

ข้ันตอนท่ี 1. แจงหนวยรับตรวจ 

ข้ันตอนท่ี 2. ประชุมเปดการตรวจสอบกับหนวยรับตรวจ 

ข้ันตอนท่ี 3. ดําเนินการตรวจสอบ 

ข้ันตอนท่ี 4. ประชุมปดการตรวจสอบกับหนวยรับตรวจ 



18 
 

 

            

 

-    เมื่อหนวยตรวจสอบภายใน   ไดปฏิบัติงานตรวจสอบเสร็จเรียบรอยแลว   จะนําขอมูล                  

หรือขอตรวจพบ  ปญหา  อุปสรรค   ผลการปฏิบัติงาน  และขอเสนอแนะที่ไดจากการตรวจสอบ      

 มาจัดทํารายงานเสนอตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง                 

เพ่ือพิจารณาส่ังการใหหนวยรับตรวจดําเนินการตามขอเสนอแนะ 

- หนวยตรวจสอบภายใน สงรายงานผลการตรวจสอบที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาอางทอง     ไดส่ังการใหหนวยรับตรวจดําเนินการตามขอเสนอแนะ โดยให

รายงานผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 

2  ทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่ไดรับหนังสือแจงใหดําเนินการ 

 

 

-  หนวยตรวจสอบภายใน จะติดตามผลวาหนวยรับตรวจไดมีการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ

ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง  โดยจะนําหนังสือของหนวยรับตรวจที่

รายงานวาไดปฏิบัติตามขอเสนอแนะเรียบรอยแลว    เสนอตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาอางทอง  ทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนท่ี 5. รายงานผลการตรวจสอบ 

ข้ันตอนท่ี 6. การติดตามผล 
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หนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

******************************************* 

ผูขอรับคําปรึกษา สามารถขอรบัคําปรกึษาได   3   ชองทาง  ดังน้ี  

 

   

 โทรศัพท 

      นางจันทรา  จันทพันแจง  ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน 

        โทรศัพท  0-356-1175-4  ตอ  108   หรือ  086-1365445   

      

 

 

 ติดตอเจาหนาที่ผูใหบริการตอบขอสงสัย ซักถาม  ณ  หนวยตรวจสอบภายใน                          

     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

   

 เว็บไซต http://www.ptt2.go.th/audit                                    

     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 
 

 

 

 

 

  

 

ชองทางการใหบริการงานการใหคําปรึกษา 

ช่องทางที ่1 

ช่องทางที ่2 

ช่องทางที ่3 
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  จากการที่หนวยตรวจสอบภายในมีภารกิจในการชวยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายอยาง

มีประสิทธิภาพดวยการใชทรัพยากรอยางคุมคา การตรวจสอบภายในของสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา   จึงตองครอบคลุมกิจกรรมการตรวจสอบดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

ประเด็นการตรวจสอบ 

ตรวจสอบการเบิกเงินและการจายเงินใหเจาหนี้หรือผูมีสิทธิถูกตองครบถวน 

วัตถุประสงคการตรวจสอบ 

                   เพ่ือใหมั่นใจวาการเบิกเงินและการจายเงินใหเจาหนี้หรือผูมีสิทธิถูกตอง                

และครบถวน 

ขอบเขตการตรวจสอบ                   

ดําเนินการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานและสุมตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

ที่เกี่ยวของ  จํานวน 1 เดือนยอนหลังนับแตวันที่ตัดยอด 

แนวทางการตรวจสอบ 

1.   การเบิกเงินถูกตองครบถวน   

        1.1.  การเบิกเงินถูกตอง 

               (1)  การวางเบิก    

                      -  การตรวจสอบหลักฐานขอเบิก   

                      -  การสอบทานหลักฐานและรายงานขอเบิกเงินคงคลัง (ZINF_R09)  

                      -  การจัดพิมพรายงานการขอเบิกเงินคงคลัง (ZINF_R09)  

                      -  การวางฎีกาเบิกในระบบ GFMIS    

               (2)  การอนุมัติเบิกในระบบ GFMIS (ปลดบล็อก) 

                      -  การแตงต้ัง/มอบหมายหนาที่  มีคําส่ังแตงต้ังเจาหนาผูทําหนาที่อนุมัติ           

ในระบบ  GFMIS (ปลดบล็อก)   และเก็บรักษา GFMIS  smart  Card  ที่ใชในการอนุมัติ                

ในระบบ GFMIS  หรือไม 

1.1 การตรวจสอบการเบิกจายเงิน 

1. การตรวจสอบสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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                      -  ผูวางเบิกเงินในระบบ GFMIS เปนผูทําหนาที่อนุมัติในระบบ (ปลดบล็อก)               

ดวยหรือไม           

                (3)  การสุมตรวจสอบการเบิกเงิน 

                      -  การวางฎีกาเบิกถูกตองหรือไม (จํานวนเงินถูกตอง ประเภทเงินถูกตอง

หรือไม) 

                      -  หลักฐานขอเบิกหรือตนเรื่องขอเบิกตรงกับหลักฐานขอเบิกเงินคงคลัง

(ZINF_R09)   

                      -  มีคําส่ังมอบหมายใหเจาหนาที่ผูเบิกและผูอนุมัติเบิกในระบบ GFMIS            

(ปลดบล็อก) ไวเปนลายลักษณอักษร    

                      -  ผูวางเบิกเงินในระบบ GFMIS      เปนผูทําหนาที่อนุมัติในระบบดวย               

(ปลดบล็อก) หรือไม   

                     -  ตรวจสอบการแบงแยกหนาที่ และความรับผิดชอบของเจาหนาที่ มีคําส่ัง               

มอบหมายงาน   ระบุขอบขายภาระงานที่รับผิดชอบไวใหชันเจน   และเปนลายลักษณอักษร                

เชน   การวางเบิก  การรับเงิน  การจายเงิน   งานบัญชี   และการจัดพิมพรายงานตาง ๆ                      

ที่เกี่ยวของในระบบ GFMIS  

        1.2   การเบิกเงินมีหลักฐานครบถวน 

                (1)  การตรวจสอบสรุปรายการขอเบิกเงิน (ZAP_RPTW01)   กับหลักฐานขอเบิก    

                      -  การแตงต้ังและมอบหมาย  ใหมีผูตรวจสอบรายงานสรุปรายการขอเบิกเงิน  

(ZAP_RPTW01) กับหลักฐานขอเบิกหรือตนเรื่องขอเบิกหรือไม 

                      -  ทุกส้ินวัน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2                

ไดจัดพิมพรายงานสรุปรายการขอเบิกเงิน (ZAP_RPTW01)   หรือไม  

                      -   แผนผังการปฏิบัติงานเปนอยางไร   

                      -   มีการตรวจสอบหลักฐานขอเบิก     หรือตนเรื่องขอเบิกกับรายงานสรุป

รายการขอเบิกเงิน (ZAP_RPTW01)   เพ่ือตรวจสอบรายการเบิกของหนวยงาน  และ เสนอ

หัวหนาหนวยงานลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองในรายงานสรุปรายการขอเบิกเงิน

(ZAP_RPTW01)   หรือไม 

2.  การจายเงินใหเจาหนี้หรือผูมีสิทธิถูกตองครบถวน    

      2.1.  การจายเงินใหเจาหนี้หรือผูมีสิทธิในระบบ  GFMIS 

             (1)   การควบคุมการจายเงิน    
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                -  การจายเงินใหเจาหนี้หรือผูมีสิทธิในระบบ  GFMIS 

                     -  มีการจัดพิมพรายงานแสดงการจายเงินเขาบัญชีของผูมีสิทธิ (ZAP_RPT506)   

หรือไม        

                     -  มีการตรวจสอบรายงานแสดงการจายเงินเขาบัญชีของผูมีสิทธิ 

(ZAP_RPT506) กับหลักฐานตนเรื่องพรอมแนบกับหลักฐานตนเรื่องขอเบิกดวยหรือไม 

                     -  มีการติดตามใบเสร็จรับเงิน หรือมีการจัดทําหนังสือแจงสรรพากรในทองที่

ภูมิลําเนาหรือสถานประกอบการของเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินทราบ   ไดจัดทําหรือไม                     

   (2)  การสุมตรวจสอบการจายเงิน    

                     -  การจายเงินมีหลักฐานประกอบการจายเงินครบถวนหรือไม     มีการเรียก

ใบเสร็จรับเงินจากเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินหรือไม ในกรณีที่เกิน  15  วันยังไมไดใบเสร็จรับเงิน   

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  มีการจัดทําหนังสือแจงสรรพากรใน

ทองที่ภูมิลําเนาหรือสถานประกอบการของเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินทราบหรือไม                     

      2.2    การจายเงินใหเจาหนี้หรือผูมีสิทธิผานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

              การจายเงินใหเจาหนี้หรือผูมีสิทธิ  ผานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อางทองเขต  2   ดําเนินการดังนี้     

               (1)  การรับเงิน     

                    -  มีการจัดพิมพรายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจายเงิน 

(ZAP_RPT503) หรือไม 

               (2)   การจายเงิน   

                     -  ตรวจสอบยอดเงินโดยกระทบยอดจํานวนเงินรับกับจํานวนเงินจายใหตรงกัน

กอนการเขียนเช็คส่ังจาย     พรอมทั้งสอบทานความถูกตองของรายการจํานวนเงิน และผูรับเงิน                 

ที่ระบุไวในเช็คหรือไม 

                     -  ทุกส้ินวันไดรวบรวมหลักฐานการจายสงใหงานบัญชีทันหรือไม 

                    -  กรณีการจายเงินใหเจาหนี้หรือบุคคลภายนอก ไดจายโดยวิธีใด 

                     -  ตรวจสอบเช็คกับตนเรื่องขอเบิกหรือไม 

                     -  ผูรับเช็คไดลงนามในตนขั้วเช็คหรือไม 

                     -  รายงานแสดงการจายเงินเขาบัญชีของผูมีสิทธิ (ZAP_RPT503)                        

ไดจัดพิมพ และตรวจสอบกับหลักฐานตนเรื่องขอเบิกหรือไม 

               (3)   การควบคุมเงินฝากธนาคารคงเหลือ 
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                     -  มีการจัดทําสมุดเงินฝากธนาคารและงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารหรือไม 

