
 

 

 

วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือให้มั่นใจว่า เงินที่สถานศึกษาได้รับ ปฏิบัติถูกต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ หนังสือ สั่งการ        
ที่เก่ียวข้อง และหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  

 2. เพ่ือให้ทราบว่า การก่อหนี้ผูกพันและการใช้จายเงินรายได้สถานศึกษาเป็นไปตามระเบียบ         
และหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดสอดคล้องตามวัตถุประสงค์             
และการเบิกจ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 

ประเด็น         
การตรวจสอบ 

เกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ แหล่งข้อมูล/        
กระดาษท าการ 

1. การจัดท าแผนปฏิบัติ 
การประจ าปี 
 
 
 
 
 
 
 
2. การรับเงินรายได้ 
สถานศึกษา 

มีการก าหนดโครงการ/ 
กิจกรรมจากแหล่งของ
เงินรายได้สถานศึกษาใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี
ของสถานศึกษา 
 
 
 
 
1. การรับเงินมีการออก
ใบเสร็จรับเงินให้กับ 
ผู้ช าระเงินทุกครั้ง ถูกต้อง
ตามแบบท่ีทางราชการ
ก าหนด 

สอบทานว่าสถานศึกษามีการ
ก าหนดโครงการ/กิจกรรม 
โดยระบุแหล่งที่มาของเงินรายได้
สถานศึกษาไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี หรือไม่ 
 
 
 
 
1. ตรวจสอบว่าเงินที่สถานศึกษา
ได้รับ ว่ามีการออกใบเสร็จรับเงิน
ในนามของสถานศึกษา ทุกครั้งทุก
รายการตามแบบที่ทางราชการ
ก าหนด (ตราครุฑ) ที่เบิกมาจาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานหรือไม่ 
   หากกรณีท่ีเป็นใบเสร็จรับเงินอ่ืน
เช่น ใบเสร็จรับเงินสมาคมหรือ
ชมรมผู้ปกครอง ให้ตรวจสอบว่า
สถานศึกษาน าเงินที่ได้รับเข้าระบบ
บัญชี หรือไม ่มีการควบคุม 
อย่างไร 
 

แหล่งข้อมูล 
- แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของ
สถานศึกษา      
กระดาษท าการ 
- แบบสรุปผล
การตรวจสอบ 
เงินรายได้
สถานศึกษา 
   แหล่งข้อมูล 
1. ใบเสร็จรับเงิน
ตามแบบของ
ทางราชการ  
2. ประกาศ
รายการค่าใช้จ่าย
ที่จัดเก็บเงิน
บ ารุงการศึกษา    
กระดาษท าการ 
- แบบสรุปผล 
การตรวจสอบ 
เงินรายได้ 
 

แนวการตรวจสอบเงินรายได้สถานศึกษา 



ประเด็น         
การตรวจสอบ 

เกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ แหล่งข้อมูล/        
กระดาษท าการ 

 2. การเก็บเงินบ ารุง
การศึกษาปฏิบัติถูกต้อง
และไม่เกินอัตราตาม
หลักเกณฑ์การเก็บเงิน
บ ารุงการศึกษาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ตรวจสอบการรับเงินรายได้
สถานศึกษาแต่ละประเภท ดังนี้         
    2.1 เงินบ ารุงการศึกษา  
         2.1.1 สอบทานการเก็บเงิน
บ ารุงการศึกษา ว่าสถานศึกษา 
มีการด าเนินการถูกต้องและ 
ปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
การเก็บเงินบ ารุงการศึกษา 
ที่ก าหนดในประเด็นดังต่อไปนี้  
         (1) มีการจัดท าโครงการ/
กิจกรรมที่มีรายการเก็บเงิน 
บ ารุงการศึกษาเพ่ิมเติม  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ 
จัดการเรียนการสอนผ่าน 
ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
         (2) โครงการ/กจิกรรม 
ที่มีการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา
ได้รับอนุมัติจากส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา  
         (3) มีการประกาศ
ประชาสัมพันธ์โครงการ/ 
กิจกรรมให้ผู้ปกครอง และนักเรียน
รับทราบล่วงหน้าหากประกาศก่อน
การขอรับเงินสนับสนุน 
    โดยพิจารณาจากประกาศ
รายการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา 
ในแต่ละโครงการ/กิจกรรม
เปรียบเทียบกับรายละเอียด
รายการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา 
ที่ได้รับอนุมัติจากส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 
 

