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ค าน า 
  
  ตามที่  สํานกังานคณะกรรมการข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา  ไดก้ําหนด
โครงสร้างสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศกึษา  โดยโครงสร้างดังกลา่วกาํหนดใหม้ีหน่วยตรวจสอบภายใน  เพื่อ
ทําหนา้ที่ ตรวจสอบ ติดตาม ให้คาํปรกึษาตอ่หน่วยงานและสถานศกึษาในสังกัด  สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษาประถมศึกษาอ่างทอง  จงึได้จัดทาํคู่มือการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในสําหรบัผู้ตรวจสอบ
ภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อใช้เป็นคู่มอืในการปฏิบัตงิานแก่ผูต้รวจสอบภายในได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกดิประสทิธิผล สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอา่งทอง  หวงัเปน็อย่างยิง่
ว่าเอกสารคูม่ือเลม่นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ตรวจสอบภายในและผู้ที่สนใจการปฏบิัติงานการตรวจสอบ
ภายใน ขอขอบคุณคณะทาํงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกทา่นที่มีส่วนสาํคญัในการจัดทาํเอกสารคูม่ือเลม่นี ้
     
 
       หนว่ยตรวจสอบภายใน 
      สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศกึษาอ่างทอง 
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บทที่ 1   
บทน า 

ความเป็นมา  
   ตามพระราชบัญญัต ิ ระเบียบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. 2546  มาตรา 
34 ได้จดัระเบียบบริหารราชการในเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยกําหนดให้สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาเป็น
ส่วนราชการที่อยู่ภายใต้การกํากับ  ดแูล ของสํานกังานคณะกรรมการการศกึษา             ขัน้พื้นฐาน มี
หน้าทีด่ําเนินการบรหิารและจัดการศกึษา ประสาน สง่เสริมและสนับสนนุสถานศกึษาเอกชนในเขตพ้ืนที่
การศกึษา  รวมทั้งประสาน  ส่งเสริม องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ให้สามารถจดัการศึกษาสอดคล้องกบั
นโยบาย  และมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครวั องค์กรชุมชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชพี สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอื่นที่จดัการศึกษาใน
รูปแบบทีห่ลากหลาย พร้อมจัดให้มรีะบบประกันคุณภาพในสถานศึกษารับผิดชอบในการปฏิบัตริาชการ
ของสํานักงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบตัิราชการของกระทรวง และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งตามพระราชบัญญตัิการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แก้ไขเพ่ิมเติม  มาตรา 38  และ
พระราชบัญญัตริะเบียบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  มาตรา 37   โดยมีหนว่ยงานที่
อยู่ในความรับผดิชอบ คอื สถานศกึษาที่จดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   จากภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาดังกล่าว    ประกอบกับการที่
กระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษาโดยตรง     ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในฐานะผู้บังคับบัญชา  จึงมี
อํานาจหน้าที่ควบคุม กํากับการปฏิบัติงาน รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม ประเมินผลให้เป็นไปตามนโยบาย และ
แผนปฏิบัติราชการ  เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามแนวทาง และเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษา 
   อนึ่ง เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  มาตรา 62   กําหนดให้จัดระบบการตรวจสอบ  ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา  แนวการจัด
การศึกษา และคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยหน่วยงานภายใน  ประกอบกับการที่คณะรัฐมนตรีได้มี
มติกําหนดให้ทุกส่วนราชการ   ต้องจัดให้มีหน่วยตรวจสอบภายใน  เพ่ือทําหน้าที่ตรวจสอบ  ติดตาม  
และให้คําปรึกษาต่อหน่วยงาน  สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   จึง
ได้กําหนดให้มีหน่วยตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   เพ่ือทํา
หน้าที่สนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์  ใน
ฐานะที่หน่วยตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือของผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ซึ่งต้องทํา
หน้าที่ประสานงานกับหน่วยตรวจสอบภายใน  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
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หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง   ให้เป็นไปด้วยความราบรื่น  ซึ่งจะส่งผลให้ให้การปฏิบัติงานของสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
ภาพรวม 
 

วัตถุประสงค์ของคู่มอืการปฏิบัติงาน 
   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาอ่างทอง ได้จดัทําคู่มือการปฏิบตัิงานการ
ตรวจสอบภายใน เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานของผูต้รวจสอบภายในเปน็ไปอย่างมปีระสิทธิภาพ และเกิด
มาตรฐานในการปฏิบตัิงาน  ซึ่งแนวทางการตรวจสอบที่ปรากฏอยู่ในคูม่ือเล่มนี ้ จะเปน็ประโยชน์แก่
ผู้เกี่ยวขอ้งทุกฝา่ยในการปฏบิัติงานใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และถูกต้องตามหลักธรรมา 
ภิบาล โดยวตัถปุระสงค์ที่สําคัญของการจัดทาํคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน  ดังนี ้
   1. เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน  
   2. เพื่อให้ผู้ร่วมงานใช้ปฏิบตังิานทดแทนกนัได้ 
   3. เพื่อผู้รับบริการใช้เปน็แนวทางในการปฏิบัตงิาน 
 

ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงาน 
   ผู้บริหารและเจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบิัติงานของหนว่ยงาน รวมถงึผู้มีส่วนได้สว่นเสีย                       
มีความรู ้ ความเข้าใจในสาระสําคัญของการตรวจสอบภายใน  รวมทัง้ขัน้ตอนในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในอย่างถูกต้อง  มีประสิทธิภาพ  และเป็นมาตรฐานเดียวกนั  ดังนี้ 
   1. ไดคู้่มือในการปฏิบัตงิาน    
  2. ได้ให้ผูร้่วมงานใช้ปฏิบตัิงานทดแทนกันได้ 
   3. ได้ให้ผูร้ับบริการใช้เปน็แนวทางในการปฏิบตัิงาน 
  

ขอบเขตของคู่มือการปฏิบัติงาน 
   คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเล่มนี้ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบภายในของการตรวจสอบในระดบัสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   และสถานศึกษา            เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามขอบเขตของงานที่ต้องการตรวจสอบ   โดยอ้างอึงตามระเบียบและ
แนวปฏิบัติต่าง ๆ  ดังนี้ 
   1. ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการตรวจสอบภายในของสว่นราชการ พ.ศ. 2551 
   2.  หลักเกณฑ์และวธิีการปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินและการนําเงินสง่คลังตามระบบการ
บริหารการเงนิการคลังภารรัฐดว้ยระบบอิเล็กทรอนกิส์ (GFMIS) และหนงัสือสั่งการท่ีเกี่ยวขอ้ง 
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         3.  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าดว้ยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 และหลกัเกณฑ์กระทรวงการคลงัว่าด้วยมาตรฐานและหลกัเกณฑ์ปฏิบัติการควบคมุ
ภายในสําหรบัหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

       4.  ระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยการเบกิเงนิจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การ
เก็บรกัษาเงนิ และการน าเงนิส่งคลงั พ.ศ. ๒๕๖๒ 

       5.  ระบบการควบคมุการเงินของหนว่ยงานยอ่ย พ.ศ. 2544 
       6.  ตามพระราชบญัญตัิการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ

ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการจดัซือ้จัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560 
       7.  คู่มือการตรวจสอบภายใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
       8.  คู่มือการปฏบิัตงิานตรวจสอบภายใน สําหรบัผู้ตรวจสอบภายใน โดยสํานกังาน 

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 
      9.  คูม่ือการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา โดยสํานักงานคณะกรรมการ 

การศกึษาขัน้พื้นฐาน 
     10.  แนวทางการควบคมุ กํากับ ตดิตาม การเงินการบัญชรีะดับโรงเรียน             

โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     11.  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตัิการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนนุ                

โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     12.  แนวทางการดําเนนิงานโครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการจดัการศกึษาตัง้แต่ 

ระดบัอนบุาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
         13.  แนวทางปฏิบตัิในการจดัหาพัสดุการจดัหาพัสดุดว้ยวธิีตลาดอเิล็กทรอนกิส์ 
(Electronic Market : e – market)   และ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์(Electronic 
Bidding : e – bidding) 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
การตรวจสอบภายใน   หมายถึง   กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คําปรึกษาอย่าง 

เที่ยงธรรมและเปน็อิสระ    ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพ่ิมคณุค่าและปรับปรุงการปฏิบัตงิานให้ดขีึ้น            การ
ตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้   ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง   การควบคุมและการกํากับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ  
         การให้หลักประกัน  หมายถึง  การตรวจสอบหลักฐานต่างๆ อย่างเที่ยงธรรม เพ่ือนําผลมา
ประเมินอย่างเป็นอิสระในกระบวนการบริหารความเสี่ยง   การควบคุม   และการกํากับดแูลองค์กร  เชน่ 
การตรวจสอบงบการเงิน ผลการดําเนินงาน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบต่างๆ   และการตรวจความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินการบัญชี 
         การบริการให้ค าปรึกษา  หมายถึง  การให้บริการ ให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษาและบริการอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง โดยลักษณะงานและขอบเขตของงานขึ้นอยู่กับผู้รับบริการ  เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้แก่ส่วนราชการ
และปรับปรุงการดําเนินงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น 
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บทที่ 2 
บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบและการบริหารจัดการ 

โครงสร้างบริหารจัดการ 
 
 

       โครงสรา้งองค์กร (ORGANIZATION CHART) 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

กลุ่มบริหาร 

งานบุคคล 
กลุ่ม 

อ านวยการ 

กลุ่มส่งเสริมการ 

จัดการศึกษา 

กลุ่มนโยบาย 

และแผน 

หน่วยตรวจสอบ 

ภายใน 

กลุ่มนิเทศ 

ติดตามและ 

ประเมินผล 

การจัดการ 

การศึกษา 

กลุ่มบริหาร 

งานการเงิน

และสนิทรัพย ์
 

สถานศึกษา 

กลุ่ม 

ICT 

กลุ่มกฎหมายและ
คดี 

 



9 

 

โครงสร้างการบริหาร (ADMINISTRATION CHART) 
 
 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
  

 

กลุ่มบริหาร 

งานบุคคล กลุ่ม 

อ านวยการ 

กลุ่ม
ส่งเสริมการ 

จัด
การศึกษา 

กลุ่ม
นโยบาย 

และแผน 

กลุ่มนิเทศ 

ติดตามและ 

ประเมินผล 

การจัดการ 

การศึกษา 

กลุ่มกฎหมายและ
คดี 

 

ผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

รองผู้อ านวยการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่(1) 

รองผู้อ านวยการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่(2) 

กลุ่ม 

ICT 

หน่วยตรวจสอบ 

ภายใน 

กลุ่มบริหาร 

งานการเงิน 

และสินทรัพย ์

รองผู้อ านวยการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่(3) 

กลุ่ม 

พฒันาครูและ
บุคลากรฯ 
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โครงสรา้งการปฏิบัติงาน (ACTIVITY CHART) 
 

     
   
                                       
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

1. งานตรวจสอบ
ภายใน 

สพท./สถานศึกษา 

2. งานบริหาร 
การตรวจสอบ 

3. งานธุรการ 
และ 

สารสนเทศ 

1.2 งานตรวจสอบด้านการให้ความเชื่อมั่น 

     แยกตามประเภทการตรวจสอบ 

 

1.3 งานให้ค าปรึกษา 

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 งานตรวจสอบการด าเนินงาน (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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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (FLOW CHART) 
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit Process)    
 

1.  การวางแผน 
    การตรวจสอบ                                        
 
             
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
2.  การปฏิบัติงาน 
    ตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.  การรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ 

การส ารวจข้อมูลเบือ้งต้น 

การประเมินผล 
ระบบการควบคุมภายใน 

การประเมินความเสี่ยง 

การวางแผนการตรวจสอบ 

ก่อนเร่ิมปฏบัิตงิาน 
ตรวจสอบ 

ระหว่างการปฏบิัตงิาน
ตรวจสอบ 

งานตรวจสอบการปฏบิัติ
เมื่อเสร็จสิน้       

การรายงานผลการปฏิบัตงิาน 

การตดิตามผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กระดาษ 
ท าการ การวางแผนการปฏบิัติงาน 
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บทที่ 3 
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงาน 

หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 
   หนว่ยตรวจสอบภายใน  มีอาํนาจหน้าทีด่ังต่อไปนี ้
   1. ตรวจสอบความถูกตอ้งและเชื่อถอืไดข้องข้อมูลตวัเลขต่างๆ  ด้วยเทคนิควิธทีี่ ยอมรับ
โดยทั่วไป  โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน  ความสําคัญของเรื่อง                ท่ี
ตรวจสอบ  วิเคราะห์  ประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
   2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  การบริหารการเงิน  และ
การบริหารทรัพย์สิน   การบริหารงานด้านอื่นๆ  ของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน  
โครงการ  ภารกิจ  กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งตรวจสอบการ
ดูแลรักษาทรัพย์สิน    การใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและ
ประหยัด 
   3. จัดทําแผนตรวจสอบประจําปีเสนอต่อผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพื่อ
พิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปี พร้อมทั้งส่งสําเนาให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
   4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน  เสนอแนะวิธีการ  มาตรการในการปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานรับตรวจ   ตามข้อ 1 และ 2     ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลบัง
เกิดผลดีต่อการจัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียน  รวมทั้งการป้องปรามมิให้เกิดความเสียหายหรือทุจริต
เกี่ยวกับทรัพย์สินของทางราชการ 
   5. รายงานผลการตรวจสอบ   และรายงานการติดตามผลการตรวจสอบต่อผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจําปี
ต่อสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   6. ติดตามผลการตรวจสอบ   และเสนอแนะให้คําปรึกษาแก่ผู้บริหารของหน่วย                  
รับตรวจ  ในการดําเนินงานให้ถูกต้องตามที่ได้เสนอแนะไว้   
   7. ศึกษาวิเคราะห์ระเบยีบ  กฎหมายทางการเงินการคลัง  เพื่อกําหนดแนวปฏิบัต ิจัดทํา
เอกสารคู่มือเผยแพร่ให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัด รวมทั้งให้คําปรึกษา คําแนะนํา ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ให้บังเกิดผลดีต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียน 
   8. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายนอก  เช่น  สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน             
กลุ่มตรวจสอบภายใน  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น 
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วิธีการปฏิบัติงาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 2  มีการปฏิบตัิงานการ 