                     -  มีการจัดทํารายละเอียดเงินฝากธนาคารคงเหลือหรือไม 

                     -  มีการจัดพิมพรายงานรายละเอียดเอกสารขอเบิกที่ไดรับเงินแลว แตยังไมได                      

ชําระเงินใหผูขาย (ZAP_RPT406) หรือไม 

                     -  มีการตรวจสอบรายละเอียดเงินฝากธนาคารคงเหลือกับรายงานรายละเอียด

เอกสารขอเบิกที่ไดรับเงินแลวแตยังไมชําระเงินใหผูขาย (ZAP_RPT406) หรือไม 

                        

 

ประเด็นการตรวจสอบ 

  1.  ตรวจสอบการควบคุมเงินทดรองราชการ  ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอางทอง 

  2.  ตรวจสอบความถูกตองของการใชจายเงินทดรองราชการ ของสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

วัตถุประสงคการตรวจสอบ 

  1.  เพ่ือใหมั่นใจวาเงินทดรองราชการมีระบบการบริหารการใชจายเงินเปนไปตาม

หลักเกณฑ  นโยบาย  ระเบียบและแนวทางที่กระทรวงการคลังกําหนด 

  2.  เพ่ือใหระบบการบริหารจัดการเงินทดรองราชการมีความรวดเร็ว  คลองตัว                          

มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม 

  3.  เพ่ือใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

ขอบเขตการตรวจสอบ 

  ดําเนินการตรวจสอบเบิกจายเงินทดรองราชการ  จํานวน  1  เดือนยอนหลังนับแต

วันที่ตัดยอด      

 

แนวทางการตรวจสอบ 

                  วิธีการตรวจสอบ  โดย 

  1.  การควบคุมเงินทดรองราชการ 

                          1.1  สอบทานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ หัวหนางาน     

ผูอํานวยการกลุม  ผูบริหารที่ควบคุมเงินทดรองราชการ (รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่) 

                          1.2  ตรวจสอบการควบคุมเงินทดรองราชการตามแนวทางที่กระทรวง 

1.2 การตรวจสอบเงินทดรองราชการ 
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การคลังกําหนด   โดย 

   -  การแยกเงินทดรองราชการจากระบบบัญชีปกติ รวมทั้งบัญชีเงินฝาก

ธนาคาร   สําหรับเงินทดรองราชการโดยเฉพาะตางหาก 

   -  ใหเปดบัญชีเงินฝากธนาคารสําหรับเงินทดรองราชการ 2 บัญชี   คือ               

บัญชีเงินฝากออมทรัพยเพ่ือฝากเงินทดรองราชการ และบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเพ่ือส่ังจาย           

เงินทดรองราชการ        

   -  ใบเสร็จสําหรับคืนเงินทดรองราชการ ใหแยกจากใบเสร็จรับเงินปกติ                

ของสวนราชการ 

   -  การบันทึกในทะเบียนคุมการรับจายเงินทดรองราชการ  ใหบันทึกใน                     

ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 

   -  การจัดทํารายงานฐานะเงินทดรองราชการ งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 

รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ   รายละเอียดใบสําคัญเงินทดรองราชการเปนประจําทุกเดือน   

   -  เงินสดคงเหลือ ณ ส้ินวัน    ใหเก็บรักษาไวในตูนิรภัย และแสดงเงิน

คงเหลือ ในรายงานเงินคงเหลือประจําวันชอง “หมายเหตุ” 

   -  ดอกเบี้ยรับจากบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย ใหนําสงเปนเงินรายได

แผนดิน 

   -  แตงต้ังเจาหนาที่ไมตํ่ากวาระดับ 5  ตรวจสอบความเคล่ือนไหวในทะเบียน

คุมเงินทดรองราชการเปนประจําทุกวัน 

  2.  การใชจายเงินทดรองราชการ 

                          2.1  ตรวจสอบการใชจายเงินทดรองราชการวาเปนไปตามหลักเกณฑ

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547 

                          2.2  ตรวจสอบการบริหารเงินทดรองราชการตามโครงการ One Stop 

Service   เชน  คารักษาพยาบาล  คาการศึกษาบุตร 

                          2.3  ตรวจสอบการเบิกเงินงบประมาณชดใชเงินทดรองราชการมีความ

รวดเร็ว  เปนระบบ  ทําใหการหมุนเวียนมีสภาพคลอง  ตอบสนองการบริการไดทันตามความ

ตองการ บรรเทาปญหาการเบิกจายเงินจากคลังได 

                          2.4  ตรวจสอบเปรียบเทียบระยะเวลาที่ไดรับใบสําคัญชดใชเงินทดรอง

ราชการ หรือไดจายเงินทดรองกับวันที่ขอเบกิเงินงบประมาณชดใชในระบบ GFMIS  หมุนเวียน                 

มีสภาพคลอง   ตอบสนองการบริการไดทันตามความตองการ 
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ประเด็นการตรวจสอบ 

  1.  ตรวจสอบการเบิกจายเงินคาเชาบานใหผูมีสิทธิถูกตองตามพระราชกฤษฎีกา               

คาเชาบานขาราชการและระเบียบที่เกี่ยวของ 

  2.  ตรวจสอบระบบการควบคุมการเบิกจายเงินคาเชาบานมีความเหมาะสมและ 

รัดกุม 

             

วัตถุประสงคการตรวจสอบ 

1.  เพ่ือทราบวาการเบิกจายเงินคาเชาบานใหผูมีสิทธิถูกตองเปนไปตามระเบียบและกฎหมายที่

เกี่ยวของ 

2. เพ่ือทราบวาระบบการควบคุมการเบิกจายเงินคาเชาบานมีความเหมาะสมและรัดกุม 

ขอบเขตการตรวจสอบ 

  1.  ตรวจสอบระบบควบคุมการเบิกจายเงินคาเชาบาน 

  2.  ตรวจสอบหลักฐานประกอบการใชสิทธิขอรับเงินคาเชาบาน  และหลักฐาน                     

การเบิกจายเงิน 

 

แนวทางการตรวจสอบ 

1) ตรวจสอบการเบิกจายเงินคาเชาบานใหผูมีสิทธิถูกตองตามพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ

และระเบียบที่เกี่ยวของ 

    วิธีการตรวจสอบ  โดย 

1. ตรวจสอบวาผูที่เบิกคาเชาบานเปนผูมีสิทธิตามกฎหมาย โดยตรวจสอบจาก 

เอกสารหลักฐานการยื่นรับเงินคาเชาบาน 

2. สอบทานรายงานของขอมูลการขอรับเงินคาเชาบานของผูใชสิทธิ                              

พรอมแบบ 6005  วามีการแจงรายละเอียดประกอบครบถวนหรือไม 

3. ตรวจสอบหลักฐานประกอบการขอใชสิทธิเบิกคาเชาบาน 

              3.1  การยื่นขอเบิกครั้งแรก 

                     3.1.1  ตรวจสอบแบบการขอรับคาเชาบาน (แบบ 6005) พรอมหลักฐาน 

ประกอบการขอเบิกเงินคาเชาบาน 

1.3  การตรวจการเบิกจายเงินคาเชาบาน 
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     กรณีเชาบาน 

     กรณีเชาซื้อ 

     กรณีผอนชําระเงินกูเพ่ือซื้อบาน 

     กรณีผอนชําระเงินกูเพ่ือปลูกบาน โดยมีที่ดินเปนของตนเองอยูกอน

แลวหรือปลูกสรางบานบนที่ดินของบุคคลอื่นโดยตนมีสิทธิตามกฎหมาย 

                     3.1.2 สอบทานรายงานผลการตรวจสอบการขอรับเงินคาเชาบานของ 

คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงของสภาพบาน  วามีการบันทึกขอมูลรายละเอียดพรอมใหคํา

รับรองเสนอตอหัวหนาหนวยงานครบถวนทุกกรณีประกอบการขอเบิกเงินคาเชาบาน 

                      3.1.3 ตรวจสอบการควบคุมการเบิกคาเชาบานแตละราย  ไมใหเกิน 

สิทธิตามบัญชีอัตราคาเชาบานขาราชการที่กําหนดทายพระราชกฤษฎีกาคาเชาบา   

               3.2  การยื่นขอเบิกคาเชาบานรายเดือน 

                      3.2.1  ตรวจสอบแบบคําขอเบิกคาเชาบาน (แบบ 6006)   ที่ยื่นพรอมกับ 

หลักฐานประกอบการเบิกจายเงินคาเชาบานวามีขอมูลรายละเอียดถูกตองครบถวน พรอมทั้งไดรับ

อนุมัติใหเบิกจายเงินคาเชาบานจากผูมีอํานาจ 

3.2.2 ตรวจสอบขอมูลการวางเบิกเงินคาเชาบานในรายงานการขอเบิก               

เงินคงคลังวาถูกตองตรงกับรายละเอียดงบหนาประกอบขอเบกิเงินคาเชาบาน และหลักฐาน

ประกอบการเบิกจายคาเชาบาน 

                      3.2.3  มีการเสนอผูมีอํานาจในรายงานการขอเบิกเงินคงคลังกอนอนุมัติ 

เบิกจายในระบบ (ปลดบล็อก) 

                      3.2.4  กอนจายเงิน มีการกระทบยอดรายการรับและจายเงินจากรายงาน 

แสดงรายละเอียดสถานการณเบิกจายเงิน วาถูกตองตรงกับรายละเอียดงบหนาประกอบขอเบิกเงิน

คาเชาบานและหลักฐานประกอบการเบิกจายคาเชาบาน 

4. ตรวจสอบระบบการควบคุมการเบิกจายเงินคาเชาบานวาเหมาะสมรัดกุม 

             วิธีการตรวจสอบ  โดย 

      สอบทานกระบวนการเบิกจายเงินคาเชาบาน  วามีระบบควบคุมที่เพียงพอ 

เหมาะสมหรือไม  โดยสอบถาม  สังเกตการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ พรอมตรวจสอบ 

เอกสารที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 

4.1 มีการจัดทําทะเบียน/เอกสารควบคุมการเบิกจายเงินคาเชาบาน  เพ่ือควบคุม 

การเบิกจายเงินรายเดือนของผูมีสิทธิเปนรายบุคคลใหถูกตอง   และไมเกินสิทธิที่ขาราชการผูนั้น 
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พึงไดรับเงินคาเชาบานจากทางราชการ 

4.2 มีการควบคุมการเบิกเงินคาเชาบาน เพ่ือปองกันมิใหหลักฐานขอเบิกสูญหาย 

และไมเบิกจายซ้ําซอน 

4.3 มีการตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของหลักฐานขอเบิกเงินคาเชาบาน 

(แบบ 6006 พรอมใบเสร็จรับเงินคาเชาบาน/ใบเสร็จรับเงินผอนชําระเงินกู) 

4.4 กอนการวางฎีกาเบิกเงินคาเชาบาน มีการอนุมัติหลักฐานขอเบิกเงินคาเชาบาน 

จากผูมีอํานาจอนุมัติเบิกจายคาเชาบาน (แบบ 6006) ครบถวน 

4.5 มีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลวางเบิกเงินในระบบ GFMIS กับ 

หลักฐานขอเบิกเงินคาเชาบาน 

4.6 มีการเสนอใหผูมีอํานาจลงนามอนุมัติในรายงานการขอเบิกเงินคงคลังกอนการ 

อนุมัติเบิกจายในระบบ (ปลดบล็อก)      

4.7 กอนการจายเงิน มีการตรวจสอบความถูกตองของรายละเอียดการรับและ 

จายเงิน 

4.8  มีระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจายเงินคาเชาบาน. 
 

