คู่มือ แนวทางการตรวจสอบการเงิน การบัญชี ของสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง (ฉบับปรับปรุง 2562)
ผู้รับผิดชอบ นางอรุณศรี ศิลาพันธ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
ประเด็นการตรวจสอบ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
วิธีการตรวจสอบ
1. เงินคงเหลือ
เพื่อให้มั่นใจว่าเงิน
1. เงินคงเหลือถูกต้อง
ณ วันเข้าตรวจ ทาการตรวจนับเงินคงเหลือว่าตรงกับ
คงเหลือถูกต้อง ตรง ครบถ้วน ตรงกับรายงาน รายงานเงินคงเหลือประจาวัน ณ วัน ตัดยอดหรือไม่
กับรายงานเงินคงเหลือ เงินคงเหลือประจาวัน
(วันทาการก่อนวันเข้าตรวจ) โดยตรวจนับแยกตาม
ประจาวัน
ประเภทของเงิน ดังนี้
1.1 เงินสดคงเหลือ
1.1 ตรวจนับเงินสดคงเหลือในมือและเอกสาร
ถูกต้อง ครบถ้วน
เทียบเท่าเงินสด เช่น เช็ค ธนาณัติ ดร๊าฟท์ ฯลฯ
เปรียบเทียบกับรายงานเงินคงเหลือประจาวัน ว่า
ถูกต้องตรงกันหรือไม่แล้วบันทึกผลการตรวจนับลง
ในแบบตรวจสอบและกระดาษทาการ
1.2 เงินฝากธนาคาร
1.2 ตรวจสอบยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากธนาคาร
คงเหลือ ถูกต้อง ครบถ้วน และทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารประเภทกระแส
รายวัน (ถ้ามี) ว่ามียอดคงเหลือถูกต้อง ตรงกับ
รายงานเงินคงเหลือประจาวันหรือไม่ แล้วบันทึกผล
การตรวจสอบลงในแบบตรวจสอบและกระดาษทาการ

แหล่งข้อมูล

- เงินสดและเอกสาร
เทียบเท่าเงินสด
- รายงานเงินคงเหลือ
ประจาวัน

- สมุดคู่ฝากธนาคาร
- ทะเบียนคุมเงินฝาก
ธนาคารประเภทกระแส
รายวัน (ถ้ามี)
- หนังสือยืนยันยอดเงิน
ฝากธนาคาร
- รายงานเงินคงเหลือ
ประจาวัน
- งบเทียบยอดเงินฝาก
ธนาคาร
1.3 เงินฝากส่วนราชการ 1.3 ตรวจสอบสมุดคู่ฝากส่วนราชการผู้เบิก ว่ามียอด - สมุดคู่ฝากส่วนราชการ
ผู้เบิกคงเหลือ ถูกต้อง
คงเหลือถูกต้องตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจาวัน ผู้เบิก
ครบถ้วน
หรือไม่ แล้วบันทึกผลการตรวจสอบลงในแบบ
- รายงานเงินคงเหลือ
ตรวจสอบและกระดาษทาการ
ประจาวัน

เครื่องมือ

- แบบตรวจสอบ
- กระดาษทาการหมายเลข 1
- กระดาษทาการหมายเลข 2
-

แบบตรวจสอบ
กระดาษทาการหมายเลข 1
กระดาษทาการหมายเลข 3
กระดาษทาการหมายเลข 4

- แบบตรวจสอบ
- กระดาษทาการหมายเลข 5
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2. การเก็บรักษาเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าการเก็บ 1. มีคาสั่งแต่งตั้งกรรมการ
รักษาเงินของ
เก็บรักษาเงินเป็นปัจจุบัน
สถานศึกษาเป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. กรรมการเก็บรักษาเงิน
ปฏิบัติหน้าที่และลงลายมือ
ชื่อในรายงานเงินคงเหลือ
ประจาวันครบถ้วน
3. เก็บรักษาเงินไว้ในที่
ปลอดภัย