ตรวจสอบภายในอย่างเปน็ระบบ   โดยมีขัน้ตอนการดาํเนินงานที่สําคัญ ดงันี้ 
1. การวางแผนการตรวจสอบ มีขัน้ตอนย่อย คือ                     

1.1 ส ารวจข้อมูลเบื้องตน   เพือ่ให้ผู้ตรวจสอบภายในเรียนรู้ และทําความเข้าใจ 
เกี่ยวกบังานของหน่วยงานทีต่้องทําการตรวจสอบในรายละเอียด เช่น ลักษณะของงบประมาณและ
จํานวนเงนิที่ได้รบั  หลักการ  ระเบียบ  วธิีปฏิบตัิงาน ขัน้ตอนการทํางานหรือสายงานการบงัคับบัญชา 
ข้อมูลจากรายงานหรือสถิต ิ ประเภทของรายงานทีห่น่วยงานต้องจดัทํา/จัดสง่ และระบบการควบคุม
ภายในที่มีอยู่ รวมทั้งความคุ้นเคยกับหนว่ยงานและระบบงานที่จะเลือกมาตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้
ตรวจสอบสามารถประเมนิความเสี่ยงในชั้นตน้ก่อนจะดําเนินการตรวจสอบได้อยา่งเหมาะสมเปน็ระบบ 

1.2 ประเมินระบบการควบคุมภายใน    ผู้ตรวจสอบภายในจะประเมินผลระบบ 
การควบคมุภายในของทุกกลุ่มงานในสํานกังานเขตพ้ืนที่การศกึษา   ทีไ่ด้จัดทําและประเมนิตนเองตาม
ระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กําหนด     โดยให้ผูต้รวจสอบ
ภายในต้องพิจารณาถงึความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  

1.3 ประเมินความเสี่ยง    ผู้ตรวจสอบภายในสามารถเลือกประเมินความเสี่ยงใน 
ระดบัหน่วยงานในทุกกลุม่ของสํานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา หรือระดบังาน โครงการ กิจกรรม ก็ได้ตาม
ความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  

1.4 จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี (Audit Plan)     ผู้ตรวจสอบภายในจะ 
จัดทําแผน  การตรวจสอบให้เป็นไปตามประเด็นตามที่ สพฐ. กําหนด    และตามนโยบายที่ผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความสําคัญ     โดยจะจัดทําแผนการตรวจสอบเสนอให้ผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในเดือนกันยายนของทุกปี   และเมื่อได้รับอนุมัติ
แผนการตรวจสอบแล้ว จะสําเนาแผนการตรวจสอบแจ้งให้ สพฐ. ทราบ 

1.5 จัดท าแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan)       เมื่อได้รับการอนุมัติ 
แผนการตรวจสอบประจําปีแล้ว    ผู้ตรวจสอบภายในจะจัดทําแผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องของ
กิจกรรม  งานตรวจสอบให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบประจําปี    แต่มีความยืดหยุ่นให้สามารถ
แก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์     โดยมีรายละเอียดของเรื่อง   และหน่วยรับตรวจ 
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัตงิาน ขอบเขตการปฏิบัติงาน  แนวทางการปฏิบัตงิาน  ผู้รับผิดชอบ  ระยะเวลา
ที่จะตรวจสอบ  และเครื่องมือกระดาษทําการให้พร้อมก่อนทําการตรวจสอบ   
         

2. การปฏิบตัิงานตรวจสอบ     ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามระยะเวลาทีก่ําหนดไว้ใน 
แผนการตรวจสอบ   มีขัน้ตอนย่อย คือ  
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             2.1 ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ ผูต้รวจสอบภายในเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการซกัซอ้ม
ทีมงาน แจง้หน่วยรบัตรวจทราบกาํหนดเวลาเข้าตรวจ วัตถุประสงคแ์ละขอบเขต หรือ ประสานขอข้อมูล
ที่จําเป็นในการตรวจสอบ 
             2.2  ระหวา่งการปฏิบัติงานตรวจสอบ   ผูต้รวจสอบภายในจะประชุมเปิดตรวจ 
ทําการตรวจสอบ   โดยเลอืกวธิีการตรวจสอบและเทคนิคการตรวจสอบให้เหมาะสม โดยรวบรวมข้อมูล
ไว้ในกระดาษทําการ และปิดตรวจโดยการแจง้สรุปผลการตรวจสอบเบื้องต้นทีเ่ป็นสาระสาํคญัให้
ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจทราบ เพื่อดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข หรือทําความเขา้ใจกับ
ผู้ปฏิบัติงาน 
            2.3  เมื่อเสร็จสิน้งานตรวจสอบ  ผูต้รวจสอบภายในจะรวบรวมหลักฐาน  
กระดาษทําการและสรุปผลการตรวจสอบ 

3.  การจดัท ารายงานผลและตดิตามผล                                                         
             3.1  รายงานผลการปฏิบัติงาน     เสนอให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา ทราบ
และพิจารณาสั่งการ  ในการการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ผู้ตรวจสอบ
ภายในจะต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ   ลักษณะของรายงานต้องเป็นรายงานที่มีประโยชน์  เป็นเรื่องที่มี
สาระสําคัญ ข้อตรวจพบเป็นเรื่องที่ตรงกับข้อเท็จจริง   ข้อเสนอแนะนําไปเป็นประโยชน์และสามารถ
ปฏิบัติได้ 
             3.2  การติดตามผล      เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนงานตรวจสอบภายในที่ผู้ตรวจสอบ
ภายในต้องติดตามว่าตามที่ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้สั่งการให้หน่วยรับตรวจ
ดําเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในแล้วหรือยัง  การติดตามผลเพ่ือให้แน่ใจว่าข้อ
ตรวจพบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมเรียบร้อยแล้ว   หากมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรที่ไม่อาจแก้ไขได้ 
จะต้องรายงานให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่ทราบ  เพ่ือพิจารณาสั่งการเพ่ิมเติม 
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การให้บริการงานตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  

 
 
 
 
 
 
 

  
 

แจ้งหน่วยรับตรวจ 

ประชุมเปิดการตรวจสอบกับหน่วยรบัตรวจ 

ด าเนินการตรวจสอบ 

รายงานผลการตรวจสอบ 

การติดตามผล 

แผนภูมิขั้นตอน 

หน่วยตรวจสอบ

ภายใน 
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หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาอา่งทอง 
******************************************* 

 
 

- แจง้หน่วยรับตรวจ ตามแผนการตรวจสอบภายในประจําป ี  ทีไ่ดร้ับความเหน็ชอบจาก
ผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอา่งทอง  

-  ก่อนทําการตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายใน จะประสานภายในให้หน่วยรับตรวจทราบ
เพื่อให้จัดเตรียมเอกสารหลกัฐานสาํหรับใช้ในการตรวจสอบ พร้อมแจ้งวันและเวลาที่จะตรวจสอบเปน็
ลายลักษณ์อักษร 
 

 
 
- ก่อนเริ่มปฏิบตัิการตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายใน จะชี้แจงให้หน่วยรับตรวจไดท้ราบว่าการ

ตรวจสอบกาํลังจะเริ่มขึ้น   โดยมีวตัถปุระสงคแ์ละขอบเขตของการตรวจสอบ   ลกัษณะของการ
ตรวจสอบอย่างไร เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ ระยะเวลาโดยประมาณที่จะใช้ในการตรวจสอบข้อมลู  
และ  วธิีการรายงานและการตดิตามผลเปน็อย่างไร 
 
 

 
-  หน่วยตรวจสอบภายใน    จะดําเนินการตรวจสอบหน่วยรับตรวจตามแนวทางการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบตามที่กําหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานประจําปี 
 
 

 
- เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบจะจัดทํารา่งรายงานการตรวจสอบแล้วประชมุหารือ

ร่วมกับหน่วยรับตรวจเพื่อเป็นการยืนยนัเรื่องที่ตรวจพบ     และเป็นการเปิดโอกาสให้หนว่ยรับตรวจได้มี
โอกาสชีแ้จงและให้ความเหน็เพ่ิมเติม  ซึ่งบางครั้งขอ้มูลที่ผู้ตรวจสอบรวบรวมได้  อาจจะมขี้อมูลที่
คลาดเคลื่อน ไม่ครบถว้น ไม่สมบูรณ ์

ขั้นตอนการให้บรกิารงานตรวจสอบภายใน 

ขั้นตอนที่ 1. แจ้งหน่วยรบัตรวจ 

ขั้นตอนที่ 2. ประชุมเปิดการตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ 

ขั้นตอนที่ 3. ด าเนินการตรวจสอบ 

ขั้นตอนที่ 4. ประชุมปดิการตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ 
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-    เมื่อหน่วยตรวจสอบภายใน   ได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว   จะนําขอ้มลู                  
หรือข้อตรวจพบ  ปญัหา  อุปสรรค   ผลการปฏิบตัิงาน  และข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการตรวจสอบ      

 มาจดัทํารายงานเสนอต่อผูอ้ํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอา่งทอง                 
เพื่อพิจารณาสั่งการใหห้นว่ยรับตรวจดําเนินการตามข้อเสนอแนะ 

- หน่วยตรวจสอบภายใน ส่งรายงานผลการตรวจสอบที่ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง     ได้สั่งการให้หน่วยรับตรวจดําเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยให้
รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  
ทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ดําเนินการ 
 
 

 
-  หนว่ยตรวจสอบภายใน จะตดิตามผลวา่หน่วยรบัตรวจได้มกีารปฏิบัตติามข้อเสนอแนะของ

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาอ่างทอง  โดยจะนาํหนังสือของหนว่ยรบัตรวจที่รายงานว่าได้
ปฏิบัตติามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแลว้    เสนอต่อผู้อาํนวยการสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง  ทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 5. รายงานผลการตรวจสอบ 

ขั้นตอนที่ 6. การติดตามผล 
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หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาอา่งทอง 

******************************************* 
ผู้ขอรับค าปรึกษา สามารถขอรับค าปรกึษาได้   3   ชอ่งทาง  ดังน้ี  
 
   
 โทรศัพท ์
      นางจันทรา  จันท์พันแจ้ง  ผู้อํานวยการหนว่ยตรวจสอบภายใน 
        โทรศัพท ์ 0-356-1175-4  ตอ่  108    
      นางสาวชลิดา  ละม้ายพันธุ ์ นักวชิาการตรวจสอบภายใน 
        โทรศัพท ์ 0-356-1175-4  ตอ่  108    
 
 
 
 ติดต่อเจา้หน้าที่ผู้ให้บรกิารตอบข้อสงสัย ซักถาม  ณ  หน่วยตรวจสอบภายใน                          
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
 
   
 เว็บไซต์ http://www.ptt2.go.th/audit                                    
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
 

 
 
 
 
 
  
 

ช่องทางการให้บริการงานการให้ค าปรึกษา 

ช่องทางที ่1 

ช่องทางที ่2 

ช่องทางที ่3 
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  จากการที่หน่วยตรวจสอบภายในมีภารกิจในการช่วยเหลือสนับสนุนการปฏบิัติงานของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกดัให้บรรลุวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพดว้ยการใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า การตรวจสอบภายในของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
จึงต้องครอบคลุมกิจกรรมการตรวจสอบดงัต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
ประเด็นการตรวจสอบ 

ตรวจสอบการเบิกเงินและการจ่ายเงนิให้เจา้หนี้หรอืผู้มสีิทธิถูกต้องครบถว้น 
วัตถุประสงคก์ารตรวจสอบ 
                   เพื่อให้มัน่ใจว่าการเบกิเงนิและการจ่ายเงินใหเ้จ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิถกูต้อง                
และครบถ้วน 
ขอบเขตการตรวจสอบ                   

ดําเนินการตรวจสอบกระบวนการปฏิบตัิงานและสุ่มตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง  จํานวน 1 เดือนย้อนหลังนบัแตว่ันทีต่ัดยอด 
แนวทางการตรวจสอบ 
1.   การเบกิเงินถกูตอ้งครบถ้วน   
        1.1.  การเบิกเงินถูกต้อง 
               (1)  การวางเบกิ    
                      -  การตรวจสอบหลักฐานขอเบกิ   
                      -  การสอบทานหลักฐานและรายงานขอเบกิเงนิคงคลัง (ZINF_R09)  
                      -  การจดัพิมพ์รายงานการขอเบกิเงนิคงคลัง (ZINF_R09)  
                      -  การวางฎีกาเบกิในระบบ GFMIS    
               (2)  การอนมุัตเิบิกในระบบ GFMIS (ปลดบล็อก) 
                      -  การแตง่ตั้ง/มอบหมายหน้าที ่ มคีําสั่งแต่งตั้งเจ้าหนา้ผู้ทําหน้าทีอ่นุมตัิ           ใน
ระบบ  GFMIS (ปลดบล็อก)   และเก็บรักษา GFMIS  smart  Card  ที่ใช้ในการอนมุัติ                ใน
ระบบ GFMIS  หรือไม ่
                      -  ผูว้างเบิกเงนิในระบบ GFMIS เปน็ผู้ทําหน้าที่อนุมตัิในระบบ (ปลดบลอ็ก)               
ด้วยหรือไม่       