สถานศึกษา      
แหล่งข้อมูล 

1. แผนและ
โครงการ
กิจกรรมที่มี
รายการเก็บเงิน
บ ารุงการศึกษา
เพ่ิมเติมที่ขอ
ความเห็นชอบ
ต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  
2. รายงานการ
ประชุมของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ 
3. หนังสือการ
อนุมัติของ
ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
พร้อมรายละเอียด
รายการเก็บเงิน
บ ารุงการศึกษา 
4. ประกาศ
รายการเก็บเงิน
บ ารุงการศึกษา 
กระดาษท าการ 
- แบบสรุปผล
การตรวจสอบ
เงินรายได้
สถานศึกษา 
 
 
 
 



ประเด็น         
การตรวจสอบ 

เกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ แหล่งข้อมูล/        
กระดาษท าการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. เงินระดมทรัพยากร 
ที่ขอรับการสนับสนุน
จากผู้ปกครองหรือ
หน่วยงานภายนอก
ด าเนินการเป็นไปตาม
แนวปฏิบัติการระดม
ทรัพยากรที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          2.1.2 รายการเก็บเงินบ ารุง 
การศึกษาถูกต้องและไม่เป็น 
อัตราที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทั่วหนด 
          โดยพิจารณารายการ 
ที่สถานศึกษาจัดเก็บเงินบ ารุง
การศึกษาตามใบเสร็จรับเงิน 
ว่า ถูกต้องสอดคล้องตรงกับ
รายการค่าใช้จ่ายและอัตรา 
การเก็บเงินบ ารุงการศึกษา 
ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานก าหนด (โดยถ่ายส าเนา
ใบเสร็จรับเงินและประกาศ
รายละเอียดรายการเก็บเงินบ ารุง
การศึกษา)  
    2.2 เงินระดมทรัพยากร  
         2.2.1 สอบทานการระดม
ทรัพยากรว่า สถานศึกษามีการ
ปฏิบัติเป็นไปตามแนวทาง 
การระดมทรัพยากรที่ก าหนด 
ในประเด็นดังต่อไปนี้  
    (1) มีการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการระดมทรัพยากร 
ของสถานศึกษา  
    (2) มีการจัดท าแผนและ
โครงการระดมทรัพยากร 
เพ่ือขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งข้อมูล 
1. ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ระดมทรัพยากร 
2. แผนและ
โครงการระดม
ทรัพยากรที่ขอ
ความเห็นชอบ
ต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
กระดาษท าการ 
- แบบสรุปผล
การตรวจสอบ
เงินรายได้
สถานศึกษา 
 
 
 



ประเด็น         
การตรวจสอบ 

เกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ แหล่งข้อมูล/        
กระดาษท าการ 

4. การรับเงินบริจาค 
ที่มีวัตถุประสงค์ปฏิบัติ
ถูกต้องเป็นไปตาม
กฎระเบียบและหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้อง 

                                                                                              

 

 

 

 

1. การใช้จ่ายเงินรายได้
สถานศึกษาสอดคล้อง
กับโครงการกิจกรรม  
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
2. การน าเงินรายได้
สถานศึกษาไปใช้จ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการ 
จัดศึกษาสอดคล้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์
อัตราและวิธีการที่
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ก าหนดและการเบิก
จ่ายเงินถูกต้องตาม
ระเบยีบของทางราชการ 
 
 
 
 

  2.3 เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์     
        2.3.1 สอบทานการรับเงิน
บริจาคท่ีมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
        (1) มีการออกใบเสร็จรับเงิน
และระบุวัตถุประสงค์ของการ
บริจาคเงินในใบเสร็จรับเงิน
ครบถ้วนทุกรายการ  
        (2) การรับเงินบริจาค 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวง    
การคลังว่าด้วยการรับเงินหรือ
ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทาง
ราชการ พ.ศ. 2526 และ 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สิน 
ที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา 
พ.ศ. 2552 หรือไม่ 
1. สอบทานว่า สถานศึกษา 
มีการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา 
สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่ก าหนด หรือไม่ 
2. สอบทานการใช้จ่าย 
เงินรายได้สถานศึกษา ว่าปฏิบัติ
สอดคล้องเป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ ์อัตรา และวิธีการที่
ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 
ในประเด็นดังต่อไปนี้  
   2.1 เงินบ ารุงการศึกษา 
        สอบทานว่าการใช้จ่าย 
เงินบ ารุงการศกึษาที่สถานศึกษา
จัดเก็บเป็นค่าใช้จ่ายตรงตาม 
 