3. การรับเงิน

วิธีการตรวจสอบ
ตรวจสอบว่ามีคาสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน
กรณีมีตู้นิรภัย ที่เป็นปัจจุบันหรือไม่

แหล่งข้อมูล
- คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการเก็บรักษา
เงิน
กรรมการเก็บรักษาเงินมีการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ - รายงานเงินคงเหลือ
มอบหมายและลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือ
ประจาวัน
ประจาวันครบถ้วน

ตรวจสอบว่ามีการเก็บรักษาเงินใน ตู้นิรภัยหรือไม่
หากไม่มีตู้นิรภัย
มีการเก็บรักษาเงินโดยจัดทาบันทึกการรับเงินเพื่อ
เก็บรักษาหรือไม่
4. เก็บรักษาเงินตามวงเงิน ตรวจสอบว่ามีการเก็บรักษาเงิน
ที่ได้รับมอบอานาจและ
เกินวงเงินที่ได้รับมอบอานาจและเกินระยะเวลาที่
ภายในระยะเวลาที่กาหนด ระเบียบกาหนด หรือไม่
เพื่อให้มั่นใจว่าการรับ 1. จัดทาทะเบียนคุม
1. ตรวจสอบว่ามีการจัดทาทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
เงินของสถานศึกษา
ใบเสร็จรับเงิน
โดยระบุว่าได้รับใบเสร็จ รับเงิน จานวนเท่าใด
ปฏิบัติถูกต้อง
หมายเลขใด ถึงหมายเลขใด จ่ายใบเสร็จรับเงินเล่มใด
ครบถ้วนตามที่
หมายเลขใดถึงหมายเลขใด ให้เจ้าหน้าที่ผู้ใดไปจัด
ระเบียบกาหนด
เก็บเงินพร้อมลงลายมือ ชื่อผู้รับใบเสร็จ และคงเหลือ
จานวนเท่าใด หมายเลขใด ถึงหมายเลขใด
2. ตรวจนับใบเสร็จรับเงินคงเหลือว่าถูกต้องตรงกับ
ยอดคงเหลือในทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน

- ตู้นิรภัย (ถ้ามี)
- บันทึกการรับเงินเพื่อ
เก็บรักษา (ถ้ามี)
- รายงานเงินคงเหลือ
ประจาวัน

เครื่องมือ
- แบบตรวจสอบ
- กระดาษทาการหมายเลข 1
- แบบตรวจสอบ
- กระดาษทาการหมายเลข 1
- แบบตรวจสอบ
- กระดาษทาการหมายเลข 1