1.1 การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน 

1. การตรวจสอบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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                (3)  การสุ่มตรวจสอบการเบิกเงิน 
                      -  การวางฎีกาเบกิถูกต้องหรอืไม ่(จํานวนเงนิถูกต้อง ประเภทเงนิถูกต้องหรือไม่) 
                      -  หลกัฐานขอเบิกหรือต้นเรื่องขอเบกิตรงกับหลักฐานขอเบิกเงนิคงคลัง(ZINF_R09)   
                      -  มคีําสั่งมอบหมายให้เจา้หน้าที่ผู้เบกิและผูอ้นุมตัิเบิกในระบบ GFMIS            
(ปลดบลอ็ก) ไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษร    
                      -  ผูว้างเบิกเงนิในระบบ GFMIS      เป็นผู้ทําหน้าที่อนุมตัิในระบบดว้ย               
(ปลดบลอ็ก) หรือไม ่  
                     -  ตรวจสอบการแบง่แยกหน้าที่ และความรับผดิชอบของเจ้าหนา้ที่ มีคาํสั่ง               
มอบหมายงาน   ระบขุอบขา่ยภาระงานที่รบัผิดชอบไว้ให้ชันเจน   และเป็นลายลกัษณ์อักษร                
เช่น   การวางเบิก  การรบัเงิน  การจ่ายเงนิ   งานบญัช ี  และการจดัพิมพ์รายงานต่าง ๆ                      
ที่เกี่ยวขอ้งในระบบ GFMIS  
        1.2   การเบกิเงนิมหีลักฐานครบถว้น 
                (1)  การตรวจสอบสรุปรายการขอเบิกเงิน (ZAP_RPTW01)   กับหลกัฐานขอเบิก    
                      -  การแตง่ตั้งและมอบหมาย  ให้มผีู้ตรวจสอบรายงานสรปุรายการขอเบิกเงิน  
(ZAP_RPTW01) กับหลักฐานขอเบิกหรือต้นเรื่องขอเบกิหรือไม่ 
                      -  ทุกสิน้วัน สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาปทุมธาน ีเขต 2                
ได้จดัพิมพ์รายงานสรปุรายการขอเบิกเงนิ (ZAP_RPTW01)   หรือไม ่ 
                      -   แผนผงัการปฏิบัตงิานเปน็อย่างไร   
                      -   มีการตรวจสอบหลักฐานขอเบกิ     หรือต้นเรื่องขอเบิกกบัรายงานสรปุรายการขอ
เบิกเงิน (ZAP_RPTW01)   เพื่อตรวจสอบรายการเบิกของหน่วยงาน  และ เสนอหัวหน้าหนว่ยงานลง
ลายมือชื่อรบัรองความถกูตอ้งในรายงานสรุปรายการขอเบิกเงิน(ZAP_RPTW01)   หรือไม ่
2.  การจา่ยเงินให้เจา้หนี้หรือผู้มีสิทธิถกูตอ้งครบถว้น    
      2.1.  การจ่ายเงนิให้เจา้หนีห้รือผูม้ีสิทธิในระบบ  GFMIS 
             (1)   การควบคุมการจ่ายเงิน    
                -  การจ่ายเงนิให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิในระบบ  GFMIS 
                     -  มีการจดัพิมพ์รายงานแสดงการจา่ยเงินเข้าบญัชีของผู้มีสิทธิ (ZAP_RPT506)   
หรือไม ่        
                     -  มีการตรวจสอบรายงานแสดงการจา่ยเงินเข้าบญัชขีองผู้มีสทิธิ (ZAP_RPT506) กับ
หลักฐานต้นเรื่องพร้อมแนบกับหลกัฐานต้นเรือ่งขอเบิกด้วยหรือไม ่
                     -  มีการตดิตามใบเสร็จรับเงิน หรือมกีารจดัทําหนังสือแจ้งสรรพากรในท้องที่ภูมิลําเนา
หรือสถานประกอบการของเจ้าหนีห้รอืผู้มีสิทธิรับเงินทราบ   ได้จัดทําหรือไม่                     
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   (2)  การสุ่มตรวจสอบการจ่ายเงนิ    
                     -  การจ่ายเงินมหีลักฐานประกอบการจ่ายเงนิครบถว้นหรือไม่     มีการเรียก
ใบเสร็จรับเงนิจากเจา้หนี้หรอืผู้มีสิทธิรับเงนิหรือไม่ ในกรณีที่เกนิ  15  วนัยังไม่ได้ใบเสร็จรบัเงนิ   
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 2  มีการจัดทาํหนังสือแจง้สรรพากรในท้องที่
ภูมิลําเนาหรือสถานประกอบการของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินทราบหรือไม ่                    
      2.2    การจา่ยเงนิให้เจ้าหนีห้รือผูม้ีสิทธิผา่นสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
              การจ่ายเงนิให้เจ้าหนีห้รือผูม้ีสิทธ ิ ผ่านสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เขต  2   ดําเนินการดังนี ้    
               (1)  การรับเงิน     
                    -  มีการจดัพิมพ์รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน (ZAP_RPT503) 
หรือไม ่
               (2)   การจ่ายเงนิ   
                     -  ตรวจสอบยอดเงินโดยกระทบยอดจํานวนเงนิรบักับจาํนวนเงินจ่ายให้ตรงกันก่อน
การเขียนเชค็สั่งจ่าย     พรอ้มทั้งสอบทานความถูกต้องของรายการจาํนวนเงิน และผู้รับเงนิ                 
ที่ระบไุว้ในเช็คหรือไม ่
                     -  ทกุสิ้นวนัได้รวบรวมหลักฐานการจ่ายส่งให้งานบัญชีทันหรือไม ่
                    -  กรณกีารจ่ายเงนิให้เจ้าหนีห้รือบุคคลภายนอก ได้จา่ยโดยวิธีใด 
                     -  ตรวจสอบเช็คกับต้นเรื่องขอเบกิหรอืไม่ 
                     -  ผู้รับเชค็ได้ลงนามในต้นขั้วเชค็หรือไม่ 
                     -  รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบญัชขีองผู้มีสิทธิ (ZAP_RPT503)                        
ได้จดัพิมพ์ และตรวจสอบกบัหลักฐานต้นเรื่องขอเบิกหรือไม่ 
               (3)   การควบคมุเงินฝากธนาคารคงเหลือ 
                     -  มีการจดัทําสมดุเงนิฝากธนาคารและงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารหรือไม ่
                     -  มีการจดัทํารายละเอียดเงนิฝากธนาคารคงเหลือหรือไม่ 
                     -  มีการจดัพิมพ์รายงานรายละเอียดเอกสารขอเบกิที่ได้รบัเงนิแลว้ แต่ยังไมไ่ด ้                     
ชําระเงินให้ผู้ขาย (ZAP_RPT406) หรือไม ่
                     -  มีการตรวจสอบรายละเอียดเงินฝากธนาคารคงเหลือกับรายงานรายละเอียด
เอกสารขอเบิกที่ได้รบัเงนิแล้วแต่ยังไม่ชําระเงินให้ผูข้าย (ZAP_RPT406) หรอืไม ่
 
 
 



22 

 

                        
 
ประเด็นการตรวจสอบ 
  1.  ตรวจสอบการควบคุมเงนิทดรองราชการ  ของสํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศกึษาอ่างทอง 
  2.  ตรวจสอบความถูกตอ้งของการใช้จ่ายเงนิทดรองราชการ ของสาํนกังานเขตพ้ืนที่
การศกึษาประถมศึกษาอ่างทอง 
วัตถุประสงคก์ารตรวจสอบ 
  1.  เพื่อให้มัน่ใจว่าเงินทดรองราชการมรีะบบการบริหารการใช้จ่ายเงินเป็นไปตาม
หลักเกณฑ ์ นโยบาย  ระเบยีบและแนวทางที่กระทรวงการคลงักําหนด 
  2.  เพื่อให้ระบบการบรหิารจัดการเงนิทดรองราชการมคีวามรวดเร็ว  คล่องตวั                          
มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม 
  3.  เพื่อให้ทราบปญัหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงาน 
ขอบเขตการตรวจสอบ 
  ดําเนินการตรวจสอบเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ  จํานวน  1  เดือนย้อนหลงันบัแตว่ันที่
ตัดยอด      

 
แนวทางการตรวจสอบ 
                  วิธีการตรวจสอบ  โดย 
  1.  การควบคุมเงินทดรองราชการ 
                          1.1  สอบทานการปฏิบัตงิานของเจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้อง หัวหนา้งาน     
ผู้อํานวยการกลุ่ม  ผู้บรหิารที่ควบคุมเงินทดรองราชการ (รองผูอ้ํานวยการสํานกังานเขตพ้ืนที่) 
                          1.2  ตรวจสอบการควบคุมเงนิทดรองราชการตามแนวทางทีก่ระทรวง 
การคลงักําหนด   โดย 
   -  การแยกเงนิทดรองราชการจากระบบบญัชีปกติ รวมทั้งบัญชเีงนิฝากธนาคาร   
สําหรบัเงนิทดรองราชการโดยเฉพาะต่างหาก 
   -  ใหเ้ปดิบัญชีเงนิฝากธนาคารสําหรับเงินทดรองราชการ 2 บญัชี   คอื               
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อฝากเงนิทดรองราชการ และบัญชีเงินฝากกระแสรายวนัเพ่ือสั่งจ่าย           
เงินทดรองราชการ        
   -  ใบเสร็จสําหรับคืนเงินทดรองราชการ ใหแ้ยกจากใบเสร็จรับเงินปกติ                
ของสว่นราชการ 

1.2 การตรวจสอบเงินทดรองราชการ 
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   -  การบนัทึกในทะเบียนคมุการรบัจ่ายเงนิทดรองราชการ  ให้บันทึกใน                     
ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 
   -  การจดัทํารายงานฐานะเงนิทดรองราชการ งบเทียบยอดเงนิฝากธนาคาร 
รายงานลูกหนี้เงนิทดรองราชการ   รายละเอียดใบสําคญัเงนิทดรองราชการเปน็ประจําทุกเดือน   
   -  เงินสดคงเหลอื ณ สิน้วนั    ใหเ้ก็บรักษาไว้ในตู้นริภัย และแสดงเงนิคงเหลือ 
ในรายงานเงนิคงเหลือประจาํวันชอ่ง “หมายเหต”ุ 
   -  ดอกเบี้ยรบัจากบญัชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ใหน้ําส่งเป็นเงินรายได้
แผ่นดิน 
   -  แตง่ตัง้เจ้าหน้าทีไ่มต่่ํากวา่ระดบั 5  ตรวจสอบความเคลือ่นไหวในทะเบียนคุม
เงินทดรองราชการเป็นประจําทุกวนั 
  2.  การใช้จา่ยเงนิทดรองราชการ 
                          2.1  ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าดว้ยเงนิทดรองราชการ พ.ศ. 2547 
                          2.2  ตรวจสอบการบริหารเงนิทดรองราชการตามโครงการ One Stop Service   
เช่น  ค่ารักษาพยาบาล  ค่าการศกึษาบตุร 
                          2.3  ตรวจสอบการเบิกเงินงบประมาณชดใช้เงนิทดรองราชการมีความรวดเร็ว  
เป็นระบบ  ทําให้การหมุนเวียนมีสภาพคล่อง  ตอบสนองการบรกิารได้ทนัตามความต้องการ บรรเทา
ปัญหาการเบิกจา่ยเงนิจากคลังได้ 
                          2.4  ตรวจสอบเปรียบเทียบระยะเวลาทีไ่ดร้ับใบสําคัญชดใช้เงนิทดรองราชการ 
หรือได้จ่ายเงินทดรองกบัวนัที่ขอเบกิเงนิงบประมาณชดใช้ในระบบ GFMIS  หมนุเวยีน                 มี
สภาพคล่อง   ตอบสนองการบริการได้ทนัตามความต้องการ 
 
 
 
 
ประเด็นการตรวจสอบ 
  1.  ตรวจสอบการเบิกจา่ยเงนิค่าเชา่บ้านให้ผู้มีสิทธิถกูตอ้งตามพระราชกฤษฎีกา               
ค่าเช่าบ้านข้าราชการและระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 
  2.  ตรวจสอบระบบการควบคุมการเบิกจ่ายเงินคา่เช่าบ้านมคีวามเหมาะสมและ 
รัดกมุ 
             

1.3  การตรวจการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน 
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วัตถุประสงคก์ารตรวจสอบ 
1.  เพื่อทราบว่าการเบิกจ่ายเงนิค่าเชา่บ้านให้ผู้มีสิทธิถกูตอ้งเปน็ไปตามระเบียบและกฎหมายที่

เกี่ยวขอ้ง 
2. เพื่อทราบว่าระบบการควบคุมการเบิกจ่ายเงนิค่าเช่าบ้านมีความเหมาะสมและรัดกมุ 

 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
 1.  ตรวจสอบระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงินคา่เช่าบ้าน 
 2.  ตรวจสอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธขิอรบัเงนิค่าเช่าบ้าน  และหลักฐานการเบิกจ่ายเงนิ                     
 

แนวทางการตรวจสอบ 
ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินคา่เช่าบ้านให้ผูม้ีสิทธถิูกต้องตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน 

ข้าราชการและระเบียบที่เกีย่วข้อง 
    วิธีการตรวจสอบ  โดย 

1. ตรวจสอบว่าผู้ที่เบิกค่าเช่าบา้นเปน็ผู้มีสิทธิตามกฎหมาย โดยตรวจสอบจาก 
เอกสารหลักฐานการยืน่รับเงินค่าเช่าบา้น 

2. สอบทานรายงานของขอ้มูลการขอรับเงินค่าเชา่บ้านของผู้ใช้สิทธิ                              
พร้อมแบบ 6005  วา่มีการแจ้งรายละเอียดประกอบครบถ้วนหรือไม่ 

3. ตรวจสอบหลักฐานประกอบการขอใช้สิทธิเบิกคา่เช่าบ้าน 
              3.1  การยื่นขอเบิกครัง้แรก 
                     3.1.1  ตรวจสอบแบบการขอรบัค่าเชา่บ้าน (แบบ 6005) พร้อมหลักฐาน 
ประกอบการขอเบิกเงนิค่าเช่าบ้าน 
     กรณีเชา่บ้าน 
     กรณีเชา่ซื้อ 
     กรณีผ่อนชําระเงนิกูเ้พื่อซื้อบา้น 
     กรณีผ่อนชําระเงนิกูเ้พื่อปลูกบ้าน โดยมีที่ดนิเปน็ของตนเองอยู่ก่อนแลว้
หรือปลกูสร้างบ้านบนที่ดนิของบคุคลอืน่โดยตนมีสิทธิตามกฎหมาย 
                     3.1.2 สอบทานรายงานผลการตรวจสอบการขอรบัเงนิค่าเช่าบา้นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสภาพบ้าน  ว่ามีการบันทกึข้อมูลรายละเอยีดพร้อมใหค้ํารบัรอง
เสนอต่อหวัหน้าหนว่ยงานครบถว้นทกุกรณปีระกอบการขอเบิกเงินคา่เช่าบ้าน 
                      3.1.3 ตรวจสอบการควบคุมการเบกิค่าเช่าบ้านแต่ละราย  ไม่ใหเ้กิน 
สิทธิตามบญัชีอตัราค่าเช่าบา้นข้าราชการทีก่ําหนดทา้ยพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้า   
               3.2  การยืน่ขอเบิกค่าเช่าบา้นรายเดือน 
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                      3.2.1  ตรวจสอบแบบคําขอเบิกค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006)   ที่ยืน่พร้อมกบั 
หลักฐานประกอบการเบิกจา่ยเงินค่าเช่าบ้านว่ามีข้อมูลรายละเอียดถกูต้องครบถว้น พร้อมทั้งไดร้ับอนุมตัิ
ให้เบิกจ่ายเงินค่าเชา่บ้านจากผู้มีอํานาจ 