 
 
 

แหล่งข้อมูล 
- ใบเสร็จรับเงิน
บริจาคท่ีมี
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งข้อมูล 
1. แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของ
สถานศึกษา  
2. หลักฐานการ
จ่ายเงินแต่ละ
ประเภท  
3. หลักฐาน
ประกอบการ 
ใช้จ่ายเงินบริจาค
เช่น หลักฐาน
การจดัซื้อจัดจ้าง
หรือจ่ายเงิน
ให้แก่นักเรียน 
(กรณีจ่ายเป็น
ทุนการศึกษา) 
 
 
 



ประเด็น         
การตรวจสอบ 

เกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ แหล่งข้อมูล/        
กระดาษท าการ 

3. การใช้จ่ายเงินบริจาค
เป็นไปตามระเบียบ
ก าหนดและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของผู้บริจาค 
4. รายงานผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ/ 
กิจกรรม เสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการที่ขอรับ
การสนับสนุนจากผู้ปกครอง 
หรือไม่ 
         โดยสุ่มตรวจสอบหลักฐาน 
การจ่ายเปรียบเทียบกับรายการ
เก็บเงินบ ารุงการศึกษาในแต่ละ
โครงการที่ได้รับอนุมัติจาก
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
    2.2 เงินระดมทรัพยากร 
         สอบทานว่า สถานศึกษา 
มีการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากการ
ระดมทรัพยากรสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของเงินที่ขอรับ 
การระดมทรัพยากร หรือไม่ 
         โดยสุ่มตรวจสอบหลักฐาน
การจ่ายเปรียบเทียบกับแผนและ
โครงการระดมที่ผ่านความเห็นขอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  
    2.3 เงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค์ 
         สอบทานการใช้จ่าย 
เงินบริจาคท่ีมีวัตถุประสงค์ ดังนี้               
         (1) การใช้จ่ายเงินบริจาค
ของสถานศึกษาเป็นไปตาม
โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ
และดวงตามวัตถุประสงค์ของ 
ผู้บริจาค หรือไม่  
         (2) กรณีท่ีสถานศึกษา
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีการ
ด าเนินการตามระเบียบ 
ที่เก่ียวข้องกับการพัสดุภายใต้
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุมาครัฐ พ.ศ. 2560 หรือไม่  

4. รายงานผล
การด าเนินงาน
ตามโครงการ/
กิจกรรม 
กระดาษท าการ 
1. กระดาษท าการ
ตรวจสอบ
หลักฐานการจ่าย
และการบันทึก
การจ่าย 
2. กระดาษ 
ท าการตรวจสอบ
การใช้จ่าย 
เงินบริจาคท่ีมี
วัตถุประสงค์  
3. แบบสรุปผล
การตรวจสอบ
เงินรายได้
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็น         
การตรวจสอบ 

เกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ แหล่งข้อมูล/        
กระดาษท าการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (3) ตรวจสอบความศรับถ้วน
ถูกต้องของเอกสาร หลักฐาน
ประกอบการใช้จ่ายเงินบริจาค 
ว่าเป็นไปตามระเบียบ แนวปฏิบัติ
ที่เก่ียวข้องหรือไม่  
3. สอบทานการใช้จ่าย 
เงินรายได้สถานศึกษา
นอกเหนือจากข้อ 2.1-2.3  
ว่าสถานศึกษามีการใช้จ่ายเงิน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 
ในประเด็นดังต่อไปนี้  
    3.1 งบบุคลากรค่าล้างชั่วคราว
เพ่ือจ้างครูผู้สอน และพนักงาน 
ที่ปฏิบัติงานในลักษณะอ านวยการ     
    3.2 งบด าเนินงาน ได้แก่ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
และค่าสาธารณูปโภค ยกเว้น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศ  
    3.3 งบเงินอุดหนุน ส าหรับ
ช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนและ
ขาดแคลน  
    3.4 รับลงทุนเฉพาะที่เป็น
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียน 
การสอนและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ดังนี้ 
         - รายการค่าครุภัณฑ์ 
ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่า
2,000,000 บาท 
          - รายการค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินครั้งหนึ่ง 
ต่ ากว่า 10,000,000 บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็น         
การตรวจสอบ 

เกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ แหล่งข้อมูล/        
กระดาษท าการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   3.5 จะจ่ายเพ่ือสมทบรายการ 
ค่าครุภัณฑ ์หรือรายการที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้างตามระเบียบ 
ที่ทางราชการก าหนด  
   3.6 จา่ยเป็นเงินยืม 
ด าเนินการได้ดังนี้ 
        - ยืมเงินเพ่ือใช้ทดรองจ่าย
ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
สภาพแวดล้อม และคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน 
        - ยืมเงินเพ่ือด าเนินงาน
จัดหารายได้ให้กับสถานศึกษา 
        - ยืนเงินเพื่อทดรองจ่าย 
เป็นเงินสวัสดีการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลและการศึกษา 
ของบุตร ส าหรับข้าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษา และ 
ลูกจ้างของสถานศึกษา เฉพาะ 
ในส่วนที่สามารถเบิกจาก 
เงินงบประมาณมาชดใช้ 
เป็นรายได้สถานศึกษาได้  
4. ตรวจสอบ ว่าสถานศึกษา
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันและ 
อนุมัติการจ่ายเงินเป็นไปตาม 
วงเงินอ านาจการอนุมัติจ่ายเงิน 
การยืมเงิน การก่อหนี้ผูกพัน 
การสั่งซื้อสั่งจา้ง โดยก าหนดให้
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
มีอ านาจเกี่ยวกับการใช้จ่าย 
เงินรายได้สถานศึกษาครั้งละ 
ไม่เกิน 15 ล้านบาท  
5. ตรวจสอบความถูกต้องของ
หลักฐานการจ่ายเงินรายได้
สถานศึกษา ว่ามีหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็น         
การตรวจสอบ 

เกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ แหล่งข้อมูล/        
กระดาษท าการ 

 
 
 
 
 
 
 
1. มีการบันทึกควบคุม
เงินรายได้สถานศึกษาใน
ระบบบัญชีของ
สถานศึกษา และสามารถ 
ควบคุมเงินที่มีอยู่ใน
ความรับผิดชอบได้
ครบถ้วนถูกต้อง  
2. การจัดท ารายงาน 
การรับ-จ่ายเงินรายได้
สถานศึกษาเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ครบถ้วน ถูกต้องเป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการก าหนด  
6. สอบทานว่า สถานศึกษา 
มีการรายงานผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรมเสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานทราบ หรือไม่ 
1. สอบทานว่ามีการบันทึก 
ควบคุมการรับ-จ่ายเงินรายได้
สถานศึกษา ในระบบบัญชีของ
สถานศึกษาครบถ้วน ถูกต้อง 
โดยสามารถควบคุมเงินแต่ละ 
ประเภท ได้ครบถ้วน  
2. สอบทานการจัดเก็บหลักฐาน
การจ่ายของเงินรายได้แต่ละ
ประเภท ว่ามีการจัดเก็บหลักฐาน
การจ่ายเป็นระบบง่ายต่อ 
การสืบค้น  
3. สอบทานการจัดท ารายงาน 
การรับ-จ่ายเงินรายได้ 
สถานศึกษาถูกต้องตามแบบ 
ที่ทางราชการก าหนด และเสนอ 
ให้คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน และส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาทราบภายใน  
30 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

แหล่งข้อมูล  
1. ทะเบียนคุม
เงินนอก
งบประมาณ 
ที่เก่ียวข้อง  
2. ใบเสร็จรับเงิน
รายได้สถานศึกษา 
3. หลักฐานการ
จ่ายเงินแต่ละ
ประเภท  
4. รายงานการ
รบั-จ่ายเงิน
รายได้สถานศึกษา 
กระดาษท าการ 
1. กระดาษท าการ
ตรวจสอบ
ใบเสร็จรับเงินที่
ใช้ไปและ 
การบันทึกรับเงิน 
2. กระดาษท าการ
ตรวจสอบ
หลักฐานการจ่าย
และการบันทึก
การจ่าย  
3. แบบสรุปผล
การตรวจสอบ
เงินรายได้
สถานศึกษา 



หมายเลข 3-1 
 

กระดาษท าการตรวจสอบค่าใช้จ่ายเงินบริจาควัตถุประสงค์เพื่อ........................................... 
หน่วยรับตรวจ........................................................ 