- แบบตรวจสอบ
- กระดาษทาการหมายเลข 6
- กระดาษทาการหมายเลข 7
- ทะเบียนคุม
- แบบตรวจสอบ
ใบเสร็จรับเงิน
- กระดาษทาการหมายเลข
- ใบเสร็จรับเงินคงเหลือ 11
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วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
วิธีการตรวจสอบ
2. ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ 1. ตรวจสอบว่ามีการออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ชาระเงิน
ผู้ชาระเงินถูกต้อง ครบถ้วน ทุกครั้งที่มีการรับชาระเงิน
2. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ของ
ใบเสร็จรับเงินที่ใช้ไปว่ามีการบันทึกรายการครบถ้วน
ทุกช่อง
3. ตรวจสอบว่า กรณีที่มีการแก้ไขใบเสร็จรับเงิน
มีการขีดฆ่าและผู้รับเงิน ลงลายมือชื่อกากับทุกครั้ง
4. กรณียกเลิกใบเสร็จรับเงิน ตรวจสอบว่ามีการ
ประทับตราเลิกใช้และมีต้นฉบับแนบติดไว้ทุกครั้ง
5. ตรวจสอบว่าใบเสร็จรับเงินทีอ่ อกให้แก่ผู้ชาระเงิน
ได้นามาบันทึกรายการในทะเบียนคุมที่เกี่ยวข้อง
ถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่
3. ใช้ใบเสร็จรับเงินภายใน 1. ตรวจสอบว่าโดยปกติมีการใช้ใบเสร็จรับเงินภายใน
ปีงบประมาณและเจาะ ปรุ ปีงบประมาณหรือไม่
ส่วนที่เหลือทุกฉบับ
2. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ใบเสร็จรับเงินฉบับที่ยังไม่ได้
ใช้ มีการเจาะ ปรุ หรือประทับตราเลิกใช้ ทั้งฉบับ
จริงและสาเนาหรือไม่
4. รายงานการใช้
ตรวจสอบว่าเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ได้จัดทารายงาน
ใบเสร็จรับเงิน
การใช้ใบเสร็จรับเงินให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบและ
นา ส่ง สพป. หรือไม่ โดยระบุว่าได้รับใบเสร็จรับเงิน
จานวนเท่าใด หมายเลขใด ถึงหมายเลขใด ใช้ใบเสร็จ
รับเงินเล่มใด หมายเลขใดถึงหมายเลขใด คงเหลือ
จานวนเท่าใด หมายเลขใด ถึงหมายเลขใด ใบเสร็จ
รับเงินฉบับที่ยังไม่ได้ใช้ ซึ่งได้ทาการเจาะ ปรุ หรือ
ประทับ ตราเลิกใช้ ทั้งฉบับจริงและสาเนาแล้วหรือไม่

แหล่งข้อมูล
- สาเนาใบเสร็จ
รับเงิน

เครื่องมือ
- แบบตรวจสอบ
- กระดาษทาการหมายเลข 8
- กระดาษทาการหมายเลข
8.1

- ใบเสร็จรับเงิน
- ทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณ
- ทะเบียนคุมการรับและ
นาส่งเงินรายได้แผ่นดิน
- ใบเสร็จรับเงิน

- แบบตรวจสอบ
- กระดาษทาการหมายเลข 8
- กระดาษทาการหมายเลข
8.1

- รายงานการใช้
ใบเสร็จรับเงิน
- ทะเบียนคุม
ใบเสร็จรับเงิน

- แบบตรวจสอบ
- กระดาษทาการหมายเลข 11

- แบบตรวจสอบ
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4. การจ่ายเงิน
เพือ่ ให้มั่นใจว่าการ
1. หลักฐานการจ่ายเงิน
จ่ายเงิน มีหลักฐานการ ถูกต้อง ครบถ้วน
จ่ายและบันทึกรายการ
ถูกต้อง ครบถ้วน

วิธีการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงินของ
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง หรือใบสาคัญรับเงิน มีรายละเอียด
ครบถ้วน ดังนี้
- ชื่อ สถานที่อยู่หรือที่ทาการ
- วัน เดือน ปี
- รายการแสดงการรับเงิน ระบุว่าเป็นค่าอะไร
- จานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
- ลายมือชื่อผู้รับเงิน
2. ตรวจสอบหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน (ต้นเรื่อง)
ว่าได้ดาเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่
3. ตรวจสอบหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน (ต้นเรื่อง)
ว่าได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินจากผู้มีอานาจแล้ว หรือไม่
4. ตรวจสอบว่ามีการบันทึกรายการจ่ายเงิน
ในทะเบียนคุมที่เกี่ยวข้องถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่
2. วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน 1. ตรวจสอบการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ หรือ ผู้มีสิทธิ
ถูกต้อง
เป็นเช็คตามระเบียบ หรือไม่
2. ตรวจสอบว่าได้จัดทาทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร
ประเภทกระแสรายวันหรือไม่
3. ตรวจสอบการควบคุมการใช้เช็ค
3.1 ต้นขั้วเช็คระบุรายการดังต่อไปนี้
1) ชื่อผู้รับเช็คเป็นเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับ
เงินหรือไม่
2) วัน เดือน ปีที่เขียนเช็ค
3) จานวนเงินคงเหลือก่อนและหลังการ
เขียนเช็ค