3.2.2 ตรวจสอบข้อมูลการวางเบิกเงินคา่เช่าบ้านในรายงานการขอเบิก               
เงินคงคลังว่าถูกต้องตรงกับรายละเอียดงบหน้าประกอบขอเบิกเงนิคา่เช่าบ้าน และหลักฐานประกอบการ
เบิกจ่ายคา่เช่าบ้าน 
                      3.2.3  มกีารเสนอผู้มีอาํนาจในรายงานการขอเบิกเงินคงคลงัก่อนอนุมตัิ 
เบิกจ่ายในระบบ (ปลดบล็อก) 
                      3.2.4  กอ่นจ่ายเงนิ มีการกระทบยอดรายการรบัและจ่ายเงนิจากรายงาน 
แสดงรายละเอียดสถานการณ์เบิกจ่ายเงิน ว่าถูกต้องตรงกับรายละเอียดงบหน้าประกอบขอเบกิเงนิค่า
เช่าบ้านและหลกัฐานประกอบการเบิกจา่ยค่าเชา่บ้าน 

4. ตรวจสอบระบบการควบคุมการเบิกจ่ายเงินคา่เช่าบ้านวา่เหมาะสมรัดกุม 
             วิธีการตรวจสอบ  โดย 
      สอบทานกระบวนการเบิกจ่ายเงนิค่าเช่าบา้น  วา่มรีะบบควบคุมทีเ่พียงพอ 
เหมาะสมหรือไม่  โดยสอบถาม  สังเกตการปฏิบัตงิานของเจ้าหนา้ที่ผู้รบัผิดชอบ พร้อมตรวจสอบ 
เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง  ดังนี ้

4.1 มีการจดัทําทะเบียน/เอกสารควบคุมการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน  เพ่ือควบคุม 
การเบิกจ่ายเงินรายเดอืนของผู้มีสิทธเิป็นรายบคุคลใหถ้กูต้อง   และไมเ่กินสิทธิทีข่้าราชการผู้นัน้ 
พึงได้รบัเงนิค่าเช่าบา้นจากทางราชการ 

4.2 มีการควบคุมการเบิกเงินคา่เช่าบ้าน เพื่อป้องกนัมิใหห้ลกัฐานขอเบิกสูญหาย 
และไม่เบกิจ่ายซ้าํซ้อน 

4.3 มีการตรวจสอบความถกูต้อง ครบถว้นของหลักฐานขอเบิกเงนิค่าเช่าบ้าน 
(แบบ 6006 พร้อมใบเสร็จรบัเงินค่าเชา่บ้าน/ใบเสร็จรับเงินผ่อนชําระเงินกู้) 

4.4 ก่อนการวางฎีกาเบิกเงินค่าเช่าบ้าน มกีารอนุมตัิหลกัฐานขอเบิกเงินคา่เช่าบ้าน 
จากผู้มีอํานาจอนุมตัิเบกิจ่ายค่าเช่าบา้น (แบบ 6006) ครบถ้วน 

4.5 มีการตรวจสอบความถกูต้องของข้อมูลวางเบิกเงินในระบบ GFMIS กับ 
หลักฐานขอเบกิเงนิค่าเช่าบา้น 

4.6 มีการเสนอให้ผูม้ีอํานาจลงนามอนมุัติในรายงานการขอเบิกเงนิคงคลังกอ่นการ 
อนุมตัิเบกิจ่ายในระบบ (ปลดบล็อก)      

4.7 ก่อนการจ่ายเงิน มีการตรวจสอบความถกูตอ้งของรายละเอียดการรับและจ่ายเงิน 
     4.8   มีระบบการจดัเกบ็เอกสารหลกัฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินคา่เช่าบ้าน. 
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ประเด็นการตรวจสอบ 
  1.  การเบิกจา่ยเงนิงบบุคลากร ไดแ้ก่ เงนิเดอืน เงนิวิทยฐานะ และเงินคา่ตอบแทนของ
ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา เปน็ไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
  2.  การประเมนิระบบการควบคมุภายในด้านการเบิกจ่ายเงินงบบุคลากรว่ามคีวาม
เพียงพอ และเหมาะสมกับการปฏิบตัิงาน สามารถป้องกนัหรอืลดความเสี่ยงที่อาจจะเกดิขึน้ได้ 
  3.  การให้ข้อคิดเหน็หรือขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุง    หรือพัฒนาการปฏิบตัิงานด้าน
การเบิกจ่ายเงินงบบุคลากร ให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ  ซึ่งจะส่งผล  ใหก้าร
ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงนิงบบุคลากรปฏิบตัิได้รวดเร็ว ถกูต้อง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

วัตถุประสงคก์ารตรวจสอบ 
  1.  เพื่อให้ทราบว่าการเบิกจ่ายเงินงบบคุลากร  ได้แก่  เงินเดือน  เงนิวิทยฐานะและเงนิ
ค่าตอบแทนของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา เปน็ไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ  
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
  2.  เพื่อประเมนิระบบการควบคมุภายในด้านการเบิกจ่ายเงนิงบบุคลากรว่ามคีวาม
เพียงพอและเหมาะสมกบัการปฏิบตัิงาน   สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยง ที่อาจจะเกดิขึน้ได้ 
  3.  เพื่อให้ข้อคิดเหน็หรือขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุง  หรือพัฒนาการปฏิบตัิงานด้าน
การเบิกจ่ายเงินงบบุคลากรให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ ซึ่งจะสง่ผลให้การ
ปฏิบัติงานดา้นการเบิกจา่ยเงินงบบุคลากรปฏิบัตไิดร้วดเร็ว ถกูต้องและมปีระสิทธิภาพมากขึ้น 
 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
  ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินวทิยฐานะให้ข้าราชการคร ู และบคุลากรทางการศึกษา             
ทั้งหมดเปน็รายบุคคล  เดือนที่ทําการตรวจสอบ 1 เดือน 
            
แนวทางการตรวจสอบ 
  1.  ตรวจสอบว่าการจดัทําแบบ ง.1 ,ง.2 ,ง.3 และ ง.4 ครบถ้วน และจดัทําทุกครั้ง                
เมื่อมีการออกคําสัง่ แตง่ตั้งให้ดํารงตําแหนง่ที่ม ี หรือเลือ่นวิทยฐานะ 
  2.  ตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบ  ง.1 , ง.2 , ง.3  และ ง.4   โดยตรวจผู้มีสิทธิ               
ที่มีชื่อในแบบ  ง.1 , ง.2 , ง.3  และ ง.4    มีคาํสั่งถกูต้องครบถ้วน 

1.4  การตรวจสอบเงินวทิยฐานะและเงินประจ าต าแหน่ง 
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  3.  ตรวจสอบว่ามีการจัดทาํบัญชีถอืจ่ายเพ่ิมเติมระหว่างปีครบถว้น  ถูกตอ้ง                
โดยจดัทําทุกครั้งทีเ่ปดิใหม่/เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนสถานศึกษา 
  4.  ตรวจสอบความถูกตอ้งของการจดัทําบญัชีถือจา่ยเพ่ิมเติม   โดยตรวจสอบ               
กับคําสัง่ พร้อมทั้งตรวจสอบว่ามีการจดัส่งบญัชีถอืจ่ายเพ่ิมเติมให้สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  พร้อมคําสัง่หรอืไม ่
  5.  ตรวจสอบว่ามีการจัดทาํสรุปบญัชีการขอถือจ่ายรายเดือน  สง่สํานกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐานทกุเดือน 
  6.  ตรวจสอบข้อมูลในการสรุปบญัชีการขอถือจ่ายรายเดือนที่จดัทําว่าถกูตอ้ง               
กับจํานวนผูม้ีสิทธิในบัญชีถอืจ่ายปรับเพิ่ม(ลด) ดว้ยบญัชีถือจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี) หรอืคําสั่งเปลี่ยนแปลงที่
เกี่ยวขอ้ง 
  7.  ตรวจสอบว่ามีการจัดทาํบัญชีถอืจ่ายประจําป ี   สง่สาํนักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พื้นฐาน 
  8.  ตรวจสอบความถูกตอ้งของบญัชีถอืจ่าย โดยตรวจสอบผู้มีสิทธิที่มีชื่อในบัญช ี               
ถือจ่ายประจําป ี มีคําสัง่ถูกต้อง  ครบถว้น 
 
 
 
 
ประเด็นการตรวจสอบ 

1. การจดัซื้อจดัจ้างดว้ยวธิีตลาดอิเล็กทรอนกิส์ (Electronic Market :  e - market)                                 
และวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์(Electronic Bidding : e - bidding) มกีารกํากับดแูลและควบคมุ
การดําเนนิงานใหม้ีความถกูต้อง  โปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได ้ เพื่อให้ผลการดําเนินงานบรรลตุาม
วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมาย  รวมทั้งการดําเนินงานเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและข้อบงัคับที่เกี่ยวข้อง    

2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และใบสําคัญคู่จา่ยในการจดัซื้อจดัจ้างดว้ยวธิี 
ตลาดอิเล็กทรอนกิส์ (Electronic Market : e - market) และวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์
(Electronic Bidding : e – bidding) 
            
วัตถุประสงคก์ารตรวจสอบ 

1. เพื่อสอบทานความถกูต้องของการปฏิบตัิงานด้านการจดัซื้อจดัจ้างดว้ยวธิ ี

1.5  การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส ์
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ตลาดอิเล็กทรอนกิส์ (Electronic Market : e - market) และวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์
(Electronic Bidding : e – bidding)     และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม  รวมทัง้ความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ที่เกี่ยวขอ้ง    

2. เพื่อให้ข้อคดิเห็น   หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรงุ  หรือพัฒนาการปฏิบตัิงาน 
ด้านการจดัซือ้จัดจ้าง ตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรวี่าดว้ยการพัสดดุ้วยวิธีอเิล็กทรอนิกส ์ให้มรีะบบ
การควบคมุที่เหมาะสมและเพียงพอ  จะส่งผลให้การปฏบิัติงานดังกลา่วบรรลวุัตถุประสงค ์   อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
ขอบเขตการตรวจสอบ 
  สุ่มตรวจสอบการจดัซื้อจัดจา้งด้วยวธิีอิเล็กทรอนิกส์  เดอืนที่ทําการตรวจสอบ   1 เดือน     
 
แนวทางการตรวจสอบ 
  1.  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และใบสําคัญคู่จ่ายในการจัดซื้อจัดจา้งด้วยวิธีการ
อิเล็กทรอนิกสข์องสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา 
  2.  ทําการสัมภาษณ ์สอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธกีารทาง
อิเล็กทรอนิกส ์
 
 

ประเด็นการตรวจสอบ 
ตรวจสอบใบสําคัญและหลักฐานการจ่ายถูกต้อง และครบถ้วน 

วัตถุประสงคก์ารตรวจสอบ 
เพื่อให้มั่นใจวา่หน่วยรบัตรวจมีใบสําคัญและหลักฐานการจ่ายครบถว้น ถูกต้อง 

และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคับ คําสัง่ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายทีก่ําหนด 
 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
สุ่มตรวจสอบใบสําคญัและหลักฐานการจา่ย             

 

แนวทางการตรวจสอบ 
1. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของหลักฐานขอเบิกของเจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบ 

ว่าเปน็ไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคบั คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด และมกีาร
อนุมตัิหลักฐานขอเบิกจากผูม้ีอํานาจทุกรายการ 

1.6 การตรวจสอบใบส าคัญและหลักฐานการจ่าย 
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2. สอบทานว่าหนว่ยรับตรวจมกีารตรวจสอบรายงานการขอเบิกเงินคงคลงั 
(ZINF_R09) กับหลักฐานขอเบิกที่ผ่านการอนุมัติจากผูม้ีอํานาจทุกรายการ 

3. สอบทานว่าหนว่ยรับตรวจมกีารตรวจสอบรายงานสรุปรายการขอเบกิเงนิ 
(ZAP_RPTW01)  กบัหลักฐานขอเบิกเงินในวนัทําการถดัไป 

4. สอบทานกรณีจ่ายตรงผู้ขาย  มีการพิมพ์รายงานแสดงการจ่ายเงนิเขา้บญัชีผู้มี 
สิทธิรับเงิน (ZAP_RPT506) ซึ่งถือเปน็หลกัฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการ และมีการแจ้งให้ผูม้ีสิทธริับ
เงินทราบ และส่งใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงิน  ถา้ไม่ได้มีการทําหนงัสือแจ้งสรรพากร 

5. สอบทานกรณีจ่ายผ่านสว่นราชการ  มีการพิมพ์รายงานแสดงรายละเอียด 
สถานการณ์เบิกจ่ายเงิน (ZAP_RPT503) และ Bank Statement กอ่นมกีารจา่ยเงนิ และเรียกหลกัฐาน
การจ่ายเงินทนัที  กรณกีารจ่ายเงินโดยวิธีผ่านธนาคารให้เปน็ไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

6. สรุปผลการตรวจสอบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะหรอืแนวทางในการปรบัปรุงแก้ไข 
การปฏิบตัิงานใหม้ีประสิทธภิาพ และประสิทธิผล ให้หน่วยรบัตรวจและหัวหน้าหนว่ยงานรับทราบ 

7. การติดตามผลการปฏิบัตติามข้อเสนอแนะของหนว่ยรบัตรวจ 
 

 
 
 
 

ประเด็นการตรวจสอบ 
  1.  การปฏิบตัิตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิว่าดว้ยการกําหนดมาตรฐาน
การควบคมุภายใน  พ.ศ. 2544   ข้อ  6    
  2.  ความมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลเรื่องการจดัทํารายงานการควบคุมภายใน   
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน   ว่าดว้ยการกําหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน             
พ.ศ. 2544   ข้อ  6 
  3.  การจดัส่งรายงานเป็นไปตามกาํหนด 
วัตถุประสงคก์ารตรวจสอบ 
  1.  เพื่อทําความเหน็ว่าระบบการควบคุมภายในของหนว่ยรับตรวจที่ใช้อยู่                    
มีมาตรฐานตามระเบียบหรอืไม ่
  2.  เพื่อรายงานผลการประเมินความเพียงพอ  และประสิทธิผลของระบบการควบคมุ
ภายใน  ให้บรรลวุัตถุประสงค์และเป้าหมายทีก่ําหนด 