 

  

ประเด็นการตรวจสอบ 

  1.  การเบิกจายเงินงบบุคลากร ไดแก เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินคาตอบแทน

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย  ระเบียบ ขอบังคับ        

ที่เกี่ยวของ 

  2.  การประเมินระบบการควบคุมภายในดานการเบิกจายเงินงบบุคลากรวามีความ

เพียงพอ และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน สามารถปองกันหรือลดความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นได 

  3.  การใหขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะในการปรับปรุง    หรือพัฒนาการปฏิบัติงาน

ดานการเบิกจายเงินงบบุคลากร ใหมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ  ซึ่งจะสงผล  

ใหการปฏิบัติงานดานการเบิกจายเงินงบบุคลากรปฏิบัติไดรวดเร็ว ถูกตอง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

 

 

1.4  การตรวจสอบเงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหนง 
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วัตถุประสงคการตรวจสอบ 

  1.  เพ่ือใหทราบวาการเบิกจายเงินงบบุคลากร  ไดแก  เงินเดือน  เงินวิทยฐานะและ

เงินคาตอบแทนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย 

ระเบียบ  ขอบังคับที่เกี่ยวของ 

  2.  เพ่ือประเมินระบบการควบคุมภายในดานการเบิกจายเงินงบบุคลากรวามีความ

เพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน   สามารถปองกันหรือลดความเส่ียง ที่อาจจะเกิดขึ้นได 

  3.  เพ่ือใหขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะในการปรับปรุง  หรือพัฒนาการปฏิบัติงาน

ดานการเบิกจายเงินงบบุคลากรใหมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ ซึ่งจะสงผล

ใหการปฏิบัติงานดานการเบิกจายเงินงบบุคลากรปฏิบัติไดรวดเร็ว ถูกตองและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ขอบเขตการตรวจสอบ 

  ตรวจสอบการเบิกจายเงินวิทยฐานะใหขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา             

ทั้งหมดเปนรายบุคคล  เดือนที่ทําการตรวจสอบ 1 เดือน 

            

แนวทางการตรวจสอบ 

  1.  ตรวจสอบวาการจัดทําแบบ ง.1 ,ง.2 ,ง.3 และ ง.4 ครบถวน และจัดทําทุกครั้ง                

เมื่อมีการออกคําส่ัง แตงต้ังใหดํารงตําแหนงที่มี  หรือเล่ือนวิทยฐานะ 

  2.  ตรวจสอบความถูกตองของแบบ  ง.1 , ง.2 , ง.3  และ ง.4   โดยตรวจผูมีสิทธิ               

ที่มีช่ือในแบบ  ง.1 , ง.2 , ง.3  และ ง.4    มีคําส่ังถูกตองครบถวน 

  3.  ตรวจสอบวามีการจัดทําบัญชีถือจายเพ่ิมเติมระหวางปครบถวน  ถูกตอง                

โดยจัดทําทุกครั้งที่เปดใหม/เปล่ียนแปลงหรือเปล่ียนสถานศึกษา 

  4.  ตรวจสอบความถูกตองของการจัดทําบัญชีถือจายเพ่ิมเติม   โดยตรวจสอบ               

กับคําส่ัง พรอมทั้งตรวจสอบวามีการจัดสงบัญชีถือจายเพ่ิมเติมใหสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พรอมคําส่ังหรือไม 

  5.  ตรวจสอบวามีการจัดทําสรุปบัญชีการขอถือจายรายเดือน  สงสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกเดือน 

  6.  ตรวจสอบขอมูลในการสรุปบัญชีการขอถือจายรายเดือนที่จัดทําวาถูกตอง               

กับจํานวนผูมีสิทธิในบัญชีถือจายปรับเพ่ิม(ลด) ดวยบัญชีถือจายเพ่ิมเติม (ถามี) หรือคําส่ัง

เปล่ียนแปลงที่เกี่ยวของ 
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  7.  ตรวจสอบวามีการจัดทําบัญชีถือจายประจําป    สงสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  8.  ตรวจสอบความถูกตองของบัญชีถือจาย โดยตรวจสอบผูมีสิทธิที่มีช่ือในบัญชี                

ถือจายประจําป  มีคําส่ังถูกตอง  ครบถวน 

 

 

ประเด็นการตรวจสอบ 

1. การจัดซื้อจัดจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Market :  e - market)                                 

และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e - bidding) มีการกํากับดูแลและ

ควบคุมการดําเนินงานใหมีความถูกตอง  โปรงใส  และสามารถตรวจสอบได  เพ่ือใหผลการ

ดําเนนิงานบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย  รวมทั้งการดําเนินงานเปนไปตามระเบียบ 

กฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ    

2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และใบสําคัญคูจายในการจัดซื้อจัดจางดวยวิธี 

ตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e - market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Bidding : e – bidding) 

            

วัตถุประสงคการตรวจสอบ 

1. เพ่ือสอบทานความถูกตองของการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจางดวยวิธี 

ตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e - market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Bidding : e – bidding)     และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 

2535 และที่แกไขเพ่ิมเติม  รวมทั้งความครบถวนของเอกสารหลักฐาน ที่เกี่ยวของ    

2. เพ่ือใหขอคิดเห็น   หรือขอเสนอแนะในการปรับปรุง  หรือพัฒนาการปฏิบัติงาน 

ดานการจัดซื้อจัดจาง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส ใหมี

ระบบการควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอ   จะสงผลใหการปฏิบัติงานดังกลาวบรรลุวัตถุประสงค          

อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

ขอบเขตการตรวจสอบ 

  สุมตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส  เดือนที่ทําการตรวจสอบ          

1 เดือน     
 

1.5  การจัดซื้อจัดจางดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส 
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แนวทางการตรวจสอบ 

  1.  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และใบสําคัญคูจายในการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการ

อิเล็กทรอนิกสของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  2.  ทําการสัมภาษณ สอบถามผูที่เกี่ยวของในการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส 

 

 

ประเด็นการตรวจสอบ 

ตรวจสอบใบสําคัญและหลักฐานการจายถูกตอง และครบถวน 

วัตถุประสงคการตรวจสอบ 

เพ่ือใหมั่นใจวาหนวยรับตรวจมีใบสําคัญและหลักฐานการจายครบถวน ถูกตอง 

และเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด 

 

ขอบเขตการตรวจสอบ 

สุมตรวจสอบใบสําคัญและหลักฐานการจาย             

แนวทางการตรวจสอบ 

1. ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของหลักฐานขอเบิกของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

วาเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ คําส่ัง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด และมี

การอนุมัติหลักฐานขอเบิกจากผูมีอํานาจทุกรายการ 

2. สอบทานวาหนวยรับตรวจมีการตรวจสอบรายงานการขอเบิกเงินคงคลัง 

(ZINF_R09) กับหลักฐานขอเบกิที่ผานการอนุมัติจากผูมีอํานาจทุกรายการ 

3. สอบทานวาหนวยรับตรวจมีการตรวจสอบรายงานสรุปรายการขอเบิกเงิน 

(ZAP_RPTW01)  กับหลักฐานขอเบิกเงินในวันทําการถัดไป 

4. สอบทานกรณีจายตรงผูขาย  มีการพิมพรายงานแสดงการจายเงินเขาบัญชีผูมี 

สิทธิรับเงิน (ZAP_RPT506) ซึ่งถือเปนหลักฐานการจายเงินของสวนราชการ และมีการแจงใหผูมี

สิทธิรับเงินทราบ และสงใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงิน  ถาไมไดมีการทําหนังสือแจงสรรพากร 

5. สอบทานกรณีจายผานสวนราชการ  มีการพิมพรายงานแสดงรายละเอียด 

1.6 การตรวจสอบใบสําคัญและหลักฐานการจาย 
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สถานการณเบิกจายเงิน (ZAP_RPT503) และ Bank Statement กอนมีการจายเงิน และเรียก

หลักฐานการจายเงินทันที  กรณีการจายเงินโดยวิธีผานธนาคารใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลัง

กําหนด 

6. สรุปผลการตรวจสอบ พรอมใหขอเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุงแกไข 

การปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ใหหนวยรับตรวจและหัวหนาหนวยงานรับทราบ 

7. การติดตามผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะของหนวยรับตรวจ 

 

 

 

ประเด็นการตรวจสอบ 

  1.  การปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544   ขอ  6    

  2.  ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเรื่องการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน   

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน   วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน             

พ.ศ. 2544   ขอ  6 

  3.  การจัดสงรายงานเปนไปตามกําหนด 

วัตถุประสงคการตรวจสอบ 

  1.  เพ่ือทําความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจที่ใชอยู                    

มีมาตรฐานตามระเบียบหรือไม 

  2.  เพ่ือรายงานผลการประเมินความเพียงพอ  และประสิทธิผลของระบบการ

ควบคุมภายใน  ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด 

  3.  เพ่ือหาจุดออนของระบบการควบคุมภายใน   พรอมขอเสนอแนะและแผนการ

ปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน 

ขอบเขตการตรวจสอบ 

  1.  ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจที่ใชอยูใหมีมาตรฐาน              

ตามระเบียบ 

  2.  ตรวจสอบการจัดสงรายงานเปนไปตามกําหนดเวลา 

  3.  ตรวจสอบแบบฟอรมประกอบรายงาน 

1.7  การประเมินผลระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน    

      วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ขอ 6 
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  4.  ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเพ่ือหาจุดออนพรอมขอเสนอแนะ                     

และแผนปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน 

แนวทางการตรวจสอบ   

                  วิธีการตรวจสอบ  โดย 

  1.  ตรวจสอบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุม

ภายในของงวดกอน - ระดับสวนงานยอย  (แบบติดตาม  -  ปย. 3) 

  2.  ตรวจสอบรายงานผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุม

ภายในระดับสวนงานยอย  (แบบ  ปย.2 – 1) 

  3.  ตรวจสอบสรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน             

ระดับสวนงานยอย  (แบบ  ปย.2) 

  4.  ตรวจสอบแบบประเมินการควบคุมภายใน  (แบบ ปม.) 