แหล่งข้อมูล
เครื่องมือ
- หลักฐานการจ่ายพร้อม - แบบตรวจสอบ
ต้นเรื่องขอเบิกของเงินที่ - กระดาษทาการหมายเลข 9
สถานศึกษามีทุกประเภท

- ทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณ
- ทะเบียนคุมเงินฝาก
ธนาคารประเภทกระแส
รายวัน
- ต้นขั้วเช็ค

- แบบตรวจสอบ
- กระดาษทาการหมายเลข 9
- แบบตรวจสอบ
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ตัวชี้วัด

3. หลักฐานการจ่ายทุก
ฉบับ ประทับตรา
“จ่ายเงินแล้ว” และลง
ลายมือชื่อผู้จ่ายเงินพร้อม
วัน เดือน ปีที่จ่าย

วิธีการตรวจสอบ
4) จานวนเงินที่จ่ายเช็ค
5) ด้านหลังต้นขั้วเช็ค มีลายมือชื่อผู้รับเช็ค
ชื่อตัวบรรจง และระบุ วัน เดือน ปีที่รับเช็ค
3.2 เขียนเช็คเรียงลาดับตามเลขที่เช็คหรือไม่
3.3 กรณียกเลิกเช็ค มีตัวเช็คติดกับต้นขั้วเช็ค
และขีดฆ่าหรือไม่
4. กรณีการจ่ายเงินยืม ให้ตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติ
ดังนี้
- มีการจัดทาสัญญายืมเงิน
- สัญญาการยืมเงินได้รับอนุมัติ
- ผู้ยืมลงลายมือชื่อรับเงินในสัญญายืมเงินทุก
ฉบับ
- ส่งใช้เงินยืมภายในกาหนด
- ไม่อนุมัติให้ยืมเงินรายใหม่หากไม่ส่งใช้เงินยืม
รายเก่าให้เสร็จสิ้นก่อน
- บันทึกรายการส่งใช้เงินยืมในสัญญายืมเงิน
และออกใบเสร็จรับเงินกรณีส่งใช้เป็นเงินสด
(ตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย
พ.ศ. 2544)
ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับ ว่าเจ้าหน้าที่
ผู้จ่ายเงินได้ประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” พร้อมทั้ง
ลงลายมือชื่อ ชื่อตัวบรรจง และวัน เดือน ปีที่จ่าย
กากับหลักฐานการจ่ายหรือไม่

แหล่งข้อมูล

เครื่องมือ

- สัญญายืมเงิน
- สาเนาใบเสร็จรับเงิน
- ทะเบียนคุมลูกหนี้เงิน
ยืม (ถ้ามี)
- บันทึกการติดตาม
เร่งรัดหนี้ (ถ้ามี)

- แบบตรวจสอบ
- กระดาษทาการหมายเลข
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- หลักฐานการจ่าย