1.7  การประเมินผลระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน    

      ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6 
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  3.  เพื่อหาจดุอ่อนของระบบการควบคุมภายใน   พร้อมข้อเสนอแนะและแผนการ
ปรับปรุงระบบการควบคมุภายใน 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
  1.  ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของหนว่ยรับตรวจที่ใช้อยู่ให้มีมาตรฐาน              
ตามระเบียบ 
  2.  ตรวจสอบการจัดสง่รายงานเป็นไปตามกาํหนดเวลา 
  3.  ตรวจสอบแบบฟอรม์ประกอบรายงาน 
  4.  ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเพื่อหาจดุอ่อนพร้อมขอ้เสนอแนะ                     
และแผนปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน 

แนวทางการตรวจสอบ   
                  วิธีการตรวจสอบ  โดย 
  1.  ตรวจสอบรายงานผลการตดิตามการปฏิบตัิตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ของงวดก่อน - ระดับสว่นงานย่อย  (แบบตดิตาม  -  ปย. 3) 
  2.  ตรวจสอบรายงานผลการประเมนิองคป์ระกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
ระดบัส่วนงานย่อย  (แบบ  ปย.2 – 1) 
  3.  ตรวจสอบสรุปผลการประเมนิองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน             
ระดบัส่วนงานย่อย  (แบบ  ปย.2) 
  4.  ตรวจสอบแบบประเมินการควบคมุภายใน  (แบบ ปม.) 
  5.  ตรวจสอบแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายในระดบัส่วนงานยอ่ย (แบบ ปย.3) 
  6.  ตรวจสอบหนังสือรับรองการควบคุมภายในของผูบ้ริหารระดับสว่นงานย่อย             
(แบบ  ปย.1)   โดยสอบทานร่างรายงานและจดัทําแบบ  ปส.  เสนอผูอ้ํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษาและเจ้าหน้าที่ระดบัอาวโุส 
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ประเด็นการตรวจสอบ 

1. การใช้จ่ายเงินคา่จัดการเรียนการสอน  ประกอบด้วย 
                       1.1   เงนิค่าใช้จ่ายรายหวั  ประกอบดว้ย 
              •   สาํหรับชัน้   อ.1 – 2                        หัวละ    1,700.00   บาท 
              •   สาํหรับชัน้   ป.1 – 6                        หัวละ    1,900.00   บาท 
              •   สาํหรับชัน้   ม.1 – 3                        หัวละ    3,500.00   บาท 
              •   สาํหรับชัน้   ม.4 – 6                        หัวละ    3,800.00   บาท 
                       1.2   เงนิปัจจัยพ้ืนฐานสําหรบันักเรยีนยากจน  ประกอบด้วย 
                              •   สําหรับชัน้   ป.1 - 6                     หัวละ    1,000.00   บาท 
                              •   สําหรับชัน้   ม.1 - 3                        หัวละ    3,000.00   บาท 
  2.  การจดัทําแผนการปฏิบตัิงานประจําปขีองโรงเรียน 
  3.  การเผยแพร ่ประชาสมัพันธ์ แผนและผลการดําเนนิงานตามแผนการปฏิบตัิงาน
ประจําปีของโรงเรียน ใหแ้กค่รู   บคุลากรภายในโรงเรียน   ผู้ปกครอง ชมุชนหรือสาธารณชนทัว่ไปได้รับ
ทราบ 
วัตถุประสงคก์ารตรวจสอบ 
  1.  เพื่อให้มัน่ใจว่าโรงเรียนมีการจดัทําแผนการปฏิบัตงิานประจําปี 
  2.  เพื่อตรวจติดตามการใชจ้่ายเงินค่าใช้จ่ายรายหัว   ให้เปน็ไปตามแผนการปฏิบตังิาน
ประจําปีของโรงเรียน 
                  3.  เพ่ือให้มัน่ใจว่าการใช้จ่ายเงนิคา่ใช้จ่ายรายหวั  เนน้ไปในดา้นจดัการเรียนการสอนตรง
ตัวเด็ก   หรอืในดา้นบริหารจัดการ 
  4.  เพื่อตรวจติดตามการใชจ้่ายเงินอดุหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (เงนิ
ค่าใช้จ่ายรายหัวและเงินปัจจัยพ้ืนฐานสําหรบันักเรียนยากจน)   ให้เปน็ไปตามหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอดุหนนุ 
 
 

2.  การตรวจสอบระดับสถานศึกษา   

2.1  การตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายรายหัว 

      และ เงินปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน           
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ขอบเขตการตรวจสอบ 
  ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอดุหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐานประจําปี
งบประมาณที่ตรวจสอบ  ไดแ้ก่  เงนิค่าใช้จ่ายรายหวัและเงนิปัจจัยสําหรับนักเรียนยากจน     
             
แนวทางการตรวจสอบ 
                  วิธีการตรวจสอบ  โดย 
  1.  การจดัสรรงบประมาณ 
       1.1   ตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณงบเงินอดุหนุนทั้งหมดประจําปี           
งบประมาณที่โรงเรียนได้รบั 
       1.2   ตรวจสอบการจัดทําแผนการปฏิบัตงิานประจาํปีของโรงเรียน 
       1.3   ตรวจสอบการเผยแพร่  ประชาสัมพนัธ์  แผนและผลการดําเนินงาน               
ตามแผนการปฏิบัตงิานประจําปีของโรงเรียนใหแ้ก่ครู     บุคลากรภายในโรงเรียน   ผู้ปกครอง   ชุมชน   
หรือสาธารณชนทัว่ไปได้รับทราบ 
       1.4   ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนนุค่าใช้จ่ายในการจดัการศกึษา                 
ขั้นพ้ืนฐาน  ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัตกิารใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน 
       1.5   ตรวจสอบจํานวนเงิน    และวนัที่โรงเรียนได้รบัโอนเงนิ 
  2.  การดําเนนิการ 
       2.1   การใช้จ่ายเงนิมีบนัทึกขอใช้เงิน  ประเภทเงนิ  จํานวนเงนิที่ใช้                   
ผ่านตามลําดับสายงานเพ่ือขออนมุัต ิ
       2.2   การใช้จ่ายเงนิสามารถควบคุมจาํนวนเงินรับ–จ่าย และยอดเงินคงเหลือตาม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมได ้

           2.3   การจัดซื้อหรือจดัจ้างให้เปน็ไปตาม   ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   
ว่าดว้ยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ  และให้จัดซื้อจดัจ้างโดยวิธีอเิลก็ทรอนกิส์                    
กรณีอยู่ในหลักเกณฑ์ทีต่้องดําเนินการ 
        2.4   การใช้จ่ายเงนิค่าใช้จ่ายในการจดัการศกึษาขัน้พื้นฐานเปน็ไปตาม 
วัตถุประสงคท์ี่กําหนดของเงนิอุดหนนุแต่ละประเภท 
                        2.5   หลักฐานการจา่ยเงนิต้องเปน็ไปตามระเบียบของทางราชการ 
      2.6   มีการตดิตามประเมินผลการดาํเนนิงานเป็นเอกสารหรือหลักฐานการ        
ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการปฏิบตัิงานประจําปี 
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              3.  ตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการกํากบั  ตดิตาม  นิเทศ  และประเมินผล                
การใช้จ่ายเงินอดุหนุนใหเ้กดิประโยชน์สูงสดุต่อการศึกษา  เพื่อใช้พัฒนาด้านการเรียนการสอน               
หรือด้านบรหิารจดัการ  และหาคา่ร้อยละของค่าใช้จ่ายในแต่ละดา้น 
  4.  จัดทํากระดาษทาํการเงนิค่าใช้จ่ายรายหวัและเงนิปจัจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 
 
 
 
 
ประเด็นการตรวจสอบ 
  1.  ตรวจสอบการดําเนนิการเกี่ยวกบัรายการเงินคา่หนังสือเรียน , เงินค่าอปุกรณ ์               
การเรียน , เงนิค่าเครือ่งแบบนักเรียน  และเงนิค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ที่ภาครัฐให้การ
สนับสนนุ 
  2.  ตรวจสอบความถูกตอ้งของการดาํเนนิการและใช้จา่ยเงินใหเ้ปน็ไปตามแนว               
ทางการดําเนนิงานตามโครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการจัดการศกึษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศกึษาขัน้พื้นฐาน 

วัตถุประสงคก์ารตรวจสอบ 
  1.  เพื่อให้มัน่ใจว่าโรงเรียนมีการดําเนินการเกี่ยวกับรายการเงนิค่าหนงัสือเรียน             
เงินคา่อุปกรณ์การเรียน , เงนิค่าเครื่องแบบนกัเรียน  และเงนิค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                   
ท่ีภาครัฐใหก้ารสนับสนุนอยา่งถูกต้อง เปน็ไปตามแนวทางการดําเนนิงานตามโครงการสนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและปฏทิินที่กําหนด 
  2.  เพื่อตรวจติดตามเกี่ยวกับรายการเงนิค่าหนังสอืเรียน , เงนิค่าอุปกรณ์การเรียน     เงิน
คา่เครือ่งแบบนักเรียน และเงินค่ากิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน   ที่ภาครัฐใหก้ารสนับสนนุ                
ให้เป็นไปตามแนวทางการดาํเนินงานตามโครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้แต่             
ระดบัอนบุาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
  ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับรายการเงนิค่าหนงัสือเรียน , เงนิค่าเครื่องแบบนักเรียน
,เงินคา่อุปกรณ์การเรียน และเงนิค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจําปงีบประมาณ   ที่ได้รับ 
 
 
 

2.2  การตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินค่าหนังสือเรียน เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน 

      เงินค่าอุปกรณ์การเรียน และ เงินค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                                         



34 

 

แนวทางการตรวจสอบ 
                    วิธีการตรวจสอบ  โดย 
     1.  การจัดสรรงบประมาณ 
       1.1    ตรวจสอบการจดัสรรงบประมาณเกี่ยวกับรายการเงนิค่าหนงัสือเรียน              
เงินคา่เครื่องแบบนักเรียน , เงินคา่อุปกรณ์การเรียน   และเงนิค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน               
ที่ภาครัฐใหก้ารสนับสนุนตามโครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล               
จนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน ประจําปีงบประมาณทีโ่รงเรยีนไดร้ับ 
       1.2    ตรวจสอบการดําเนินการเกี่ยวกบัรายการเงินค่าหนังสือเรียน , เงินคา่
เครื่องแบบนกัเรียน , เงนิค่าอุปกรณก์ารเรียน   และเงนิค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน                   
ที่ภาครัฐใหก้ารสนับสนุนตามโครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล               
จนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน ประจําปีงบประมาณทีโ่รงเรยีนไดร้ับ 
       1.3    ตรวจตดิตามการใช้จ่ายเกี่ยวกบัรายการเงินคา่หนงัสือเรียน , เงนิค่า
เครื่องแบบนกัเรียน , เงนิค่าอุปกรณก์ารเรียน   และเงนิค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน                          
ที่ภาครัฐใหก้ารสนับสนุนใหเ้ป็นไปตามแนวทางการดําเนินงานตามโครงการสนบัสนุนคา่ใช้จ่าย             
ในการจดัการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศกึษาขั้นพ้ืนฐานที่สาํนักงานคณะกรรมการ       
การศกึษาขัน้พื้นฐานกาํหนด 
       1.4    ตรวจสอบจํานวนเงนิและวนัที่โรงเรียนได้รบัโอนเงิน 
  2.  การดําเนนิการ 
       2.1  โรงเรียนมีการดําเนินการอย่างถูกต้อง เป็นไปตามแนวการดําเนินงานตาม
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศกึษาขั้นพ้ืนฐานและ
ปฏิทินที่กําหนด 
                        2.2  การใช้จ่ายเงินแต่ละรายการเปน็ไปตามวตัถุประสงค์ที่กาํหนดของ 
เงินรายการนั้น ๆ 
       2.3  การใช้จ่ายเงินมีบนัทึกขอใช้เงนิ  ประเภทเงนิ  จํานวนเงนิที่ใช้ผ่านตามลําดบั
สายงานเพื่อขออนุมตั ิ
       2.4  การใช้จ่ายเงินสามารถควบคุมจํานวนเงนิรบั – จ่าย และยอดเงนิคงเหลือ      
แต่ละรายการได ้

              2.5  การจัดซื้อหรือจดัจ้างใหเ้ปน็ไปตามระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรวีา่ด้วย   
การพัสด ุ พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม    
                         2.6  หลักฐานการจา่ยเงนิต้องเปน็ไปตามระเบียบของทางราชการ 
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         2.7  มกีารตดิตามประเมินผลการดําเนนิงานเปน็เอกสารหรือหลักฐานการ  
ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามปฏิทินที่สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานกําหนด 
   3.  จดัทํากระดาษทําการเกี่ยวกับรายการเงนิค่าหนงัสือเรียน , เงินคา่เครื่องแบบ
นักเรียน , เงนิค่าอปุกรณ์การเรียน  และเงินค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    ทีภ่าครัฐใหก้าร
สนับสนนุตามโครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนบุาลจนจบการศึกษา                
ขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
ประเด็นการตรวจสอบ 

1. การจดัสรรเงินอาหารเสริม(นม)    ที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. การควบคมุอาหารเสริม(นม)   ทีไ่ดร้ับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. การแจกจ่ายอาหารเสริม(นม)  ทีไ่ดร้ับจากองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  

วัตถุประสงคก์ารตรวจสอบ 
  1.  เพื่อตดิตามการดําเนินการเกี่ยวกับเงินอุดหนนุอาหารเสริม(นม) ของโรงเรียน      ที่
ได้รบัจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และมกีารแจกจ่ายให้นักเรียน  ชั้นอนุบาล 1 – 2   และนักเรียน
ชั้น ป.1 – 6   ไดด้ื่มนมครบคนครบวนั 
  2.  เพื่อให้โรงเรียนมกีารประสานงาน และตดิตามเงินอดุหนุนอาหารเสรมิ (นม)    กรณี
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จัดส่งนมให้นักเรียนดื่มไมท่ันเปดิภาคเรียน 
  3.  เพื่อให้ทราบถงึปญัหา และอุปสรรคในการดําเนินการเกี่ยวกับเงินอดุหนุนอาหาร
เสริม(นม)  ระหว่างโรงเรียนและองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
  1.  ตรวจสอบยอดจดัสรรเงนิอุดหนนุอาหารเสริม(นม) ประจําปีงบประมาณ             
ที่โรงเรียนไดร้ับ   
  2.  ตรวจสอบการควบคุมเงนิอุดหนนุอาหารเสริม(นม) ประจําปีงบประมาณ  
ที่โรงเรียนไดร้ับ     
                 3.  ตรวจสอบการแจกจ่ายเงนิอุดหนนุอาหารเสริม(นม) ประจาํปีงบประมาณ 
ที่โรงเรียนไดร้ับ   
 