  5.  ตรวจสอบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย (แบบ ปย.3) 

  6.  ตรวจสอบหนังสือรับรองการควบคุมภายในของผูบริหารระดับสวนงานยอย             

(แบบ  ปย.1)   โดยสอบทานรางรายงานและจัดทําแบบ  ปส.  เสนอผูอํานวยการสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาและเจาหนาที่ระดับอาวุโส 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นการตรวจสอบ 

1. การใชจายเงินคาจัดการเรียนการสอน  ประกอบดวย 

                       1.1   เงินคาใชจายรายหัว  ประกอบดวย 

              •   สําหรับช้ัน   อ.1 – 2                        หัวละ    1,700.00   บาท 

              •   สําหรับช้ัน   ป.1 – 6                        หัวละ    1,900.00   บาท 

              •   สําหรับช้ัน   ม.1 – 3                        หัวละ    3,500.00   บาท 

              •   สําหรับช้ัน   ม.4 – 6                        หัวละ    3,800.00   บาท 

2.  การตรวจสอบระดับสถานศึกษา   

2.1  การตรวจติดตามการใชจายเงินคาใชจายรายหัว 

      และ เงินปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน           
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                       1.2   เงินปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน  ประกอบดวย 

                              •   สําหรับช้ัน   ป.1 - 6                     หัวละ    1,000.00   บาท 

                              •   สําหรับช้ัน   ม.1 - 3                     หัวละ    3,000.00   บาท 

  2.  การจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําปของโรงเรียน 

  3.  การเผยแพร ประชาสัมพันธ แผนและผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน

ประจําปของโรงเรียน ใหแกครู   บุคลากรภายในโรงเรียน   ผูปกครอง ชุมชนหรือสาธารณชน

ทั่วไปไดรับทราบ 

วัตถุประสงคการตรวจสอบ 

  1.  เพ่ือใหมั่นใจวาโรงเรียนมีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําป 

  2.  เพ่ือตรวจติดตามการใชจายเงินคาใชจายรายหัว   ใหเปนไปตามแผนการ

ปฏิบัติงานประจําปของโรงเรียน 

                  3.  เพ่ือใหมั่นใจวาการใชจายเงินคาใชจายรายหัว  เนนไปในดานจัดการเรียนการ

สอนตรงตัวเด็ก   หรือในดานบริหารจัดการ 

  4.  เพ่ือตรวจติดตามการใชจายเงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(เงินคาใชจายรายหัวและเงินปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน)   ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

แนวปฏิบัติการใชจายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน 

ขอบเขตการตรวจสอบ 

  ตรวจสอบการใชจายเงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจําป

งบประมาณที่ตรวจสอบ  ไดแก  เงินคาใชจายรายหัวและเงินปจจัยสําหรับนักเรียนยากจน     

             

แนวทางการตรวจสอบ 

                  วิธีการตรวจสอบ  โดย 

  1.  การจัดสรรงบประมาณ 

       1.1   ตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุนทั้งหมดประจําป           

งบประมาณที่โรงเรียนไดรับ 

       1.2   ตรวจสอบการจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําปของโรงเรียน 

       1.3   ตรวจสอบการเผยแพร  ประชาสัมพันธ  แผนและผลการดําเนินงาน               

ตามแผนการปฏิบัติงานประจําปของโรงเรียนใหแกครู     บุคลากรภายในโรงเรียน   ผูปกครอง   

ชุมชน   หรือสาธารณชนทั่วไปไดรับทราบ 
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       1.4   ตรวจติดตามการใชจายเงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา                 

ขั้นพ้ืนฐาน  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการใชจายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน 

       1.5   ตรวจสอบจํานวนเงิน    และวันที่โรงเรียนไดรับโอนเงิน 

  2.  การดําเนินการ 

       2.1   การใชจายเงินมีบันทึกขอใชเงิน  ประเภทเงิน  จํานวนเงินที่ใช                   

ผานตามลําดับสายงานเพ่ือขออนุมัติ 

       2.2   การใชจายเงินสามารถควบคุมจํานวนเงินรับ–จาย และยอดเงินคงเหลือ

ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมได 

           2.3   การจัดซื้อหรือจัดจางใหเปนไปตาม   ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   

วาดวยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  และที่แกไขเพ่ิมเติม  และใหจัดซื้อจัดจางโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส                    

กรณีอยูในหลักเกณฑที่ตองดําเนินการ 

        2.4   การใชจายเงินคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนไปตาม 

วัตถุประสงคที่กําหนดของเงินอุดหนุนแตละประเภท 

                        2.5   หลักฐานการจายเงินตองเปนไปตามระเบียบของทางราชการ 

        2.6   มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานเปนเอกสารหรือหลักฐานการ        

ติดตามเรงรัดการใชจายเงินใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานประจําป 

              3.  ตรวจสอบในสวนที่เกี่ยวของกับการกํากบั  ติดตาม  นิเทศ  และประเมินผล                

การใชจายเงินอุดหนุนใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการศึกษา  เพ่ือใชพัฒนาดานการเรียนการสอน               

หรอืดานบริหารจัดการ  และหาคารอยละของคาใชจายในแตละดาน 

  4.  จัดทํากระดาษทําการเงินคาใชจายรายหัวและเงินปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 

 

 

 

 

ประเด็นการตรวจสอบ 

  1.  ตรวจสอบการดําเนินการเกี่ยวกับรายการเงินคาหนังสือเรียน , เงินคาอุปกรณ                

การเรียน , เงินคาเครื่องแบบนักเรียน  และเงินคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ที่ภาครัฐใหการ

สนับสนุน 

2.2  การตรวจติดตามการใชจายเงินคาหนังสือเรียน เงินคาเครื่องแบบนักเรียน 

      เงินคาอุปกรณการเรียน และ เงินคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน                                         
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  2.  ตรวจสอบความถูกตองของการดําเนินการและใชจายเงินใหเปนไปตามแนว               

ทางการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

วัตถุประสงคการตรวจสอบ 

  1.  เพ่ือใหมั่นใจวาโรงเรียนมีการดําเนินการเกี่ยวกับรายการเงินคาหนังสือเรียน             

เงินคาอุปกรณการเรียน , เงินคาเครื่องแบบนักเรียน  และเงินคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน                   

ที่ภาครัฐใหการสนับสนุนอยางถูกตอง เปนไปตามแนวทางการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุน

คาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและปฏิทินที่กําหนด 

  2.  เพ่ือตรวจติดตามเกี่ยวกับรายการเงินคาหนังสือเรียน , เงินคาอุปกรณการเรียน     

เงินคาเครื่องแบบนักเรียน และเงินคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน   ที่ภาครัฐใหการสนับสนนุ                

ใหเปนไปตามแนวทางการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแต             

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ขอบเขตการตรวจสอบ 

  ตรวจสอบการใชจายเงินเกี่ยวกับรายการเงินคาหนังสือเรียน , เงินคาเครื่องแบบ

นักเรียน,เงินคาอุปกรณการเรียน และเงินคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ประจําปงบประมาณ   

ที่ไดรับ 

 

แนวทางการตรวจสอบ 

                    วิธีการตรวจสอบ  โดย 

     1.  การจัดสรรงบประมาณ 

       1.1    ตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับรายการเงินคาหนังสือเรียน              

เงินคาเครื่องแบบนักเรียน , เงินคาอุปกรณการเรียน   และเงินคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน               

ที่ภาครัฐใหการสนับสนุนตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาล               

จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณที่โรงเรียนไดรับ 

       1.2    ตรวจสอบการดําเนินการเกี่ยวกับรายการเงินคาหนังสือเรียน , เงินคา

เครื่องแบบนักเรียน , เงินคาอุปกรณการเรียน   และเงินคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน                   

ที่ภาครัฐใหการสนับสนุนตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาล               

จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณที่โรงเรียนไดรับ 
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       1.3    ตรวจติดตามการใชจายเกี่ยวกับรายการเงินคาหนังสือเรียน , เงินคา

เครื่องแบบนักเรียน , เงินคาอุปกรณการเรียน   และเงินคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน                          

ที่ภาครัฐใหการสนับสนุนใหเปนไปตามแนวทางการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนคาใชจาย             

ในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สํานักงานคณะกรรมการ       

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด 

       1.4    ตรวจสอบจํานวนเงินและวันที่โรงเรียนไดรับโอนเงิน 

  2.  การดําเนินการ 

       2.1  โรงเรียนมีการดําเนินการอยางถูกตอง เปนไปตามแนวการดําเนินงานตาม

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ

ปฏิทินที่กําหนด 

                        2.2  การใชจายเงินแตละรายการเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดของ 

เงินรายการนั้น ๆ 

       2.3  การใชจายเงินมีบันทึกขอใชเงิน  ประเภทเงิน  จํานวนเงินที่ใชผาน

ตามลําดับสายงานเพ่ือขออนุมัติ 

       2.4  การใชจายเงินสามารถควบคุมจํานวนเงินรับ – จาย และยอดเงินคงเหลือ      

แตละรายการได 

              2.5  การจัดซื้อหรือจัดจางใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย   

การพัสดุ  พ.ศ. 2535  และที่แกไขเพ่ิมเติม    

                         2.6  หลักฐานการจายเงินตองเปนไปตามระเบียบของทางราชการ 

         2.7  มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานเปนเอกสารหรือหลักฐานการ  

ติดตามเรงรัดการใชจายเงินใหเปนไปตามปฏิทินที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

กําหนด 

   3.  จัดทํากระดาษทําการเกี่ยวกับรายการเงินคาหนังสือเรียน , เงินคาเครื่องแบบ

นักเรียน , เงินคาอุปกรณการเรียน  และเงินคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน    ที่ภาครัฐใหการ

สนับสนนุตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษา                

ขั้นพ้ืนฐาน 

 

 

 