- แบบตรวจสอบ

6
ประเด็นการตรวจสอบ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
วิธีการตรวจสอบ
4. มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 1. กรณีที่มีการจ่ายเงินให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
ถูกต้อง ครบถ้วน
ในวงเงินเข้าข่ายต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้
ตรวจสอบว่ามีการหักภาษีถูกต้องหรือไม่
2. ตรวจสอบว่ามีการออกใบรับรองการหักภาษี ณ
ที่จ่าย ให้ผู้ขาย/ ผู้รับจ้างหรือไม่
3. ตรวจสอบว่ามีการบันทึกรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ในสมุดเงินสด (ถ้ามี) ทะเบียนคุมการหักภาษี ณ
ที่จ่าย หรือไม่
4. ตรวจสอบว่าสถานศึกษานาส่งภาษีให้สรรพากร
ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไปหรือไม่
5. การนาส่งเงินรายได้ เพื่อให้มั่นใจว่าเงิน
นาส่งเงินรายได้แผ่นดิน
1. ตรวจสอบว่าเงินรายได้แผ่นดินที่สถานศึกษาได้รับ
แผ่นดิน
รายได้แผ่นดินที่ได้รับ ถูกต้อง ครบถ้วน
มีการนาส่งไปยัง สพป. ตามระยะเวลาที่กาหนด
นาส่งคลังถูกต้อง
หรือไม่ กล่าวคือ ให้นาส่งอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
ครบถ้วน
เว้นแต่ มีเงินรายได้แผ่นดิน เกินกว่า 10,000 บาท
ให้นาส่งอย่างช้าภายใน 7 วันทาการ
2. ตรวจสอบว่ามีหลักฐานยืนยันการนาส่งเงินรายได้
แผ่นดินหรือไม่
3. มีการบันทึกรายการนาส่งเงินรายได้แผ่นดินใน
ทะเบียนคุมการรับและนาส่งเงินรายได้แผ่นดิน
ถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่

แหล่งข้อมูล
เครื่องมือ
- ใบรับรองการหักภาษี - แบบตรวจสอบ
ณ ที่จ่าย (แบบ 4233)
- ทะเบียนคุมการหัก
ภาษี ณ ที่จ่าย
- หลักฐานการนาส่งภาษี
(ใบเสร็จรับเงินของ
สรรพากร)

- หนังสือนาส่งเงิน
รายได้แผ่นดิน
- ใบเสร็จรับเงินของ
สพป.

- แบบตรวจสอบ
- กระดาษทาการหมายเลข 2
- กระดาษทาการหมายเลข 7

- ทะเบียนคุมการรับและ - แบบตรวจสอบ
นาส่งเงินรายได้แผ่นดิน - กระดาษทาการหมายเลข 2
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วัตถุประสงค์
6. การเบิกเงิน
1. เพื่อให้การเบิก
งบประมาณ
จ่ายเงินงบประมาณมี
ความรัดกุมถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบ
ทันกาหนดเวลา
เป็นไปตามลาดับ
ก่อนหลัง

ตัวชี้วัด
วิธีการตรวจสอบ
จัดทาทะเบียนคุมหลักฐาน 1. กรณีที่สถานศึกษาจัดทาทะเบียนคุมหลักฐานขอ
ขอเบิกครบถ้วน
เบิก ให้ตรวจสอบทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกของ
เป็นปัจจุบัน
สถานศึกษาว่าบันทึกรายการสมบูรณ์ ครบถ้วนทุก
ช่อง เพื่อให้ทราบว่า หลักฐานขอเบิกใด วางเบิกแล้ว
และหลักฐานขอเบิกใดยังไม่ได้วางเบิก และให้มีการ
เร่งดาเนินการเบิกจ่ายเงินโดยเร็วตามลาดับก่อนหลัง
2. ให้ตรวจสอบวันที่ตรวจหลักฐานขอเบิกในสาเนา
หนังสือส่งหลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณของ
สถานศึกษาโดยเปรียบเทียบกับวันที่บันทึกรับ
หลักฐานขอเบิกในทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกว่า ส่ง
เรื่องขอเบิกเงินเรียงตามลาดับก่อนหลังหรือไม่ วาง
เบิกช้าหรือเร็ว เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดหรือไม่
1. เพื่อให้มั่นใจว่าการ 1. จัดทาบัญชีครบถ้วน
ตรวจสอบการจัดทาบัญชีของสถานศึกษา ณ วันที่
จัดทาบัญชีสามารถ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
เข้าตรวจว่าได้จัดทาเป็นปัจจุบนั ครบถ้วน ตาม
ควบคุมการเงินของ
ประเภทของเงินหรือไม่
สถานศึกษาได้
ครบถ้วนถูกต้องตาม
ระเบียบ
2. มีหลักฐานประกอบการ 1. ตรวจสอบหลักฐานการรับ การจ่ายกับการบันทึก
บันทึกบัญชีครบถ้วน
บัญชีว่ามีการลงรายการ ตามประเภทของเงิน
จานวนเงิน และวันที่รับจ่ายเงิน ถูกต้องตรงตาม
หลักฐาน หรือไม่