เพียงวันที่.................................................... 
วัตถุประสงค์...................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
ล า 
ดับ 
ที ่

 
 

การใช้จ่ายเงินบริจาคที่มีวัตถุประสงค์  
 
 

ข้อสังเกต 

 
 

วันที่จ่าย 

 
 

เลขที่ 
เอกสาร 

 
 

รายการ 

 

 
จ านวนเงิน 

การด าเนินการใช้จ่ายเงินบรจิาค 

เป็นไปตามท่ีได้รับอนุมัติ 
และตรงตามวัตถุประสงค์ 

ของการบริจาค 

 หลักฐานประกอบการใช้จ่าย 
 เงินบริจาคถูกต้อง ครบถ้วน 
 เป็นไปตามระเบียบก าหนด 

เป็น ไม่เป็น ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 
          
          

สรุปผลการตรวจสอบ ............................................................................................................................. ...................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................................................... .................................. 
           ลงชื่อ ............................................ ผู้ตรวจสอบ                                                               ลงชื่อ ............................................ ผู้สอบทาน                               
                  (...........................................)                                                                                     (...........................................) 
            วันที่ ..............................................                                                                              วันที่ .............................................. 
 
 
 
 



แบบสรุปผลการตรวจสอบเงินรายได้สถานศึกษา 

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

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

 

ที ่
 

รายการ 
 = มี/ใช่ 
× =  ไม่มี/ไม่ใช่ 

 

การควบคุมท่ีมีอยู่/ข้อสังเกต 

1. 
1 

1 

1 

1 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดแผนปฏิบัติการประจ าปี 
สถานศึกษา มีการก าหนดโครงการ/
กิจกรรม โดยระบุแหล่งที่มาของ 

เงินรายได้สถานศึกษาใน แผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีของสถานศึกษา 

การรับเงินรายได้สถานศึกษา  
2.1 เงินที่สถานศึกษาได้รับ มีการออก
ใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ช าระเงินในนาม 

ของสถานศึกษาทุกครั้ง ทุกรายการ 

ตามแบบท่ีทางราชการก าหนด  
(ตราครุฑ)  
2.2 สอบทานการรับเงินรายได้ 
สถานศึกษาแต่ละประเภท ดังนี้  
     2.2.1 เงินบ ารุงการศึกษา  
            (1) มีการจัดท าโครงการ/
กิจกรรมที่มีรายการเก็บเงินบ ารุง
การศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย 

ในการจัดการเรียนการสอน 

ผ่านความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
            (2) โครงการ/กิจกรรม ที่มี 
การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาได้รับอนุมัติ
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
            (3) สถานศึกษาได้มีการประกาศ
ประชาสัมพันธ์ โครงการ/กิจกรรม 

ให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ
ล่วงหน้าก่อนการขอรับเงินสนับสนุน  
            (4) รายการตามประกาศการเก็บ 
เงินบ ารุงการศึกษาที่สถานศึกษา 

ขอรับเงินสนับสนุนจากผู้ปกครอง 

นักเรียนสอดคล้องกับรายการเก็บเงิน 

  



 

ที ่
 

รายการ 
 = มี/ใช่ 
× =  ไม่มี/ไม่ใช่ 

 

การควบคุมท่ีมีอยู่/ข้อสังเกต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ ารุงการศึกษาที่ได้รับอนุมัติจาก
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
           (5) รายการที่สถานศึกษาจัดเก็บ
เงนิบ ารุงการศึกษาในแต่ละโครงการ/ 
กิจกรรมในใบเสร็จรับเงินสอดคล้องกับ
รายการเก็บเงินบ ารุงการศึกษาที่ได้รับ
อนุมัติจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา       
           (6) รายการที่จัดเก็บเงินบ ารุง
การศึกษาถูกต้อง และอัตราการจัดเก็บ 