37 
 

 

 

 

ประเด็นการตรวจสอบ 

1. การจัดสรรเงินอาหารเสริม(นม)    ที่ไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2. การควบคุมอาหารเสริม(นม)   ที่ไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

3. การแจกจายอาหารเสริม(นม)  ที่ไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

วัตถุประสงคการตรวจสอบ 

  1.  เพ่ือติดตามการดําเนินการเกี่ยวกับเงินอุดหนุนอาหารเสริม(นม) ของโรงเรียน      

ที่ไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และมีการแจกจายใหนักเรียน  ช้ันอนุบาล 1 – 2   และ

นักเรียนช้ัน ป.1 – 6   ไดด่ืมนมครบคนครบวัน 

  2.  เพ่ือใหโรงเรียนมีการประสานงาน และติดตามเงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม)    

กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดสงนมใหนักเรียนด่ืมไมทันเปดภาคเรียน 

  3.  เพ่ือใหทราบถึงปญหา และอุปสรรคในการดําเนินการเกี่ยวกับเงินอุดหนุน

อาหารเสริม(นม)  ระหวางโรงเรียนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ขอบเขตการตรวจสอบ 

  1.  ตรวจสอบยอดจัดสรรเงินอุดหนุนอาหารเสริม(นม) ประจําปงบประมาณ             

ที่โรงเรียนไดรับ   

  2.  ตรวจสอบการควบคุมเงินอุดหนนุอาหารเสริม(นม) ประจําปงบประมาณ  

ที่โรงเรียนไดรับ     

                 3.  ตรวจสอบการแจกจายเงินอุดหนุนอาหารเสริม(นม) ประจําปงบประมาณ 

ที่โรงเรียนไดรับ   

แนวทางการตรวจสอบ 

                  วิธีการตรวจสอบ  โดย 

  1.  การจัดสรรงบประมาณ 

      1.1   ตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนอาหารเสริม(นม)              

ที่โรงเรียนไดรับจากเทศบาล/อบต. 

      1.2   ตรวจสอบชนิดของนมที่เทศบาล/อบต.  จัดซื้อเปนนมพาสเจอรไรส  หรือ

สเตอรรีไรส   ชนิดจืดหรือหวานหรืออื่น  ๆ   

2.3  การตรวจติดตามการดําเนินการควบคุม การแจกจายอาหารเสริม(นม)   
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      1.3   ตรวจสอบนมที่เทศบาล/อบต. จัดซื้อตองมีเครื่องหมาย  “อย.” 

  2.  การดําเนินการ 

       2.1   เมื่อไดรับอาหารเสริม(นม) หรือเงินจากเทศบาล/อบต.  โรงเรียน

ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535  และที่แกไขเพ่ิมเติม    

และ/หรือ มีการ 

               •   แตงต้ังคณะกรรมการตรวจนับอาหารเสริม(นม) 

               •   จัดทําใบตรวจนับอาหารเสริม(นม) เพ่ือใชเปนเอกสารในการลง 

บัญชีวัสดุ    

               •   จัดทําบัญชีวัสดุ 

               •   จัดทําใบเบิกพัสดุ 

       2.2   การควบคุมการแจกจายนม 

                 •   จัดทําบัญชีควบคุมการแจกจายหรือไมอยางไร 

                 •   มีการลงลายมือช่ือรับนมหรือไมอยางไร 

               •   กรณีที่มีนมเหลือในแตละวัน   โรงเรียนตองมีการกําหนดวิธีการ

ควบคุมและการแจกจาย   เปนลายลักษณอักษรและประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

       2.3   การดูพัฒนาการทางดานรางรายของนักเรียน   โดยการวัดสวนสูง                      

ช่ังน้ําหนัก  เพ่ือเปนการสํารวจดูวานมที่เทศบาล/อบต.   จัดซื้อมีคุณภาพหรือไม 

     3.  ตรวจสอบในสวนที่เกี่ยวของกับการกํากบั  ติดตาม  นิเทศ  และประเมินผล                

การดําเนินการเกี่ยวกับเงินอุดหนุนอาหารเสริม(นม) 

  4.  จัดทํากระดาษทําการเกี่ยวกับเงินอุดหนุนอาหารเสริม(นม)  
   

 

 

 

ประเด็นการตรวจสอบ 

          1.  การจัดสรรเงินอุดหนุนอาหารกลางวันที่โรงเรียนไดรับจากองคกรปกครอง                  

สวนทองถิ่น 

  2.  การจัดสรรเงินอาหารกลางวันดอกผลเงินกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน 

2.4  การตรวจติดตามการดําเนินการเงนิอุดหนุนอาหารกลางวันรับจาก                              

      องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และองคกรตาง ๆ 
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  3.  การจัดสรรเงินบริจาคเพ่ือโครงการอาหารกลางวันที่โรงเรียนไดรับจากองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น   หรือไดรับจากองคกรทั่วไป 

  4.  การดําเนินการเงินอาหารกลางวันทุกประเภทที่โรงเรียนไดรับ 

  5.  การควบคุมเงินอาหารกลางวันทุกประเภทที่โรงเรียนไดรับ 

  6.  การแจกจายเงินอาหารกลางวันทุกประเภทที่โรงเรียนไดรับ  

        

วัตถุประสงคการตรวจสอบ 

  1.  เพ่ือติดตามการดําเนินการเกี่ยวกับเงินอาหารกลางวันทุกประเภทของโรงเรียน              

ที่ไดรับ  เพ่ือใหนักเรียนไดรับประทานอาหารกลางวันครบคนครบวันตามเปาหมาย 

  2.  เพ่ือใหโรงเรียนมีการประสานงาน และติดตามงบประมาณเงินสนับสนุนอาหาร

กลางวัน  กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจายเงินใหโรงเรียนลาชา 

  3.  เพ่ือใหทราบถึงปญหา และอุปสรรคในการดําเนินการเกี่ยวกับเงินอาหาร

กลางวันของโรงเรียน 

ขอบเขตการตรวจสอบ 

  1.  ตรวจสอบการดําเนินการเงินอาหารกลางวันที่โรงเรียนไดรับทุกประเภท 

  2.  ตรวจสอบวาโรงเรียนมีการจัดอาหารกลางวันแตละประเภทใหเด็กรับประทาน  

ครบคนครบวันตามเปาหมาย 

  3.  การควบคุมเงินอาหารกลางวันทุกประเภทที่โรงเรียนไดรับ 

  4.  การแจกจายเงินอาหารกลางวันทุกประเภทที่โรงเรียนไดรับ  

 

แนวทางการตรวจสอบ 

                  วิธีการตรวจสอบ  โดย 

  1.  การจัดสรรงบประมาณ 

      1.1    ตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณเงินอาหารกลางวันทุกประเภท                

ที่โรงเรียนไดรับ 

      1.2    ตรวจสอบจํานวนเงิน  และวันที่โรงเรียนไดรับเงิน 

      1.3    ตรวจสอบจํานวนนักเรียนที่ไดรับจัดสรรแตละโครงการเพ่ือใหเด็ก

รับประทานอาหารกลางวันครบคนครบวันตามเปาหมาย 
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      1.4   ตรวจสอบการไดรับงบประมาณขาดชวง  หรือไมขาดชวง  กรณีไดรับ

งบประมาณขาดชวง    โรงเรียนมีวิธีการแกปญหาอยางไร 

  2.  การดําเนินการ 

      2.1   ตรวจสอบการจัดทําอาหารกลางวันใหเด็กรับประทานโดย 

               •   ซื้ออาหารสด - แหง  มาประกอบอาหาร                           

               •   จางเหมาทําอาหารเปนหมอ                           

               •   ซื้ออาหารกลางวันสําเร็จรูป                           

               •   ใหแมคาเขามาขายอาหารในโรงเรียนโดยแจกคูปองใหเด็กนักเรียน    

นําไปแลกอาหาร 

                •   อื่น ๆ 

                       2.2   การพิจารณาคัดเลือกเด็กที่รับประทานอาหารกลางวัน 

                       2.3   การเลือกรายการอาหาร   และการจัดอาหารกลางวันในแตละวัน   

  3.  ตรวจสอบการควบคุม/การแจกจาย 

                       3.1   การแจกจายอาหารกลางวันใหเด็กรับประทาน   

                       3.2   เวลาที่จัดอาหารกลางวันใหเด็กนักเรียนรับประทาน   

                       3.3   การจัดทําบัญชีควบคุมการแจกจายอาหารกลางวัน   

                       3.4   การลงลายมือช่ือรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน 

      4.   ตรวจสอบในสวนที่เกี่ยวของกับการกํากบั ติดตาม  นิเทศ   และประเมินผล         

การดําเนินการเกี่ยวกับเงินอาหารกลางวัน 

  5.  จัดทํากระดาษทําการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 

 

 

 

ประเด็นการตรวจสอบ 

  1.  ความถูกตอง  ครบถวนของเอกสารหลักฐานการรับ – จายใบเสร็จรับเงิน                   

กับทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 

  2.  การเก็บรักษา  การควบคุม  และการเบิกจายใบเสร็จรับเงิน 

  3.  การรายงานการใชใบเสร็จรับเงินตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกเงิน

จากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินสงคลัง พ.ศ. 2562 

2.5  การควบคุมใบเสร็จรับเงิน 
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วัตถุประสงคการตรวจสอบ 

  เพ่ือตรวจสอบการรับ – จาย ใบเสร็จรับเงิน การจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน    

และการรายงานการใชใบเสร็จรับเงินใหถูกตองตามระเบียบ 

ขอบเขตการตรวจสอบ 

 ปงบประมาณที่ตรวจสอบ   

แนวทางการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบ  โดย 

  1.  ตรวจสอบเอกสารการรับใบเสร็จรับเงิน กับทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 

  2.  ตรวจสอบเอกสารการจายใบเสร็จรับเงิน (ใบเบิกพัสดุ) ซึ่งลงลายมือช่ือผูอนุมัติ            

กับทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 

  3.  ตรวจสอบการบันทึกรายการและความถูกตองการรวมเลขในทะเบียนคุม

ใบเสร็จรับเงิน 

  4.  ตรวจนับใบเสร็จรับเงินคงเหลือ และเปรียบเทียบกับยอดคงเหลือในทะเบียนคุม

ใบเสร็จรับเงินใหถูกตองตรงกัน   หากไมตรงกันใหหาสาเหตุ 

  5.  ตรวจสอบการจัดทํารายงานส้ินปงบประมาณ  โรงเรียนจัดทํารายงานการใช

ใบเสร็จรับเงินใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง  วามีใบเสร็จรับเงิน            

อยูในความรับผิดชอบเลมใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด  และไดใชใบเสร็จรับเงิน ไปแลวเลมใด เลขที่ใด     

ถึงเลขที่ใด  

  6.  ตรวจสอบการเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินมีความปลอดภัย การจัดเก็บเปนระเบียบ

เรียบรอย  และตรวจสอบการเบิกใชใบเสร็จรับเงิน 

  7.  จัดทํากระดาษทําการตรวจนับใบเสร็จรับเงิน 

 

 

ประเด็นการตรวจสอบ 

  1.  ความถูกตอง  ครบถวนของเอกสารหลักฐานการรับ – จายกับบัญชีวัสดุ 

  2.  การเก็บรักษา  การควบคุม  และการเบิกวัสดุ 

  3.  การตรวจสอบพัสดุประจําป   ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

2.6 การควบคุมวัสดุ 
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วัตถุประสงคการตรวจสอบ 

  เพ่ือตรวจสอบการรับ – จายวัสดุ  การจัดทําบัญชีวัสดุ และการตรวจสอบพัสดุ

ประจําป   ใหถูกตองตามระเบียบที่กําหนด 

ขอบเขตการตรวจสอบ      

ปงบประมาณที่ตรวจสอบ  

แนวทางการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบ 

สุมตรวจวัสดุ  10   รายการ    ประจําปงบประมาณที่ตรวจสอบ    โดย 

  1.  ตรวจการจัดทําบัญชีวัสดุแยกเปนชนิด  ประเภท 

  2.  ตรวจสอบเอกสารการรับวัสดุ   ใบตรวจรับวัสดุและหรือใบสงของ                           

กับบญัชีวัสดุ 

  3.  ตรวจสอบเอกสารการจายวัสดุ      ใบเบิกพัสดุกับบัญชีวัสดุ                                        

(ใบเบิกพัสดุหัวหนางาน/หัวหนาสาย/หัวหนาหมวด  เปนผูเบิกและผูอํานวยการโรงเรียน                        

ลงลายมือช่ือผูอนุมัติ) 

  4.  ตรวจสอบความถูกตองของการรวมเลขในบัญชีวัสดุกับยอดคงเหลือ                                 

ที่ปรากฏในบญัชีวัสดุ 

  5.  ตรวจนับวัสดุคงเหลือและเปรียบเทียบกบัยอดคงเหลือในบัญชีวัสดุใหถูกตอง

ตรงกัน   หากมีวัสดุขาดหรือเกินบัญชีใหหาสาเหตุ 

  6.  ตรวจสอบการเก็บรักษามีความปลอดภัย  การจัดเก็บเปนระเบียบเรียบรอย  

  7.  ตรวจสอบการตรวจสอบพัสดุประจําป  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   และการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําปภายใน  30  

วันทําการ  นับแตวันเริ่มดําเนินการตรวจสอบ              

                  8.  การรายงานผลการตรวจสอบใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง   

และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค  ทราบ 

                  9.  จัดทํากระดาษทําการตรวจนับวัสดุ 
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ประเด็นการตรวจสอบ 

  1.  ความถูกตอง  ครบถวนของการใหรหัสครุภัณฑที่ตัวครุภัณฑกับทะเบียน                

คุมทรัพยสิน 

  2.  การเก็บรักษา   การควบคุม   และการใชครุภัณฑ 

  3.  การตรวจสอบพัสดุประจําป    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

  4.  ความถูกตอง  ครบถวนของการจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน 

วัตถุประสงคการตรวจสอบ 

  เพ่ือตรวจสอบการจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน การใหรหัสครุภัณฑและการ

ตรวจสอบพัสดุประจําป  ถูกตองเปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการ 

ขอบเขตการตรวจสอบ 

  ต้ังแตเริ่มจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน (ป 2546) จนถึงปงบประมาณที่ตรวจสอบ  

แนวทางการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบ 

สุมตรวจครุภัณฑ   10   รายการ     โดย 

  1.  ตรวจสอบการจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน   แยกเปนชนิด  หรือประเภท                   

และลงรายการตาง ๆ  ในทะเบียนถูกตองครบถวน  ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง   ดวนที่สุด               

ที่ กค  0528.2/ว 33545  ลงวันที่   16   พฤศจิกายน   2544  และหนังสือกรมบัญชีกลาง                       

ที่ กค  0410.3/ว 218   ลงวันที่   25   กรกฎาคม   2546  

  2.  ตรวจนับครุภัณฑวามีครบถวนถูกตองตรงตามทะเบียน หากมีการใหยืม

ครุภัณฑ  ใหตรวจสอบการจัดทําหลักฐานการยืม  พรอมการลงลายมือช่ือผูอนุมัติ 

  3.  ตรวจสอบความถูกตองของการใหรหัสที่ตัวครุภัณฑกับรหัสที่บันทึก                      

ในทะเบียนคุมทรัพยสิน 

  4.  ตรวจสอบสภาพและการใชประโยชนของครุภัณฑ    หากมีครุภัณฑชํารุด

เส่ือมสภาพหรือสูญหาย      ใหตรวจสอบการจําหนายพัสดุตามตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด

2.7 การควบคุมครภัุณฑ 
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จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

  5.  ตรวจสอบการเก็บรักษามีความปลอดภัย การจัดเก็บเปนระเบียบเรียบรอย 

  6.  ตรวจสอบการตรวจสอบพัสดุประจําปตามตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   และการรายงานผลภายใน  30  วันทําการนับแตวันเริ่ม

ดําเนินการตรวจสอบพัสดุ                   

                  7.  การรายงานผลการตรวจสอบใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา               

ปทุมธานี เขต 2 และ สํานกังานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค ทราบ 

8.  จัดทํากระดาษทําการตรวจนับครุภัณฑ 

 

  

ประเด็นการตรวจสอบ 

  1.  ความถูกตอง  ครบถวนของตัวเงินสดในมือและหลักฐานแทนตัวเงิน 

  2.  การเก็บรักษาเงินสด 

  3.  การจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน 

  4.  การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน (ถามี) 

วัตถุประสงคการตรวจสอบ 

  1.  เพ่ือตรวจสอบ  ความถูกตอง   ครบถวนของตัวเงินสดในมือและหลักฐาน           

แทนตัวเงิน 

  2.  เพ่ือใหการเก็บรักษาเงินสดเปนไปตามระเบียบ 

  3.  เพ่ือใหการจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันถูกตอง เปนปจจุบันและ                       

ใชควบคุมระหวางการเงินและการบันทึกรายการบัญชี 

  4.  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน (ถามี) 

       

ขอบเขตการตรวจสอบ 

  ปงบประมาณที่ตรวจสอบ  (ณ วันที่ตรวจสอบ) 

แนวทางการตรวจสอบ 

2.8 การตัดยอดเงินสดคงเหลือ 
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  วิธีการตรวจสอบ 

  1.  ขอสมุดเงินสด (ถามี)    ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณตาง ๆ และ  รายงาน

เงินคงเหลือประจําวัน (วันทําการกอนวันที่ที่เขาตรวจสอบ) เพ่ือตรวจยอดเงินสดคงเหลือวาตรงกัน

หรือไม 

  2.  ขอเปดตูนิรภัย(ถามี)  ตรวจสถานที่เก็บรักษาตูนิรภัย  กุญแจ  และจดขนาด

ของตูนิรภัย     

  3.  ตรวจสอบการเก็บรักษาเอกสารแทนตัวเงินในตูนิรภัย(ถามี) 

      4.  สําเนารายงานเงินคงเหลือประจําวัน สมุดเงินสด (ถามี) ณ วันที่เขาตัดยอด          

เงินสดคงเหลือ  (วันทําการกอนวันที่เขาตรวจสอบ)  และสําเนาคําส่ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 

  5.  ตรวจนับตัวเงินสดคงเหลือในมือ และเปรียบเทียบกับยอดเงินสดในรายงาน         

เงินคงเหลือประจําวันวาถูกตองตรงกันหรือไม  หากมียอดแตกตางกันใหหาสาเหตุที่ตางกัน 

 6.   ตรวจสอบยอดคงเหลือตามสมุดเงินฝากธนาคารกับหนังสือยืนยันยอดเงิน           

ฝากธนาคาร ณ วันเดียวกัน 

 7.  เปรียบเทียบยอดเงินคงเหลือทั้งหมด  ตามสมุดเงินฝากธนาคารกับยอดเงิน               

รวมทั้งหมด  ตามรายงานเงินคงเหลือประจําวันวาถูกตองตรงกันหรือไม หากมียอดแตกตางกัน           

ใหหาสาเหตุ และพิสูจนยอดเงินคงเหลือของเงินฝากธนาคารแตละประเภท  

 8.  วิเคราะหประเภทเงิน ตามทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณในแตละประเภท     

และเปรียบเทียบจํานวนเงินคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจําวันวาถูกตอง  ตรงกันหรือไม    

หากมียอดแตกตางใหหาสาเหตุ 

 9.  จัดทําใบตรวจนับตัวเงินแลวใหผูรับการตรวจ และคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน             

ลงลายมือช่ือรับทราบ 

                 10.  จัดทํากระดาษทําการตรวจตัดยอดเงินสดคงเหลือ 

 

             

 

ประเด็นการตรวจ     

1.  ความถูกตอง   ครบถวนของหลักฐานการรับ -  การจายเงิน  

2.  การบันทึกรายการถูกตอง  ครบถวนและเปนปจจุบนั 

         3. ความเช่ือถือไดของขอมูลและรายงานการเงินของโรงเรียน 

2.9 การตรวจสอบการเงินการบัญชี 
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วัตถุประสงคการตรวจสอบ 

                   1.   เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานการรับ - จาย ใหเปนไปตามระเบียบ        

ที่กําหนด 

                   2.  เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของการบันทึกรายการและการจัดทําบัญชี 

เปนปจจุบนั 

          3.   เพ่ือความโปรงใส  ความเช่ือถือไดของขอมูลทางการเงิน รวมทั้งการจัดทําและ 

จัดสงรายงานการเงินเปนไปตามกําหนดเวลา 

ขอบเขตการตรวจสอบ 

  ปงบประมาณที่ตรวจสอบ   

แนวทางการตรวจสอบ 

  วิธีการตรวจสอบ 

                   1.   สุมตรวจเอกสารหลักฐานประกอบการรับ  -  จาย และการบันทึกรายการใน

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณตาง ๆ   โดยตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสารหลักฐาน

ประกอบการรับ – จาย   ในประเด็น 

           -  จํานวนเงิน  วันที่รับเงิน  และที่เอกสารอางอิง 

           -  วิเคราะหความถูกตองครบถวนของหลักฐานการรับ - การจาย  

และการบันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินตาง ๆ         

           -  ตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชี ใหถูกตองตรงตามประเภทเงิน 

           -  ตรวจสอบการนําฝากเงิน  การถอนเงินสด  และเงินฝากธนาคาร 

           -  ตรวจสอบ ตนขั้วเช็ค เพ่ือประกอบกับเอกสารหลักฐานการจายเงิน  

(กรณี จายเช็ค) หรือใบสําคัญจาย  และตรวจสอบสมุดเงินฝากธนาคาร เพ่ือประกอบกับเอกสาร

หลักฐานการจายเงิน (กรณี จายเงินสด) หรือใบสําคัญจาย 

 2.  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับ – จายเงิน  กับเอกสารการเงินต้ังแตการรับ  

การจาย การเก็บรักษาเงิน การนําเงินสงคลัง และการนําเงินฝากธนาคาร ใหเปนไปตามระยะเวลา             

ที่ระเบียบกําหนด        

 2.1  การรับเงิน    

 -   ตรวจสอบการออกใบเสร็จรับเงิน  

     -   ตรวจสอบการรับเงินในสมุดเงินฝากธนาคาร กรณีโอนเงินเขาบัญชี              

เงินฝากธนาคารของโรงเรียน   
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         2.2  การจายเงิน    

                             -   ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการจายใหถูกตองครบถวน 

เปนไปตามระเบียบทีก่ําหนด  

      -   ตรวจสอบการจายเงินใหตรงตัวเจาหนี้ 

   -   ตรวจสอบการอนุมัติจายเงิน จากผูมีอํานาจกอนจายเงิน  

                              -   ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของเอกสารหลักฐานการจาย 

และการบันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินตาง ๆ   

 -   ตรวจสอบการหักภาษี  ณ  ที่จาย  การจายภาษีมูลคาเพ่ิมและ

หลักฐานภาษีมูลคาเพ่ิม 

           2.3  การเก็บรักษาเงิน  

 -   ตรวจสอบการแตงต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและการปฏิบัติ 

หนาที่ของคณะกรรมการ 

          -   ตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาเงิน  

             1.  เก็บในตูนิรภัย 

             2.  บันทึกการรับเงินเพ่ือเก็บรักษา     

                 -   ตรวจสอบการเก็บรักษาเงิน ประเภทเงิน และวงเงินคงเหลือประจําวัน  ให

เปนไปตามระเบียบทีก่ําหนด 

                -   ตรวจสอบการจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันทุกส้ินวันทําการ                  

ที่มีการรับจายเงิน           

 2.4  การนําเงินสงคลังและการนําฝากธนาคาร 

     -  เงินรายไดแผนดิน ตรวจสอบการนําสงเงินรายไดแผนดิน อยางนอย  

เดือนละ 1 ครั้ง  แตหากวันใดมีเงินเกิน 10,000 บาท  ใหนําสงอยางชาไมเกิน  7 วันทําการ 

                              -  เงินนอกงบประมาณ ตรวจสอบการนําฝากคลังอยางนอยเดือนละ             

1  ครั้ง   เวนแตเปนเงินซึ่งคาดวาจะตองจายภายในเดือนถัดไป 

                 3.   ตรวจสอบความสัมพันธระหวางขอมูลทางการเงินกับบัญชี   ไดแก   

                       3.1  การรับเงิน เปรียบเทยีบวันทีท่ี่โรงเรียนไดรับเงิน   (วันที่ออกใบเสร็จรับเงิน) 

และการบันทึกรายการรับเงินในทะเบียนคุมเงินตางๆ หากวันที่ที่รับเงิน   และการบันทึกบัญชีไม

ตรงกัน  หรือไมสอดคลองกันใหหาสาเหตุและวิเคราะหหาเหตุผล 



48 
 

         3.2  การจายเงิน เปรียบเทียบวันที่ถอนเงินจากสมุดเงินฝากธนาคาร                 

(ประเภทออมทรัพย)  หรือการส่ังจายเช็ค (ประเภทกระแสรายวัน)   กับวันที่ที่บันทึกรายการจาย              

ในทะเบียนคุมเงินตางๆ และเอกสารหลักฐานการจายเงินหรือใบสําคัญจาย 

            4.  ตรวจสอบการคํานวณเลขเพ่ือตรวจสอบการบวกเลข การคํานวณยอดคงเหลือ   

ในแตละรายการของทะเบียนคุม 

          5.  จัดทํากระดาษทําการตรวจสอบการเงินการบัญชี 

 

           

 

ประเด็นการตรวจ      

1.  วิเคราะหเงินคงเหลือแตละประเภทวาอยูในรูปใด  

2.   วิเคราะหเงินแตละประเภทที่นําฝากธนาคาร   หรือฝากสวนราชการผูเบิก                

3.   วิเคราะหการเก็บรักษาเงินแตละประเภท 

4.  ตรวจสอบความถูกตองระหวางการเงินกับการบันทกึรายการบัญชี 

วัตถุประสงคการตรวจสอบ 

         1.   เพ่ือตรวจสอบวิเคราะห  ตัวเงินคงเหลือของเงินแตละประเภท  

2. เพ่ือตรวจวิเคราะหจํานวนเงินที่นําฝากธนาคาร   และจํานวนเงินที่เก็บรักษา 

ของเงินคงเหลือในแตละประเภท  

                   3.  เพ่ือวิเคราะหการเก็บรักษาเงินในแตละประเภทวาเปนไปตามระเบียบหรือไม  

ขอบเขตการตรวจสอบ 

  ปงบประมาณที่ตรวจสอบ  (ณ วันที่ตรวจตัดยอดเงินคงเหลือ) 

แนวทางการตรวจสอบ 

 วิธีการตรวจสอบ 

1. นํายอดเงินคงเหลือของเงินทุกประเภท(ณ วันที่เขาตรวจตัดยอดเงินคงเหลือ)                

ในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทตาง ๆ  มาวิเคราะหวาอยูในรูปตัวเงินประเภทใดบาง 

2. วิเคราะหตัวเงินและหลักฐานแทนตัวเงิน 

2.1 เงินสดในมือ หากมีจํานวนเงินมากเกินปกติ   ใหตรวจสอบรายงานเงิน 

คงเหลือประจําวันที่ผานมา เพ่ือตรวจสอบการเก็บรักษาเงิน การถอนเงินจากธนาคารเพ่ือเตรียม               

การจาย  โดยดูจากสมุดเงินฝากธนาคารประกอบ 

2.10 การวิเคราะหประเภทเงินคงเหลือ 
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                        2.2  สัญญายืมเงิน  ตรวจสอบวัตถุประสงคการยืม  จํานวนเงินที่ยืม  วันครบ

กําหนด และระยะเวลาสงเงินยืม 

                        2.3  เงินฝากธนาคาร ตรวจสอบสมุดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี กรณีที่เปนเงินฝาก

ธนาคารประเภทกระแสรายวัน    ตรวจสอบการจัดทําทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารประเภทกระแส

รายวัน การจัดทํางบเทียบยอดเงินฝากธนาคารทุกส้ินเดือน 

  2.4  กรณีจัดเก็บรักษาเงินโดยทําบันทึกเพ่ือเก็บรักษาเงิน     ตรวจสอบความ

เคล่ือนไหวของเงินแตละวัน โดยตรวจสอบกับรายงานเงินคงเหลือประจําวันที่ผานมาประกอบและ     

สอบถามเหตุผลความจําเปนที่ไมนําฝากธนาคาร     โดยพิจารณาจากทองที่ที่ต้ังหนวยรับตรวจกับ              

ธนาคาร 

        2.5  สมุดคูฝาก  ตรวจสอบและยืนยันยอดกับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอางทองเขต  2 

  3.   นําผลการวิเคราะหและการตรวจสอบมาบันทึกในกระดาษทําการ 

  4.   วิเคราะหการเก็บรักษาเงินแตละประเภทเปนไปตามระเบียบที่กําหนดหรือไม     

หากไมเปนตามระเบียบหาสาเหตุ  พรอมเสนอแนะวิธีการปรับปรุงแกไข 

         5.  จัดทํากระดาษทําการวิเคราะหประเภทเงินคงเหลือ 

 

เงื่อนไข/ขอควรระวัง/สิ่งท่ีควรคํานึงในการปฏิบัติงาน 

   เพ่ือเปนการยกฐานะและศักด์ิศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายใน  ใหไดรับการยกยอง

และยอมรับจากบุคคลทั่วไป   รวมทั้งใหการปฏิบัติหนาทีเ่ปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ผูตรวจสอบ

ภายในควรยึดถือและดํารงไวซึ่งหลักปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

   1. ความมีจุดยืนที่มั่นคงในเรื่องของความซื่อสัตย   ความขยันหมั่นเพียร   และ 

ความรับผิดชอบ 

   2.  การรักษาความลับในเรื่องของการเคารพตอสิทธิแหงขอมูลที่ไดรับทราบ 

   3.  ความเที่ยงธรรมในเรื่องของการไมมีสวนเกี่ยวของ หรือสรางความสัมพันธใด ๆ 

ในอันที่จะทําใหมีผลกระทบตอความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงาน 

   4. ความสามารถในหนาที่ในเรื่องของความรู   ทกัษะและประสบการณในงานที่   

ปฏิบัติ  เปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
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   นอกเหนอืจากนี้ ผูตรวจสอบภายในที่ดี จะตองเปนผูที่มีความรูในวิชาชีพ  และ

ความรูในสาขาวิชาอื่น  ซึ่งจําเปนตอการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน   และตองมีคุณสมบัติสวนตัว

ที่จําเปนและเหมาะสม  ดังนี้ 

   1.  มีความเช่ียวชาญในหลักวิชาพ้ืนฐานที่จําเปนตอการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  

เชน  การบัญชี   เศรษฐศาสตร  กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ งานของ

องคกรทั้งจากภายในและภายนอกองคกร  และเทคโนโลยี สารสนเทศ 

   2.  มีความรู   ความชํานาญ  ในการปรับใชมาตรฐานการตรวจสอบภายใน  และ

เทคนิคการตรวจสอบตาง ๆ  ที่จําเปนในการตรวจสอบภายใน 

   3.  มีความรอบรู เขาใจในหลักการบริหาร  เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม          