2.3  การตรวจติดตามการด าเนินการควบคุม การแจกจ่ายอาหารเสริม(นม)   
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แนวทางการตรวจสอบ 
                  วิธีการตรวจสอบ  โดย 
  1.  การจดัสรรงบประมาณ 
      1.1   ตรวจสอบการจดัสรรงบประมาณเงินอุดหนนุอาหารเสริม(นม)              ที่
โรงเรียนไดร้ับจากเทศบาล/อบต. 
      1.2   ตรวจสอบชนดิของนมที่เทศบาล/อบต.  จดัซือ้เป็นนมพาสเจอร์ไรส์  หรอื
สเตอรร์ีไรส์   ชนดิจดืหรือหวานหรืออืน่  ๆ   
      1.3   ตรวจสอบนมทีเ่ทศบาล/อบต. จดัซือ้ต้องมีเครื่องหมาย  “อย.” 
  2.  การดําเนนิการ 
       2.1   เมื่อไดร้ับอาหารเสริม(นม) หรือเงินจากเทศบาล/อบต.  โรงเรียนดําเนินการ
ตามระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรีวา่ดว้ยการพัสดุ พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม    และ/หรือ มีการ 
               •   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับอาหารเสรมิ(นม) 
               •   จัดทาํใบตรวจนับอาหารเสริม(นม) เพ่ือใช้เป็นเอกสารในการลง บัญชีวัสด ุ   
               •   จัดทาํบญัชีวัสด ุ
               •   จัดทาํใบเบกิพัสดุ 
       2.2   การควบคุมการแจกจ่ายนม 
                 •   จัดทาํบญัชีควบคมุการแจกจา่ยหรอืไม่อย่างไร 
                 •   มีการลงลายมือชื่อรบันมหรือไม่อยา่งไร 
               •   กรณีที่มีนมเหลือในแต่ละวัน   โรงเรียนตอ้งมีการกําหนดวธิีการควบคุม
และการแจกจ่าย   เป็นลายลักษณ์อักษรและประกาศให้ทราบโดยทั่วกนั 
       2.3   การดูพัฒนาการทางด้านรา่งรายของนักเรียน   โดยการวดัส่วนสูง                      
ชั่งน้ําหนกั  เพื่อเปน็การสาํรวจดวู่านมที่เทศบาล/อบต.   จัดซื้อมีคุณภาพหรือไม่ 
     3.  ตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการกํากบั  ตดิตาม  นิเทศ  และประเมินผล                
การดําเนนิการเกี่ยวกบัเงนิอดุหนุนอาหารเสรมิ(นม) 
  4.  จัดทํากระดาษทาํการเกีย่วกับเงินอดุหนุนอาหารเสรมิ(นม)  
   
 
 
 
 
 



37 

 

 
 
 
ประเด็นการตรวจสอบ 

          1.  การจดัสรรเงนิอุดหนุนอาหารกลางวนัที่โรงเรียนไดร้ับจากองค์กรปกครอง                  
ส่วนท้องถิน่ 
  2.  การจดัสรรเงนิอาหารกลางวนัดอกผลเงนิกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวนั 
  3.  การจดัสรรเงนิบริจาคเพื่อโครงการอาหารกลางวันทีโ่รงเรียนได้รับจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่   หรือได้รบัจากองค์กรทั่วไป 
  4.  การดําเนนิการเงนิอาหารกลางวันทกุประเภทท่ีโรงเรียนได้รบั 
  5.  การควบคุมเงินอาหารกลางวนัทุกประเภททีโ่รงเรียนได้รับ 
  6.  การแจกจา่ยเงนิอาหารกลางวนัทุกประเภทท่ีโรงเรยีนไดร้ับ  
        
วัตถุประสงคก์ารตรวจสอบ 
  1.  เพื่อตดิตามการดําเนินการเกี่ยวกับเงินอาหารกลางวนัทุกประเภทของโรงเรียน              
ที่ได้รบั  เพ่ือให้นกัเรียนได้รบัประทานอาหารกลางวนัครบคนครบวนัตามเปา้หมาย 
  2.  เพื่อให้โรงเรียนมกีารประสานงาน และตดิตามงบประมาณเงินสนับสนุนอาหาร
กลางวนั  กรณีที่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จ่ายเงินใหโ้รงเรียนล่าช้า 
  3.  เพื่อให้ทราบถงึปญัหา และอุปสรรคในการดําเนินการเกี่ยวกบัเงนิอาหารกลางวันของ
โรงเรียน 
ขอบเขตการตรวจสอบ 
  1.  ตรวจสอบการดําเนนิการเงินอาหารกลางวันทีโ่รงเรียนได้รับทกุประเภท 
  2.  ตรวจสอบว่าโรงเรียนมีการจัดอาหารกลางวนัแต่ละประเภทใหเ้ดก็รับประทาน  ครบ
คนครบวนัตามเป้าหมาย 
  3.  การควบคุมเงินอาหารกลางวนัทุกประเภททีโ่รงเรียนได้รับ 
  4.  การแจกจา่ยเงนิอาหารกลางวนัทุกประเภทท่ีโรงเรยีนไดร้ับ  
แนวทางการตรวจสอบ 
                  วิธีการตรวจสอบ  โดย 
  1.  การจดัสรรงบประมาณ 
      1.1    ตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณเงินอาหารกลางวนัทุกประเภท                
ที่โรงเรียนไดร้ับ 

2.4  การตรวจติดตามการด าเนินการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันรับจาก                              

      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรต่าง ๆ 
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      1.2    ตรวจสอบจํานวนเงิน  และวนัที่โรงเรียนไดร้ับเงิน 
      1.3    ตรวจสอบจํานวนนักเรียนที่ได้รบัจัดสรรแต่ละโครงการเพ่ือให้เด็กรับประทาน
อาหารกลางวันครบคนครบวันตามเป้าหมาย 
      1.4   ตรวจสอบการไดร้บังบประมาณขาดชว่ง  หรือไม่ขาดชว่ง  กรณีได้รับ
งบประมาณขาดช่วง    โรงเรียนมวีิธีการแก้ปญัหาอย่างไร 
  2.  การดําเนนิการ 
      2.1   ตรวจสอบการจดัทาํอาหารกลางวนัให้เด็กรบัประทานโดย 
               •   ซือ้อาหารสด - แห้ง  มาประกอบอาหาร                           
               •   จ้างเหมาทําอาหารเป็นหม้อ                           
               •   ซือ้อาหารกลางวนัสําเร็จรูป                           
               •   ใหแ้ม่ค้าเข้ามาขายอาหารในโรงเรียนโดยแจกคปูองใหเ้ด็กนักเรียน    
นําไปแลกอาหาร 
                •   อื่น ๆ 
                       2.2   การพิจารณาคดัเลือกเดก็ที่รบัประทานอาหารกลางวัน 
                       2.3   การเลือกรายการอาหาร   และการจดัอาหารกลางวันในแต่ละวัน   
  3.  ตรวจสอบการควบคุม/การแจกจ่าย 
                       3.1   การแจกจา่ยอาหารกลางวนัใหเ้ด็กรับประทาน   
                       3.2   เวลาที่จัดอาหารกลางวันให้เดก็นักเรียนรบัประทาน   
                       3.3   การจัดทําบัญชคีวบคุมการแจกจ่ายอาหารกลางวนั   
                       3.4   การลงลายมือชื่อรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน 
      4.   ตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกาํกับ ตดิตาม  นิเทศ   และประเมินผล         
การดําเนนิการเกี่ยวกบัเงนิอาหารกลางวัน 
  5.  จัดทํากระดาษทาํการเงนิอุดหนนุอาหารกลางวัน 
 
 
 
ประเด็นการตรวจสอบ 
  1.  ความถกูตอ้ง  ครบถว้นของเอกสารหลักฐานการรับ – จ่ายใบเสร็จรับเงิน                   
กับทะเบียนคมุใบเสร็จรับเงนิ 
  2.  การเก็บรักษา  การควบคุม  และการเบิกจา่ยใบเสรจ็รับเงนิ 

2.5  การควบคุมใบเสร็จรับเงิน 
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  3.  การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงิน
จากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงนิส่งคลงั พ.ศ. 2562 
 

วัตถุประสงคก์ารตรวจสอบ 
  เพื่อตรวจสอบการรบั – จ่าย ใบเสร็จรบัเงนิ การจดัทําทะเบียนคุมใบเสร็จรบัเงนิ    และ
การรายงานการใช้ใบเสร็จรบัเงินให้ถูกต้องตามระเบียบ 
 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
 ปีงบประมาณทีต่รวจสอบ   
 

แนวทางการตรวจสอบ 
วิธีการตรวจสอบ  โดย 

  1.  ตรวจสอบเอกสารการรบัใบเสร็จรบัเงนิ กับทะเบียนคุมใบเสร็จรบัเงนิ 
  2.  ตรวจสอบเอกสารการจา่ยใบเสร็จรบัเงนิ (ใบเบิกพัสดุ) ซึ่งลงลายมือชื่อผูอ้นุมตัิ            
กับทะเบียนคมุใบเสร็จรับเงนิ 
  3.  ตรวจสอบการบันทึกรายการและความถูกต้องการรวมเลขในทะเบียนคุม
ใบเสร็จรับเงนิ 
  4.  ตรวจนับใบเสร็จรับเงนิคงเหลือ และเปรียบเทียบกับยอดคงเหลือในทะเบียนคมุ
ใบเสร็จรับเงนิให้ถกูต้องตรงกัน   หากไม่ตรงกนัใหห้าสาเหตุ 
  5.  ตรวจสอบการจัดทํารายงานสิน้ปีงบประมาณ  โรงเรยีนจัดทํารายงานการใช้
ใบเสร็จรับเงนิให้สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศกึษาอ่างทอง  ว่ามีใบเสร็จรบัเงิน            อยู่ใน
ความรับผดิชอบเล่มใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด  และได้ใช้ใบเสร็จรบัเงนิ ไปแล้วเลม่ใด เลขที่ใด     ถึงเลขที่
ใด  
  6.  ตรวจสอบการเก็บรักษาใบเสร็จรับเงนิมีความปลอดภัย การจดัเกบ็เปน็ระเบียบ
เรียบร้อย  และตรวจสอบการเบกิใช้ใบเสร็จรับเงนิ 
  7.  จัดทํากระดาษทาํการตรวจนับใบเสร็จรับเงนิ 
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ประเด็นการตรวจสอบ 
  1.  ความถกูตอ้ง  ครบถว้นของเอกสารหลักฐานการรับ – จ่ายกบับัญชีวัสด ุ
  2.  การเก็บรักษา  การควบคุม  และการเบิกวัสดุ 
  3.  การตรวจสอบพัสดุประจําปี   ตามพระราชบัญญัตกิารจดัซื้อจดัจ้างและการบรหิาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

วัตถุประสงคก์ารตรวจสอบ 
  เพื่อตรวจสอบการรบั – จ่ายวัสดุ  การจัดทาํบญัชีวัสดุ และการตรวจสอบพัสดปุระจําปี   
ให้ถูกต้องตามระเบียบที่กาํหนด 

ขอบเขตการตรวจสอบ      
ปีงบประมาณทีต่รวจสอบ  

แนวทางการตรวจสอบ 
วิธีการตรวจสอบ 
สุ่มตรวจวัสดุ  10   รายการ    ประจําปงีบประมาณทีต่รวจสอบ    โดย 

  1.  ตรวจการจดัทําบญัชีวัสดุแยกเป็นชนดิ  ประเภท 
  2.  ตรวจสอบเอกสารการรบัวัสดุ   ใบตรวจรับวัสดแุละหรือใบส่งของ                           
กับบญัชีวัสด ุ
  3.  ตรวจสอบเอกสารการจา่ยวัสด ุ     ใบเบกิพัสดุกบับัญชวีัสด ุ                                       
(ใบเบิกพัสดหุัวหนา้งาน/หวัหน้าสาย/หัวหน้าหมวด  เปน็ผู้เบิกและผูอ้ํานวยการโรงเรียน                        
ลงลายมือชื่อผูอ้นุมตัิ) 
  4.  ตรวจสอบความถูกตอ้งของการรวมเลขในบญัชวีัสดกุับยอดคงเหลือ                                 
ที่ปรากฏในบัญชวีัสด ุ
  5.  ตรวจนับวสัดุคงเหลือและเปรียบเทียบกับยอดคงเหลอืในบัญชวีัสดุให้ถกูต้องตรงกัน   
หากมวีัสดุขาดหรือเกนิบญัชใีห้หาสาเหตุ 
  6.  ตรวจสอบการเก็บรักษามีความปลอดภัย  การจดัเกบ็เป็นระเบียบเรียบรอ้ย  
  7.  ตรวจสอบการตรวจสอบพัสดุประจาํปี  ตามพระราชบัญญตัิการจัดซื้อจดัจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซือ้จัดจ้างและการ

2.6 การควบคุมวัสด ุ
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บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   และการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําปีภายใน  30  วันทําการ  
นับแตว่ันเริ่มดําเนินการตรวจสอบ              
                  8.  การรายงานผลการตรวจสอบให้สํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาอ่างทอง   
และสํานักงานการตรวจเงนิแผ่นดินภูมิภาค  ทราบ 
                  9.  จัดทาํกระดาษทาํการตรวจนบัวัสดุ 
 
 
 
 

ประเด็นการตรวจสอบ 
  1.  ความถกูตอ้ง  ครบถว้นของการให้รหัสครุภัณฑ์ที่ตัวครุภัณฑ์กับทะเบียน                
คุมทรัพย์สิน 
  2.  การเก็บรักษา   การควบคุม   และการใช้ครุภัณฑ์ 
  3.  การตรวจสอบพัสดุประจําปี    ตามพระราชบัญญตักิารจดัซื้อจดัจ้างและการบรหิาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  4.  ความถกูตอ้ง  ครบถว้นของการจดัทําทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
วัตถุประสงคก์ารตรวจสอบ 
  เพื่อตรวจสอบการจดัทําทะเบียนคุมทรัพย์สิน การใหร้หสัครุภัณฑ์และการตรวจสอบ
พัสดุประจาํปี  ถกูต้องเปน็ไปตามระเบียบและหนงัสือสัง่การ 
ขอบเขตการตรวจสอบ 
  ตั้งแต่เริ่มจดัทําทะเบียนคุมทรัพย์สิน (ป ี2546) จนถึงปงีบประมาณที่ตรวจสอบ  
แนวทางการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบ 
สุ่มตรวจครุภัณฑ์   10   รายการ     โดย 