แหล่งข้อมูล
- ทะเบียนคุมหลักฐาน
ขอเบิก
- หลักฐานขอเบิก
- สาเนาหนังสือนาส่ง
หลักฐานขอเบิก

เครื่องมือ
- แบบตรวจสอบ
- กระดาษทาการหมายเลข
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7. การจัดทาบัญชี

- ทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณทุกประเภท
- ทะเบียนคุมการรับและ
นาส่งเงินรายได้แผ่นดิน
- รายงานเงินคงเหลือ
ประจาวัน
- หลักฐานการรับ-จ่าย
- ทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณ
- ทะเบียนคุมการรับและ
นาส่งเงินรายได้แผ่นดิน

-

แบบตรวจสอบ
กระดาษทาการหมายเลข 2
กระดาษทาการหมายเลข 3
กระดาษทาการหมายเลข 5

- แบบตรวจสอบ
- กระดาษทาการหมายเลข 8
- กระดาษทาการหมายเลข 9
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8. การจัดทารายงาน
ทางการเงิน

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

1. รายงานทางการเงิน 1. จัดทารายงานเงิน
มีความถูกต้อง
คงเหลือประจาวัน ถูกต้อง
เชื่อถือได้ และเป็น
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
ปัจจุบัน

วิธีการตรวจสอบ
2. สอบทานการจัดเก็บหลักฐานการจ่ายโดย สอบถาม
สังเกตการณ์ และตรวจสอบหลักฐาน ดังนี้
1) หลักฐานการจ่ายมีการระบุลาดับเลขที่
ใบสาคัญคู่จ่าย
2) การอ้างอิงหลักฐานการจ่ายในสมุด เงินสด/
ทะเบียน มีการอ้างอิงลาดับเลขที่ใบสาคัญคู่จ่าย
เรียงตาม ลาดับวันที่จ่ายหรือไม่
3) การจัดเก็บหลักฐานการจ่ายเรียงตาม ลาดับ
เลขที่ใบสาคัญคู่จ่ายและวันที่เกิดรายการ
1. ตรวจสอบว่ามีการจัดทารายงานเงินคงเหลือ
ประจาวัน หรือไม่
2. รายงานเงินคงเหลือประจาวัน เป็นปัจจุบัน และ
ถูกต้อง ครบถ้วนตรงกับทะเบียนคุมเงินที่เกี่ยวข้อง

2. จัดทารายงานการเงิน ตรวจสอบกระทบยอดรายงานทางการเงินกับทะเบียน
ประจาเดือน ถูกต้อง
คุมเงินที่เกี่ยวข้อง และรายงานเงินคงเหลือประจาวัน
ครบถ้วน และรายงานให้ ดังนี้
สพป.ทราบ ทันตามกาหนด 1. รายงานเงินคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน กระทบ
ยอดเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร และเงินฝากส่วน
ราชการผู้เบิกของวันทาการสุดท้ายของเดือน โดยรวม
ยอดจะต้องเท่ากับยอดคงเหลือในรายงานเงินคงเหลือ
ประจาวัน ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณแต่ละ
ประเภท ทะเบียนคุมการรับและนาส่งเงินรายได้
แผ่นดิน

แหล่งข้อมูล
- ทะเบียนคุมเลขที่
ใบสาคัญคู่จ่าย
- หลักฐานการจ่าย
- ทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณ

เครื่องมือ
- แบบตรวจสอบ

- รายงานเงินคงเหลือ
ประจาวัน
- ทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณ
- ทะเบียนคุมการรับและ
นาส่งเงินรายได้แผ่นดิน
- รายงานเงินคงเหลือ
ประจาวัน ณ วันทาการ
สุดท้ายของเดือน
- ทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณแต่ละ
ประเภท
- ทะเบียนคุมการรับและ
นาส่งเงินรายได้แผ่นดิน

- แบบตรวจสอบ
- กระดาษทาการหมายเลข 1

-

แบบตรวจสอบ
กระดาษทาการหมายเลข 1
กระดาษทาการหมายเลข 2
กระดาษทาการหมายเลข 3
กระดาษทาการหมายเลข 5
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วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

วิธีการตรวจสอบ
2. รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารให้
ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือที่แสดงในใบแจ้งยอดเงิน
ฝากธนาคาร (bank statement) กับยอดเงิน
คงเหลือตามทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารประเภท
กระแสรายวันให้ถูกต้องตรงกัน

แหล่งข้อมูล
เครื่องมือ
- ใบแจ้งยอดเงินฝาก
ธนาคาร
- ทะเบียนคุมเงินฝาก
ธนาคารประเภทกระแส
รายวัน
- งบเทียบยอดเงินฝาก
ธนาคาร ณ วันทาการ
สุดท้ายของเดือน
3. สอบทานการจัดส่งรายงานการเงินประจาเดือน
สาเนาหนังสือนาส่ง
ว่าจัดส่งให้ สพป. ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปเป็น รายงาน
ประจาทุกเดือนหรือไม่
3. จัดทารายงานการรับ- ตรวจสอบว่าเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ได้จัดทารายงาน - รายงานการรับ-จ่ายเงิน - แบบตรวจสอบ
จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา การรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาเสนอคณะกรรมการ รายได้สถานศึกษา
แจ้งให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ และรายงานให้ สพป.
- สาเนาหนังสือนาส่ง
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันสิน้ ปีงบประมาณ
รายงาน
สพป.ทราบ ภายใน
- บันทึกการประชุม
ระยะเวลาที่กาหนด
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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9. การตรวจสอบและ 1. เพื่อให้การ
การควบคุม
ปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาเป็นไป
อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบ

ตัวชี้วัด
วิธีการตรวจสอบ
1. มีการตรวจสอบรายการ ตรวจสอบว่ามีการตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจาวัน
รับ - จ่ายเงินประจาวัน
ตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง
ในหน้าที่ของอาเภอและกิง่ อาเภอ พ.ศ. 2520 ข้อ 20
ข้อ 37 หรือไม่ โดย
1. ตรวจสอบคาสั่งหรือหลักฐานแสดงการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบตรวจสอบการรับ – จ่ายเงินประจาวัน
2. ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ได้รับมอบหมาย
โดย
2.1 สอบถามผู้ได้รับมอบหมายว่ามีการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างไร เพื่อทราบว่าปฏิบัติถูกต้องหรือไม่
2.2 ตรวจสอบการลงลายมือชื่อรับรองของผู้ได้รับ
มอบหมายในสมุดบัญชี ทะเบียนต่าง ๆ และ
ใบเสร็จรับเงิน
2.3 ตรวจสอบว่ามีการสอบทานความถูกต้อง
ของการบันทึกบัญชีทุกสิ้นวันที่มีรายการเคลื่อนไหว
ทางบัญชี โดยสอบถามเจ้าหน้าที่บัญชีว่ามีการ
สอบทานอย่างไร

แหล่งข้อมูล
เครื่องมือ
- คาสั่งหรือหลักฐาน
- แบบตรวจสอบ
แสดงการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
การรับ – จ่ายประจาวัน
- ทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณ
- ทะเบียนคุมการรับและ
นาส่งเงินรายได้แผ่นดิน
- สาเนาใบเสร็จรับเงิน