การวางแผนงาน  การจัดทําและการบริหารงบประมาณ 

   4.  มีความสามารถในการส่ือสาร  การทําความเขาใจในเรื่องตาง ๆ  การวิเคราะห   

การประเมินผล  การเขียนรายงาน 

   5.  มีความเช่ือมั่นในตนเอง  มีความซื่อสัตยสุจริตตอองคกรและเพ่ือนรวมงาน 

   6. มีมนุษยสัมพันธที่ดี   วางตัวเปนกลาง  รูจักกาลเทศะ  ยึดมั่นในอุดมการณ   

หลักการที่ถูกตอง  กลาแสดงความเห็นในส่ิงที่ไดวิเคราะห   โดยประเมินจากการตรวจสอบ 

   7.  มีความอดทน  หนักแนน   รับฟงความคิดเห็นผูอื่น 

   8.  มีปฏิภาณ ไหวพริบ  มีความสามารถที่จะวินิจฉัยและตัดสินปญหาตาง ๆ           

ไดอยางถูกตอง เที่ยงธรรม  

   9.  เปนผูมีวิสัยทัศน  มองการณไกล  ติดตามวิวัฒนาการที่ทันสมัย  มีความคิด                   

ริเริ่มสรางสรรค  และมองปญหาดวยสายตาเยี่ยงผูบริหาร 
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บทท่ี 4 

  เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

 

   งานตรวจสอบภายในเปนลักษณะงานสนับสนุน   ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่

งานตรวจสอบ  จึงไมควรมีอํานาจส่ังการหรือมีอํานาจบริหารงานในสายงานที่ตรวจสอบ  และตอง

มีความเปนอิสระในกิจกรรมที่ตนตรวจสอบ  เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางอิสระทั้งในการ

ปฏิบัติงานและทัศนคติของผูตรวจสอบ  ความเปนอิสระมีองคประกอบที่สําคัญ  2  สวน  ไดแก 

   1.  สถานภาพในองคกรของผูตรวจสอบภายใน  และความสนับสนุนที่ผูตรวจสอบ

ภายในไดรับจากฝายบริหารนับวาเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งที่สงผลกระทบตอระดับคุณภาพ                    

และคุณคาของบริการที่ผูตรวจสอบภายในจะใหแกฝายบริหาร  ผูตรวจสอบภายในควรขึ้นตรง                   

ตอผูบริหารสูงสุด   เพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติงานไดในขอบเขตที่กวาง  และเพ่ือใหขอตรวจพบ                     

ขอเสนอแนะตาง ๆ จะไดรับการพิจารณาส่ังการใหบังเกิดผลไดอยางมีประสิทธิภาพเพียงพอ                 

การกําหนดสายการบังคับบัญชาใหขึ้นตรงตอผูบริหารสูงสุด   จะทําใหผูตรวจสอบภายในมีอิสระใน

การตรวจสอบ  และทําใหสามารถเขาถึงเอกสาร  หลักฐาน  และทรัพยากรตาง ๆ  รวมทั้งบุคคล                

ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานที่ตองไดรับการตรวจสอบ 

   2.  ผูตรวจสอบภายในไมควรเขาไปมีสวนไดเสียหรือสวนรวมในการปฏิบัติงานของ 

องคกรในกิจกรรมที่ผูตรวจสอบภายในตองตรวจสอบหรือประเมินผล  ผูตรวจสอบภายในตองมี

ความเปนอิสระ ทั้งในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ   ดังนั้นจึงมิควรเปน                  

กรรมการในคณะกรรมการใดๆ  ขององคกรหรือหนวยงานในสังกัด อันมีผลกระทบตอความเปน                

อิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

   อนึ่ง มาตรฐานการตรวจสอบภายในเปนการกําหนดขอปฏิบัติหลัก ๆ ของการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  ประกอบดวยมาตรฐานดานคุณสมบัติ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

ซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้ 

   1.  มาตรฐานดานคุณสมบัติ   ประกอบดวย 

    1)  การกําหนดถึงวัตถุประสงค   อํานาจหนาที ่   ความรับผิดชอบของงาน

ตรวจสอบ ทั้งนี้ หนวยตรวจสอบภายในควรกําหนดวัตถุประสงค   อํานาจหนาที ่  และความ

รับผิดชอบของงานตรวจสอบภายในอยางเปนทางการไวในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน  เพ่ือใช                       

เปนกรอบอางอิงและเปนแนวทางปฏิบัติงานที่สําคัญของหนวยตรวจสอบภายใน 
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    2)  การกําหนดถึงความเปนอิสระและความเที่ยงธรรมการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายในควรมีความเปนอิสระ   และผูตรวจสอบภายในควรปฏิบัติหนาที่ดวยความ                   

เที่ยงธรรม  ซื่อสัตยสุจริต  และมีจริยธรรม 

    3)  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในดวยความเช่ียวชาญและความระมัดระวัง

รอบคอบ  ผูตรวจสอบภายในควรปฏิบัติหนาที่ดวยความเช่ียวชาญ  และมีความระมัดระวัง

รอบคอบเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ 

    4)  การสรางหลักประกันคุณภาพและการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยาง                       

ตอเนื่อง      ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายในควรปรับปรุง    และรักษาระดับคุณภาพของงาน 

ตรวจสอบภายใน   โดยมีการปรับปรุงงานตรวจสอบภายในใหครอบคลุมทุกดาน และติดตาม ดูแล

ประสิทธิภาพของงานอยางตอเนื่อง 

   2.  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  โดยกลาวถึงประเด็นตาง ๆ  ดังนี้ 

    1)  การบริหารงานตรวจสอบภายใน 

                             ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน  ควรบริหารงานตรวจสอบภายในให

เกิดผลสัมฤทธ์ิ  มีประสิทธิภาพ  เพ่ือใหงานตรวจสอบภายในสามารถสรางคุณคาเพ่ิมใหกับองคกร 

    2)  ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน 

                             งานตรวจสอบภายใน  คือ การประเมินเพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานขององคกรใหถึงเปาหมายที่วางไว   และปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหาร            

ความเส่ียง  โดยการควบคุมและการกํากับดูแล 

    3)  การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

                             ผูตรวจสอบภายในควรจัดทําแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ไดรับ

มอบหมาย ทั้งในดานการใหหลักประกันและการใหคําปรึกษา  โดยควรคํานึงถึงวัตถุประสงคของ

งานและวิธีการดําเนินงานตรวจสอบภายใน  อันจะทําใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

    4)  การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

        ผูตรวจสอบภายในควรรวบรวม  วิเคราะห   ประเมิน   และบันทึกขอมูลให

เพียงพอตอการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหบรรลุตามวัตถุประสงค  และผูอํานวยการหนวย

ตรวจสอบภายในควรควบคุมการปฏิบัติงานที่ไดมอบหมายอยางใกลชิด   เพ่ือใหเกิดความมั่นใจ        

วาการปฏิบัติงานจะสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีคุณภาพ  ซึ่งจะเปนการ         

ชวยพัฒนาเจาหนาที่ตรวจสอบภายในดวย 

    5)  การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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        ผู ตรวจสอบภายในควรรายงานผลการปฏิบัติงานอยางทันกาล    โดย

รายงานดังกลาวตองประกอบดวย วัตถุประสงค ขอบเขต การสรุปผลการตรวจสอบ  ความคิดเห็น  

ขอเสนอแนะ  และแนวทางในการปรับปรุงแกไข  ที่สามารถนําไปปฏิบัติไดดวยความถูกตอง           

ครบถวน ชัดเจน เที่ยงธรรม รัดกุม สรางสรรคและรวดเร็ว  รวมทั้งควรเผยแพรผลการปฏิบัติงาน

ใหบุคคลที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

    6)  การติดตามผล 

                             ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายในควรกําหนดระบบการติดตามผลวาได 

มีการนําขอเสนอแนะในรายงานผลการปฏิบัติงานไปสูการปฏิบัติเรียบรอยแลว 

 

 

 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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4. กระดาษทําการแบบที่ 3 (งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร) 

5. กระดาษทําการแบบที่ 4 (รายละเอียดเงินฝากธนาคารคงเหลือ) 

6. กระดาษทําการแบบที่ 5 (รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมคงคาง) 

7. กระดาษทําการแบบที่ 6 (แบบประเมินผลการปฏิบัติงานดานการเงินการบัญชี) 

8. กระดาษทําการประกอบแบบที่ 6 (กระดาษทําการวิเคราะหบัญชีพักสินทรัพย) 

9. กระดาษทําการประกอบแบบที่ 6 (กระดาษทําการวิเคราะหบัญชีพักที่มียอดคงคาง) 

10. กระดาษทําการประกอบแบบที่ 6 (กระดาษทําการวิเคราะหดุลบัญชีปกติในงบทดลอง) 

11. กระดาษทําการแบบที่ 7 (แบบตรวจสอบเงินฝากคลัง) 

12. กระดาษทําการแบบที่ 8 (แบบตรวจสอบการเบิกจายเงินผานสํานักงานเขตพ้ืนที่) 

13. กระดาษทําการแบบที่ 9 (แบบตรวจสอบเงินทดรองราชการ) 

14. กระดาษทําการแบบที่ 10 (รายละเอียดลูกหนี้เงินทดรองราชการคงคาง) 

15. กระดาษทําการแบบที่ 11 (รายละเอียดใบสําคัญเงินทดรองราชการคงคาง) 
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1. กระดาษทําการสํารวจขอมูลผูบริหาร/บุคลากร/นักเรียน 

2. กระดาษทําการใบตรวจนับเงินคงเหลือ 

3. กระดาษทําการตรวจติดตามเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัว 

4. กระดาษทําการตรวจติดตามเงินอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน 

5. กระดาษทําการตรวจติดตามเงินคาหนังสือเรียน เงินคาอุปกรณการเรียน  

เงินคาอุปกรณการเรียน และ เงินคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

6. กระดาษทําการตรวจสอบเงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม) 

7. กระดาษทําการตรวจสอบเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 

8. กระดาษทําการตรวจนับวัสดุ 

9. กระดาษทําการตรวจนับครุภัณฑ 

10. กระดาษทําการตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน  

 

 

กระดาษทาํการตรวจสอบสถานศกึษา 
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