  1.  ตรวจสอบการจัดทําทะเบียนคุมทรัพย์สิน   แยกเปน็ชนดิ  หรอืประเภท                   
และลงรายการตา่ง ๆ  ในทะเบียนถูกต้องครบถ้วน  ตามหนงัสือกรมบญัชีกลาง   ดว่นที่สดุ               
ที่ กค  0528.2/ว 33545  ลงวันที ่  16   พฤศจิกายน   2544  และหนงัสือกรมบญัชีกลาง                       
ที่ กค  0410.3/ว 218   ลงวันที ่  25   กรกฎาคม   2546  
  2.  ตรวจนับครุภัณฑ์ว่ามคีรบถ้วนถกูต้องตรงตามทะเบยีน หากมีการให้ยืมครุภัณฑ์  ให้
ตรวจสอบการจดัทําหลกัฐานการยมื  พรอ้มการลงลายมือชื่อผู้อนุมัติ 

2.7 การควบคุมครุภัณฑ์ 
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  3.  ตรวจสอบความถูกตอ้งของการให้รหัสทีต่ัวครุภัณฑ์กับรหัสที่บนัทึก                      
ในทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
  4.  ตรวจสอบสภาพและการใช้ประโยชนข์องครุภัณฑ์    หากมคีรุภัณฑ์ชํารดุ
เสื่อมสภาพหรอืสูญหาย      ให้ตรวจสอบการจําหน่ายพัสดุตามตามพระราชบัญญัตกิารจดัซื้อจดัจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซื้อจดัจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  5.  ตรวจสอบการเก็บรักษามีความปลอดภัย การจดัเกบ็เป็นระเบียบเรียบรอ้ย 
  6.  ตรวจสอบการตรวจสอบพัสดุประจาํปตีามตามพระราชบัญญัตกิารจดัซือ้จัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซือ้จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   และการรายงานผลภายใน  30  วันทําการนับแตว่นัเริ่มดําเนนิการ
ตรวจสอบพัสด ุ                   
                  7.  การรายงานผลการตรวจสอบให้สาํนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา               
ปทุมธานี เขต 2 และ สํานกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิภูมภิาค ทราบ 

8.  จัดทํากระดาษทาํการตรวจนับครุภัณฑ์ 
 

  

ประเด็นการตรวจสอบ 
  1.  ความถกูตอ้ง  ครบถว้นของตัวเงินสดในมอืและหลกัฐานแทนตวัเงนิ 
  2.  การเก็บรักษาเงินสด 
  3.  การจดัทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน 
  4.  การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการเกบ็รักษาเงนิ (ถ้ามี) 

วัตถุประสงคก์ารตรวจสอบ 
  1.  เพื่อตรวจสอบ  ความถกูต้อง   ครบถว้นของตัวเงินสดในมือและหลักฐาน           
แทนตัวเงิน 
  2.  เพื่อให้การเกบ็รักษาเงนิสดเปน็ไปตามระเบียบ 
  3.  เพื่อให้การจัดทาํรายงานเงนิคงเหลือประจาํวนัถูกตอ้ง เป็นปัจจบุันและ                       
ใช้ควบคมุระหว่างการเงินและการบันทกึรายการบญัชี 
  4.  เพื่อตรวจสอบการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการเก็บรักษาเงนิ (ถ้ามี)  
      
 

2.8 การตัดยอดเงินสดคงเหลือ 
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ขอบเขตการตรวจสอบ 
  ปีงบประมาณทีต่รวจสอบ  (ณ วนัที่ตรวจสอบ) 
แนวทางการตรวจสอบ 
  วิธีการตรวจสอบ 
  1.  ขอสมุดเงินสด (ถ้ามี)    ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณต่าง ๆ และ  รายงานเงนิ
คงเหลอืประจําวัน (วนัทําการก่อนวนัที่ที่เขา้ตรวจสอบ) เพ่ือตรวจยอดเงนิสดคงเหลอืว่าตรงกันหรือไม่ 
  2.  ขอเปิดตู้นริภัย(ถ้ามี)  ตรวจสถานที่เก็บรักษาตู้นิรภยั  กุญแจ  และจดขนาดของตู้
นิรภัย     
  3.  ตรวจสอบการเก็บรักษาเอกสารแทนตวัเงนิในตู้นิรภยั(ถ้ามี) 
      4.  สําเนารายงานเงินคงเหลือประจาํวนั สมดุเงินสด (ถา้มี) ณ วนัที่เขา้ตดัยอด          
เงินสดคงเหลอื  (วนัทําการกอ่นวนัที่เขา้ตรวจสอบ)  และสําเนาคําสั่งคณะกรรมการเก็บรักษาเงนิ 
  5.  ตรวจนับตัวเงินสดคงเหลือในมือ และเปรียบเทียบกบัยอดเงินสดในรายงาน         
เงินคงเหลือประจําวันว่าถกูต้องตรงกันหรือไม่  หากมียอดแตกต่างกันใหห้าสาเหตทุี่ต่างกัน 
 6.   ตรวจสอบยอดคงเหลือตามสมุดเงินฝากธนาคารกบัหนังสอืยืนยันยอดเงิน           
ฝากธนาคาร ณ วนัเดียวกนั 
 7.  เปรียบเทียบยอดเงินคงเหลือทั้งหมด  ตามสมุดเงนิฝากธนาคารกับยอดเงิน               
รวมทัง้หมด  ตามรายงานเงนิคงเหลือประจาํวนัว่าถูกตอ้งตรงกนัหรือไม ่หากมียอดแตกต่างกนั           
ให้หาสาเหตุ และพิสูจน์ยอดเงนิคงเหลือของเงินฝากธนาคารแต่ละประเภท  
 8.  วิเคราะหป์ระเภทเงนิ ตามทะเบียนคมุเงนินอกงบประมาณในแต่ละประเภท     และ
เปรียบเทียบจํานวนเงนิคงเหลือตามรายงานเงนิคงเหลอืประจาํวนัว่าถูกต้อง  ตรงกนัหรอืไม ่   หากมียอด
แตกต่างให้หาสาเหต ุ
 9.  จัดทําใบตรวจนบัตวัเงนิแล้วให้ผู้รบัการตรวจ และคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน             
ลงลายมือชื่อรับทราบ 
                 10.  จดัทํากระดาษทาํการตรวจตัดยอดเงนิสดคงเหลือ 
 
             
 
ประเด็นการตรวจ     

1.  ความถกูตอ้ง   ครบถ้วนของหลกัฐานการรบั -  การจ่ายเงิน  
2.  การบันทกึรายการถูกต้อง  ครบถ้วนและเปน็ปัจจบุัน 

         3. ความเชื่อถือไดข้องข้อมูลและรายงานการเงนิของโรงเรียน 

2.9 การตรวจสอบการเงินการบัญช ี
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วัตถุประสงคก์ารตรวจสอบ 
                   1.   เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของหลกัฐานการรับ - จา่ย ให้เป็นไปตามระเบียบ        
ที่กําหนด 
                   2.  เพื่อตรวจสอบความถกูตอ้ง ครบถว้นของการบนัทึกรายการและการจดัทําบญัชี เป็น
ปัจจุบัน 

          3.   เพื่อความโปร่งใส  ความเชือ่ถือไดข้องข้อมลูทางการเงนิ รวมทัง้การจัดทําและ 
จัดส่งรายงานการเงนิเปน็ไปตามกาํหนดเวลา 
ขอบเขตการตรวจสอบ 
  ปีงบประมาณทีต่รวจสอบ   
แนวทางการตรวจสอบ 
  วิธีการตรวจสอบ 
                   1.   สุ่มตรวจเอกสารหลักฐานประกอบการรบั  -  จ่าย และการบนัทึกรายการใน
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณต่าง ๆ   โดยตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลกัฐาน
ประกอบการรบั – จา่ย   ในประเด็น 
           -  จํานวนเงิน  วันที่รับเงนิ  และที่เอกสารอา้งอิง 
           -  วิเคราะหค์วามถกูต้องครบถ้วนของหลกัฐานการรบั - การจ่าย  
และการบนัทึกรายการในทะเบียนคุมเงินต่าง ๆ         
           -  ตรวจสอบการบนัทึกรายการบัญช ีให้ถกูต้องตรงตามประเภทเงิน 
           -  ตรวจสอบการนาํฝากเงนิ  การถอนเงนิสด  และเงินฝากธนาคาร 
           -  ตรวจสอบ ต้นขัว้เช็ค เพ่ือประกอบกับเอกสารหลักฐานการจ่ายเงนิ  
(กรณี จ่ายเช็ค) หรอืใบสําคญัจ่าย  และตรวจสอบสมุดเงินฝากธนาคาร เพื่อประกอบกับเอกสารหลักฐาน
การจ่ายเงิน (กรณ ีจ่ายเงนิสด) หรือใบสําคัญจา่ย 
 2.  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับ – จ่ายเงิน  กบัเอกสารการเงนิตั้งแต่การรบั  การ
จ่าย การเก็บรักษาเงิน การนําเงนิส่งคลัง และการนําเงนิฝากธนาคาร ให้เปน็ไปตามระยะเวลา             
ที่ระเบียบกําหนด        
 2.1  การรับเงิน    
 -   ตรวจสอบการออกใบเสร็จรับเงิน  
     -   ตรวจสอบการรับเงินในสมุดเงินฝากธนาคาร กรณีโอนเงนิเข้าบัญช ี             
เงินฝากธนาคารของโรงเรียน   

         2.2  การจ่ายเงนิ    
                             -   ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายใหถู้กต้องครบถ้วน 
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เป็นไปตามระเบียบที่กําหนด  
      -   ตรวจสอบการจ่ายเงนิใหต้รงตัวเจ้าหนี้ 
   -   ตรวจสอบการอนมุัติจ่ายเงิน จากผู้มอีํานาจก่อนจ่ายเงิน  
                              -   ตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถ้วนของเอกสารหลกัฐานการจา่ย และการ
บันทึกรายการในทะเบียนคมุเงินต่าง ๆ   
 -   ตรวจสอบการหักภาษ ี ณ  ที่จ่าย   
           2.3  การเก็บรกัษาเงิน  
 -   ตรวจสอบการแต่งตั้งคณะกรรมการเกบ็รักษาเงนิและการปฏิบัติ 
หน้าทีข่องคณะกรรมการ 
          -   ตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาเงนิ  
                                  1.  เก็บในตู้นริภัย 
                                   2.  บันทกึการรับเงินเพื่อเก็บรักษา     
                             -   ตรวจสอบการเก็บรกัษาเงนิ ประเภทเงนิ และวงเงินคงเหลือประจําวัน  ให้
เป็นไปตามระเบียบที่กําหนด 
                            -   ตรวจสอบการจดัทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันทกุสิ้นวันทําการ                  
ที่มีการรับจ่ายเงิน           

 2.4  การนําเงินส่งคลังและการนาํฝากธนาคาร 
     -  เงินรายไดแ้ผ่นดิน ตรวจสอบการนําสง่เงนิรายไดแ้ผน่ดนิ อย่างน้อย  
เดือนละ 1 ครัง้  แต่หากวนัใดมีเงนิเกนิ 10,000 บาท  ให้นําสง่อย่างชา้ไมเ่กิน  7 วนัทําการ 
                              -  เงินนอกงบประมาณ ตรวจสอบการนําฝากคลังอย่างน้อยเดือนละ             1  
ครั้ง   เวน้แต่เป็นเงินซึ่งคาดว่าจะต้องจา่ยภายในเดอืนถดัไป 

                 3.   ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมลูทางการเงนิกับบัญช ี  ได้แก่   
                       3.1  การรับเงิน เปรียบเทียบวันทีท่ีโ่รงเรียนไดร้ับเงิน   (วันทีอ่อกใบเสร็จรับเงิน) และ

การบนัทึกรายการรับเงินในทะเบียนคุมเงินต่าง ๆ หากวนัที่ที่รับเงิน   และการบันทกึบัญชไีมต่รงกัน  
หรือไม่สอดคล้องกันให้หาสาเหตุและวิเคราะหห์าเหตุผล 
    3.2  การจ่ายเงิน เปรียบเทียบวันทีถ่อนเงนิจากสมุดเงินฝากธนาคาร                 
(ประเภทออมทรัพย์)  หรือการสั่งจา่ยเช็ค (ประเภทกระแสรายวนั)   กบัวนัที่ที่บนัทึกรายการจ่าย              
ในทะเบียนคุมเงินต่าง ๆ และเอกสารหลกัฐานการจ่ายเงนิหรอืใบสําคญัจ่าย 
      4.  ตรวจสอบการคาํนวณเลขเพ่ือตรวจสอบการบวกเลข การคํานวณยอดคงเหลือ   ในแต่ละ
รายการของทะเบียนคมุ 

     5.  จัดทํากระดาษทาํการตรวจสอบการเงินการบัญชี 
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ประเด็นการตรวจ      
1.  วิเคราะห์เงินคงเหลือแตล่ะประเภทว่าอยู่ในรูปใด  
2.   วเิคราะห์เงนิแต่ละประเภทที่นําฝากธนาคาร   หรือฝากส่วนราชการผูเ้บิก                
3.   วเิคราะห์การเก็บรักษาเงินแต่ละประเภท 
4.  ตรวจสอบความถูกตอ้งระหวา่งการเงินกบัการบนัทึกรายการบัญชี 
วัตถุประสงคก์ารตรวจสอบ 

         1.   เพ่ือตรวจสอบวเิคราะห์  ตัวเงินคงเหลือของเงินแต่ละประเภท  
2. เพื่อตรวจวิเคราะห์จํานวนเงนิที่นําฝากธนาคาร   และจาํนวนเงนิที่เกบ็รักษา 

ของเงินคงเหลอืในแต่ละประเภท  
                   3.  เพื่อวิเคราะห์การเก็บรักษาเงินในแตล่ะประเภทว่าเปน็ไปตามระเบียบหรอืไม ่ 
ขอบเขตการตรวจสอบ 
  ปีงบประมาณทีต่รวจสอบ  (ณ วนัที่ตรวจตัดยอดเงินคงเหลือ) 
แนวทางการตรวจสอบ 
 วิธีการตรวจสอบ 