ไม่เกินอัตราที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด  
    2.2.2 เงินระดมทรัพยากร  
            (1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ระดมทรัพยากรของสถานศึกษา  
               (2) มีการจัดท าแผนและโครงการ
ระดมทรัพยากร เพ่ือขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
    2.2.3 เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์             
            (1) มีการออกใบเสร็จรับเงิน
และระบุวัตถุประสงค์ของการบริจาคเงิน
ในใบเสร็จรับเงินครบถ้วนทุกรายการ  
            (2) การรับเงินบรจิาคเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ 

รับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค 

ให้ทางราชการ พ.ศ. 2526 และระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการรับเงิน
หรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที ่
 

รายการ 
 = มี/ใช่ 
× =  ไม่มี/ไม่ใช่ 

 

การควบคุมท่ีมีอยู่/ข้อสังเกต 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การก่อหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายเงิน
รายได้สถานศึกษา  
3.1 สถานศึกษามีการใช้จ่ายเงินรายได้
สถานศึกษาสอดคล้องตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าของสถานศึกษาที่ก าหนด  
3.2 สอบทานการใช้จ่ายเงินรายได้
สถานศึกษาแต่ละประเภท ดังนี้  
     3.2.1 เงินบ ารุงการศึกษา 

สถานศึกษามีการใช้จ่ายเงินตามรายการ 

ที่จัดเก็บเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือในการ 

จัดการศึกษาเพ่ิมเติมสอดคล้องตรง 

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ขอรับ 

การสนับสนุนจากผู้ปกครอง  
     3.2.2 เงินระดมทรัพยากร 

สถานศึกษามีการใช้จ่ายเงินจากการ 

ระดมทรัพยากรสอดคล้องกับโครงการ 

ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานวัตถุประสงค์ 
ของเงินที่ขอรับการระดมทรัพยากร  
     3.2.3 เงินบริจาคท่ีมีวัตถุประสงค์ 
ของสถานศึกษามีการใช้จ่ายเงินบริจาค
เป็นไปตามโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับ
อนุมัติและตรงตามวัตถุประสงค์ของ 

ผู้บริจาค หรือไม่  
3.3 สอบทานการใช้จ่ายเงินรายได้
สถานศึกษา นอกเหนือจากข้อ 3.2 
สถานศึกษามีการใช้จ่ายเงินเป็นไป 

ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ 
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานก าหนด หรือไม่ 
3.4 การก่อหนี้ผูกพันและอนุมัติ 
การจ่ายเงินเป็นไปตามวงเงินอ านาจ 

การอนุมัติจ่ายเงิน การยืมเงิน 

การก่อหนี้ผูกพัน การสั่งซื้อสั่งจ้าง 

โดยก าหนดให้อ านาจเกี่ยวกับ 

การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา 



 

ที ่
 

รายการ 
 = มี/ใช่ 
× =  ไม่มี/ไม่ใช่ 

 

การควบคุมท่ีมีอยู่/ข้อสังเกต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ครั้งละไม่เกิน 15 ล้านบาท  
3.5 การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา 

มีหลักฐานการประกอบการเบิกจ่ายเงิน
ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 

ของทางราชการก าหนด  
3.6 มีการรายงานผลการด าเนินงาน 

ตามโครงการ/กิจกรรม เสนอต่อ
คณะกรรมการการสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานทราบ 

การควบคุมเงินรายได้สถานศึกษา  
4.1 มีการบันทึกควบคุมการรับและ
จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ครบถ้วน
ถูกต้องตามระบบบัญชี โดยสามารถ
ควบคุมเงินแต่ละประเภทได้ครบถ้วน  
4.2 การจัดเก็บหลักฐานการจ่าย 

ของเงินรายได้แต่ละประเภท ว่ามีการ
จัดเก็บหลักฐานการจ่ายเป็นระบบ 

ง่ายต่อการสืบค้น  
4.3 การจัดท ารายงานการรับ-จ่าย 

เงินรายได้สถานศึกษา ถูกต้อง 

ตามแบบท่ีทางราชการก าหนด  
4.4 สถานศึกษาเสนอรายงาน 

การรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา 

ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ทราบภายใน 30 วันนับแต่วัน 

สิ้นปีงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