1. นํายอดเงินคงเหลือของเงินทุกประเภท(ณ วันทีเ่ข้าตรวจตัดยอดเงนิคงเหลอื)                
ในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทตา่ง ๆ  มาวเิคราะหว์่าอยู่ในรูปตวัเงินประเภทใดบ้าง 

2. วิเคราะห์ตวัเงนิและหลกัฐานแทนตวัเงนิ 
2.1 เงินสดในมือ หากมีจํานวนเงินมากเกนิปกติ   ใหต้รวจสอบรายงานเงิน 

คงเหลอืประจําวันที่ผ่านมา เพื่อตรวจสอบการเก็บรกัษาเงิน การถอนเงนิจากธนาคารเพ่ือเตรียม               
การจ่าย  โดยดูจากสมดุเงนิฝากธนาคารประกอบ 
                        2.2  สญัญายืมเงิน  ตรวจสอบวัตถปุระสงค์การยืม  จํานวนเงนิที่ยืม  วันครบ
กําหนด และระยะเวลาส่งเงนิยืม 
                        2.3  เงนิฝากธนาคาร ตรวจสอบสมุดเงินฝากธนาคารทุกบญัชี กรณีที่เป็นเงินฝาก
ธนาคารประเภทกระแสรายวัน    ตรวจสอบการจัดทาํทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารประเภทกระแส
รายวนั การจัดทํางบเทียบยอดเงนิฝากธนาคารทุกสิน้เดอืน 
  2.4  กรณีจดัเก็บรกัษาเงนิโดยทําบนัทึกเพื่อเก็บรกัษาเงนิ     ตรวจสอบความ
เคลื่อนไหวของเงนิแต่ละวัน โดยตรวจสอบกับรายงานเงนิคงเหลือประจาํวนัที่ผ่านมาประกอบและ     
สอบถามเหตุผลความจาํเปน็ที่ไมน่ําฝากธนาคาร     โดยพิจารณาจากท้องที่ที่ตัง้หน่วยรบัตรวจกบั              
ธนาคาร 

2.10 การวิเคราะห์ประเภทเงินคงเหลือ 
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        2.5  สมดุคู่ฝาก  ตรวจสอบและยืนยันยอดกบัสํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศกึษาอ่างทอง 
  3.   นาํผลการวิเคราะหแ์ละการตรวจสอบมาบันทึกในกระดาษทําการ 
  4.   วเิคราะห์การเก็บรักษาเงินแต่ละประเภทเป็นไปตามระเบียบที่กาํหนดหรือไม่     
หากไม่เปน็ตามระเบียบหาสาเหตุ  พรอ้มเสนอแนะวิธกีารปรบัปรงุแก้ไข 

         5.  จดัทํากระดาษทาํการวิเคราะห์ประเภทเงินคงเหลือ 
 

เงื่อนไข/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรค านึงในการปฏิบตัิงาน 
   เพื่อเปนการยกฐานะและศกัดิ์ศรขีองวิชาชีพตรวจสอบภายใน  ใหไดรับการยกยองและ
ยอมรับจากบุคคลทั่วไป   รวมทั้งใหการปฏิบตัิหนาที่เปนไปอยางมปีระสทิธิภาพ  ผูต้รวจสอบภายในควร
ยึดถือและดํารงไวซึ่งหลักปฏิบัติ ดังตอไปนี ้
   1. ความมีจดุยืนที่มัน่คงในเรื่องของความซื่อสตัย   ความขยันหมั่นเพียร   และ ความ
รับผิดชอบ 
   2.  การรักษาความลับในเรือ่งของการเคารพตอสิทธิแหงขอมูลที่ไดรับทราบ 
   3.  ความเที่ยงธรรมในเรื่องของการไมมีสวนเกี่ยวของ หรือสรางความสมัพันธใด ๆ ใน
อันที่จะทําใหมีผลกระทบตอความเที่ยงธรรมในการปฏบิัติงาน 
   4. ความสามารถในหนาที่ในเรื่องของความร ู  ทกัษะและประสบการณในงานที ่  ปฏิบัต ิ 
เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ง 
   นอกเหนือจากนี ้ผตูรวจสอบภายในที่ดี จะตองเปนผทูี่มีความรูใ้นวิชาชีพ  และความรใูน
สาขาวชิาอื่่น  ซึ่งจําเปนตอการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน   และตองมีคุณสมบตัิสวนตวัที่จําเปนและ
เหมาะสม  ดงันี ้
   1.  มีความเชี่ยวชาญในหลักวชิาพื้นฐานที่จําเปนตอการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เชน  
การบัญชี   เศรษฐศาสตร  กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับที่เกี่ยวของกบัการปฏิบตัิ งานขององคกรทั้งจาก
ภายในและภายนอกองคกร  และเทคโนโลยี สารสนเทศ 
   2.  มีความร ู  ความชาํนาญ  ในการปรับใชมาตรฐานการตรวจสอบภายใน  และเทคนิค
การตรวจสอบตาง ๆ  ที่จําเปนในการตรวจสอบภายใน 
   3.  มีความรอบร ูเขาใจในหลักการบรหิาร  เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม          การ
วางแผนงาน  การจดัทําและการบรหิารงบประมาณ 
   4.  มีความสามารถในการสือ่สาร  การทําความเขาใจในเรื่องตาง ๆ  การวเิคราะห   
การประเมินผล  การเขียนรายงาน 
   5.  มีความเชื่อมัน่ในตนเอง  มีความซื่อสตัยสุจริตตอองคกรและเพื่อนรวมงาน 
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   6. มีมนุษยสัมพันธที่ดี   วางตัวเปนกลาง  รจูักกาลเทศะ  ยึดมั่นในอดุมการณ   
หลักการที่ถกูตอง  กลาแสดงความเห็นในสิง่ที่ไดวิเคราะห   โดยประเมนิจากการตรวจสอบ 
   7.  มีความอดทน  หนกัแนน   รับฟงความคดิเห็นผอูื่น 
   8.  มีปฏิภาณ ไหวพริบ  มีความสามารถที่จะวินิจฉัยและตดัสินปญหาตาง ๆ     ไดอยาง
ถูกตอง เที่ยงธรรม  
   9.  เปนผูม้ีวิสัยทัศน  มองการณไกล  ติดตามววิัฒนาการที่ทันสมัย  มคีวามคดิ                   
ริเริ่มสรางสรรค  และมองปญหาดวยสายตาเยี่ยงผบูริหาร 
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บทที่ 4 
  เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

 
   งานตรวจสอบภายในเปนลักษณะงานสนบัสนนุ   ผรูับผิดชอบในการปฏิบตัิหนาที่งาน
ตรวจสอบจึงไมควรมีอํานาจสั่งการ หรือมีอํานาจบริหารงานในสายงานท่ีตรวจสอบ และตองมีความเปน 
อิสระในกิจกรรมทีต่นตรวจสอบ  เพื่อใหการปฏิบตัิงานเปนไปอยางอิสระทั้งในการปฏิบัติงานและ
ทัศนคติของผตูรวจสอบ  ความเปนอิสระมีองคประกอบที่สําคัญ  2  สวน  ไดแก ่
   1.  สถานภาพในองคกรของผูตรวจสอบภายใน  และความสนับสนุนที่ผูตรวจสอภายใน 
ไดรับจากฝายบรหิารนับวาเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งที่สงผลกระทบตอระดับคุณภาพ   และคุณคาของบริการ
ท่ีผูตรวจสอบภายในจะใหแกฝายบรหิาร  ผตูรวจสอบภายในควรขึ้นตรงตอผูบ้รหิารสูงสุด   เพื่่อที่จะ
สามารถปฏิบตัิงานไดในขอบเขตที่กวาง  และเพื่อใหขอตรวจพบ    ขอเสนอแนะตาง ๆ จะไดรับการ
พิจารณาสั่งการใหบังเกดิผลไดอยางมีประสิทธิภาพเพียงพอ การกาํหนดสายการบังคับบญัชาใหขึ้นตรง 
ตอผบูริหารสูงสดุ   จะทาํใหผูตรวจสอบภายในมีอิสระในการตรวจสอบ  และทาํใหสามารถเขาถึง
เอกสาร  หลักฐาน  และทรพัยากรตาง ๆ  รวมทั้งบคุคล   ทีเ่กี่ยวของกับการปฏิบตัิงานที่ตองไดรับการ
ตรวจสอบ 
   2.  ผู้ตรวจสอบภายในไมควรเขาไปมีสวนไดเสียหรือสวนรวมในการปฏิบตัิงานของ 
องคกรในกิจกรรมที่ผตูรวจสอบภายในตองตรวจสอบหรือประเมนิผล ผูต้รวจสอบภายในตองมีความ  
เปนอิสระ ท้ังในการปฏบิัตงิานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ  ดังนั้นจงึมคิวรเปนกรรมการ                  
ในคณะกรรมการใดๆ  ขององคกรหรอืหนวยงานในสงักัด อนัมีผลกระทบตอความเปนอิสระ    ในการ         
ปฏิบัติงานและการเสนอความเหน็มาตรฐานการปฏิบตังิานตรวจสอบภายใน 
   อนึ่ง มาตรฐานการตรวจสอบภายในเปนการกําหนดขอปฏิบัตหิลัก ๆของการปฏิบตัิงาน
ตรวจสอบภายใน  ประกอบดวยมาตรฐานดานคุณสมบตัิ และมาตรฐานการปฏิบตัิงาน  ซึ่งมีเนื้อหาโดย
สรุปดงันี ้
   1.  มาตรฐานดานคุณสมบัต ิ  ประกอบดวย 
    1)  การกําหนดถึงวตัถุประสงค   อํานาจหนาที่   ความรบัผิดชอบของงาน
ตรวจสอบ ทั้งนี ้หนวยตรวจสอบภายในควรกําหนดวัตถปุระสงค   อํานาจหนาที่  และความรบัผิดชอบ
ของงานตรวจสอบภายในอยางเปนทางการไวในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน  เพ่ือใชเปนกรอบอางอิง
และเปนแนวทางปฏิบตัิงานที่สําคัญของหนวยตรวจสอบภายใน 
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    2)  การกําหนดถึงความเปนอิสระและความเที่ยงธรรมการปฏิบตัิงานตรวจสอบ
ภายในควรมีความเปนอิสระ   และผตูรวจสอบภายในควรปฏิบตัหินาที่ดวยความ  เที่ยงธรรม  ซื่อสัตย
สุจริต  และมีจริยธรรม 
    3)  การปฏิบัตงิานตรวจสอบภายในดวยความเชี่ยวชาญและความระมดัระวัง
รอบคอบ  ผูตรวจสอบภายในควรปฏิบตัิหนาที่ดวยความเชี่ยวชาญ  และมีความระมัดระวงัรอบคอบเยี่ยง
ผูประกอบวิชาชีพ 
    4)   การสร างหลักประกันคุณภาพและการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย าง                       
ตอเนื่อง      ผู้อํานวยการหนวยตรวจสอบภายในควรปรับปรุง    และรักษาระดับคุณภาพของงาน 
ตรวจสอบภายใน   โดยมีการปรับปรุงงานตรวจสอบภายในใหครอบคลุมทุกดาน และติดตาม ดูแล
ประสิทธิภาพของงานอยางตอเนื่อง 
   2.  มาตรฐานการปฏิบัตงิาน  โดยกลาวถงึประเด็นตาง ๆ  ดังนี ้
    1)  การบรหิารงานตรวจสอบภายใน 
                             ผู้อาํนวยการหนวยตรวจสอบภายใน  ควรบรหิารงานตรวจสอบภายในใหเกิด
ผลสัมฤทธิ ์ มีประสิทธิภาพ  เพ่ือใหงานตรวจสอบภายในสามารถสรางคุณคาเพิ่มใหกับองคกร 
    2)  ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน 
                             งานตรวจสอบภายใน  คือ การประเมนิเพ่ือเพิ่มคุณคา และปรบัปรงุการปฏิบตัิ 
งานขององคกรใหถึงเปาหมายที่วางไว   และปรบัปรงุประสิทธิภาพของการบริหาร  ความเสี่ยง  โดยการ
ควบคุมและการกํากับดูแล 
    3)  การวางแผนการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน 
                             ผูตรวจสอบภายในควรจัดทําแผนการปฏิบตัิงานตามภารกจิที่ไดรับมอบหมาย 
ทั้งในดานการใหหลักประกนัและการใหคําปรึกษา  โดยควรคํานึงถงึวตัถปุระสงคของงานและวธิีการ
ดําเนินงานตรวจสอบภายใน  อันจะทําใหการปฏิบัตงิานบรรลตุามวัตถุประสงค์ 
    4)  การปฏิบตัิงานตรวจสอบ 
        ผูตรวจสอบภายในควรรวบรวม  วเิคราะห   ประเมนิ   และบนัทึกขอมูลให
เพียงพอตอการปฏิบตัิงานทีไ่ดรับมอบหมายใหบรรลตุามวัตถุประสงค  และผู้อํานวยการหนวยตรวจสอบ
ภายในควรควบคุมการปฏิบตัิงานที่ไดมอบหมายอยางใกลชิด   เพือ่ใหเกิดความมัน่ใจ  วาการปฏิบตัิงาน
จะสามารถบรรลตุามวตัถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีคณุภาพ  ซึง่จะเปนการชวยพัฒนาเจาหนาที่
ตรวจสอบภายในดวย 
    5)  การรายงานผลการปฏบิตัิงาน 
        ผูตรวจสอบภายในควรรายงานผลการปฏิบัตงิานอยางทันกาล    โดยรายงาน
ดังกลาวต้องประกอบดวย วตัถุประสงค ขอบเขต การสรุปผลการตรวจสอบ  ความคิดเห็น  ขอเสนอ
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แนะ  และแนวทางในการปรับปรงุแกไข  ท่ีสามารถนําไปปฏิบัตไิดดวยความถกูตอง     ครบถวน ชดัเจน 
เที่ยงธรรม รดักุม สรางสรรคและรวดเรว็  รวมทัง้ควรเผยแพรผลการปฏิบตัิงานใหบุคคลที่เกี่ยวของได
รับทราบ 
    6)  การตดิตามผล 
                             ผู้อาํนวยการหนวยตรวจสอบภายในควรกําหนดระบบการติดตามผลวาได มีการ
นําขอเสนอแนะในรายงานผลการปฏิบตัิงานไปสูการปฏบิัติเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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กระดาษท าการตรวจสอบสถานศกึษา 
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